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Valorificarea la parametri 
inalți a utilajelor moderne

r r

In condițiile actuale de 
dotare tehnologică și ma
turitate profesională a 
minerilor și cadrelor teh- 
nico-inginerești. mina Lu- 
peni dispune de premise 
temeinice în vederea per
fecționării continue a pro
cesului extractiv, în primul 
rînd prin mecanizarea 
principalelor operații din 
subteran, cu scopul decla
rat de a extrage cît mai 
mult cărbune cocsifieabil 
cu o productivitate fizică 
cît mai ridicată. ,

Punctul de plecare în 
atingerea acestui deziderat 
este abatajul. La I.M. Lu- 
peni, anul 1981 a consem
nat depășirea a două „gra
nițe’1 importante care pri
vesc extinderea mecanizării 
complexe : extragerea a 
peste un milion tone de 
cărbune în abataje dotate 

<______________ ________

cocsifieabil, an- 
asumat odată cu 
chemării la în- 
socialistă către 

indus-

cu susțineri mecanizate și trla minieră, prevederile 
combine de tăiere și, res- lunii- ianuarie au fost de- 
pectiv, abatarea cu ast- pășite cu peste 4 300 de 
fel de tehnologii a 
50 la sută din 
totală a minei, 
doilea an al 
cincinal prevede 
rea în abataje 
mecanizate a peste 1 300 000 
de tone de cărbune cocsifi- 
cabil, reprezentînd o pon
dere de peste 60 la sută 
din întreaga producție a 
minei.

In eforturile pe care le 
depune cel mai puternic 
colectiv din bazin pentru 
onorai'ea angajamentului 
de a extrage peste sarci
nile anuale 25 000 tone de 
cărbune 
gajament 
lansarea 
trecerea 
toate unitățile din

peste tone. Din totalul producției 
aproape 

fost*Cel de-al 
actualului 
extrage- 
complex

producții lunare extrase,
100 000 de tone au 
produse în abataje dotate 
cu complexe mecanizate 
de susținere și tăiere. Ni
velul productivității mun
cii realizat în medie pe a- 
semenea abataje a fost 
perior celui planificat 
peste 1 tonă pe post, 
sectorul III. brigăzile 
mineri condus de 
Laszlo și Grigore Costache 
au obținut productivități

su
cii
In 
de

Matiuș

Ing. Veturia MODOI, 
șefa compartimentului 

programarea și urmărirea 
producției, I.M. Lupeni

(Continuare în pag. a 2-a)
______ " ;

Vineri dimineață, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Republi
cii, a efectuat o vizită de 
lucru în două unități eco
nomice reprezentative pen
tru județul Timiș — Com
binatul pentru producerea 
și industrializarea cărnii 
de porc — complexul Pă- 
dureni —, și întreprinde
rea „Electrcțtimiș11.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit 
de zootehniștii din Pădu- 
rent cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și 
stimă.

Noua întîlnire de lucru 
a conducătorului partidului 
și statului nostru cu oa
menii muncii din această 

.parte a țării, dialogul fer-

O nouă intîlnire prietenească
la nivel înalt româno-iugoslavă

til purtat cu făuritorii bu
nurilor materiale din două 
sectoare ale' economiei na
ționale —- tehnica de vîrf 
și zootehnia —, cărora
conducerea partidului și 
statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le acor
dă, în ansamblul strategiei 
dezvoltării economice a pa
triei, o atenție cu totul de- ; 
osebită, scoate cu preg
nanță în relief grija neo
bosita pentru mobilizarea 
tuturor rezervelor materi
ale și umane ale econo
miei noastre socialiste în 
vederea realizării în cel 
de al doilea an al cincina
lului a tuturor indicatorilor 
de plan, ridicării neîntre
rupte a eficienței și calită
ții producției, găsirii căilor 
celor mai bune pentru re

ducerea consumurilor do 
materiale, combustibili si 
energie electrică, a tuturor 
costurilor de producție.

La cel mai mare com
binat de creștere a porci
lor din țara noastră, secre
tarul general al partidului 
a analizat cu specialiștii și 
muncitorii zootehnist! toc
mai asemenea probleme 
fundamentale ale activită
ții *lor, pornind de la fap
tul că bogata experiență a 
acestei „uzine de carne11 
poate fi folositoare zooteh
niei întregii țări in aceas
tă etapă cînd are de înde
plinit obiective atît 'de 
mobilizatoare și exigente.

(Continuare în pag. a 4 a)

1 ECONOMISIREA
rnpertantă resursă pentru recuperarea compensațiilor
Măsurile adoptate la șe

dința de lucru comună a 
C.C. al P.C.R. ,și a Consi
liului Suprem, al Dezvoltă
rii Economice și Sociale și 
concretizate în recentele 
decrete ale Consiliului de 

- Stat cu privire Ia majora
rea și îmbunătățirea co
relării, pe principii econo
mice, a prețurilor cu a- 
mănuntul la produsele a- 
groalimentare și la majo
rarea retribuțiilor persona
lului muncitor, a alocației 
de stat pentru copii și a 
pensiilor, reprezintă o no
uă contribuție a partidului 
nostru, a tovarășului 
Nicolae * Ceaușescu, per
sonal, la rezolvarea științi- _ .......|[
fieă, pe baza analizării și țițeiului și al altor materii

‘ „ prime, cheltuielile de pro
ducție în alte ramuri ale 
economiei, inclusiv în a- 
grieultură.

Pentru cei care trăiesc 
în Valea Jiului, puternic 
bazin carbonifer al țării, 
aceste comparații au cu si
guranță o mare putere de 
convingere și trebuie șă 
constituie baza înțelegerii /Continuare £n pag a 2-a

cunoașterii aprofundate a 
realităților mondiale de 
azi. a cerințelor de ridi
care continuă a nivelului 
de trai, a veniturilor reale 
ale populației.

Care este, deci, cadrul în 
care se aplică aceste mă
suri menite să asigure 
creșterea bunăstării, a pu
terii de cumpărare a

■

81I

în 
ex- 

la 
în-

ani o creștere 
a prețurilor 

prime de bază, 
la resursele ener-

populației ? Ca urmare a 
crizei economice pe plan 
mondial, a avut loc 
ultimii 
ploz’vă 
materii 
deosebi
getice. De exemplu. în de
ceniul 1971—1980, prețuri
le externe la cărbune au 
crescut de 2.5 ori. Se știe, 
de asemenea, 
asigura 
țara 
sută 
sară 
tent,

că pentru a 
resursele necesare, 

importă circa 35 la 
din cantitatea nece- 

de cărbune. Concomi- 
a sporit cu 172 la su

tă în 1980, față de 1973, 
indicele costului producției 
interne de cărbune, care 
a influențatwla fel ca și al

care

S-C

o

e- 
cu 
a- 
că

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist- Român, președinte
le " " ..........
România, 
amiază, 
mișoara 
șan Dragosavaț, președinte
le Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care,

Republicii Socialiste 
vineri după- 

a sosit ia Ti- 
tovarășul Du-

în fruntea unei delegații 
a U.C.I., face o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La sosire, tovarășul Du
san Dragosavaț a fost salu
tat cu căldură de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi conducători de pared 
și-au strîns mîinile cu pri
etenie, s-au îmbrățișat cu 
căldură.

întîlnirea dintre conducă-

lorii celor două partide re
prezintă un moment de o 
deosebită semnificație în 
cronica bogată a legături
lor trainice ce unesc parti
dele.1 țările și popoarele 
noastre, în folosul reciproc, 
al cauzei socialismului, 
păcii, securității, înțelege
rii și cooperării fa Europa 
și în întreaga- lume.

gg
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măsurilor adoptate privind 
majorarea și îmbunătățirea 
corelării, pe principii 
conomice, a prețurilor 
amănuntul la produsele 
groalimentare. Mai ales

. aplicarea ior are loc con
comitent cu majorarea re
tribuțiilor tarifare ale per
sonalului muncitor, a alo
cațiilor de stat pentru co
pii; a pensiilor și altor 
drepturi care se acordă în 
raport cu nivelul retribuți- 
lor sau pensiilor — expre
sie a preocupării constante 
a conducerii partidului și 
statului pentru creșterea 
nivelului de trai al oame
nilor njuncii. Iată, de pil
dă, care este compensația 
de care dispune pe acesta 
cale un miner dintr-o bri
gadă ce lucrează înțr-un 
abataj dotat cu complex 
mecanizat. Am luat ca e-

Dumitru PĂTRAȘCOIU, 
director, Banca națională a 

R.S.R., filiala Petroșani -

3

Inceparea convorbirilor oficiale
Vineri, 

început 
vorbiri 
Nicolae 
general 
munist 
le Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Du- 
șan Dragosavaț, președinte
le Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

19 februarie, au 
la Timișoara con- 

intre tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Co- 
Român, președinte- 

Republicii

Formația condusă de 
destoinicul miner, Jet 
de brigadă losif Clăm- 
ba (în centrul imaginii) 
de Ia I.M. Lonea, se 
menține pe primele lo- • 
curi în întrecerea socia
listă.

îi

*

La convorbiri participă :
Din partea română . —

tovarășii losif Bane și 
Virgil Cazacu, membri ai 
Comitetului Politie Execu
tiv,
al P. C. R„ 
che,

secretari ai C. C. 
Petru Ena- 

membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petre Dănică. mem
bru supleant al Comitetu-

lui Politic Execiil-iv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean '9i- 
miș al P.C.R., Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Ex
terne, Nicolae Mihai, am
basadorul țării noastre la 
Belgrad.

(Conttnuare în pag a 4-a}

Cu sentimentul deplinei aprobări
Deopotrivă cu toți oame

nii muncii din patrfa noas
tră. minerii din schimbul 
pe care îl conduc din bri
gada lui Marin Petrache de 
la sectorul V, am primit 
cu sentimentul deplinei a- 
probări măsurile luate de 
conducerea partidului și 
statului nostru privind co
relarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agro- 
alimentare. Noi conside
răm că această măsură era 
obiectiv necesară dacă a- 
vem în vedere cerințele 
desfășurării unei activități 
rentabile în toate unitățile 
economice. Brigada din ca
re fac parte a realizat în 
cursul lunii ianuarie un 
plus de 100 tone de cărbu
ne. Ca răspuns la grija pur
tată de partidul nostru noi 
vom spori producția de 
cărbune. Sintem conștienți 
că numai crescînd produc
tivitatea muncii vom reuși 
să recuperăm în acest an 
30 la suta din valoarea 
fondurilor alocate de la bu
getul țării pentru a nu a- 
lecta veniturile populației, 
împreună cu ortacii mei

Nicolae Baniță, llie Blaga 
și Viorel Păleanu am putut 
constata cu satisfacție —- 
ca și întregul nostru po
por — grija pe care O 
poartă partidul și statul 
nostru, personal secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
menținerii unui nivel de 
viață ridicat. De exemplu, 
eu am o familie compusă 
din opt persoane, pe lingă 
retribuției de 4252 ca miner 
șef de schirftb voi mai pri
mi 210 lei, iar la alocația 
de stat pentru copii spo
rul va fi de 31-5 lei pe lu
nă. Pentru toate acestea 
schimbul nostru a analizat 
posibilitățile de creștere a 
productivității muncii, prin 
înlăturarea unor timpi ne
productivi la frontul de lu
cru, printr-o mai bună a- 
provizlonare cu materiale
le necesare cit și printr-o 
mai eficientă organizare a 
muncii care se vor concre
tiza în creșterea producției 
de cărbune.

Ioan BATIN, 
șef de schimb, sectorul V, 

I.M. Vulcan
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plan

defec-

suficientă pen- 
diminua cu ni-

Alegeri în 
organizațiile 

de partid

la 
pri- 
plus 
căr- 

cu

Jalonări economice 
într-o perspectivă dinamică

Departe de a-i mulțumi 
pe comuniști, bilanțul e- 
conomic din anul trecut 
nu a fost de natură să 
certifice o muncă de 
partid eficientă în secto
rul II al I.M, Aninoasa, 
care a rămas sub 
cu 36 000 tone de cărbu
ne. Numeroasele 
țiuni la utilaje și dificul
tățile de transport pe tra
see cu lungimi excesiv 
de mari, fluctuația perso
nalului muncitor (22 nou 
încadrați și 52 plecați) 
precum și numărul ridi
cat al absențelor nemoti
vate (peste 1800) consti
tuie neajunsuri ce deno
tă că era mult loc pentru • 
o activitate politico-orga- 
nizatorică și educativă 
mai eficientă. Tocmai din 
acest motiv, în adunarea 
de dare de seamă și ale
geri din organizația de 
bază nr. 2, participanții 
la discuții au căutat să 
pună in evidență modali
tățile concrete de îmbu- 

’ nătățire a muncii de 
partid, a vieții interne de 

; organizație, 
■ca biroul nou 
.dopte un stil de muncă 
’ de o manieră -----
: conducerea activității e- 
conomice prin care orga
nizația de partid din sec
tor să dinamizeze parti
ciparea în producție an- 
gajantă, responsabilă 
fiecărui comunist, a 
cărui om al muncii 
sector. Formulînd această 
recomandare, autorii ei 
au și trecut la fapte sus- 
ținînd-o, chiar în aduna
re, cu argumentul cuvîn- 
tului de comunist, cu an-V___________

gajare personală în efor
tul colectiv de creștere a 
producției de cărbune. 
Sectorul II a porpit bine 
în acest an reilizînd în 
ianuarie peste plan 926 
tone de cărbune, iar în 
februarie este hotărît să 
încheie luna cu o depăși
re de plan de 500 tone. 
Iată de ce în cuvîntul său 
la discuții brigadierul 
Dumitru Luca a făcut cu
noscută hotărîrea mineri-

necesitatea 
ales să a-

nouă în

a 
fie- 
din

lor din formația sa de a 
prelua asupra lor cele 50 
tone de cărbune, sarcină 
zilnică suplimentară de 
extracție încredințată sec
torului, iar pe această 
bază și-au majorat anga
jamentul din acest an la 
2 000 tone de cărbune. 
La rîndul lor, comuniștii 
din brigada condusă de 
Eftimie Geluță și-au o- 
ferit contribuția la reali
zarea acestui spor supli
mentar de cărbune înce- 
pînd din luna iunie cînd 
vor termina deschiderea 
stratului 7 și vor pune 
în exploatare primul aba
taj frontal, angajîndu-se 
să extragă de aici în 
cursul celui de-al doi
lea 
500 
te 
rea
nomice de bază ale colec
tivului, participanții la 
discuții — Nicolae Tan- 
cău, Dumitru Luca, Efti-

aici 
celui de-al 

semestru al anului 
tone de cărbune pes- 

plan. Pentru realiza- 
acestor obiective eco-

mie Geluță, Mihai Lun- 
gu, Dumitru Codrea și al
ții — au cerut noului bi
rou ales să aibă în aten
ție asigurarea de către 
sector a unor condiții de 
muncă tot mai bune pen
tru brigăzi, în care scop 

.să se completeze numă
rul artificierilor pe fie
care schimb, maiștrii să 
manifeste o susținută gri
jă pentru aprovizionarea 
locurilor de muncă, să 
fie completate posturile 
în cărbune, să fie repro
filată galeria de bază 
stratul 13, orizontul XI 
pentru a corespunde ne
cesităților de transport 
și aprovizionare, monta
rea unui troliu în galeria 
de cap ax centru nr. 2 
stratul 13 în vederea ușu
rării transportului 
material. Concomitent 
îmbunătățirile pe plan 
conomic — s-a cerut 
adunare —■ noul birou al 
organizației de bază să 
facă același lucru în do
meniul muncii de partid 
și politico-educative —-
promovînd în activitatea 
sa principiul muncii co- 
lectivf, încredințînd sar
cini concrete fiecărui co
munist, axînd problemati- 
ca „momentului econo
mic" în adunările genera
le precum și dezbateri
le acestora și din învăță- 
mîntul politico-ideologic 
pe găsirea soluțiilor 
problemele ce 
activitatea de 
din subteran, 
rea sarcinilor 
ția de cărbune.

xemplu pe minerul Dumi
tru Prisecaru, din brigada 
condusă de Gavrilă Mesza- 
ros, sectorul II al I.M. Pa- 
roșeni, a cărui încadrare 
de bază, este de 158,50 lei 
pe post șl are trei copii. 
Pentru compensarea majo
rării prețurilor Ia produse
le agroalimentare, începînd 
cu 15 februarie Dumitru 
Prisecaru va beneficia lu
nar — la fel ca toți mun
citorii și maiștrii retribu- 
iți după rețeaua mine sub
teran și suprafață, inclusiv 
muncitorii necalificați din 
subteran — de un plus de 
210 lei. Pentru .cei trei 
copii ai săi, alocația fiecă
ruia va spori, de asemenea, 
cu 50 de lei — de la 150 la 
200 lei pe lună. Așadar, un 
total de 360 lei obținuți su
plimentar în bugetul fami
liei, sumă 
tru a nu
mic, ci a spori chiar pu
terea de cumpărare, bună
starea membrilor ei.

Este cu atît mai necesar 
acum, pentru toți minerii 
Văii Jiului, ca și pentru 
toți oamenii muncii din e-

conomie, să acționeze- ho
tărît pentru realizarea ;de 
economii prin punerea .în 
valoare a tuturor resur&\ 
lor de sporire a producției' 
și de reducere a cheltuie
lilor de producție, de creș
tere, pe această bază, a 
veniturilor celor ce mun
cesc. Revenind la exemplul 
nostru, brigada condusă de 
Gavrilă Meszaros de 
Paroșeni, a extras în 
ma lună a anului un 
de peste 1800 tone de 
bune, prin depășirea
1,7 tone pe post a produc
tivității muncii. Ca urma
re, retribuția membrilor 
brigăzii, care lucrează în 
acord, a fost cu 27 la su
tă mai mare decît încadra
rea de bază. Deci, pentru 
Dumitru Prisecaru, cîștigul 
a fost de 200 de lei pe 
post, respectiv peste 5000 
lei pe lună. De asemenea, 
pentru că vorbim de mina 
Paroșeni, întregul colectiv 
al întreprinderii acționează 
eficient pentru depășirea 
sarcinilor fizice, dar și pen
tru diminuarea cheltuielilor 
materiale

fost publicat deja intr-un 
'număr al ziarului — cu 
42,27 lei/tonă. O asemenea 
mobilizare, prezentă la 
toate minele bazinului in 
acest an, scoate în eviden
ță resursele mari ce exis
tă în bazinul nostru car
bonifer pentru creșterea 
producției de cărbune și 
reducerea mai accentuată a 
consumurilor materiale, ca
le prin care se realizează 
recuperarea unei părți în
semnate din fondurile des
tinate de stat pentru aco
perirea sporurilor de retri
buție ale personalului mun
citor. în Valea Jiului se 
acționează cu răspundere 
muncitorească pentru recu
perarea în acest an a cel 
puțin 30 la sută din va
loarea compensațiilor pri
mite de mineri, ceea ce 
corespunde cu economisi
rea, pe căile cunoscute, a 
31 milioane lei față de 
costurile de producție pla
nificate. Aceasta este che
zășia ridicării continue / 
nivelului de trai al ruină* 
rilor, a bunăstării între
gului popor.

I. BALAN
*

— " —— <
NU UITAȚI SA VERIFI
CAȚI STAREA TEHNICA 
A AUTOVEHICULELOR!

X
Timpul favorabil, pri

măvara care se pare că 
se apropie te îndeamnă la 
drumeție. De aceea, sti
mați conducători auto, 
inainte de a 
pleca în <——==±: 
cursă nu ui- 
tați să verifi- 
câți starea 
tehnică a au
toturismului pe care il 
conduceți. Este recoman
dabil ca pneurile să nu 
fie uzate, sistemele de 
iluminat și semnalizare.

■ sistemele de frînare și 
direcție să. funcționeze 1- 
reproșabil, parbrizul și 
lunetă ca și geamurile 
laterale să fie în perma
nență curate și dezaburite 
pentru a putea avea o 
vizibilitate cît

gurare temeinică, după ce 
ați semnalizat și v-ați a- 
sigurat <ă ceilalți parti
cipant la trafic v-au în
țeles intenția și în con
diții de vizibilitate depli
nă. Este bine să adoptați 
maniera de conducere 
preventivă 
cu viteza

de
și să circulați 
legală, iar în 
localități să 
acordați prio
ritate la tre
cerea de pie
toni. Dacă în 
traseu! pe 

care il veți parcurge veți 
întîlni porțiuni de drum 
nu tocmai uscate, adap
tați viteza de deplasare 
la condițiile de aueiență 
a platformei carosabilului.

La examenul final de 
calificare in meseria de 
croitor a noilor cadre 
ale cooperației meșteșu
gărești din municipiul 
nostru, grupa instruită 
de maistrul Petru A- 
braham de la Coopera
tiva „Straja" Lupeni a 
obținut cele mai bune 
rezultate.

cum

la
se ivesc în 

extracție 
în realiza- 
la produc-

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Urmare din pag. 1)

Avînd în 
trafic se

îndatorire. Cu 
repede, cu atîtmai bună.

în

Vă sfătuim, 
vedere că în 
vor alia multe autoturis
me care rulează cu vi
teze apropiate se recoman
dă o mare atenție la e- 
fectuarea depășirilor. Ori
ce depășire trebuie elec- 
tuată numai după o asi-

Pentru membrii A.C.R.
Au început verificările 
tehnice anuale. Vă reco
mandăm să nu aminați 
această 
cit mai
mai bine.

O
Duminică, 21 februarie 

1982, este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală înma
triculate cu număr FĂRĂ 
SOȚ.

medii zilnice de peste 14,5 
și, respectiv, 12,8 tone pe 
post. Paul Grasu, împreu
nă cu brigada pe care o 
conduce, Ia sectorul IV al 
minei a „mers" constant 
cu peste 12 tone pe post, 
încă în perioada de pro
be tehnologice, un nou 
complex de abataj pentru 
grosimi mici de strat, in
trodus în acest an în pre
mieră pe Vale la I.M. Lu
peni, a atins și depășit 
parametrii proiectați, rea- 
lizîndu-se în abataj viteze 
zilnice
ml și 
muncii 
(la 1,6 
lui !)

De ce am făcut aceste

de avansare de 1,5 
productivități ale 
de 8,4 tone pe post 
m grosime ă stratu-

sublinieri ? Realizările lu
nii ianuarie confirmă, o 
dată în plus, răspunderea 
și competența' cu care ac
ționează colectivul I.M. 
Lupeni pentru realizarea 
integrală și în acest an a 
sarcinilor ce-i revin și a 
angajamentelor asumate. 
In plus, în abatajele me
canizate se realizează ni
velele scontate ale pro
ductivității muncii. Aceas
ta. înseamnă că se reali
zează parametrii intensivi 
ai folosirii utilajelor. De 
asemenea, cei extensivi — 
la ora aceasta toate cele 
9 susțineri mecanizate din 
dotare sînt active și pro
duc din plin. Zilnic ur
mărim situația pe fiecare 
complex în parte, funcție 
de datele culese luîridu-se 
deciziile la nivelul condu
cerii colective â minei.

Prin planul d.e 
sînt prevăzute 
în dotare alte 
plexe mecanizate în 
niestrele II și III.

Sînt create, deci, 
premisele în măsură 
sigure materializarea 
gramului de mecanizare din 
acest an. O subliniere este 
însă necesară privind mă
surile actuale și de pers
pectivă 
decisiv 
zestrei 
plasării, 
tocmai a disciplinei tehno
logice și organizarea supe
rioară a activității în aba
tajele mecanizate. La ni
velul conducerilor tehnice 
ale sectoarelor trebuie să 
■■ jcorde un nter s sp >i i 
nu numf pent u b ine a 
de randamente înalte, ci 
și spre realizarea de pro-

utilare mai 
să ne 
patru

intre 
eom- 
tri-

toate 
să a- 
pro-

al căror rol va fi 
în valorificarea 
tehnice ; creșterea 
respectarea în-

ducții medii zilnice și lu
nare mult mai ridicate pe 
fiecare abataj. Edificator în 
acest sens este sectorul 
IV, unde se obțin constant 
realizări apropiate de 
20 000 tone pe lună, Cum 
s-a dovedit în practica pro
prie, organizarea lucrului 
în abataj trebuie să aibă 
în vedere specializarea pe 
operații. De aceea se im
pune ca plasarea să fie 
optimă, iar disciplina mun
citorească fermă.

Rezultatele, faptele, 
săși ău demonstrat în 
cest început de an că

Lupeni întregul 
acționează 
prin

I.M, 
lectiv 
verent 
noul ui, ; e < alea nod r ii- 
ărilo te no >gi < • < nti u

crește . produ ției d fir- 
bune' corespunzător cerin- 
elo "A niei naț île

în- 
a- 
îa 

co-
perse- 

promovarea

• SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. Ieri, a avut loc 
schimbul de experiență 
organizat de comitetul.de 
sindicat de la I.M. Ani- 
rtoasa cu biroul comitetu
lui sindicatului de la mina 
Livezenk Desfășurată în 
sala punctului de infor
mare politico-ideologică de 
la mina Aninoasa, acțiunea 
a avut ca temă „Forme și

• FILM „pampionii" 
cu 

caracter documentar a că
rui proiecție va fi prezen
tată pe ecranul cinemato
grafului. „7 Noiembrie" Pe
troșani, timp de trei zile 
(inclusiv duminică). Reali
zarea regizorală a lui Cons
tantin. Vaeni și comen
tariul lui Cristian Țopescu, 
filmul prezintă spectatoru
lui întreaga panoplie de 
aur a campionilor sportivi 
români — de la Simion 
Cuțov, Iolanda Balaș, Lia 
Manoliu, Viorica Viscopo- 
eanu on f lie Năs-

metode folosite de consi
liile și comisiile de pe lîn-*este genericul filmului 
gă comitetele de sindicat 
în vederea îmbunătățirii 
activității", vizîndu-se asi- 
gurarca unor condiții op- 
tiir de :nun..i |»-nl.-u mi
neri, sociale și cultural- 
educative.
• TERMOFICARE. 

aceste zile au fost dema
rate lucrările la racordul 
rețelei de termoficare cu 
punctul termic nr. II din 
cartierul Vasile Boaită 
Petroșani.: Odată cu aceas
ta, se intră în a doua eta
pă a termoficșrii. -

ase ț pînă 1 Jlie irglie 
Gruia, Nadia Comăneci și 
alții.
• INVITAȚIE LA MUN. 

TE. Mitoc, începînd cu« o- 
ra 1( pe p rtii •• din .> ro- 
pierea cabanei „Straja" se 
va desfășura faza pe ora
șul Lupeni a tradiționalei 
competiții de schi „Cupa 

ulu Ste j țal roșu > '*
invitați să participe toți

■ e înd ges • spo tur - 
le de iarnă, indiferent de 
' i stă Sî i >grama o- 
>i' atrac t .• înti ceri ; de 
sla n ■ •' bin ’ ■ ilp nă 
i d hi fond Partici-

panț 1< ‘ câștigătorilor
primeioi re iri 
vor înmîna diplome. Ase- 
iheneâ competiții de masă 
se desfășoară și n Paring 
cu par ci jart < >rilo
din Petroșani, precum și 
la cabana Vîlcan. ' "
• PROMPTITI DINE 

Solicitam de curînd (în 
numele dorinței legitime a 
locuitorilor orașului Lu- 

neni) I iființareunui chioșc 
pentru vânzarea petrolului 
iampant. Răspunsul dat de 
Depozitul. PECO Vulcan și 
informațiile primite de la 
Consiliul popular al orășu- 
•Ț'; -'-iE ' nV 1' X ■'■ăl- ■ JT C '' !

lui Lupeni ne permit să 
dăm o informație — cre
dem — binevenită: în ce) 
mult o săptămână în ca
pătul străzii F ingulul 
.(după blocul A. 8) se va 
deschide chioșcul sus-amin- 
fit. Un răspuns și o promp
titudine pe caro e • du- 
tăm cu plăcere.

I
I
I
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Festivalul național „Cîntarea Românie!

Căminele culturale — 
mai mult implicate 
în viața educativă!

într-o concepție unitară. Festivalul național „Cîn
tarea României" a stimulat, încă de la prima ediție, 
manifestarea creativității oamenilor muncii într-un 
dialog neîntrerupt cu muncă și tradițiile poporului 
nostru. O contribuție — departe de a fi satisfă- , 
cătoare — au căminele culturale din Valea Jiului : 
Ia Banița, Cimpa, iscroni ți Cîmpu lut-Neag unde 
au activat (dar, iată, sînt cîțiva ani buni de-atunci!) 
formații de bună calitate educativă și artistică 
care nu mai există, Lipsa de inițiativă ce ca
racterizează viața din aceste așezăminte este și o 
consecință a slabei preocupări p comitetelor muni
cipal și orășenești de cultură și educație socialistă 
față de problematica existentă în căminele cultu
rale. Dacă la Bănița viața culturală este acum 
cvasi-existentă, iar la Cimpa și Cîmpu lui Neag 
s-a pierdut tradiția realizării unor spectaeole care 
să reînvie obiceiuri locale ce sintetizau potențialul 
cultural al satelor, situația este o consecință a 
faptului că lipsește îndrumarea permanentă ți ;
controlul efectuate cu consecvență și eficiență de
activiștii culturali. ‘ s

O -participare activă a căminului cultural la
viața educativă a satului presupune cu necesitate 
reînființarea formațiilor care atrăgeau (așa cum 
se petrec lucrurile cu dansurile bătrinești de la 
clubul sindicatelor din Uricâni) sute de locuitori . 
ce păstrează cu sfințenie portul popular, cîntece 
și dansuri, obiceiuri de muncă etc. Reintegrarea 
acestor așezăminte in activitatea cultural-educati- 
vă din Valea Jiului este posibilă numai promovînd 
un stil de muncă colectiv, desfășurat nu doar pe 
hîrtie, în mod birocratic, de consiliile de condu
cere. în actuala ediție a marii manifestări a’ mun
cii și forței Creatoare a poporului. Festivalul na
țional „Cîntarea României", căminele culturale tre
buie să se implice profund în viața educativă a 
localității printr-o legătură permanentă cu oame
nii muncii, cei care așteaptă mai multă inițiativă 
în acest domeniu. Dar asupra acestui subiect vom 

^reveni.

I

J

„Acustic"' — un grup 
și în plinaoriginal

Acum aproape 3 ani, pe 
lingă Teatrul de stat se 
înființa o fohnațîe de 
muzică ușoară (de fapt un 
grup vocal-instrumental), 

'-x-are nti-si găseâ un nume 
potrivit. In final s-au hoță- 
rît să-și spună1, „Acustic*'. 
Au apăi-ut și primele afi
șe, au întreprins primul 
turneu... începutul a foșt 
greu. In condițiile în eare 
apar și dispar numeroase 
grupuri, care mai de care 
cu nume mai sofisticate, 
cu instrumente și apara
turi complicate, grupul „A- 
custic** avea de învins 
multe greutăți. Dar, cei 
șase pasionați și-au găsit 
drumul în muzică. Intre 
timp au evoluat sub mai 
multa „firme". Au între
prins turnee, sub egida 
Teatrului de stat Valea 
Jiului și Casei de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani', alături de cîntăreți de 
frunte ai scenei românești: 
Mihai Constantinescu, O- 
llmpia Panciu, Mircea Bș- 
nieiu și alții. Au putut fi 
auziți la posturile de ra
dio, au putut fi văzuți pe 
micul ecran. Instrumentele

muzicale „in
procură din ce în 
greu și șîrit... costi-
Pen.tru ei au în- 
renunțări la mul te 
tinerești'. Aeitm, 

cîntă în exclusivi- 
instrumente perso- 

un sintetizor și o 
cea

ton eu mo-
da" se 
ce mai 
sitoare. 
semnat; 
tentații 
grupul 
țațe pe 
nale : 
garnitură de tobe de 
mai bună calitate, stații de 
amplificare de puteri mari, 
microfoane sensibile, chita
re etc...

Laureat al ultimelor e- 
diții ale Festivalului na
țional „Cîntarea României",' 
grupul a progresat mult 
în ultima perioadă. A a- 
doptat noi genuri de mu
zică (disco și country) pre
cum și o serie de compo
ziții proprii pe versurile 
unor cunoscuți poeți -con
temporani. Epopeea „Lu- 
peni *29'* este cel mai bun 
exemplu, o compoziție mu
zicală bine dozată și eu o 
temă, deosebit de generoa-

1 șă-V;.. /■::;j;;1
Săptămâna trecută, Casa 

de cultură din Petroșani a 
găzduit un spectacol •, ai 
grupurilor de muzică ușoa
ră din județ, laureate ale

„De ce o comedie minoră?
„încurcă lurhe“ (de A. de Herz)

Peste bogata activitate dreanu — spectacolul evo-
dramatică a lui A. de Herz luează cu mai multă vioi-
s-a așternut praful istoriei ciune după intrarea în
literare, șters doar uneori, scenă a lui Mircea Zaba-
cum a făcut și Teatrul de Ion care interpretează cu
stat din Petroșani care a 
realizat cu comedia „în
curcă lume", a cincea pre
mieră a stagiunii. într-un 
registru minor, ' scriitorul 
ne-a lăsat comedii domesti
ce care, aproape invaria
bil, ne arată micile con
flicte de familie, născute 
din infidelități trecătoare. 
Aproape că este de 
înțeles cum teatrul 
oprit asupri unei

umor și echilibru pe „în
curcă Iunie1*, personajul ca
re se introduce în căminul 
avocatului Emil Strîmbu-

Cronică de teatru

ne
s-a 

astfel 
de piese care, oricît ar fi 
ea de senină și amuzantă, 
chiar și cu un anume u- 
mor al situațiilor și per
sonajelor, nu ne mai spu
ne astăzi nimic.

Spectacolul, reali
zat în regia lui Nicolae 
Gherghe, ar fi trebuit să 
accentueze detașarea de 
timp * moravuri printr-un 
ton persiflant, singurul 
.mod de manifestare a ati
tudinii etice, implicit și 
artistice. Altfel specțaco. 
Iul curge ' firesc, cu ritm 
și culoare. , • :r

într-o atmosferă .veselă 
și cam neutră, actorii, du
pă o ezitare de început in<- 
tră în joc într-un spațiu 
stenografie, funcțional. Este 
multă, multă vorbărie în 
acest spectacol, pentru că 
acesta a fost stilul scriito
rului. După o lungă și 
monotonă scenă de expli
cații între soți — Ștefania 
Donca și Alexandru Co-

muzical 
evoluție

marii manifestări, a munții 
și creației Festivalul na
țional „Cîntarea României": 
„Selena" din Călan (un < 
grup echilibrat, cu un re
pertoriu sobru, bine pus la 
punct și o solistă de ex
cepție), ’ „Intim1' din Pe- 
trila ( 6 formație care mai 
arg de lucru, dar este pe 
drumul cel bun). Show-ul 
spectacolului a fost susți
nut, totuși, de grupul 
custic 
ne-a 
face 
grup . . . .
vom mai auzi. Le așteptăm, 
primul disc cu nerăbdarea, 
cu care așteptăm primă
vara. Și, amănuntul esen
țial.: „membrii grupului'- 
sînt inginerii Geo Popa și 
Valentin loniță, tehnicienii 
Valentin Banetti, Iosif 
Toth, Carol Kappel și su- 
nelistul Tiberiu Bordul a. 
Vă invităm să-i ascultați și 
eu ocazia „Serilor ziarului 
Steagul -roșu'* programate 
în săptămâna 21 ■ 28 i, fe- . ■" 
bruarie.

leanu (Alexandru Codrea- 
nu) pentru a-1 salva, din 
solidaritate bărbate iscă, 
dintr-un conflict familial. 
Ștefania Donca, Alexandru 
Codreanu, Mircea Zabalon 
evoluează bine în spectacol, 
există © corespondență în
tre cuvînt și gest, nuanța
te după ritmul și cerințele 
piesei. Chiar și Paula Mo- 
raru, dacă ne gîndim că 
Olga este în piesă o făp
tură cam vulgară, realizea
ză rolul necesar în struc
tura spectacolului. Dar cel 
mai fermecător rol îl rea
lizează Ilie Ștefan, com-) * 

v

A-
■, care a cîntat și 
încântat. Ceea ce ne 

să credem că este un 
despre care, sigur,

punînd cu intuiție un senil 
judecător de instrucție, 
conceput ca un caricatural 
Sherlok Holmes ce con
tribuie la încurcarea situ
ațiilor care au o coloratu
ră comică, deși rîsul spec
tatorilor nu însoțește de- 
cît arareori această piesă 
de salon.

Piesa se află într-un total 
contrast cu repertoriul 
trului din ultimii ani, 
reușește 
mă să 
să gratuit.

artistice,

tea- 
dar 
ur- 
în-

pînă la 
amuze,

Ce va spune 
acest spectacol celor 9000 
de elevi abonați la Tea
tru] de stat „Valea Jiului"? 
Iată o întrebare care scoa
te în evidență funcția edu
cativă și culturală a tea
trului, inseparabilă de va
loarea artistică a specta
colului. Este și aspectul de. 
fond al repertoriului pe 
care teatrul îl of»ră spec
tatorilor, valorificând dra
maturgia de valoare din 
literatura clasică și con
temporană.

; Tiberiu SPĂTARU

GRiU IM ȚARĂ!
în satul meu 
recunoscut, 
cind s-au născut.

Deunăzi, ni-am întors 
Și i-am văzut și i-ain 
Sini oameni care, de 
Pămîntul este singurul lor zeu.

Stau liniștiți, 'lucrează prin ogradă 
Din cind în cind privesc către ogor 
Și se gindesc, o fi, n-o 
Griul ce încolțește sub

fi cu spor 
zăpadă ?

Arareori, răzbate cîte-o doină.
Venind cum vine dorul de demult
Sau se string, iar, pe soare sau pe moină, 
Și joacă sirba. Cîntă. îi ascult...
Gîndul care-i frămintă — cald la vară —, 
Frumos și-nalt, demn de un ideal
Dorința lor arzîndă — grîu în țară 1

• Nu-s vorbe-n vînt, nu-i ceva ireal
Tot ce mi-,m spus țăranii mei de-acasă.
Și-i cred, cind spun ceva, ei nu se lasă ’...

Mircea BUJORESCU

1
i
î
iVî
*Lț
**

Ne grăbim să răspun
dem: nu ! Despre va
loarea lor educativă, 
sprijinită pe un text 
inspirat din realitate și 
transformat, prin talen
tul artiștilor amatori, 
în spectacol s-a vorbit 
și s-a scris mult, se va 
mai vorbi și scrie. A- 
devărul e că programul 
unor astfel de formații 
este în egală măsură a- 
tractiv și instructiv. O 
dovedește brigada artis
tică „Albul ca zăpada 
și... cele 4 pitice'* cons
tituită din harnici și pa
sionați lucrători de la 
I.C.S.A. și A.P. Petro
șani, care va participa 
la etapa pe țară a con
cursului „Hermes ‘80** 
(ce se desfășoară în pe
rioada 18 februarie — 
21 martie). Printr-o in
terpretare de bună cali
tate artistică, această 
formație — în care e- 
voluează Gheorghe Se
res. Octavian Țicleanu, 
Mihai Sotirescu, Maria
na Cătut. Szatmarv ;u- 
dita, Tania Roșea, Pau
la Pariță, Dumitru Fi 
lip, îndrumați de Gheor
ghe Negraru. metodbt 
la Casa de cultură din 
Petroșani — susține un 
adevărat recital de inci
sivă satiră, fapt pentru 
care este și considerată 
ca făcînd parte din gru
purile de satiră și umor. 
O întîlnire pe acea sce
nă n brigăzilor artistice 
și grupurilor de satiră -i 
umor se impune cu ne
cesitate în viața cultu
rală din întreprinderile 
Văii Jiului, deoarece 
numai în arest fel se 
poate contribui — prin
tr-un schimb de expe- 
riență eficient — nu nu-, 
mai la înviorarea aces
tor formații, ci și la'im
plicarea lor directă în 
activitatea economică. L

Țăranii, satul și dăinuirea
tragem și din pastori, toți, 
fără excepție, rădăcinile 
care ne țin ferm în pi-

Poate că niciodată nu 
s-a vorbit, la noi, mai 
mult despre agricultură 
și despre țărani, ea în a- 
ceste Zile, , O dezbatere 
pornită din necesități e- 
< onomice obiective și ba
zată pe realitatea concre
tă. Și tot în aceste zile 
oinstim memoria celor 
unsprezece mii de țărani 
(ăzuți pentru dreptatea 
lor, în 1907. Intorcîndu- 
ne cu gîndul și fapta spre 
satul descendenței și co
pilăriei noastre, ne sim
țim mai legați de pămîn
tul pe care trăim. (De

• multe ori mi s-a întâm
plat să-i aud pe scriitorii": 
pe care îl cunosc, spu- 
nînd : „Mă simt cam e- 
nuizaț, mă duc în satul 
meu bsă-mi îacare bate
riile"). Având ,sub tălpi 
„iarba verde de acasă",■ 
ne reincărcăm ființa <u 
vigoarea pământului din 
ca,re ne-am născut, pen
tru că țăranii și satul au 
păstrat focul nestins al 
eternității noastre. Dar o 
spun mai bine celebrele 
versuri ale poetului Bl.a- 
ga : „Eu cred că veșni
cia s-a născut in sat./Aici 
orice gind e mai încet, / i- 
nima-ți zvîcnește mai 
rar, ■' ca și cum nu ți-ar 
bate în piept. / ei adine in 
pămînt undeva".

O întâmplare, altfel fă
ră nimic senzațional în 
ea, îmi revine din memo
rie. Intr-un compartiment vioare de acolo își trag 
de tren eram șapte băr
bați, oameni de diferite 
profesii, și o feiiiefe în 
yîrstă, de la țară, care 
ținea pe. 
acoperit 
înflorat, 
descrisă 
dar, bineînțeles, pe coor
donatele timpului nostru, 
se vorbea despre agricul
tură, jar unul a spus ce
va la adresa țăranilor, 
nu-mi mai amintesc . ce 
anume. Bărbatul de lin
gă mine (am aflat apoi 
că era inginer la o cunos
cută uzină din București), 
care pină atunci citise 
ziarul, a tresărit, a luat 
ștergarul de pe coșul fe
meii și l-a vîrît sub 
celui care vorbise : 
vezi ? Uite, ăsta ne 
pe noi să fim cine 
tem". „Fugi ’dom’le, 
cârpa de-ai<i'* a zis apela. 
„Asta nu e cârpă, măi o-

. muie, ăsta e un fel de 
steag. Ștergarul ăsta e 
semnul puterii și ome
niei noastre. Ai trăit de
geaba dacă.nu știi un lu
cru atît de simplu'*.

Supărarea inginerului 
bucureștean mi se pare 
simbolică. Pentru că noi 
toți, oricît de mari oră
șeni am fi. din țărani ne

de la țară.
genunchi un coș 
cu
Ca

de

un ștergar 
într-o scenă

Rebreanu,

începutul și seva, fără fe
le am fi fost frunze în 
vânt,1 Cei- care au ridicat 
prin secole această țară 
au fost țăranii, ei au fă-? 
■ ut pămîntul să rodească 
și. l-au apărat eu . sîngele

Fer e s t r e

lor, truditori și ostași fă
ră' nume. Ei ne-au plă
mădit istoria și pîinea, au 
iscat poezia și cântecul, 
au creat un țnod de a 
gîndi românește. In felul 
nostru de a privi univer
sul uman, în noțiunile 
noastre de bine si rău, de 
cinstire și demnitate, de 
omenie și dragoste există 
un sîmbure -- esență 
specific gîndirii generați
ilor de. țărani, fie că sîn- 
tem ori nu conștienți de 
aceasta; Ei. au păstrat în 
imitate poporul, pămîntul 
și limba și au dezvoltat 
o spiritualitate specifică 
ce a rezistat la cutremu
rele istoriei, purlin i e- 
ternitatea pe umeri, cum 
spunea poetul. Civilizația 
noastră de azi își are 
trăinicia tocmai fiindcă 
s-a ridicat pe solul vigu
ros al unei tradiții mile- 
n a re.

Bujor

Corneliu RADULESCU

nas 
v„Il 
ține 
sîn- 

cu

iWIRCESCU
fi . ,

-'f

* pi
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICQLAE CEAUȘESCU 

la obiective economice din Timișoara
; (Urmare din pag. t)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat în
deaproape de structura fu
rajelor folosite, de măsu
rile care se au în vedere 
pentru aplicarea prevede
rilor proiectului de Lege 
privind organizarea pro
ducerii și folosirii raționale 
a resurselor de nutrețuri, 
supus zilele acestea dez
baterii publice.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe muncitorii 
combinatului pentru rezul
tatele de pînă acum, le-a 
urat noi succese, multă să
nătate și fericire.

Secretarul general al 
partidului a fost încredin
țat că. la fel ca și .pînă a- 
cum. toți cei ce-și desfă
șoară activitatea în acest 
mare combinat al țării vor 
acționa cu hotărîre pentru 
a se ridica la înălțimea 
marilor comandamente 
puse de conducerea parti

dului și statului în fața 
zootehniei — sector cu in
fluențe atit de directe a- 
supra nivelului de trai al 
întregului nostru popor.

în continuare, este vizi
tată întreprinderea ,(Elec- 
trotimiș**, importantă uni
tate economică, ridicată în 
ultimii ani pe una din 
marile platforme industri
ale ale orașului.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
întîmpinat, de asemenea, 
cu multă căldură și însu
flețire de muncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici.

Discuția de lucru a avut 
la început drept cadru de 
desfășurare o sugestivă ex
poziție privind activitatea 
și preocupările întreprin
derii. Colectivul acestei u- 
nități de vîrf a industriei 
noastre constructoare de 
mașini a raportat cu pro
fundă mîndrie și satisfac
ție că, pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu eu ocazia vizi

tei precedente, din februa
rie 1978, s-au stabilit pro
grame concrete de acțiune, 
care au asigurat îndeplini
rea. cantitativă și calitati
vă, a tuturor indicatorilor 
de plan și au condus la 
obținerea unor însemnate 
realizări pe calea promovă
rii progresului tehnic, di
versificării producției și 
asimilării unui mare nu
măr de mașini, agregate 
și utilaje necesare dezvol
tării unor ramuri priori
tare ale economiei națio
nale'

Analiza de lucru a con
tinuat în principalele hale 
ale întreprinderii. unde 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost înfăți
șate o serie de premiere 
tehnice.

Pretutindeni, în toate 
secțiile parcurse, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Tost 
întîmpinat cu flori, cu de
osebită bucurie de munci
tori.

Secretarul general al
partidului s-a oprit Ia

mai multe locuri de muncă, 
a stat de vorbă cu munci
tori, s-a interesat despre 
condițiile lor de muncă și 
viață.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felici
tat harnicul colectiv al în
treprinderii pentru rezulta
tele obținute și i-a . urat 
noi și tot mai mari suc
cese în muncă, pentru a 
ocupa un loc fruntaș în în
trecerea socialistă pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Prin întreaga ei desfășu
rare, vizita a reafirmat cu 
putere voința fermă a 
populației din această par
te a țării — români, ger
mani, maghiari, sîrbi —, 
de a^acționa, împreună cu 
întregul popor, sub condu
cerea partidului nostru co
munist, a secretarului său 
general, pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețelor o- 
biective ale actualului cin
cinal, a Progfamqjpi de 
edificare a societății socia
liste multilateral dezvolta
te și înaintare a patriei 
spre comunism.

J
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FILME <
PETROȘANI — ? No

iembrie .’ Campionii; 
Unirea: Un șerif extra
terestru.

PETRILA: Tridentul 
nu răspunde.

LONEA: Ana ți ho
țul.

ANINOASA: Sacrificiu 
din dragoste, I—II.

VULCAN ~ Luceafă
rul i Aventuri în Ma
rea Nordului.

LUPENI — Cultural: 
Războiul stelelor, I-IL 
Muncitoresc: Cumpăna.

URICANI : Fiul mun
ților.

11,00 
13,00 
13,05

X

Viața satului. 
Telex.
La sfîrșit de săp- 

. tămînă.
17,45 Săptămîna politică. 
18,00 închiderea pro

gram iii ui.

20,00 Telejurnal.
20,40 Teleencielopedia.
21,10 Film serial: „Lu

mini și umbre". O 
producție a Stu
dioului de filme 
TV. Episodul 1. în 
rolurile principalei 
Ilarion Ciobanu, 
Margareta Pogonat, 
Cornel Coman, 
Gheorghe Dinică, 
Florin CăLinescu, 

Iurie Darie, Monica 
Ristea, Gina Pa- 
trichi, George Mo- 
toi, • Mitică Popes
cu, Florin Zanrfi- 
rescu, Mircea Baț- 
ta, Emil Hossu, A- 
drian Puntea, Con
stantin Codreacu, 
Dinu Manotache, 
Eva Papp, Theo- i 
dor Danetti, Duml- 
tru Palade, Andrei 
Traian și alții.

22,20 Telejurnal. 
22,30 Nocturna TV.

1
5 a
s 
i
3IRemenlo

Sosirea în țara noastră 
a tovarășului Dușan Dragosavaf, 

președintele Prezidiului C. C. al U. C. I.
începerea convorbirilor oficiale

Petroșani
. jîncadrează

instalator telinico-sanitar.
încadrarea se face în conformitate cu Le

gea nr. 57/1974.

strada Republicii nr. 1, telefon 42820

I.M.S.A.T. București
Șantierul 7 Rovinari

(Urmare din pag. 1)

Din partea iugoslavă — 
. tovarășii Stane Dolanț, 
membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iu
goslavia, Vlado Ianj ici, se
cretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Miloș

Melovski, adjunct al secre
tarului federal pentru afa
ceri externe, Milan Marin- 
kovici, însărcinatul cu a- 
faceri ad.-interim al Iugo
slaviei la București.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de deplină 
înțelegere și stimă recipro-

că, care caracterizează bur 
ne’e raporturi româno-iu- 
goslave.

☆

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro-' 
mân, președintele Republi- oficiale
cii Socialiste România, a slave.

oferit, la Timișoara, un 
dineu în onoarea tovarășu
lui Dușan Dragosavaț, pre
ședintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Au participat persoanele 
române și iugo-

încadrează pentru punctul de lucru „VlSCOZA“ 
LUPENI următoarele categorii de personal:

— electricieni
— lăcătuși
— sudori

* e *

Lupte libere------C----- ----- —------- ...

Trei concursuri „șnur“

Sezonul competițional 
1982 â debutat cu 
dreptul pentru lup

tătorii Clubului sportiv 
școlar din Petroșani. Mai 
întîi, la Motru, ei au do
minat, în calitate de elevi 
al Liceului industrial din 
reședința de municipiu, fi
nala liceelor din rețeaua 
mineritului, atit la lupte 
libere, cît și la greco-ro- 
mane. La stilul care i-a 
consacrat — litrele — 
sportivii din Vale au o- 
cupat primul loc în cla
samentul general și nu 
mai puțin de opt titluri 
supreme prin : Viorel Cîr- 
cel (44 kg), Romeo Săpîn- 
țan (48), . Roman Tudor 
(60), Aron Cîndea (65), 
Marin Preda (70), Ion 
Vladislav (75), Șandor Ko
vacs (81) și Aurel Drago
tă (+87). Datorită părtini
rii arbitrilor de saltea, 
colegii lor Grigore Mere- 
uță (56) și Sergiu Aga
vriloaie (87) au trebuit să

se mulțumească cu locul 
secund, performanță rea
lizată și de Nicușor Mar
maliuc (52). întreaga gar
nitură s-a calificat deci 
pentru finalele campiona
tului republican școlar din 
luna aprilie de la Con
stanța. La greco-romane 
s-a obținut doar locul 
11 prin : Ion Doroș (44), 
Constantin Ursaru (56), 
Petru Toma (60) și Mihai 
Todovciuc (65).

upă succesul de joi, 
j J sportivii din Petro- 

șani s-au deplasat 
direct la Hunedoara, unde 
au luat parte, vineri și 
simbătă, la etapa pe ju
deț a întrecerilor rezer
vate speranțelor olimpice 
și juniorilor. Și de pe 
saltelele hunedorene s-a 
„recoltat" un palmares 
excepțional — șapte titluri 
județene prin : Roman
Tudor. Aron Cîndea. Ma-' 
rin Preda, loan Vladislav, 
Șandor Kovacs, Sergiu

- succese pe toată linia
Agavriloaie și Aurel Dra
gotă. .O performanță si
milară a repurtat și Ște
fan Boda (48) de la Jiul 
Petrila, în vreme ce co
legii săi de echipă Iulian 
Damian (82) șl Nicuț 
Muntean (90) s-au dovedit 
cei mai buni în confrun
tarea speranțelor olimpi
ce. Așadar, se cuvin fe
licitări tuturor combatan
ților noștri clasați pe pri
mul loc și, bineînțeles, 
antrenorilor de la C.S.S.P. 
și Jiul Petrila, Vasile 
Făgaș, respectiv, Ion Cor- 
bei și Costică Marmaliuc.

uminică, cetatea si- 
derurgiștilor -hune- 
doreni a găzduit e- 
a IV-a a campiona- 
republican pe echi- 

al juniorilor și șco
larilor (seria a IV-a). Fa
vorita seriei. C.S.S.P., 
s-a dezmințit nici de 
ceastă dată, învingînd

D
tapa 
tului 
pe

nu ' 
a- 
pe

/

linie : 7—4 cu Construc
torul Hunedoara, 8—3 cu 
Jiul Petrila, 8—3 cu C.S.S. 
Deva, apărîndu-și cu brio 
poziția de lideră autori
tară.
s-au 
dea- 
Ion 
Kovacs, 
loaie și 
In acest 
cumulat 
urmată în clasamentul ge
neral tot de o reprezen
tantă a municipiului nos
tru, Jiu] Petrila (11), de 
C.S.S. Deva (9) și Cons
tructorul (6). Performanța 
asigură garniturii ^antre
nate de Vasile Făgaș drep
tul de participare la fa
za intensei iilor ală
turi de puternicele com
batante C.S.S. Oradea, 
C.S.S. Craiova și C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca.

De la învingători 
detașat: Aron Cîn- 

(70), Aurel
Vladislav,

Sergiu 
Grigore
fel C.S.S.P. a a-
14 puncte, fiind

Dragotă,
Șandor 
Agavri- 

Mereuță.

Ion VULPE

I—VII
I—VII
i—Vii

— un muncitor necalificat pentru pază.»
Retribuirea se face conform Legii 57/1974 

acordîndu-se spor de acord global, spor de șan
tier, regim de lucru prelungit de 10 sau 12 ore.

Mica publicitate
I.M.S.A.T. București. • 
declarăm nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lazăr 
Ion, eliberată de Prepara- 
ția Petrila. O declar nulă. 
(353)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Ștefan, eliberată de 
Bărbăteni. O declar 
(355)

ANUNȚURI DE FAMILIE

nr. 22/2, Pe-

ștampilă a 
de Montaj

VÎND Dacia 1300, împă
ratul Traian 
troșani. (329)

PIERDUT 
întreprinderii
Service pentru Automati-

Telecomunicații 
București) Șan- 
Lot 20, punct 
eliberată de

zări și 
(I.M.S.A.T. 
tierul VII, 
lucru 4,

Rusu
I.M, 

nulă.

PAR1NȚ1I 
anunță 
noscut 
pentru

Urs Remus și Maria, sora Mihaela 
cu nemărginită durere pe toți cei ce l-au cu- 

părăsitcă se împlinesc 6 luni de ctnd ne-a 
totdeauna

URS VASILE MARIUS.
te vom uita niciodată, iar mormîntulNu

ii mereu presărat cu flori și' lacrimi ferbinți.
tău va
(343)

SOȚIA, copiii, ginerele și nepotul anunță cu 
adîncă durere împlinirea a 6 săptămîni de la pierde
rea scumuuiui nostru soț, tată, socru și bunic 

SEDLAC PETRU.
Amintirea lui va rămîne vie iii inimile noastre. 

1356)

SOȚUL, c< piii, ginerii și nepoții anunță că se 
împlinește un an z de la dispariția scumpei noastre 
soție, mamă, soacră și bunică

MARlOARA RADU.
îi vom păstra o veșnică amintire. (357)

................................................ ......................................... -■■■■■
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