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Peste 130 de cadre tehnico-inginerești 
la mai puțin de... 20 de brigăzi

• La o producție 
Mu depășește realiză * 
nui sector de cap: 
medie, mina Livezeni e. 
o „schemă" cu cadre tehni- 

: co-inginerești pentru care 
ar invidia-o oricare altă 
întreprindere minieră, și 
nu numai din Valea Jiu
lui.

Ne întrebam., la sfîrșitul 
.„articolului publicat în nu- 
>wnărul trecut al 'ziarului 

-iSiiâstru dară mina Livezeni 
dispune de suficiente cadre 
tehnico-inșȚinerești care să 
poată asigura asistența ne
cesară formațiilor de lu
cru, care șa se gîridească 
la situația actuală și -de 
perspectivă a întreprinde
rii. Răspunsul Ia întrebare 
l-am aflat dințr-o verifica
re a „schemei" și am cons
tatat că mina Livezeni are 

:1a ora actuală încadrați .
30 de ingineri, din care 25. 
electromecanici ; 37 de
subingineri, din care 13 e«' 
lectromecanici, și 55 de 
maiștri, clin care aproape 
20 sini electromecanici, 
personal de specialitate' la 
care mai adăugăm încă 
12 tehnicieni. Prin urmare, 
in total, mina dispune de 
134 de cadre telink’b-ingine- 
rești la un 'efectiv de 1394

I.M. VULCAN

Pe primul loc in 
întrecerea pentru mai 

mult cărbune
, Exprimîhd prin fapte de 
muncă hotărîrea de a da ță
rii cit mai mult cărbune, co
lectivul I.M. Vulcan se si
tuează pe loc. de frunte în 
întrecerea socialistă din Va
lea Jiului. Numai de la I.M. 
Vulcan au fost extrase, pes
te sarcinile de plan de la 
începutul acestei luni 1600 

' tone de cărbune. Cele mai 
importante cantități de căr
bune au fost livrate de mine
rii de la sectorul V. In ca
drul acestui sector în fruntea 
întrecerii socialiste se situea
ză minerii din brigada con
dusă de Traian Borșa, care 
raportează zilnic depășirea 
producției fizice, de cărbune.

Acest important succes co- 
lectiv se datorește bunei or
ganizări' a producției și a 
muncii, creșterii randamen
telor în abataje, întreținerii 
ireproșabile a utilajelor din 
dotare și întăririi disciplinei 
tehnologice și a muncii pe 
toate Schimburile. 

de oameni ai muncii. Adi
că, la aproximativ io oa
meni revine un cadru teh- 
njco-ingineresc, un cadru 
cu studii cel puțin medii, 
care poate sau ar putea, 
mai exact care trebuie să 
asigure o asistență deose
bită. Sau dacă aceste cal
cule nu sînt suficient de

clare privind „forța** teh
nică de care dispune mina, 
precizăm că, în medie la 
o formație de lucru direct 
productivă revin aproxi
mativ 7 cadre tehnice.

în aceste condiții și ți- 
nînd cont de dotarea teh
nică aflată în gestiunea 
minei, rezultatele ar- fi tre
buit să fie la un nivel 
mult, superior prevederi
lor 'de plan. Cel puțin teo
retic. Dar mina, după cum 
v-am mai informat și-a re
alizat sarcinile de plan sta
bilite pentru decada I a 
lunii martie numai în pro
porție de,., 40 la sută. Mai 
mult, filei una dintre for
mațiile de lucru de la sec

Dezbateri într-o 
pronunțată notă critică

Dezvoltarea zootehniei 
preocupare prioritara 

a comunei Banița
Delegaților la conferința 

pentru dare de seamă și 
alegeri din comuna Ani- 
noasa li s-a prezentat o 
dare de seamă asupra ac
tivității comitetului comu
nal de partid cu o pronun
țată notă critică. Pornind 
de la ideea că numai ară- 
tînci deschis neajunsurile 
se poate face un . pas îna
inte, în darea de seamă au 
fost înfățișate cauzele și au 
fost numiți, fără ocolișuri, 
în mod direct factorii răs
punzători pentru o seamă 
de neajunsuri.

Această orientare: critică 
a îndreptat dezbaterile pe 
aceeași caie, a analizei 
constructive. Au luat cu- 
vîntul multi vorbitori care 
au completat 'fondul de 
probleme cuprinse în da. 
rea de seamă,, au arătat 
deschis neajunsurile, au fă
cut propuneri cave să stea 

toarele de producție, for
mații al căror număr, mai' 
aminteam, este sub 20, nu 

'și-a îndeplinit integral 
prevederile de plan,

Și totuși, pentru a fi și 
mai bine înțeleși, pentru 
ca lucrurile să fie mai cla
re. facem o comparație în
tre sectorul IV de la mina 
Lupeni și întreaga mină 
Livezeni. La un efectiv de 
535 de oameni, sectorul IV. 
are în schemă un șef de 
sector, 3 adjuncți ai<*efului 
de sector și trei tehnicieni, 
la o producție medie zilni
că planificată de peste 2100 
tone, pe care o depășește 
cu 200—400 de tone. -Mina 
Livezeni, insistăm asupra 
acestui aspect, la o pro
ducție medie zilnică reali
zată dc 600—700 tone, nu
mai ingineri, subingineri și 
tehnicieni are aproape 80.

Ce să mai spunem a- 
tunci de asistența tehnică, 
de sprijinul pe care. îl pri
mesc formațiile de , lucru 
din partea cadrelor tehni- 
eo-inginerești dc la niiția 
Livezeni?

Noi nu spunem nimic, o- 
vor spune cîțiva șefi de 
brigadă, în ziarul de niîine.

Dorin GIIEȚA

în atenția noului organ co
munal de .partid.

Din multitudinea de pro
puneri s-au desprins- cele 
cu privire ia actualul sta
diu de dezvoltare economi, 
co-șocială ă comunei. O 
imasmas aimsimii m sa ■ a ise ji’eiii » "s s s iBiiiiiiiiiii

Alegeri în organizațiile de partid
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bună parte din obiectivele
prezentate a se construi. în
că din anul 1977 (magazi
nul general, alte construc
ții sociale și construcțiile 
de locuințe) nu sînt în
cepute șau se află în sta
diu-incipient. După cum au 
arătat vorbitorii, comuna 
are în față urgențe care 
nu mai. pot fi animate :

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag a 2-aî

Vizita de lucru 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în unități agricole

In cursul zilei de vineri, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită de lucru 
în unități agricole din sec
torul agricol Ilfov, din 
subordinea municipiului 
București, precum și din 
județele Ialomița și Călă
rași- '

Prezența tovarășului 
Ntcolae Ceaușescu în mij
locul -lucrătorilor ogoare
lor în abeste zile, în care, 
s-a dat startul campaniei 
'agricole de primăvară ce 
concentrează mari forțe 
tehnice și umane, semni
fică preocuparea sta torn i- 

j că a secretarului general 
al partidului pentru ridi
carea continuă a produc
ției agricole, vegetale și a- 
nimale, pentru așezarea a- 
eestei ramuri de bază a e- 
eonomiei naționale pe baze

INVESTIȚIILE — realizate la termen și de calitate 
Pe platforma industrială Livezeni
Prinde contur un nou obiectiv
în luna martie a anului 

trecut, pe platforma indus
trială din zona Livezeni, 

zîn apropierea Fabricii de 
-produse lactate a început 
construcția unui important 
obiectiv : Fabrica de pre
parate. din carne cu aba
tor. Acest obiectiv fac'e 
parte din investițiile supli
mentare stabilite în Valea 
Jiului la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului. Valoarea totală a 
investiției este de peste 70

Adunarea generală pen
tru darea de seamă și ale
gerea comitetului de partid 
Banița a prilejuit o amplă 
analiză a activității politi
ce desfășurate pe parcursul 
celor doi ani trecuți de la 

alegerile anterioare, activi
tate concretizată în crește
rea rîndurilor și a rolului 
comuniștilor din unitățile 
de producție și satele apar
ținătoare, într-o seamă de 
realizări economice și so
cial-gospodărești.

Caracterul analitic, de 
lucru al adunării a fost sus
ținut prin aprecieri, ob
servații critice și propuneri 
făcute de comuniștii Ion 
Sandu, Maria Leliuga, re- 
prezentanta organizației să

moderne, în vederea sa
tisfacerii în condiții din ce 
în ce mai bune a cererii 
de produse agroalimenta- 
re, pentru aprovizionarea 
populației, de materii prime 
pentru industrie.

Vizita a început în uni
tăți agricole din sectorul ă- 
gricol Ilfov.

înglobînd unități agri
cole cu veche tradiție și 
bogată experiență, secto
rul agricol Ilfov, este che
mat să-și - aducă o contri
buție substanțială lă buna 
aprovizionare a* bucurește- 
ailor pe tot parcursul a- 
nului cu produse vegetale 
dintre, cele mai variate, cu 
însemnate cantități de lap
te, ouă, carne. Printre a- 
ceste unități se numără -și 
cooperativa agricolă •/ de 
producție Otopeni. Tovară
șul Nicolae Ceausescu a 
examinat'aici cum se des
fășoară activitatea în două 
sectoare de bază ale coope

milioane lei, din care 35 
milioane sînt lucrările de 
construcții și montaje, 
.într-un singur an, datorită 
muncii constructorilor de 
la T.C. Ind. Brașov, lotul 
Petroșani, s-a conturat de
ja profilul acestui nou o- 
biectiv. împreună cu sing. 
Ioan Voicilă, dirigintele 
de șantier, vizităm zona 
șantierului. Structura de 
rezistență a abatorului a 
fost terminată. Formația 
de zidari a lui Vasile Bâl- 
teanu a trecut de cîteva 
zile la lucrări de finisaj. 
Aflăm că din formația sa 
fac parte oameni de nădej
de, poli calificați-, cum sînt 
Dumitru Țicleanu, Petru

Realizîndu-și sarcini
le de plan la zi în pro
porție do peste 120 la 
sută, formația de lucru 
condusă de minerul Ca
rol Marton se numără 
printre brigăzile cu ce
le mai bune rezultate 
de la sectorul II ai I.M. 
Bărbăteni. în imagine 
destoinicul brigadier (in 
centrul imaginii) alături 
de ortacii Iiiiiu Kiss, Au
rel Ienici, Lazăr Veru 
și Eugen Kelemen.

tești din Merișor, fruntașă 
pe comună pe baza rezul
tatelor obținute în activi
tatea politică, Aurel Vla
dislav, Ioana Barzuca, 
Gheorghe Ștoian, Florin 
Străuț, Ioana Bota, Maria 
Until și alții. De altfel, pro
blemele Vizînd dezvolta
rea agriculturii, folosirea 
cît mai eficientă a pămîn- 
tului și, în acest context, 
creșterea animalelor, în
deosebi a bovinelor și ovi
nelor au ocupat un loc 
central în lucrările adună
rii. Realizările, aproape 
minime din acest domeniu, 
contractările pentru anul 
1982 aflate la nivelul sar
cinilor de plan sau aproa
pe de acestea numai la ti
neret bovin, miei, porcine,

Toma ȚAȚARCA

(Continuare in pag. a 2-ai 

rativei — legumKuTtura -si 
zootehnia. Președintele co
operativei, Vasile Constan
tin, informează că prim ie 
cantități de răsaduri, m 
cea mai mare parte toma
te, au și fost trimise pen
tru plantare.

Apreciind activitatea des
fășurată in legumiculturâ, 
secretarul general .al parti
dului a indicat ea in sere 
și solarii să se Obțină si 
răsaduri de cartofi. îi spe
cial pentru cartofii tirripu- 
rii. In scopul asigurării li
nei eficiențe sporite a acti
vității din le.gumicultu ă, 
s-a stabilit ea la amenaja
rea serelor în viitor să fie 
folosite panouri demonta- 
bile, cu folii de polieșter* 
sau geam, care să se folo
sească-în funcție de condi
țiile climaterice..

în ceea ce privește sec
torul zootehnic, se subiinia-

(Continuare în pag. a 4-g>~

Asprițoiu, Vasile Albinean, 
care execută nu numai zi
dărie, ci și mozaicuri, iu- 
crărf în faianță. In ace
lași corp de clădire, la Fa
brica de preparate din car
ne mai sînt de montat doar 
câteva din elementele struc
turii de rezistență. „I’înă 
la sfîrșitul lunii martie, 
ne informează ing. Nicolae 
Micu, șeful acestor lucrări 
de investiții, vom termina 
în întregime structura de 
rezistență și vonf trece .1 
turnarea pardoselilor și a 
finisaje**.

V. STRĂUȚ

(Continuare in pag o 2 ar

î

I Faptă de omenie
!
: S-a intîmplat ia Lupeni.
î Umblind după cumpără- 
: turi, Viorica A., muncitoa- 
; re la I.F.A. Vîscoza, mamă 
ia doi copii,.și-a pierdut 
■ actele și odată cu acestea 
î întreaga chenzină încasa- 
: tă chiar in acea zi. Abia 
: cînd a ajuns acasă' și-a. | 
: dat seama că pierduse 
: portmoneul. Era tîrziu.
: Nu-și putea aminti in ce 
i loc anume oierj'i-; acte- ;

le și banii... R im: 'a ;
gîndul că-și Va regăsi : 
portmoneul. Dar la scurt : 
timp un om i-a sunat la ; 
ușă și i-a înmânat actele ; 
și banii. ,,Le-am găsit din ; 
întîmplare, poftim și seu- ; 
zăți de deranj". Este greu i 
de descris surpriza și bc- : 
curia femeii. In grabă, du- i 
pă mulțumirile de rigoare j 
femeia nici n-a reușit 'să-l 
întrebe cum îl* cheamă. A 
aflat- mai tîrziu însă. Au
torul acestei fapte de o- 
menie este Vejdel Stonis- 
Iau, lăcătuș mecanic. Un 
fapt semnificativ, care do
vedește o atitudine mora
lă superioară, caracteris
tică celor ce-și cîștigă e- 
xistența prin muncă și știu 
că demnitatea și omenia 
valorează mai mult decît 
banii. (V.S.)
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pioniereasca
angaja-

Prinde contur un nou obiectiv Imagine din orașul 
minerilor —Vulcan. 
Foto : Șt. NEMECSEK

în școlile 'din Valea Jiu
lui se desfășoară în această 
perioadă o rodnică acțiune 
de muncă patriotică prin 
care pionierii întîmpină 
importantele evenimente 
din viața tineretului pa
triei : aniversarea a 60 de 
ani de la crearea U.T.C. 
și 25 de ani de la crearea 
U.A.S.C.R. Vești despre a- 
ceste acțiuni educative ne 
comunică subredacțiile pio
nierești din municipiu.

• Odată cu sosirea lu
nii mărțișorului — scrie

posibilitatea ca pînă 
sfîrșitul anului 
mentul de muncă patrioti
că să fie cu mult depășit".
• O susținută atenție 

pentru realizarea angaja
mentului pionieresc este 
acordată la Școala genera
lă nr/ 3 Lupeni, unde, din 
inițiativa pionierilor, . se 
desfășoară .o întrecere în
tre detașamente. Zilele tre
cute s-a făcut un clasament 
al hărniciei : locul I a fost 
acordat detașamentului cla
sei a VIII-a E (pionier co- 

pioniera Diana Văgăun, de mandant Viorel Ohică); lo- 
la Casa de copii școlari din 
Uricani — inimile noastre 
s-au umplut de bucurie : 
pionierii din clasa a III-a 
(comandant instructor înv. 
Viorel Jude), au îndeplinit 
angajamentul de muncă pa
triotică, Ei au redat circui
tului economic 600 kg. fier 
vechi, 200 kg. deșeuri de 
hîrtie, 50 kg. deșeuri tex
tile, importante Carnival auuicuai.^a „’ 
de sticle, borcane, polieti- de la Casa pionierilor 
lena. în acest fel s-a creat Lupeni).

cui Ii — clasa a VlI-a E 
(pionier comandant Cesa- 
rela Atudorei) și clasa a 
Vl-a B (pionier comandant 
Marius Moldovan); locul 
III — clasa a VIII-a G 
(pionier comandant Feli
cia Lăpăduș). Chemării lor 
Ia întrecere i-au răspuns 
toți pionierii din oraș. (Pio
nieră Viorica Brezoianu, 

cantități subredacția „Cutezătorii" 
din

fllrmare din pag. 1) Imediat 
front de 

la

Concurs
La LU.M. Petroșani s-a 

desfășurat un interesant 
concurs organizat de co
mitetul U.T.C. al uzinei pe 
tema: „60 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist". La faza de 
mașiâ, au fost prezenți nu. 
mai» puțin, de 875 de tineri, 
în urma jurizării, au fost 
selecționați 20 de concuren- 
ți care au intrat în faza

finală. Concursul a fost cîș- 
tigat de Sabina Viționescu, 
urmată de Lenuța Geamă- 
nu și Laurențiu Papuc. Câș
tigătorii au obținut premii 
în obiecte. De remarcat că 
toți participanții la con
curs au dat dovadă de o 
bună cunoaștere a istoriei 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Valeriu BUTULESCU

. este satisfăcător, 
după ce au avut 
lucru pentru montaje, 
solicitarea șefului de șan
tier au răspuns cu prompti
tudine constructorii de la 
Trustul de instalații și 
montaje, care în curînd vor 
raporta terminarea celor 
două cazane de abur teh
nologic necesar fluxului de 
fabricație. în treacăt no
tăm xă și meseriașii de la 
Trustul de lucrări speciale 
și izolații București, șan-

preparate din carne. Prin 
punerea în funcțiune, pre
conizată pînă' la 30 noiem
brie 1982, se va asigu
ra o îmbunătățire conside- 
derabilă a aprovizionării 
rețelelor comerciale de des
facere cu amănuntul și a 
marilor consumatori colec. 
tivi de produse din carne. 
Ritmul de execuție bun 
care se menține aici, do, 
tarea corespunzătoare Cu 
utilaje și cu forță de mun
că la nivelul necesarului, 
constituie o dovadă că ter-. 
menul de punere în func
țiune va fi respectat. Va
loric, pînă în luna eînd 
este prevăzută predarea 
construcției către beneficiar, 
au mai rămas de executat 
lucrări în valoare de circa 
17 milioane lei. Majorita- 

___ ,............. tea utilajelor destinate 
După cum am fost infor- montajelor au sosit și sînt 

mâți la fața locului de re
prezentanții beneficiarului, 

’ acest obiectiv — abatorul 
și fabrica de preparate din 
carne — Petroșani este unul 
din cele mai mari din ța
ră, fiind dotat cu utilaje 
și instalații moderne. Ca
pacitatea de prelucrare a 
unităților va fi de 4500 to
ne tăieri pe an și 6500 tone

Mai constatăm, la fața 
locului și alte fapte care 
demonstrează hărnicia con
structorilor. Datorită mun
cii neobosite a formațiilor 
complexe din care fac par
te Gheorghe Suman, Mi
hai Liepard, Viorel Sepie, 
can și a betoniștilor Petru 
Reuț și Petru Nistor, au 
fost create importante fron
turi de lucru pentru mon
taje. Astfel de fronturi 
sînt în prezent cele pen- tierul Luipeni și-au făcut 

apariția pe acest șantier 
imediat ce au fost solici
tați. „Pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni — ne asigura 
ing. Alexandru Mureșan de 
la T.l.M. Brașov — vom 
termina și vom preda cele 
două cazane de abur teh
nologic'*. .

tru stația de transformare 
a energiei electrice și cen
trala frigotehnica. Numai 
în primele două luni ale 
anului 1982, celor 15 mili
oane lei la capitolul rea
lizări raportate în anul tre
cut la construcții și' mon
taje s-au adăugat încă 3 
milioane lei. De la cîteva 
echipe, efectivele de pe 
șantier au sporit la peste 
100 oameni zilnic. Ritmul 
de ț execuție’ a lucrărilor

Dezvoltarea zootehniei
(Urmare din pag 1)

lînă și cu mult sub cerințe 
la lapte de vacă și de oaie, 
trebuie să determine în 
continuare preocupări stă-
vuitoare din partea corni* terenuri în * pantă, sînt, 
tetului comunal de partid, ~ ’—**--*
a tuturor locuitorilor. Pen
tru că este important ca în 
cele două cariere sa se ex
tragă mai multă piatră, să 
se desfășoare o activitate 
eficientă economic, dar dez
voltarea zootehniei, reali
zarea unor producții de 
porumb, legume și fructe 
sporite, valorificarea cît 
mai bună a fînețelor și pa
jiștilor, în scopul unei par
ticipări substanțiale la au- 
toaprovizibnarea populației 
și la fondul de mărfuri 
centralizat, sînt de impor
tanță deosebită, exprimînd 
cerințele cele mai stringen
te, preocupările tradițio
nale, condițiile favorabile 
pe care le oferă relieful 
comunei, Valorificarea mai 
bună a tuturor terenurilor 
apte, pentru culturi 
cole prin desțeleniri, 
nețelor și pășunilor 
desecări, defrișări de 
rete și ameliorări eu îngră
șăminte chimice și natura
le, aprovizionarea locuito
rilor comunei cu semințe 
de cereale care dau pro-

agri- 
a fî- 
prin 

arbo-

I
I
I

I

Notă

ducții buhe în condițiile de lui comunal de partid, ale 
climă și sol specifice co
munei, cu semințe de nu
trețuri, legume și material 
săditor, cu unelte și chiar 
mașini adecvate lucrărilor

depozitate la îndetnînă, pe 
șantier și la sediul între
prinderii beneficiare. Au 
fost perfectate și sînt în 
curs de rezolvare și ulti
mele livrări "de utilaje. în 
curînd deci, pe harta eco
nomică a municipiului nos
tru va figura un nou obiec
tiv de interes social, care 
prinde viață.

Se poate șl la noi
Lucrez la I.M. Aninoasa 

și sînt președintele cămi
nului de nefamiliști nr. 6 
din localitate. îndeplinind 
această funcție am fost in
vitat să particip la un 
schimb de experiență, oi* 
ganizat la căminul de he- 
familiști al LM. Dîlja. 
Drept să spun am rămas 
plăcut impresionat de ceea 
ce am văzut aici. Ordinea 
și curățenia domneau pre
tutindeni, dovadă că admi
nistratorul cît și personalul 
de aici muncesc cu simț 
de răspundere, iar tinerii 
care locuiesc în cănim sînt 
conștienți că au obligația 
de a păstra și îngriji ca 
pe propria lor «asă, cămi
nul. După acest schimb de 
experiență mă gindese că 
și în căminul nostru din 
Aninoasa se pot face multe 
lucruri frumoase. Aceasta 
conjugînd străduințele co
mitetului de cămin, ale tu
turor tinerilor cu cele ale 
personalului de servire Și 
administratorului.

Mircea VISTREANU, • 
căminul nr. .6 Aninoasa

așa cum de altfel a hotărît 
adunarea generală, sarcini 
prioritare, imediate și de 
perspectivă ale comitetu-

consiliului popular, ale tu
turor locuitorilor comunei, 
în fruntea cărora -trebuie 
să se situeze comuniștii.

Adunarea generală a re
ales în funcția de secretar 
al comitetului comunal de 
partid pe tovarășul loan 
Dragotă.

Dezbateri critice
(Urmare din pag.

actualul local al școlii este 
necorespunzator, atelierul 
școală, de asemenea, nu co
respunde, fapt pentru ca
re nici nu a primit pînă 
la data actuală autoriza
ția de funcționare ; maga
zinele sînt amplasate in 
spații vechi (la fierărie, de 
pildă, marfa -nu poate fi 
sortată așa Incit vînzătoa- 
rea să aibă acces la toate 
produsele) ; este necesar un 
nou bazin pentru captarea 
apei, mai sînt necesare re
parații la drumuri, la pa- 

La 
alte 
fața

sajul de nivel C.F.R. 
;oate acestea, precum și 
probleme ce stau în 
comunei s-au referit Eufro- 
sina Banyai, loan Pop, Ilea
na Sichitiu, loan Dura,

„Bun venit în Maramureș".
findliflltll dau concursul cunoscuți 

și aprcciați interpreți de
muzică populara,. (M. Va- 
chold)
• DE SEZON, Mai mulți 

gospodari din Aninoasa au
• SEDIU NOU. Unitatea 

111 de desfacere a produ-, 
selor de carne din Vulcan solicitat recent înființarea 
s-a mutat la parterul blo- • 
cului 17, unde 'dispune de 
un spațiu comercial .nou, 
mai mare, de utilaje frigo
rifice moderne.
• SPECTACOL. Maine, 

de la ora 17, la Lonea, An
samblul artistic „Maramu
reșul" din Baia Mare pre
zintă spectacolul folcloric

în localitate a unui maga
zin pentru desfacerea se
mințelor și uneltelor agri
cole. Gospodarii doresc 
deci să valorifice terenuri
le agricole existente, 
găsește oare cineva 
să-i si ajute ?
• CARNAVALUL 

NERETULUI. La clubul ti-

Se 
care

Ti

r^~

con-
l’etre 

de

Elena Burlec, loan Vreja, 
Elena Tudorașcu, Bizante 
Lăsconi, Dumitru Her, Ni
colae Turca, Voin Ungur, 
Doru Tănăsescu. In gene
ral, a reieșit dorința comu
niștilor din comună de a 
contribui, împreună cu cei
lalți locuitori, lâ acțiunile 
prin care așezarea lor să 
devină mai frumoasă, mai 
bogată, mai puternică clin 
punct de vedere economic. 
Multe din propuneri, în
soțite de angajamente nu 
vizat îmbunătățirea activi
tății în sectorul agrozooteh
nic, pentru afirmarea de
plină ă principiului auto- 
aprovizionării.

: Conferința a reals ca șp. 
cretar al comitetului comu- . 
nai de partid pe tovarășa 
Valentina Cerchez,

neretului din Vulcan 
desfășoară astă-seară, 
începere de la ora 18, 
interesantă acțiune cu 
raia, organizată de comite
tul orășenesc al U.T.C. Este 
vorba de tradiționalul car
naval al tineretului, O in
formație care constituie tot
odată si o invitație !
• CONCURS DB ȘAH. 

In perioada I martie — 15 
aprilie, la Preparația Lu
peni, se desfășoară un con
curs de șah, rezultatele 
contînd pentru optimile de 
finală ale <

PRIORITATE
Noțiunea de prioritate' 

părea necunoscută 
ducătorului auto 
Bodea, de la secția
drumuri și poduri Hațeg. 
Surprins la Livezeni în 
postură de contravenient, 
a trebuit să dea seama și 
pentru faptul că 
în cursă cu foaie 
curs necompletă, 
gă amenda de 
pentru o lună de 
declarat pieton învețerat. 
Nu-i bai dacă, odată „tras 
pe dreapta", baciul cailor 
putere va pune mina "și 
pe regulamentul de cir
culație, învățînd să fie 
„politicos". Că vorba ace
ea, e o ocupație necesară 
pe care trebuie să o pri
vească cu... prioritate.

INCREDIBIL
Zic unii cum că Vasile 

Paria, conducătorul auto
utilitarei 21 HD 5286, a- 
părținînd Autobazei trans
port C.M.V.J. Petroșani, 
ar fi descoperit... piatra

pleease 
de par- 
Pe lîn- 
rigoare, 
zile s-a

filosofală ia Cimpa. Cu- me ce conducătorul auto 
rioși, lucrătorii în unifor
me albastre au reușit să 
înlăture vălul misterului, 
descoperind cu uimire că 
mijlocul de transport era 
foarte... util ■ transportu
lui unei însemnate canti
tăți de țuică de la „fur
nalul11 cinipaez. Nu dam
ful l-a dat de gol pe al
chimistul de la volan, ei 
faptul că a t'ost surprins 
în cursă fără forme lega
te. Se umpluse deja pa
harul, pai-don, damigea
na...

MORALA
In fața locuinței con

ducătorului auto Nicolae 
Măgar parcau do regulă 
două autovehicule ale co
operativei „Unirea" din 
Petroșani. Și, culmea, fă
ră ca. măcar de ochii lu
mii, să atîrne de poartă 
vreo firmă „garaj". In 
plus, ce) care strunea caii 
putere prinsese năravul 
de 'a consuma cam des 
băuturi alcooli,e. Și apoi 
iși „biciuia" nemilos caii 
putere. Leac pentru el au 
găsit „caschetele albe", ca
re i-au reținut permisul 
de circulație. „Herghelia" 
e acum domolită, în vre-

admite morala cam ustu-: 
fătoare pentru pungă _ a 
întrebării cîntate: „Dar 
cu calul (în cazul de față*. 
caii) ce-ai avut ?"

abandon ’
în acest caz, cuvintul 

abandon nu trebuie să 
sperie. Fiindcă, Vasile 
Aridriță din Petroșani și-a 
abandonat pur și simplu 
autoturismul. cu ușile, 
deschise, în plină stradă. 
Un agent de circulație a 
avut grijă să-i ficlige ac-, 
tele din bord, dar nici 
pînă acum conducătorul , . 
auto nu s-a prezentat ia 
miliție să declare „pier- 

. derea" sau să solicite res 
tituirea lor. Cine îl întâl
nește să-i dea de știre că, 
cel puțin pentru 
actele îi ,sînt în 
ță...

monierii. 
Sigliran-

Duminică, pot 
autoturismele . 
te personală purtîml nu-* 
măr de înmatriculare CU 
SOȚ.

Rubrică realizată eu 
sprijinul Biroului 

circulație *1 Miliției 
municipiului Petroșani

circula
pi'Oprieta-

•se legitimați și nelegitimați, 
cu Competiția este organizată 
o de A.S. „Preparatorul" Lu

peni.

• HĂRNICIE. In între
cerea dintre detașamente
le de pionieri, ale Școlii 
generale nr. 1 din Lupeni 
pentru realizarea angaja
mentelor de muncă patrio
tică pe anul 1982, pe pri
mele locuri se află detașa
mentele claselor : a Vi-a B 
cu 860 lei, reprezentîncl 60 
la sută din angajament, a

• IERI, brigada științi
fică s-a aflat în mijlocul 
locuitorilor din zona Șco
lii generale nr. 4 Petro
șani. Programul acțiunii — 
desfășurate în cadrul Uni- 

' versității culțural-științifi- 
ce — a cuprins probleme 
ale politicii interne și ex
terne ale partidului și sta
tului nostru, precum și de 
educare a tinerei generații.

mente sînt gata pentru 
primi locatarii. Dar 
de acces spre noile blocuri 
sînt practicabile doar pen
tru... autocamioane. In a- 
eeste condiții se' impune de 
urgență ameriaiarea 
punzătpare a căilor 
ces.

Rubrică realizată 
Viorel STRAIȚ

cores-
de ac»

• O URGENȚA. In cel 
campionatului VIII-a C și a V-a B (Vio- 'mai. nou cartier al orașu- 

județean. Participă sportivi rica Brezoianu). lui Vulcan 124 de apărta-
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Revitalizarea potențialului cultural 
cere mai multă inițiativă și 

consecvență în organizarea activității
A trecut un deceniu de 

cînd in Valea Jiului, la 
Petroșani, se organiza, 
în luna martie, un festi
val pentru tinerii inter
pret! de muzică ușoară, 
inițiativă cultural-educa- 
tivâ a cărei valoare a 
fost subliniată în repeta
te rînduri de oamenii 
muncii, ce așteptau cu 
interes manifestarea, și 
de participanții la acest 
dialog al talentului, in
terpretativ și creator, în 
egală măsură. Dar în a- 
ceste zile, cînd sin tem 
interpelați dacă mai are 
loc cea de-a Xl-a ediție 
a Festivalului-concurs 
„Gîntecul adîncului", cons. 
Săm că manifestarea nu 

ii poate fi organizată, 
cel mai temeinic motiv 
nefiind altul decît acela 
că n-a fost pregătită. Șînt 
pline de îpțel epci une cu
vintele care zic că, la un 
fapt repetabil, pregătirile 
trebuie începute imediat 
ce s-a încheiat o acțiune, 
Concluziile ce se desprind 
din abandonarea acestei 
manifestări, care poate fi. 
numită pe drept euvint 
tradițională, au o semni
ficație mai largă,mai a- 
dîneă și actuală în dome
niul organizării vieții 
cultural-educative din Va
lea Jiului. Cel mai .evi
dent, fapt este că atîț 
consiliile municipal și o- 
rășenești ale sindicatelor, 
cît și comitetele munici
pal șl șrășene.ști de . cul
tură și educație socialistă 
dovedesc 1.6/' constantă 
lipsă de inițiativă în a 
căuta și impune în acti
vitatea culturală fnani-

Cine dintre noi nu-l cunoaș
te pe Adrian Păunescu ? 
Chiar cel care nu prea ci- 
tcșle poezie s-a aflat însă 
cîndva prin preajma unui te
levizor și are părerile sale 
despre acest fascinant și 
omniprezent poet. Lăudat cu 
ardoare de unii, contestat cu 
vehemență de alții, Adrian 
Păunescu a devenit o adevă
rată instituție Scrisul său 
alert, conștiința că nimic din 
ce e omenesc nu-i e străin, 
că problemele* întregii lumi 
șînt și problemele lui perso
nale, incită și mobilizează, i- 
rită și fascinează. O autoca
racterizare a sa (dintr-o poe
zie recent apărută) e deplin 
elocventă : „Sînt ca un butoi 
cu vin/proaspăt destupat,/ 
dacă nu scriu tot ce simt/se 
acrește cuvîntul în mine".

Nu astfel se prezintă ulti
ma lui carte, De la Bârca la 
Viena ți înapoi (Ed. Sport-Tu- 
rism, 1981), un volum ce în
sumează note de călătorie 
prin țară și prin Austria. Pri
ma și a treia secțiune (Un 
drum prin România ți încotro

m-a purtat gîndul) cuprind 
reportaje și articole despre 
locurile și oamenii României, 
deși denumirea de articole nu 
definește ' complet aceste 
scrieri, unele sînt veritabile 
poeme în proză. Se pare că 
nu există loc în România pe

le de oameni ai subp r â- 
tului".

Secțiunea cea mai amplă 
a cărții (Un drum prin Aus-, 
tria cu băiatul meu) o for
mează notele despre cele trei 
săptămîni pe care autorul le 
petrece în Austria, împreună 
cu fiul său, Andrei, și despre 
o scurtă vizită în R.F.G. Potri
vit structurii lui iscoditoare șî 
afișat neconformiste, A. Pău
nescu refuză imaginea con
vențională și aseptică a Vie- 
nei palatelor și a cafenelelor 
de pe Hilferstrasse, plutind 
în acordurile valsurilor lui 
Strauss, el își vîră nasul peste 
tot (aceasta este expresia 
potrivită), vizitează muzee, 
dar merge și la piață și la 
crîșmă, cunoaște personali
tăți ale culturii, dar și pe 
vînzătorii de cîrnați, admiră 

are, vitrinele fastuoase, dar obser
vă și prețurile' exorbitante șl 
nu uită să ne informeze cit 
costă o pline. Tot ce vede H 
determină sâ mediteze la 
realitățile din țara sa și la 
problemele stringente ale con
temporaneității.

Să nu uităm apoi că A- 
drian Păunescu* nu e singurul 
autor al acestei cărți. Volu
mul este ilustrat de fiul și în
soțitorul său Andrei A. Pău- - 
nescu. Niște ilustrații de un 
umor cuceritor și, ca să folo
sim stilul tatălui său, de ă 
formidabilă, excepțională sub
tilitate de gindire pentru un. 
copil de 9 ani,

Inchixînd cartea de față, 
putem conchide încă o dată 
eă orice I se poate eontesto 
lui Adrian Păunescu, nu însă i 
și tumultul generos al ideii 
și forța taîehtultii. ’ ‘ ' i

Cornelia RADULESCU j 
li

țiativă, amintitul „Dialog" 
rămînînd o acțiune' ine
ficientă.'

A obține calitate în ac
tivitatea educativă și cul
tural-artistic ă presupune 
efort de concepție, per
manența spiritului nova
tor nu numai în atrage-

testări care să aibă ecou 
în conștiința minerilor, 
a tuturor oamenilor mun
cii.

Fiecare din edițiile Fes- 
,Cin- 
ales
pe- 
s-a .

rea artiștilor amatori la 
o pregătire continuă, în 
contact neîntrerupt. cu 
viața social-economică, 
cu colectivele de muncă, 
ci și promovarea unor 
forme noi de activitate e- 
ducativă (cicluri de ex
puneri — dezbateri, sim
pozioane, concursuri de 
creație). Doar în acest fel, 
și nu renunțînd la mani
festări care își cîștigaseră 
audiența oamenilor mun
cii, se creează o viață 
culturală de calitate, se 
îmbogățesc repertoriile 
cu noi cîntece și versuri 
patriotice, cu piese repre
zentative prin conținutul 
lor de idei. în aceste zile, 
cînd în viața tineretului 
patriei se aniversează 
importante evenimente — 
60 de ani de la crearea 
U.T.C. și 25 de ani de la

a-
co-
e- 

da- 
eu 
cu 
re
de 
la 

Văii 
Jiului pe marea scenă a 
țării, • în ■ cadrul noii edi- ' 
ții a Festivalului național 
„Cîntarea României".
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tivalului național 
tarea României", mai 
în cea desfășurată în 
rioada 1979—1981, 
dovedit o tribună de 
dueație, de afirmare 
unui mare număr de 
terpreți și creatori
Valea Jiului. A fost o e-

e- 
a 

în- 
din

Festivalul național 
„Cintarea României**

locventă afirmare a po
tențialului educativ; Dar, 
datorită faptului că 
ganismele care 
nează activitatea 
tivă și culturală nu mai 
sînt preocupate de a cău
ta noi forme de stimulare 
a pregătirii artiștilor a- 
matori, acest potențial
și-a micșorat interesul
pentru pregătire, în cele 
mai multe cluburi doar 
formațiile de muzică u- 
șoară șînt mai active. La 
unele genuri (brigăzi, ar
tistice, dans tematic, cor), 
pregătirile au încetat, fi
ind necesare considera
bile eforturi pentru a le 
revigora activitatea. încă 
din toamnă a fost sesiza

or-
coordo- 
eduea-

crearea U.A.S.C.R. — 
ganizațiile de tineret, 
lături de sindicate și 
mitetele de cultură și 
dueație socialistă, au 
toria de a contribui 

,. mai mult dinamism,
-spirit revoluționar, la 
vitalizarea activității 
educație și cultură.

tă această . situație, stabi- prezența minerilor' 
lindu-șe inițierea ■ unei

-■ manifestări stimulative :
„ IJ iaiogul hunedorean
aceeași scenă". Doar
Lonea și ’ Lupeni s-a
ționat cu mai multă

Fere st r e

Adrian Păunescu 
fi cunoscut și despre 
sâ nu aibă un cuvînt de

El se extaziază meta-

sâcare 
nu-l 
ca re 
spus, 
foric în fața peisajului, a rea
lizărilor și hărniciei- oameni
lor, se indignează și fulgeră 
în fața incompetenței sau a 
tarelor spirituale. Cuvinte de 
înflăcărată admirație 
pentru minerii Văii Jiului, pen
tru eroismul muncii lor : 
„Și dacă e ceva care circu
lă prin Valea Jiului, in afara 
cărbunelui și în afara sudo
rii minerilor, aceasta este e- 
nergia morală a eroicei bres

Profesiune de credință
Cine nu-și aduce amin

te de sala de spectacole 
a clubului sindicatelor, de 
la Vulcan ? Țintă a cri
ticii noastre, în numeroa
se rînduri, rivalizind, ca 
stare de ruină, cu cele
brele monumente ale an
tichității. Iată, însă, că 
peste puțină vreme sala 
va fi de nerecunoscut. 
Amfiteatrul este supra- 
inălțat, scena a fost mă
rita simțitor, s-a asigurat 
încălzirea centrală. Și ac
țiunea va continua* cu 
modernizarea 
scenei și cabinelor: Pere
ții vor avea lambriuri cu 
pluș, se vor procura scau
ne tapițate cu schelet me
talic. Sine, veți zice, așa 
trebuie să arate orice sa

i

ci u-
Lu-

. la

„Neîncredere", lucrare expusă în prezent în ora
șele Spaniei.

<
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EKcASCA
Orice bucată de cărbune 
îți poate spune 
unde-a avut culcușul 
și cit de greu este urcușul 
în colivia plină, 
cît e de lungă calea 
pîn-la soare.
Săpată-n ani lumină, 
Ani sudoare.

IN AU INC

Valeriu BUTULESCl

L -Ws. ' ;'A

/j" V- C. J

Foto : Francisc NEMETH

le liniștea de mit combina trece 
prin adiricimi, și-alunccă-n urcușuri, 
s-adune feerii din J'oeul rece, 
din pulberea de astfe, unde doarme 
cărbunele, diritru-neeputuri...
Și umbrele, ptetalie destrămate, 
ca munții se -înălță, nesupus, 
prin cite arcuiri arată podiți.
Din răsărit crescute, spre adine, 
luminile prind viață-mtre păililnfuri.

Maria IJINCA

lă de spectacole din Vul
can, Botoșani șau din altă 
parte. Identitatea sălii va 
fi însă recunoscută prin 
lampadarele care cuprind 
însemnele artei (masca, 
lira, cununa frunzelor de 
stejar), îngemănate cu 
cele ale mineritului, o- ■ 
peră a talentaților artiști 
plastici din Vulcafi. Și 
mai este ceva: toate a- 
ceste lucrări au fost exe
cutate, prin muncă patrio
tică, de minerii ți mese
riașii sectoarelor de in- 

aece'soriildr -țȘ veititii ți electromecanip 
de la mina Vulcan. Cț» 
materiale recuperate. In
tre cei care jt-au ad»i» 
contribuția la infrumusț.- 
țarea lăcașului de eUUtira 
se află maistrul Franciși 
Dobner ?i electricianul 
A lexaridru Moldovan, Ș- 
cum pensionari, pa t

— Păi, am muncii I 
viață de om la mina nofțj^ 
tră, conchide cu O 
umbră de regret 
cisc Dobner. La 
pcesta am făcut metalg» 
plastie, am cîntat tn 
fără. Și cei care vin 
pă noi au nevoie, dup3
șut, de minunatele 0} 
de creație artistică ?i 
tindere. Or, daci putetfi 
să dăm o miftă de ajutăt, 
de ce să n o facem f 
Să-și mai aducă aminti, 
peste ani, ortacii că Mol- 

: dovan și Dobner s-au le
gat de minerit nu numai 
pentru reMbuție și pen-

■ sie, ci pe viață.
Ion VULPE

Dincolo de pasiune...
Sală de expoziții a 

bului. sindicatelor din 
peni găzduiește', pini, 
sfîrșitul acestei luni o par
te din bogată operă: de i- 
magini fotografice, realiza
te de Francisc Nemetli. In 
timpul vernisajului, artiătul 
plastic Tosif Tellmann evi
denția faptul ;că Frâhcisc 
Nemeth este lă prima sa 
ex pozi ție person ala.

Energetician la IJ.E. Pa- 
roșeni, Francisc Nemeth a 
reușit să atingă prin pute
rea sa creatoare,' perfor
manțe artistice, produ- 
cînd privitorului, oricine ar 
fi el, o intensă trăire afec
tivă și estetică. Este, clar ■ 
că știe ce și cum să do.- 
zeze în cîmpul imaginii pe 
care o pregătește, declan
șează, iar apoi cizelează 
pentru a produce emoție, 
pentru a convinge că pose
dă în plenitudine capaci
tăți artistice. Vizitatorul 
prezent își explică astfel

de ce un. vufcăhean a reu
șit să Convingă pînă acum ■ 
numeroase jurii — 45 na
tional^ și trei internaționa
le, din care ultimele două 
în Argentina și,Spania — 
să-i acorde, Aproape toate, 
premii.

în portrete, peisaje?; re
portaje sau eseu, fiecare 
din creațiile expuse face 
dovada profundei pasiuni 
pentru 'actul ■ creator; ' De 
aici răbdare, migală, fine
țe de artizan înglobate în 
fiecare imagine ce poartă, 
fără drept de apel, am
prenta înaltei ținute artis
tice. O dovedesc, la început 
portretele „Văsălie", „Bu
na", „Concentrare" (Bjorn 
Borg), „.Lady I", „Pasiuni", 
apoi (încă un) „Sfinx", 
„Monstrul" (unde pune tare 
la lucru imaginația), „Re
culegere" unele peisaje „In 
aurul luminii", „Nocturnă 
la Vulcan", „Terra", „Re
trospectivă" — sau (nu uni

că) „Simfonie", „Reconside
rare", și iar continuînd cu 
„Contracronometru", „E- 
fort", „Cetatea energiei", 
„Satisfacții" (mineri cu un 

. zîmbet mai senili ca cerul 
primăverii), humoresca „Pa
sagerul clandestin".»

După vernisaj, Francisc 
Nemeth, mehlbru al Aso
ciației Artiștilor Fotografi 

/lin România, ne-a „intro
dus" în lumea mirifică a 
naturii montane și florale 
prin proiecțiile dia-color 
„Sub zero grade" și „Gin
gășie", realizate de mem
brii fotoclubului „Electron" 
de la U.E. Paroșeni, al că
rui animator și coordonator ' 
este.

Un privilegiu pentru iu
bitorii de artă că pot ad
mira, la Lupeni exponatele 
de înaltă ținută ale inspi
ratului artist.

Anton HOFFMAN
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CARNET
• TEATRU. Mîine, la 

or» 11, actorii Teatrului 
din Petroșani prezintă, 
fit sala clubului slndica- 
iblor dirt Petrii», come
dia „încurcă liime" de 
A. de Herz. Și în săptă- 
mîna următoare Teatrul 
de stat își continuă ac
tivitatea spectaculară 
în Valea Jiului și în ju
deț.
• SPECTACOL DE 

XARIETAȚl. Clubul 
sindicatelor din Vulcan

prezenta mîine, la 
CăHlinul cultural din Pui, 
țBl spectacol de varietăți, 
SUsținuț, de .Ia. inespu.lul 

Junii martie, și pentru 
• colectivele de muncă de 

t» întreprinderea do 
confecții. preparatorii 
și minerii din Vulcan. 
In formația de muzică 
lișoară „Armonic ;grup", 
activează Acs Iosif; Mir
cea Moldovan,

r

I l i
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

fl
I
II
III
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
i
I 

municipiu- I 
orientată f

I 
,1 
J

cea Moldovan, Văsile 
Mircea, Nicolae Popă, 
Sandu Ioniță, artiști I 
amatori preocupați de | 
perfecționarea miilea- i 
celor de expresie muzi
cală,

• FORMAȚIA DE | 
TEATRU de liTCasa de i 
cultură din Petroșani 
a prezentat, joi, pentru 
studenții Institutului de 
mine un spectacol cu 
comedia „Vespasian al 
doilea" de loan Dineseu. , 
în această perioadă în- | 
treaga activitate educa- i 
tivă șî cultural-artisti- I 
că (avem în vedere măi | 
întîi ansamblul folclo- , 
ric „Mîndra", eu apariții 
ca de meteorit în viața I 
culturală a 
lui) trebuie 
spre colectivele de i 
muncă deoarece Casa de: | 
cultură se află, pînă la 
sfîrșitul lunii, îritr-un 
necesar proces de înnoi
re, .
«•

Sandu Ioniță,
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Nicolae Ceaușescu in
i-ILMt

• ?/■ • ”

(Urmare din pag 1

ză că acesta cuprinde 2200 
capete bovine, din care ju
mătate vaci* cu lapte. Con
dițiile bune de adăpostire 
și furajare au asigurat un 
spor înalt al natalității, 
precum și producții de 
lapte superioare celor din 
anul trecut, dar nu pe mă
sura condițiilor create, â 
cerințelor crescînde de con
sum. Ș-a apreciat că și în 
sectorul zootehnic coope
ratorii din Otopeni pot să 
obțină producții și mai 
mari, la nivelul celor mai 
bune unități din această 
zonă agricolă a țării.

Necesitatea sporirii can
tităților de produse anima
liere a făcut obiectul ana
lizei efectuate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
ferma zootehnică a 
Balotești. Apreciind 
s-a înfăptuit pînă 
aici tovarășul 
Ceaușescu a constatat 
această unitate 
din preajma Capitalei dis
pune de n°i Și importante 
rezerve pe care trebuie să 
le pună operativ tn valoa
re, în scopul obținerii u- 
nui nivel și mai ridicat al 
producției animaliere. S-a 
recomandat să se amena
jeze terenurile încă virane 
din jurul cooperativei în 
pajiști semănate, adău
gind astfel un -surplus im
portant de nutreț la actua
la bază furajeră. De ase
menea, apa Iacului înveci
nat urmează îtă fie folosi
tă at.il ca sursă de irigare,, 
cît si pentru organizarea 
une.t crescătorii piscicole și 
a unei ferme de rațe.

Președinta cooperativei, 
Anica Dominican, a dat 
asigurări conducătorului 
partidului și statului că 
indicațiile primite vor fi 
transformate în acțiuni 
concrete.

Se străbate în 
re o zonă dominată 
mari tarlale semănate 
toa uTiă 
au c. a versat, o 
tă și geroasă,

; zintă bine, promițind 
colte bune. De cîteva. zile 
formațiunile mecanizato
rilor lucrează intens 
semănatul culturilor 
epoca I.

La marginea sațului 
diceasca, secretarul general 
al partidului se oprește și 
examinează cu atenție mo
dul în care se pregătește 
Ogorul care urmează să 
primească sămînța de ma
zăre timpurie. în continua
re. pe tarlalele cooperati
vei agricole de producție 
Ciofliceni este examinată

ia
CAP 

ce 
acum, 

Nicolae 
că 

agricolă

ontinua- 
de 
'. to 

<_u grîu și orz. Deși
iarnă usca- 
ele se pre- 

re-

la
din

Vlă-

ÎN COMUNICATUL pri
vind convorbirile care au 
avui ioc Ia Moscova între 
Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C, al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și președintele 
Finlandei, Mauno Koivis- 
to, șp relevă că părțile au 
abordat cele mai importan
te aspecte ale relațiilor 
laterale și posibilitățile 
dezvoltare a acestora.

LUlND CUVÎNTUL 
fața Dietei japoneze, 
ședințele Italiei, Alessan
dro Pertini a lansat, joi, un 
apel pentru dezarmare nu
cleară totală printr-un pact 
general al marilor puteri, 
prin care să se pună capăt

bi
de

în 
pre-

starea de vegetație a or
zului.

Cu aceeași atenție și deo
sebită exigență s-a analizat 
la CAP Snagov modul în 
care sînt respectate nor
mele agrotehnice obligato
rii de însămînțare. Pe una 
din tarlalele acestei coope
rative tocmai începuse se
mănatul mazării timpurii. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu' a constatat că 
sămînța conținea un pro
cent de corpuri străine ce 
depășeau normele fixate 
și, din care cauză nu se 
putea asigura densitatea 
optimă a plantelor. S-a 
cerut oprirea însămințării 
și realizarea corespunză
toare a selecționării semin
țelor, îndieîndu-se condu
cerii ministerului de resort 
să facă de urgență un con- 

„trol general asupra felului 
cum unitățile specializate 
își îndeplinesc obligațiile 
ce le au în această deose
bit de importantă activi
tate, de care depinde în 
ultimă instanță nivelul 
producției viitoare.

La CAP „23 August" din 
comuna . Gruiu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat sectorul zootehnic a- 
flat în plină dezvoltare și 
modernizare.

Vizitînd șantierul noii 
ferme, secretarul general 
al partidului a constatat că 
la realizarea construcțiilor 
deja terminate sau încă a- 
flate în execuție au fost 
folosite proiecte mai vechi

. nepuse în concordanță cu 
i normele actuale de consu
muri materiale. în- coase- 

■ cință, ele costă mult, sînt 
supradimensionate, înglo
bează consumuri exagera
te de materiale. De aceea, 
s-a cerut factorilor de răs
pundere, conducerii minis
terului să treacă de îndată 
ia revizuirea tuturor si
tuațiilor de acest fel și la 
luarea măsurilor 
punzătoare. In
— a precizat
Nicolae Ceaușescu - 
buie să construim 
rapid șî funcțional, 
sind pește tot, acolo unde 
este posibil, materiale ne- 
costișitoare, din resurse lo
cale.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a examinat, 
de asemenea, pregătirea te- 
renurilor pentru legumi
cultura — la CAP Nuci, 

• pentru sfeelă-de-zahăr, ra- 
piță furajeră -și alimentară
— la CAP Grădiștea.

în județul Ialomița, 
un prim popas s-a făcut . 
pe terenurile CAP Dridu, 
pregătite pentru a fi însă- 
mînțate cu sfeclă-de-zahăr.

cores- 
zootehnie 
tovarășul

. tre- 
ieftin, 

folo-

Aici, ca și la CAP Movili
ta se constată că din cau
ză calității necorespunză
toare a arăturilor de toam
nă, acum trebuie executate 
un volum de lucrări mai 
mare decît ar fi necesar 
pentru buna pregătire ,a 
ogorului, pentru degajarea 
lui de resturi vegetale și 
mai ales pentru buna ni
velare.

Tot la Movilița, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat Centrul de produce
re a răsadurilor. Și aici, 
secretarul general al parti
dului a recomandat folo
sirea panourilor demonta- 
bile cu folii sau sticlă, sis
tem mult mai rentabil și 
eficient decît cel folosit 
pînă acum. :

La ferma de bovine a 
unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat 
nemulțumirea pentru mo
dul negospodăresc în care 
se muncește și a cerut con
ducerii cooperativei, comi
tetului județean de partid, 
conducerii ministerului să 
fie întreprinse de urgență 
măsuri pentru moderniza
rea și buna gospodărire, 
pentru creșterea randa
mentului fermei.

în drum spre cunoscuta 
unitate agricolă cooperatis
tă „Gheprghe Doja", secre
tarul general al partidului 
a făcut scurte popasuri pe 
tarlale ale CAP diin Coșe- 
reni, Alexeni și Andrășești 
pentru a examina calita
tea lucrărilor de pregătire 
a ’ terenurilor pentru însă-, 
mințări din prima epocă.

Mîndria unității agricole 
vizitate o constituie de mai 
mult timp sectorul zooteh
nic cu cele peste 1200., bo
vine și 3 000 ovine. Gaz
dele prezintă pe larg preo
cuparea pentru asigurarea 
unei baze furajere cît mai 
bune.

Pe parcursul vizitei, în 
județul ialomița tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cu cooperatorii a- 
flați la muncă, interesîn- 
du-se de modul în care este 
organizată activitatea, de 
rezultatele obținute, adre- 
sîndu-le îndemnuri pentru- 
a obține recolte, vegetale 
și animale, pe măsura con
dițiilor ce le au la dispo
ziție. . 1

Vizita a continuat în ju
dețul Călărași.

In acest județ, tpvarășul 
Nicolae- Ceaușescu a exami
nat, împreună cu specia
liștii, stadiu) lucrărilor 
complexe ce se desfășoară 
pe șantierul sistemului de 
desecări Gălățui — Călă
rași. Din analizele făcute 
în mai multe sectoare, ale

șantierului, a rezultat ne
cesitatea restudierii ‘ pros 
iectelor inițiale în ideea 
găsirii celor mai eficiente 
soluții pentru reducerea 
cheltuielilor de investiții la 
această importantă lucrare 
hidrologică.

Ultima oprire în cadrul 
vizitei de lueru a fost fă
cută pe terenurile expe
rimentale ale Institutului 
de cercetări Fundulea.

Pe loturi experimentale 
au fost prezentate noile 
soiuri de grîu și orz de 
toamnă realizate de specia
liștii de la Fundulea, care 
se remarcă printr-o 
du. ție ridicată la 1 
rezistență la frig și 
re, ele urmi nd să 
extinse în producție, 
asemenea, 
rezultatele 
făcute cu scopul de a sta
bili densitatea optima 
plantelor și perioada 
mai potrivită de 
— în condițiile 
fiecărei regiuni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor să se continue cer
cetarea, în scopul obținerii 
unor noi soiuri și 
și mai productivi, 
derea generalizării 
unitățile ■ agricole 
to are.

Analiza exigentă
■ de tovarășul 

Ceaușescu, la acest 
de campanie, activității din 
diferite sectoare de bază' a- 
le agriculturii, indicațiile 
și recomandările făcute, 
soluțiile date pentru rezol
varea operativă, concretă, 
a unor probleme pe care, 
le ridică practica zilnică 

" oa- 
agri- 

în 
a 

de

pro- 
hectar, 
căde- 

fie 
De 

sînt urmărite 
experiențelor

ă 
cea 

semănat 
spe. ifice

hibrizi, 
în ve- 
lor în 
cultiva-

făcută 
Nicolae 
început

orientează eforturile 
manilor muncii din 
cultură în realizarea 
cele mai bune condiții 
1 ucrărilQr. campaniei 
primăvară, a producțiilor 
sporite prevăzute pentru 
acest an.

In unitățile agricole vi
zitate. cooperatorii, mecani
zatorii, specialiștii, cadrele 
de conducere au exprimat 
hotărîrea de a munci -eu 
înaltă răspundere pentru 
înfăptuirea indicațiilor
primite-, a sarcinilor 
deosebită importanță 
le revin, vor face 
pentru ca anul 1982 
marcheze un pas important 
in creșterea producției și 
a eficienței în această ra
mură. .pentru realizarea 
obiectivelor trasate agri
culturii de Congresul al 
Xll-Iea a) partidului.

o
ce

totul
să

dc

cursei dezlănțuite 
mărilor nucleare,

SUB DEVIZA 
marea nucleară — 
sitate imperioasă", 
loc la Vancouver

a mar

„dezar-
■ o neee- 
, a avut 
(Canada) 

o conferință a partizanilor 
păeit—și dezarmării, orga
nizată din inițiativa „Coa
liției pentru dezarmare ge
nerală", din care fac parte 
16 organizații.

GUVERNUL MARII BRI
TANII a aprobat decizia 
de a achiziționa din State
le Unite noul sistem de ra
chete nucleare ’„Trident-2", 
amplasate pe submarine, 
pentru a înlocui actualele 
rachete „Polariș", a anun
țat în parlament, ministrul 
apărării, John Nott. Esti
mările oficiale ale costului 
noului sistem avansează 
cifra de 7,3 miliarde lire 
sterline (13 miliarde dolari). 
Cei care se 
sistem de i

e opun noului 
rachete conside-

ră insă că prețul este 
chiar mai mare, 10. miliar
de lire (18 miliarde do
lari). ’

NUMĂRUL FALIMEN
TELOR firmelor comer
ciale înregistrate in R.F. 
Germania de la începutul 
anului în curs s^a dublat 
față de perioada corespun
zătoare din 1981. Astfel, de 
la 1 ianuarie ac. au 
faliment aproximativ 
de firme din sectorul 
merc.ial.

DOI TINERI șud-africani 
de culoare, arestați anul 
trecut, au fost condamnați 
de un' tribunal la 10 și, 
respectiv, 5 ani închisoare, 
în baza legii așazise anti- 
țeroriste.. Tribunalul rasist 
le-a găsit singura vină că 
aparțin luirei organizații de 
tineret al cărei țel este 
eliminarea inumanei poli
tici de apartheid.

■ACTIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Nicolae Bâlceșcu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat) 4 16 63 ; 4 24 54 (secții). TiPARUl : fipogrofio Peboșani-str N Bâlcescu - 2.

dat
1000
co

ȚAitiLc, Niziiilivî'. dis
pun cie reale posibilități 
pentru ca, prin eforturi 
comune, să exercite o in-.;, 
fluență pozitivă asupra e- 
voluției situației interna
ționale — a. declarat An
ker Juergensen, primul mi
nistru al Danemarcei. -

LA ASUAN a fost desco
perit scheletul fosilizat al 
uhuF. om preistoric — a a- 
nunțat Ahriied Kădri, pre
ședintele organismului e- 
giptean ele .antichități, pre
dated că este vorba des
pre un contemporan al o- 
mului de "Neanderthal,’ ca
re a trăit în urmă cu 60— 
80 000 'de arii.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un glonte ră- 

" tăcit; Unirea : Părinți 
de duminică.

LONEA : Războiul
stelelor, I-IL

ANINOASA: Triden_- 
tul nu răspunde.

VULCAN - Luceafă
rul ; Convoiul.

LUPENI - Cultural:
Lupii mărilor ; Muncito. 
resc : Pirații secolului

URICANI : Idila cu 
Miss Brasilia.

13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Meridian club. 16,00 Bu
letin de știri. 16,05 Mu
zică de promenadă. 
17,00 -Buletin de știri. 
17,05 Radiomagazinul fe
meilor. 17,35 Meridiane
le cîntecului. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Radiojurnal. 
20,15 Seară culturală. 
21,00 Buletin de 
21,05 La sugestia dum
neavoastră... 22,00 
diojiirnal. 22,30 Ring de 
dans. Buletin de știri 
(ora 23,00). 23,30 — 6,00 
Non stop muzical noc
turn.

5

â

știri,

Ra
ș

memenS3 t

strada Livezeni nr. 22

încadrează imediat prin transfer sau la cerere 
— conducători auto ,
care vor lucra în două schimburi Ia Cîmpu 

lui Neag. ' . ; o'i ' / '
încadrarea se efectuează cu respectarea 

togii 57/19741
Informații suplimentare la sediul autoba

zei, biroul personal sau telefon 42040 — 42041.

Mica publicitate

INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI
"anunță că în ziua de 20 martie 1982, ora 10, în Aula 
institutului are loc susținerea publica a tezei de .doc
torat intitulată „STUDII PRIVIND INTERDEPEN
DENȚA DINTRE FACTORII ; C.ARE INFLUENȚEA
ZĂ PROCESUL DE AGLOMERARE A MINEREURI
LOR DE FIER ÎN COMBINATUL S1DERURG._____
LĂȚI, ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII LUI", elaborată 
do ing. Bicliheru Nicolae sub conducerea științifică a 
prof. dr. doc. ing. Luigi DobreScu. Lucrarea este de
pusă spre consultare la biblioteca institutului.

IC GA-

SOȚIA, fiii, nora și cus
cra felicită pe a.eaștă cale 
pe bunul lor .soț, țătă- ' 
socru Tătar Grigore cu 
cazia împlinirii vîrstei 
50 de ani si .a ieșirii 
pensie. „La thulți 
multă fericire și 
(457)

'VINI) apartament două 
camere gaze, cărămidă, par
chet Deva. Gojdu, bloc B 4 
ap. 14 telefon 11440. (410)

VÎND COVOR pei’san 
2,50'3,50. .Saturn 1/28. Pe
troșani. (411) ■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ama- 
riei Aurel, eliberată de 
Consiliul popular Lupeni. 
O, declar nulă, (mp.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Mesza-

și
ti
de 
la 

ani 
sănătate.

ANUNȚUKI

ros Andrei, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp.)

PIERDUT legitimație '3țs*~ 
.serviciu pe numele Bundea 
Elena, eliberată c.e I.P.L. 
Deva. O declar nulă. (447)

PIERDUT permis de pes- 
cițjt pe numele Ciotircă 
Mihai, eliberat de Filiala 
de Vinătoare Petroșani, 
ii declar nul. (454)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roman 
Neculăi, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(4.55)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brîn- 
zan Vaslle, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu
lă. (456)

DE FAMILIE

CU sufletul plin de durere soacra Irina, fiul A- 
lin Dacian anunță că se împlinesc 3 ani de la dispa
riția celui care a fost un ginere erodin' ios și un tată 
bun

rCd IIASCA VIORfeL ' ț .i- iȘȘ'-'y-
Amlhțirea lui’, va 'rămîne veșnic vi? în inimile noas
tre. (439)

CU sufletele îndurerate nașii Ionel și Marioara 
anunță că se împlinesc 3 ani de la dispariția fulgeră
toare dintre noi a celui care a fost

BASCA VIOREL
Ii vom păstia amintire veșnică. (440)

............... —■"..........1.—,—.............— ...... ■
CU aceeași adîncă dureie familia .amintește ru

delor și cunoștințelor că astăzi se împlinesc 6 ani de 
cînd buna si draga noastră soție, mamă si bunică 

SZELANN PIROSKA
ne-a părăsit, pentru totdeauna lăsînd pn gol imens în 
sufletele noastre pentru tot restul vieții. (442)
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