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E ușor să dai vina pe utilaje, 
de utilaje cine răspunde ?

duminică pînă marți. Am 
raportat dar... Ultima ei 
revizie s-a făcut în 1 și

- 2 mai însă .superficial. 
Pierde ulei. Cine e cadrul 
tehnic care răspunde de 
noi? Maistrul Ștefan 
Baci, dar, de la 1 mai 
pînă acum,

csar, șeful 
lie Păducel, 
comitetului de partid pe 
mină.

sectorului și I- 
secretarul

CE “SPUN MINERII?

Iosif Ilăbuc : „Avem 
multe defecțiuni electro-

Vineri, 14 mai, a.e., s-a 
încheiat vizita oficială pa 
care a întreprins-o în ța
ra noastră, la invitația to
varășului N 1 e o 1 a e 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, și a tovarășei 
Elena . Ceaușescu, guver
natorul general al Ca
nadei, Edward Schreyer, 
împreună cu doamna Scbțe- nadei, 
yet. :: -

Convorbirile care au a- 
vut Ioc cu acest prilej, au 
marcat un nou și însem
nat pas înainte în relațiile 
de prietenie și 
re statornicite între 
mânia și Canada, atît 
plan bilateral, cit și 
arena internațională, 
folosul și spre' binele 
poarelor român și ■ cana-

colabora-
■ Ro

pe
pe
în 

po-

dian, al păcii, destinde
rii, colaborări! șl înțelege
rii în întreaga lume.

• Ceremonia plecării înal- 
ților oaspeți a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

■ Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

; Ceaușescu au sosit la ae
roport împreună eu gu- 

. vernatorul general al Ca- 
Edwârd Schreyer, 

' și doamna Schreyer.
O gardă militară a pre

zentat onorul. Âu fost in
tonate .imnurile de stat 
ale celor două țări. 1 in 
timp ce erau trase 21 de 
salve de artilerie în cins
tea înalțiior . oaspeți. .

In continuarea ceremo
niei, guvernatorul ’ gene
ral al Canadei și-a luat 
rămas bun de la persoa-

nela oficiale române 
nite la aeroport.

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un călduros ră
mas bun de la guvernato
rul general al Canadei. 
Cei doi șefi de stat și-au 
strins 
le. '

La
Elena 
na Schreyer și-au luat ră
mas bun cu multă cordi
alitate.

Un grup de pionieri au 
oferit buchete de flori.

La ora 10,45, aeronava 
cu care, călătorește guver
natorul general al Cana
dei a decolat.

(Agerpres)

cu prietenie mîini-

rîndul lor, tovarășa
Ceaușescu și doarn-

mecanice. Transportoarele 
funcționează greu. Dato
rită qcestor motive com
plexul se- repliază ane
voie și pășirea merge în
cet. N u avem suficienți 
mineri pe schimb, lucrăm 
cu multi tineri necalifi
cați. De pe schimbul meu, 
minerii au fost trecuți la 
alte schimburi sau chiar 
brigăzi".

Nicolae Citea ; „O săp- 
-_____ tămînă întreagă n-au mers

Citea. Iosif Ilăbuc, mineri ’ transportoarele (!). Apa 
m bngă-

Corchiș, 
maistru, 

Gheorghe 
de revir,

maistru cânii cu minerii. La tie-^

STATISTIC, 
DUFA 4 LUNI

• .Din 42 de brigăzi, 
const*‘>’!‘e la nivel domi
nă, 32 nu-și realizează
sarcinile planificate. • La 
sectorul III, niciuna (!)
din cele 8 brigăzi nu se 
achită de sarcini — res
tanțe între 
480 și... 6505
tone.

De ce a- 
eeastă situa
ție ? Am ales, 
și nu întîm-
plător, două brigăzi de la 
sectorul III, care înregis
trează, la zi, pe luna mai 
o restanță de 3600 tone 
de cărbune, este vorba de 
două brigăzi din abataje 
mecanizate conduse de 
oameni cu experiență : 
Viorel Corchiș și 
Balea,

La dezbaterea 
zată în cadrul 
noastre de presă 
ticipat tovarășii Nicolae

Simion

organi- 
acțiunii 
au par-

vine mereu pe fluxul de 
transport".

Viorel Corchiș : „Avem 
problerhe organizatorice. 
Nu se. înțeleg electrome-

șefi de schimb 
zile Balea și 
Viorel Corchiș, 
șef de brigadă, 
Lupu, maistru
Ion Grădinaru, ______
principal, secretar adjunct 
al organizației de partid 
din sector, ing. loan Kul- bina n-a funcționat

care oră avem necazuri 
cu transportoarele. Com- 

de

l-ani văzut în 
abataj doar 
de două ori. 
Altceva: echi
pele de inter
venții apar 
c<jm tîrziu la 
avarii.
echipele

Apoi, 
de 

facaprovizionare nu-și 
datoria, deși sînt re
tribuite în funcție de rea
lizările noastre. Dacă 
merg transportoarele - și 
combina, dacă primim 
stîlpii promiși (de o săp- 
tămînă) luna aceasta ne 
realizăm sarcinile".

CE SPUN TEHNICIE
NII ?

Gheorghe Lupu: „S-a 
introdus multă mecaniza
re, dar uneori condițiile 
de’ zăcămînt nu permit 
folosirea acesteia. Stratul 
are denivelări. De 6 luni 
lucrăm mai mult cu sus
ținere individuală, Fluc-

Mircea BUJORESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe vicepreședintele 

Consiliului de miniștri al R.D. Germane
Tovarășul N i-c;o 1 a e 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român. președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit. vineri, 
pe dr. Gerhard Weiss, vi
cepreședinte al Consiliu
lui de miniștri al Repu
blicii Democrate Germa
ne, președintele părții ță
rii sale în Comisia mixtă 
guvernamentală de colabo
rare economică și tehni- 

„co-științifică intre ’ Repu
blica Socialistă România

și R.D.G.. ale c.ărei. lu
crări s-au desfășurat la 
București,

In timpul convorbirii 
au fost subliniate bunele 
relații de prietenie și co
laborare existente 
P.C.R. si P.S.U.G.,

între 
între 

țările și popoarele noastre 
și s-a exprimat dorința 
comună de a șe dezvolta 
în continuare aceste ra
porturi, potrivit ‘ înțelege
rilor convenite cu prile
jul îritîlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker. S-a apreciat că 
potențialul mereu în creș
tere al economiilor na
ționale ale României șt 
R.D. Germane oferă con
diții pentru o colaborare 
mai largă intre cele două 

economic,
tchnieo-știin.țific, al 
rării în producție și 
burilor
teresul reciproc, al
generale a socialismului 
și păcii in lume.

țări pc plan

comerciale

coope- 
schim- 
în■ in- 
cauzei

Conducătorul auto Lascu Citirea și excavatoristui 
Ion Ciobanu, doi dintre fruntașii microcarierei în
treprinderii miniere Uricani, care folosind eficient u- 
tilajele din dotare își depășesc ritmic sarcinile de 
p'an.,

.....................................
miniere Dîlja" sc desfă
șoară, de la ora 19. la 
Casa de cultură din Pe
troșani. Formații artisti
ce de la mină (muzică u- 
șoară, brigadă artistică) 
*/or susține, alături de ce
le ale caseb de cultură, 
programe cultural-educa
tive și artistice.

* în toate instituțiile 
de cultură și la cluburi
le tineretului din Vul
can și Uricani sînt or
ganizate, de la ora 20,30, 
seri cultural-d is tractive
model (concursuri de dans 

generală,
dezbateri etice etc.).

M1INE

• La clubul sindicate
lor din Lonea, la ora 18, 
pentru cursanții de la 

universitatea cultural-ști- 
ințifică și oamenii muncii 
din localitate va fi pre
zentată expunerea „Par- .
ticiparea României la ac- de cultura 

și 
in-

ș 
i
44

țiunea de colaborare 
cooperare economică 
ternațională". De la ora 
18 are Ioc spectacolul de 
muzică ușoară „Cintă flo
rile de mai" susținut de 
formația „Corola" din lo
calitate.

O „Ziua întreprinderii

• In bibliotecile sin
dicatelor din Uricani, Lu- 
peni, Vulcan și la Petro-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Sfirșitul celei de a doua săptămîni din luna mai 
ne aduce două zile in care, cu siguranță, vor pri
mi contururi concrete noi amenajări gospodărești și 
de înfrumusețare. In toate localitățile din Valea 
Jiului, in întreprinderi, instituții și în cartiere se 
vor organiza ample acțiuni de muncă patriotică a- 
vînd drept scop sporirea dotațiîlor edilitare, întro
narea ordinii și curățeniei. ■

Oameni ai muncii! Cetățeni! Pa>ticipați 
in număr cit mai mare la activitățile de înfru
musețare a localităților Văii Jiului !

(Continuare în pag a 2-a)

sportive din Valea Jiului

Astăzi,

.3$ wF?
■ ' . ME?" L f h

__ , în Valea Jiului 
începe Luna manifestări
lor politico-ideologice, 
culturale, educative și 
sportive desfășurată sub 
genericul „Laudă omului 
muncii și creației sate", 
organizată sub egida Con
siliului municipal de e- 
ducație politică și cultu
ră socialistă. Despre sem
nificațiile acestei perioa
de pentru viața educati
vă și cultural-artistică din

Producție 
record

Pentru minerii sectoru
lui III al minei Dilja, ziua 
de 13 mai s-a înscris în 
evidența activității lor ca 
o zi deosebit de rodnică. 
Printr-p organizare rigu
roasă a muncii pe schinl- . ț 
buri și respectarea discipli
nei tehnologice ei au reu
șit să extragă o producția 
record : 833 de tone.

Depășirea planului zilei 
cu peste 130 de tone ne dă 
prilejul Să evidențiem bri
găzile conduse de Nicolae 
Toma, Valerian. Maxim și 
Laurențiu Burlui. De re
marcat, rezultatele obți
nute în schimbul IV, cînd 
sub conducerea maistrului 
minier loan Babiuc și al 
lui loan Zuba, adjunct șef 
de sector, s-au extras 350 
tone de cărbune.

Luna manifestărilor politico-ideologice, culturale, educative și

Valea Jiului, ’despre con
ținutul și structura ma
nifestărilor am solicitat 
tovarășului Vasile Chir- 
culescu, președintele Co
mitetului municipal de 
cultură și educație socia
listă să ne facă preciză
rile de rigoare.

Fiind la a treia e- 
diție acest complex de 
manifestări a intrat în 
tradiția vieții culturale, 
fiind o valoroasă con
tribuție la stimularea și 
valorificarea potenția
lului educativ într-un 
contact nemijlocit cu ac
tivitatea economică, cu

mineritul. Care sînt I- 
deile care unesc, de-» 
lungul unei luni, această 
manifestare ?
— Pentru organizatorii 

acestei manifestări de 
mare complexitate, desfă
șurată sub egida Consi- 

Hiului de educație politi
că și cultură socialistă' 
din municipiul Petroșani, 
este un necesar bilanț al 
muncii de educație, cul
tură și artă integrată ■—* 
prin conținut și forme 
concrete de susținere ■— 
în problematica socială 

și economică, în cadrul 
deosebit de stimulativ al

Festivalului național „da
tarea României", indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ne 
orientează activitatea pen
tru a răspunde îndemnu
rilor rostite în timpul u- 
nei vizite in municipiul 
nostru: „Să facem din 
Valea Jiului nu numai 
un centru minier puter
nic, ci și un centru mun
citoresc in care condițiile

I 
I

I
Convorbire realizată de

Tiberiu SPATARU I

(Continuări in pag. a 3-1} J
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Din activitatea consiliilor populare (Urmare din pap. I) j

AGENDA AGRARA
PETR1LA

• Pe terenurile agrico
le aparținînd locuitorilor 
cu gospodării proprii de 
pe raza orașului Petrila 
s-au încheiat zilele aces
tea lucrările de primăva
ră, însămînțîndu-se cu 
porumb, cartofi, sfeclă fu
rajeră și legume întreaga 
suprafață de 135 ha pre
văzută a se cultiva 
acest an, j

AN1NOASA

• In ziua de 10 mai au 
rost predați primii 71 de 
miel din numărul total 
contractat cu statul pe 
acest an. Alți 66 miei 
urmează să fie predați în 
data de 24 a acestei luni. 
In acest scop, prin grija 
consiliului popular orășe
nesc, a fost înființată la 
Lonea o nouă bază de 
predare a mieilor pentru 
a se realiza în întregime

'n contractul încheiat pe a- 
cest an. '

• Lucrările agricole aferente însămînțărilor de 
primăvară au fost terminate și te comuna Aninoa- 
sa, pe terenurile locuitorilor cu gospodării indivi
duale. Pe aceste terenuri au fost însămînțate pes
te 100 ha cu porumb, cartofi, sfeclă furajeră, fa
sole, legume. De remarcat că, fiind receptivi la în
demnul consiliului popular și al deputaților, majori
tatea sătenilor din Iscroni ca ion Vrăjitoru, Petri- 
că- Buriee, Ion Burlec și alții au lucrat pămîntui la 
un nivel calitativ ridicat, prin mijloace mecanizate, 
folosind tractorul de la l.G.C.L. Petroșani.

Pe terenul de 3 ha —- aparținînd consiliului 
popular Aninoasa de la Tulipan Iscroni — a în
ceput, joi, semănatul porumbului, sfeclei furajere 
precum ți plantatul cartofilor. O remarcă merită fă
cută: acest teren a fost desțelenit în această pri
măvară, la arat și grăpat otilizîndu-se tractorul a- 
sigurat de l.G.C.L., iar porumbul însămînțat este 
un hibrid de productivitate ridicată adaptabil con
dițiilor de climă din Valea Jiului.

L BĂLAN

•:

• CONCURS. Astăzi și 
miine, la exploatările Vo- 
ievodu, Polatiște, Bilugu 
și Buta se desfășoară fa
za de la nivelul sectoa
relor a concursului faso- 

1 naturilor mecanici din 
cadrul U.F.E.T. Petro
șani. Cîștigătorii vor con- 

Icura duminica viitoare, 
la Voievodu, la faza pe 

I unitate.
• FELICITĂRI adre- 

Isăm pe această cale ele
velor (și părinților lor) 

| Rodica Blaga și GeorgS- 
Ita Vasiu, din clasa »

VIII-a B, Școala genera- 
| lă nr. 6 Pe trila. In ziua 
I de 13 jnai, cele două ele- 
I ve au găsit un portmo- 
I ncu conținînd o sumă

mare de bani, pe 
l-au predat la miliția Pe
trila. Un păgubaș... noro
cos și două eleve demne 
de toată admirația pen
tru gestul lor notabil. 
(Al, T.)
• ANUNȚAȚI ! Copi

lul Dumitru Afrăsinle, de 
12 ani, a plecat în seara 
zilei de 3 mai de la do
miciliul părinților — blo
cul nr. 4, ap. 39, strada 
Venus — Petroșani —, 
ți nu s-a mai înapoiat. 
Este îmbrăcat în costum 
sportiv cu dungă albă și

șeful de brigadă și in
vers. Stilpii ceruți de Cor- 
chiș la maistrul Gheorghe 
David n-au ajuns in a- 
bataj datorită lipsei de 
răspundere a amînduro- 
ra“.

tuația mare duce la ne- 
realizări. Să se înființe
ze — conform- ordinului 
C.M.V.J. — o echipă de 
aprovizionare, care să du
că fierul pînă la gura a- 
batajului dar să-l și 
transporte la dezeciiipare. 
Ca să nu pierdem timp. 
O problemă mai este și 
stabilitatea cadrelor de 
conducere. In 2 ani s-au 
schimbat 6—7 șefi de sec
toare**.

Ing, loan Kuicsar: „In 
legăttiră cu minerii cali
ficați, am pus în func
țiune două noi abataje și 
am fost nevoiți să-i dis
persăm. Echipa de apro- _ _
vizionare există, formată runcăm vina unii pe al- 

nfii, lipsește colaborarea, 
lucrăm fiecare pe cont 
propriu. In prima aduna
re generală, vom propune 
la ordinea de zi discu
tarea climatului de mun
că din colectiv. In legă

tură cu eleetrolăcă tușii 
cred' că nu sînt puși la 
lucru de către șefii de 
brigadă. Policalificarea ? 
De Ce am urmat ăursuri 
de policalificare, să;k nu

.............A...............................

Dar de utilaje 
cine răspunde ?

.•■■■■■.■■■■■«■«■■.■■•(■■■sssșiMssnisiaiiișsssss'sH'ssssi
CE SPUN REPREZEN- știm să intervenim la o 

TANȚII ORGANELOR defecțiune cit de mică ?“, 
ALESE 7

Ion Grădinara: „A-
din 5 oameni. Ne anga
jăm ca >luni 17 mal «ă 
captăm apa la transver
sala 65. Deci, luni în a- 
batajul lui Balea nu va 
mai fi apă. Organizatoric 
mai sînt multe nereguli. 
Maistrul nu știe ce face 

k----------- ;----------------- --------

Iile Păducel: „Cele do
uă brigăzi cu complexe 
ar trebui să dea 85 la su
tă din producția sectoru
lui. E un sector greu, ri
dică probleme, dar, după 
cum se vede, Inventariem 
avarii și dăm vina pe u- 
tilaje în loc să găsim 
cauzele și să le preve
nim, să le înlăturăm. Șe-

- fii de brigadă și de 
schimb nu sînt'asistenți 
Ia realizarea planului, ci 
conduc tot procesul de 
producție. Ceea ce nu se 
face, Vorbărie multă. ln- 
cepînd de azi (joi — n.n.) 
la Corchiș se va face :u- 
baj în mod special. Sau 
stabilit ciclograme, dar 
nu sînt respectate. Pină 
la sfîrșitul lunii, eu, per
sonal, voi fi în fiecare zi 
în abatajul lui Corchiș".

Punctul nostru de ve
dere :

In sectorul.III nu exis
tă motive care să ducă 
la nerealizarea sarcinilor. 
Există o oarecare necore- 
lare între a putea și a 
vrea, între a ști și a nu 
ști, între a fi și a nu fi 
responsabili te realizarea 
sarcinilor. Vom reveni, 
conform promisiunilor fă
cute de conducerea secto
rului, de ceilalți interlo
cutori pentru a urmări 

îndeplinirea măsurilor sta
bilite.

Masă
rotundă

deIn cadrul acțiunilor 
educație materialist-știin- 
țifică, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani a avut loc recent o 
masă rotundă cu tema i 
„Unde duce misticismul și 
ignoranța**.

Cei cel 
legătură I 
sînt ru- I 
părinții

căciuliță maro, 
cunosc ceva te 
cu prezența lui 
gați să anunțe 
sau miliția.
• POSTURI DE PRIM 

AJUTOR FRUNTAȘE. 
Ieri s-a desfășurat faza 
orășenească a concursului 
posturilor de prim-aju- 
tor de la unitățile socia
liste din Petroșani. Locul 
I a fost ocupat de echi
pajul postului de prim 
ajutor de la I.M. Dîlja, 
locul II, de Baza de a- 
provlzionare Petroșani și 
I.A.C.C.V.J. și locul III, 
de IJM. Livezeni, EGCL 
Petroșani și Grupul de 
șantiere nr. 1 Petroșani.

Rubrică realizată de 
Țotțț ȚAȚARCA

I 
I
I
I
I
I 
I
I

MULȚI CONDUCĂTORI 
auto — r— 

SUB INFLUENȚA 
ALCOOLULUI

In ultimul timp s-a 
înmulțit numărul celor 
care se urcă la volan sub 
influența băuturilor al
coolice, punînd în pericol 
atît viața lor dt și a 
celorlalți participant! la 
traficul rutier. Datorită 
consumului mare de al
cool, Il'e Cătănescu, cu 
autoturismul 1 MS 1774, 
a ieșit de pe partea ca
rosabilă a drumului și 
s-ă oprit pe zona verde 
din: fața blocului 23 de 
pe strada Independenței 
din Petroșani. Locatarii 
din blocul 23 au anunțat 
organul de miliție. Pro
bele biologice recoltate 
au indicat peste 1 la 
mie alcool în singe. Ca
zul constituie. o infracți
une și... Iliuță va su
porta rigorile legii. Fe
tru Codrea din Petroșani 
cu autoturismul 2 HD 
7879 a fost și el găsit lâ 
volan sub influența al
coolului, fiola aicoolsco- 
pică pe oare a trebuit să 
o folosească a căpătat 
culoarea verde. 1

— — —— recoltat și probe bio-
LA VOLAN logice pentru stabilirea 

alcoolemiei, se așteaptă 
rezultatele. David Hie, 
conducător auto la au
tobaza C.M.V.J., după ce 
a consumat alcool la spă
lătoria garajului din stra
da 
la

Cărbunelui s-a urcat 
volanul autocisternei 

31 HD 1699 și a pornit

1

provo- 
avarii, 
permi- 

i-a fost 
o lună

să parcheze mașina la 
depozitul de carburanți 
de la Livezeni. Din ferici
re a intrat cu autocister
na într-un șanț 
cîndu-i ușoare 
Pentru abatere, 
sul de circulație 
suspendat pentru
și amendat cu 500 de lei. 
Ne întrebăm, firesc, la 
spălătoria din strada 
Cărbunelui se distribuie 
și băuturi alcoolice ? Tot 
cu permisul de conduce
re suspendat dar pe do
uă luni, amendă 500 de 
lei și un nou examen de 
verificare a cunoștințelor 
teoretice s-au ales și 
Gheorghe Bărbulescu (1

HD 6042), VasileLiviu 
Negru (2 HD 9081), Ni- 
coiae Ghioca (2 HD 6097), 
Gheorghe Vîlcea (1 HD 
2857) șl Vasile Mălăiescu 
(1 HD 8829) care au fost 
găsiți conducted sub in- 
fluența alcoolului.

PE SENS INTERZIS
In dimineața zilei de 

conducătoarele 
ți 

res- 
în- 
in-

14 mai _________
auto Cornelia Epure 
Sorina Todoni nu au 
peetat semnificația 
dicatorului „Accesul 
terzis tuturor autovehi
culelor** din fața casei 
de cultură din Petroșani. 
Amenda aplicată de or
ganul de miliție credem 
că le va îndemna să res
pecte în viitor semnifica
ția indicatoarelor plantate 
în mai 
oraș ca 
incinta 
deri.

multe locuri din 
și la intrarea în 
unor întreprin-

★
Duminică, 16 mai a.e. 

au drept de circulație au
toturismele proprietate 
Personală înmatriculate 
sub NUMĂR CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului de cir
culație al Miliției munici

piului Petroșani

••■sr

Stefan NEMECSEK

r

* *

solicitate

metalic 
elcmen- 
ale unor 

mare șațe, care nu
au o valoare mare, dar 
sînt și mult _ ______
în minerit, reflectă trist 
nepăsarea gospodarilor 
minei Dîlja,

întreprinderile minie- păstrare astfel _tncît in 
re, unitățile indusriale din orice moment să poată fi 
municipiu dispun din ce 
în ce mai mult de o bo
gată zestre tehnică. S-au 
făcut investiții mari pen
tru procurarea acestora , ...tilajelor dar și pieselor 

de schimb și subansam- 
Respeetarea a- 

cestor reguli elementare 
nu este facultativă, nu 
este „o dorință", ci o o- 
bligație.

In „fotocritica" de as
tăzi vă prezentăm unele 
aspecte, deloc plăcute, 
întîlnite la I.M. Dilja. I)e 
fapt „fotocritica" va fi 
prezentă săptâmînal și Ia 
alte întreprinderi minie
re, unități economice și 
instituții din Vatea Jiu
lui.

puse iii funcțiune la lo
curile de muncă planifi
cate. Aceste condiții op
time de depozitare, de 
P ă s t r are tre
buie create nu numai u-

—- uneori din import
pentru proiectarea și e- bielor. 
xecutarea lor, scopul fi
ind unul singur : mecani
zarea operațiilor pehtru 

creșterea producției, pen
tru sporirea eficienței 
muncii. Dar pentru ca a- 
cește eforturi financiare 
să se justifice, utilajele 
trebuie să producă, tre
buie introduse în procesul 
tehnologic, iar pentru ce
le care nu au încă front 
de lucru este necesar să 
li se . asigure condiții op
time de depozitare,

V

Este inexplicabila ati
tudinea celor care au
scos din fluxurile de

producție numeroase cu 
Plaje metalice, reduc- 
toare etc. aproape no 
aruncindu-le pradă in
temperiilor și ruginei. 
Să nu fie oare conști- 
enți de valoarea meta
lului și a manoperei 
incorporate la construe- .
ția lor ?

munte" 
constituit din 
te „nou-nouțe" 
transportoare de 
capacitate, cu vopseaua 
originală pe ele, aș
teaptă inerte ca oxizii 
să le reducă masa.

Numeroase tambure 
cu zeci de metri de ca
bluri din oțeluri specia
le și sute de țevi flan- 
. numai că

O macara de mare to
naj cu toate ansainblc- 
le și subansambiele 
componente, „zace" in 
nefolosință alături de 
numeroase alte maldăre 
de confecții metalice 
încă utilizabile. Cine o 
fi oare stăpînul acestui 
utilaj dc mare capaci
tate 7 De ce a fost alît 
de ușor aruncat la 
„groapa cu fier vechi".?
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Acțiunea de întinerire
9

a fanfarelor (Urman din pag. 1)

Formații artistice cu 
vechi tradiții în Valea 
Jiului — fanfarele — în 
care au activat și acti
vează mineri talentați, cu 
pasiune constantă pentru 
muzică au fost prezente 
in toată evoluția mineri
tului de pe aceste melea
guri încărcate de istorie. 
Pe marea scenă a Festi
valului național „Cinta- 
rea României" fanfara re
prezentativă a municipiu
lui a participat cu bune 
rezultate, iar în toate lo
calitățile formațiile, cu 
un număr mic de instru
mentiști, susțin concerte 
în întreprinderi sau în 

. parcați, l^iși componen- 
- ții fantelor, cei mai 

mulți pensionari,’ sînt de 
mai multă ’ vreme fră- 
mîntați de ideea întineri
rii formațiilor, a atrage
rii și formării unor noi 
instrumentiști. In clubu
rile sindicatelor își des
fășoară activitatea multe 
cercuri, dar toate în pe
rimetrul considerat „mo
dern" al muzicii (chita
ră, acordeon, uneori vioa
ră sau pian). Formarea 
tinerilor pentru a se in
tegra cu bune rezultate 
în fanfare nu se desfă
șoară în mod continuu, 
fiind o preocupare a ac
tualilor instrumentiști ca
re, din proprie inițiativă 
(cum a făcut dirijorul 
fanfarei din Lupeni, A- 
lexandru Drăgan, cu cîți- 
va ani în urmă), au înce
put o statornică •' activita
te de educație muzicală.

— Sîiitem acum 26 de 
membri în fanfara din 
Vulcan — ne spunea Dob- 
ner Francisc, toboșar în 
formație de foarte mulți 
ani — față de acum 2 ani 
cînd eram doar 16. A- 
ceasta se datorează fap
tului că am început să 
desfășurăm o acțiune de 
atragere â elevilor, o- 
rientare care s-a dovedit 
a fi rodnică : acum a- 
vem 9 tineri, dintre care. 
7 elevi, curii sînt Nicu Pi
tea sau Nicolae Tomele, 
peatgfesStrtSi mi-1. amin T. SPAtARU

. : George Negraru este cu
noscut publicului atît ca 
interpret cît și ca realiza
tor de spectacole. Ceea ce 
îl definește este, acea sta
re de forță, de perseveren
ță, împletită cu o perma
nentă sensibilitate față: de 
public, descoperind tot 
timpul surprinzătoare va
lențe artistice.

Aceste gînduri s-au con
turat după un spectacol 
închinat muncii. Și de a- 

Aeastă dată concepția re- 
' gîzorală. a lui George Ne-' 

graru s-a vădit persisten
tă, menitei să înlăture con
venția, să depășească ba
rierele obișnuitului. A con
ceput un program conden
sat, cu puternic mesaj ar
tistic, apreciat de către pu
blicul spectator. Trebuie 
să spunent de la bun în
ceput că în această între- 

< prindere artistică s-a ple
cat de la selectarea cu a- 
tenție a valorilor, pentru 

tesc acum pe toți, deși ar 
merita. Stăm rău, totuși, 
cu ceva: instrumentele 
sînt vechi și uzate, ceea 
ce se răsfrînge atît asu
pra calității interpretării, 
cît și asupra procesului 
de formare a tinerilor 
in care aveni mare în
credere.

Și la Petrila sau Lo- 
nea sînt preocupări sta
tornice în întinerirea a- 
eestor formații a căror 
muzică parcă ne trans
formă, ne răscolește, cind 
o ascultăm.

— La cluburile din o- 
raș, am aflat de la Mir
cea Sirbu, președintele 
comitetului de cultură și 
educație socialistă, se pre
gătesc elevi de la Liceul 
industrial, de la Școala 
generală nr. 2 și chiar de 
la mina Lonea, cum sînt 
muncitorii Ferenczi Ion 

și Sorin Moldovan. Da
torită faptului că avem 
copii talentați care pot 
constitui o fanfară, am 
solicitat instrumente, dar 
numai cu promisiunile 
am rămas. In cele două 
fanfare activează elevi 
cum sînt Demeter. Tibe- 
riu, Alin Gheorghe, Pe
tre Constantin, Ion Stoi- 
cu sau studenți ai Ins
titutului de mine (Ion 
llerța și Ion Ciucur), a- 
preciați de veteranii for
mațiilor care-i sprijină 
din tot sufletul să se for
meze ca buni instrumen
tiști.

In toate localitățile a 
început acțiunea de în
tinerire a fanfarelor, dar 
numai la Lupeni, după o 
muncă desfășurată de-a 
lungul mai multor ani, 
s-a constituit o fanfară a 
tinerilor din școlile și 
liceele orașului. Dar a- 
ceastă acțiune nu trebu
ie lăsată numai în ‘ sea
ma fanfarelor, de ea tre
buie să se ocupe îndea
proape sindicatele, și de 
ce nu și organizațiile de; 
tineret.

Marginalii la un spectacol

Dincolo de
a asigura coloratura speci
fică spectacolului, ridică
rii ținutei acestuia la nive
lul exigențelor publicului.

Pionierii de Ia Școala, 
generală din Aninoasa, în 
primul rînd, au fost cei 
care au emoționat cel mai 
mult, printr-p revistă pli
nă de semn if ieați i, erei nd; 
ădeyăpate momente de tră- 
n e sulieteasi ă. Am r< m- 
tîlnit în acest spectacol ti
nerețea —■ tot timpul am 
avut această senzație plă
cută — într-o mișcare de 
scenă vioaie a celor două 
grupuri de dansuri tema
tice pregătite de Școala 
populară de artă și Liceul 
economic din Petroșani, 
pti nil s : nbolizînd munca, 
culegerea roadelor ei, cei-

„Laudă omului muncii si creației sale"
<• •>

de viață și de muncă să 
fie exemplare. In cadrul 
tuturor acestor preocupări 
trebuie să se aibă în ve
dere și asigurarea condiți
ilor pentru o mai bună ac
tivitate culturală proprie, 
pentru participarea mai ac
tivă a tineretului, a oame
nilor muncii din Valea Jiu
lui la Festivalul național 
„Cîntarea . României", la 
organizarea unei vieți cul
tural-artiști ce tot m*i in
tense". In toate localități
le municipiului au loc 
multe acțiuni educative și 
culturale interesante, ur
mărite de oamenii muncii, 
s-au obținut rezultate fru
moase, de prestigiu în com
petiții artistice din țară. 
Dar toate aceste eforturi 
trebuie unite, orientate și 
stimulate pentru a des
fășura o activitate de ca
litate, continuă și diversă, 
răspunzînd preferințelor, 
preocupărilor sau chiar aș
teptărilor tineretului și ce
lorlalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului.

— Pe ce coordonate 
educative și culturale se 
vor desfășura manifes
tările?

— Luna manifestărilor 
politico-ideologice, cultu

Turneu |
Incepînd de astăzi, 

pînă în 21 mai, o par
te din colectivul artis
tic al Teatrului de stat 
„Valea Jiului’ Petro

șani efectuează un tur
neu în orașele județu
lui Hunedoara cu co
media „Pele și caii 
verzi" de Mircea M. Io- 
nescu. Se vor prezenta i 
reprezentații pentru ; 
spectatorii abonați din ș 
Deva, Brad, Călan, O- i 
răștie și alte localități. ‘

interpretează cea mal 
iînără fanfară a Văii 
Jiului — a elevilor li
ceelor din Lupeni.

convenție
lalțt șugerînd, cu grație și 
culoare, împlinirea idealu
lui comunist. S-au alăturat 
eu aplomb acestui moment 
de spiritualitate, grupul 
folk al casei de cultură, 
Spiritul tînțir, cum era de 
așteptat, a fost primit cu 
entuziasm-, o dovadă a for
ței și autenticității acestui 
gen gustat de public. Pe 
acest registru s-au recitat 
versuri despre patrie și 
partid.

Nu în ultimul rînd se 
cuvine să semnalăm pre
zența în spectacol a grupu
lui cameral al Școlii popu
lare de artă aflat în mod 
evident în ascensiune ce
ea ce îl face tot mai iubit 
de public, precum Și or-. 
cliestra de muzică popu

rale, educative și sporti
ve „Laudă omului mun
cii și creației sale" se des
chide astăzi, la ora 18, 
cu dezbaterea ideologică 
„Programul educațional al 
partidului — ridicarea pe 
o treaptă superioară a ac
tivității ideologice și po
litico-educative de forma
re și educare revoluționa
ră a oamenilor muncii", 
organizată în fiecare loca
litate și încheiată de spec
tacole susținute de for
mații artistice de amatori 
înscrise în actuala ediție 
a Festivalului național 
„Cîntarea României". Pro
gramul de manifestări a 
fost structurat în așa f«l 
îneît să ofere fiecărui lo
cuitor acțiuni interesante: 
consfătuiri, mese rotunde, 
schimburi de experiență, 
audiențe colective, dezba
teri, spectacole — în mij
locul minerilor Văii Jiului 
se Vor afla din nou An
samblul artistic „Rapsodia 
română" șî actorii Teatru
lui de comedie din Bucu
rești — precum și gale de 
filme, întilniri cu scriitori 
și recitaluri de versuri, 
concursuri sportive, ser
bări cîmpenești, treceri în 
revistă ale unor formații, 
pe genuri, concerte corale 
etc. In cadrul acestei com

Cine a urmărit evolu
ția scriitorului hunedorean 
Radu Ciobanu — un nu
me binecunoscut cititori
lor noștri și deci nemaia- 
vînd nevoie de altă pre
zentare — a observat eă 
prozatorul, după o fruc
tuoasă incursiune prin me
dii și destine ale vieții ro
mânești din anii acestui 
veac (romanul său Crepus
cul a fost distins cu pre
miul Uniunii Scriitorilor), 
s-a dedicat cu pasiune și 
reală vocație romanului de 
inspirație istorică. Proza
tor modern, Radu Cioba
nu vede in istorie un 
prilej de meditație cu mul
tiple și fertile trimiteri 
spre contemporaneitate și, 
în același timp, un pri
lej de clarificare a unor 
obsesii proprii. Că este a- 
sa ne-o dovedește unita
tea tematică și ideatică a 
romanelor Nemuritorul al
bastru (1976) și Vămile 
nopții (1980). care, în fapt, 
ar putea să formeze o 
singură carte, cu recent 
apărutul roman Linia și 
sfera ("Editura Militară, 
1982). Vom întîlni în toate 
trei aceleași teme obsesi
ve : ă puterii și a desti
nului pe care îl are în so

lară „Mîndra" care de as~ 
tă dată a acompaniat-o cu 
succes pe cunoscuta solis
tă de muzică populară Ma
ria Ciobanu. Ar mai. fi de 
adăugat la acest spectacol 
participarea actorilor de la 
Teatrul de stat Valea Jiu
lui Corvin Alexe și Deli- 
ca Rosmarin care au oferit 
multiplele disponibilități 
în arta interpretativă.

Sigur se pot face și une
le observații în 'ceea ce 
privește rotunjirea progra
mului dar acestea sînt 
prea puține față de reușita 
în sine a acțiunii. Meritul 
principal aparține lui Geor
ge Negraru, care a știut să 
depășească convenția, să 
promoveze cu curaj noul, 
asigurînd î.n același timp 
echilibru și profunzime,' a- 
ș-a cum cere un act artistic 
de calitate.

Valeriu COANDRAȘ 

plexe manifestări se vor 
desfășura și alte acțiuni 
tradiționale In Valea Jiu
lui, cum este ediția jubi
liară, a X-a, a săptămînii 
„Nedeia vul.ăneană".

— Manifestările de a- 
cest gen se îmbogățesc 
în conținut de Ia o edi
ție la alta. Ce este nou 
în actuala ediție a lunii 
„Laudă omului muncii 
și creației sale" ?

— Trebuie să amintesc 
prezența unor formații mu
zicale cunoscute și îndră
gite, cum , este grupul 
„Song" și, apoi, inițierea 
unor zile ale revistei „Con
temporanul" în Valea Jiu
lui. Vor mai avea loc ex
poziții de artă plastică și 
de fotografii, un „Tîrg al 
meșterilor populari", ' la 
care participă creatori de 
la Horezu și meșteri popu
lari din județul Hunedoa
ra, un concurs de selecție 
pentru constituirea An
samblului de cîntece și 
dansuri „Parîngul" din Va
lea Jiului, sesiuni de co
municări științifice, specta
cole de sunet și lumină și 
multe, tpulte manifestări 
cu un bogat conținut de 
idei sau cu real prestigiu 
artistic capabile să răspun
dă celor mai exigente ce
rințe ale oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

Linia și sfera
de Radu Ciobanu

cietate artistul, creatorul 
de valori spirituale în ge
nere, a relației dintre pu
tere și creație și a res
ponsabilității lor. tn fața 
prezentului și a viitorului.

Exponenții puterii sînt, 
în romanul Linia și sfera, 
domnitorii Vasile Lupu (in 
Jurul căruia gravitează ac
țiunea), Matei Basarab și 
Gheorghe Ștefan. Ințelep-

Note de lectură.
tul și patriotul vodă Ma
tei al Țării Românești e 
pus sub simbolul liniei 
drepte, drept fiind în lup
ta și politica șa și constant 
în strădania pentru bine
le țării, asemeni lui pre- 
figurîndu-se a fi și Ghepr- 
glie Ștefan în Moldova. 
Vasile Tiupu, prețuit pen
tru multele sale ctitorii 
din Moldova și chiar din
colo de-hotarele ei, își ui
tă promisiunile generoase 
făcute lă începutul dom
niei, punîndu-se pe sine 
înaintea intereselor țării, 
este minati în acțiunile lui 
de exagerată înclinație 
spre mărire și fast, de: im
pulsuri temperamentale, 
„răsucit într-însul, ascuns, 
neștiind nici el însuși în
cotro se va rostogoli în cli
pa următoare", de aceea 
simbolul lui' e sfera, bis-. 
cursul epic pe d<^ă voci, 
al unui oștean șr al unui 
cărturar și să observăm că Corheliu RADULESCU

I
L
I
I

* 
I

ANOTIMP ÎNFLĂCĂRAT

Cinc-și iubește .anii își simte implicată 
Menirea ce o are în epoca de-aeum.
Nu poți sosi la țintă cu imma-pțpăcată ■ ■
Fără să vezi și ce-ntîlnești pe drum,
Cinde Itiloictiți iși plvtTtbă curcubeul ■ N N 
Și-n fiecare vatră pilonii-ntinere.se,
Cînd din adîncul gliei se scoate minereul
Și vuie în furnale oțelul românesc.
Dacă țpe . lciț întinsul auzi cum. se-n firipa ț 
Recolta viitoare a bunului pămînt
Și de-ți asculți bătaia din piept măcar- o clipă 
Ai să-nțelcgi ce-nseanină același legământ;
Să te înscrii pe partea ce-ți este dată ție.
Pe cote tot mai-nalte să urci și să nu cazi! 
Fii demn, e calea dreaptă, ai inima făclie: 
Partidul falii ar al zilelor de azi: ș

Aurel D. CAMl’EANU

sfîrșit 
de săptămînă 
fUrmarț din pag, 1)

șani, la ora 11, sînt or
ganizate, pentru copii 
„Dimineți de basm".
• La căminul de nefa- 

miliști din Lonea, în ca
drul ciclului „Colocvii 
de istorie", se va prezen
ta, de Ia ora 11, expune
rea „468 de ani de la răs
coala condusă de Gheor
ghe Doja".
• Sub genericul „Ate

lier repertorial" la Casa 
de cultură din Petroșani 
va avea loc mîine (ora 
11) o întîlnire a dirijori
lor formațiilor corale din 
Valea Jiului și din Județ 
cu un grup de compozi
tori. Manifestarea este or
ganizată de Centrul de în
drumare a creației popu
lare și a mișcării artis
tice de masă.
• Prin serbări cultural- 

sportive organizate, de. la 
ora 16, la locurile de a- 
grement din municipiu, 
se va deschide sezonul 
estival. In programul ac
țiunilor care au loc la U- 
ricani, Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, Petroșani și 
Petrila se află atractive 
spectacole folclorice și de 
muzică tînără, concerte 
de promenadă, întreceri 
sportive tradiționale unor 
asemenea prilejuri.

alegerea nu e deloc întîm- 
plătoare, ei reprezintă ce
le două teme, cei doi ter
meni ai ecuației —, este 
menit să ne arate tocmai 
aceasta: ce a dus la de
clin și prăbușire domnia 
lui Vasile Lupu. Răspunsul 
e cel de mai sus, iar mo
rala acestui roman-para
bolă e pusă în gura luci
dului domnitor Gheorghe 
Ștefan: „nici o măreție nu 
se alcătuiește numai din 
lumină".

Unul dintre cei doi na
ratori și purtătorul de me
saj este cronicarul patriot 
Miron Coștin, nenominali
zat dar ușor de recunoscut 
după întîmplările prin ca
re trece, după convinge
rile sale cărora autorul, 
fără a Ie deturna cituș.i de 
puțin esența originară, Te 
dă amploare și rezonantă 
contemporană. Suflul pa
triotic al romanului e dat 
în primul rînd de idec.a'ce 
îl străbate de i la un capăt 
la altul și. care nU este 
alta decit acea celebră a- 
firmi.iție cu rezonanță tes
tamentară- a cronicarului 
moldovean : „Eu oi, da sa
mă de ale mele, vite scriu". 
Puterea și creația sînt deo
potrivă responsabile nu nu
mai în. fața prezentului, ci, 
mai ales, în fața viitorului. 
In acest sens, Linia și sfe
ra este o pledoarie pentru 
responsabilitate.

ntinere.se
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ACTUyAMTATEA »N LUAțE
Schimb de mesaje intre

DACCA M (Agerprcs). 
La Dacca a avut Ioa un 
schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și general-locotenent Hos
sain Muhammad Ershad, 
administrator-șef al Legii 
marțiale și comandant su
prem al forțelor armate 
ale Republicii Populare 
Bangladesh.

Generalul H. M. Ershad 
a exprimat mulțumiri pen
tru acțiunile de cooperare 
pe care România le-a pro
movat în relațiile cu țara 
sa în domeniile forajului 
petrolier, industriei texti
le șl transporturilor. • ;A

ROMA 14 (Agerpres). — 
La Istrana, provincia Ve
neto, a avut loc o amplă 
manifestație de protest 
îm'potriva planurilor NATO 
de amplasare a noi rache
te nucleare pe pămîntul 
Italiei La apelul Comi
tetului pentru pace pro
vincial, mii de oameni s-au 
reunit la aerodromul mi
litar din oraș pentru a 
spune un „Nu“ hotărît 
intențiilor NATO de a- 
transforma Italia intr-un 
„butoi de pulbere'1.

Potrivit publicației ita
liene „II mondo", în Ape- 
nini există numeroasî fo
coase nucleare aftete sub 
controlul comandamente
lor americane.

*
VIENA 14 (Agerpres). 

— Lupta pentru pace, des
tindere internațională și

H. II. Ershad
fost subliniată dorința ță
rii sale de a extinde în 
continuare raporturile pri
etenești de colaborare re
ciproc avantajoasă dintre 
cele două țări.

Generalul H.M. Ershad a 
elogiat personalitatea pre
ședintelui României, dînd 
o înaltă apreciere poziției 
constructive a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în prin
cipalele probleme inter
naționale actuaie.

Schimbul d* mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către generalul H.M. 
Ershad a ambasadorului 
țării noastre Ia Dacca, Io
sif Chivu.

Pentru pace, destindere 
internațională și dezarmare

dezarmare este o cauză a 
tuturor oamenilor ' de pe 
planeta noastră și nu nu
mai a activiștilor mișcă
rilor pentru pace — a de
clarat, în cadrul unei con- 
ferințe de presă, președin
tele Organizației Tinere
tului Socialist din Austria. 
El a adresat un apel pen
tru o largă participare Ia 
manifestările de masă îm
potriva înarmărilor . nu- 
c'eare, ce vor avea loc, 
la 15 mai, la Viena.

Demonstrația de sîmbă- 
tâ, a precizat vorbitorul, 
se va desfășura sub lozin
ca : „Nu, amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Eu
ropa !*•.

■■■■■■••••■■■■•■a■•■■•ai

Vizita în Singapore 
a tovarășului 

Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al 

U.T.C.
SINGAPORE l-t (Ager- 

pres). —. Tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C.» președintele Co
mitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Inter
național al Tineretului, a-a 
înUlnit ia Singapore cu 
Lee Khoon Choy, ministru 
secretar de stat pe iîngă 
primul ministru.

Iii cadrul convorbirilor 
ău fost subliniate bunele 
relații existente între Ro
mânia și Singapore, pre
cum și perspectivele dez
voltării în continuare a a- 
cesțora. Au fost abordate, 
de asemenea, probleme le
gate de pregătirile ce se 
fac în Singapore și in Ro
mânia pentru marcarea A- 
nului Internațional al Ti
neretului.

TOKIO 14 (Agerpres). 
— Participanții la tradiți
onalul Marș al păcii din 
Japonia, care se află anul 
acesta la a 25-a ediție au 
organizat, în orașul Yoko
hama, o mare demonstra-' 
ție pentru pace, împotriva 
înarmării. Demonstranții 
au cerut desființarea ba
zelor militare străine de 
pe teritoriul Japoniei și au 
chemat populația la ex
tinderea luptei pentru e- 
liminarea totală a armelor 
nucleare. Ei au cerut gu
vernului japonez să pună 
în aplicare cu strictețe cele 
trei dorințe ale poporului 
acestei țări : să nu dețină, 
să nu producă. și să nu 
transporte niciodată arma
ment nuclear.

O delegație a
P.C.R. participă la 

lucrările Congresului 
P.C. din Irlanda
DUBLIN 14 (Agerpres).

— La Dublin s-au des
chis lucrările celui de-al 
XVin-lea Congres al
Partidului Comunist din 
Irlanda, la care participă 
delegați ai organizațiilor 
de partid din întreaga ța
ră, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste 
și muncitorești de peste 
hotare.

Partidul- Comunist Ro
mân este reprezentat de 
tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Co
mitetului Politie - Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Congresul a audiat ra
portul Comitetului Națio
nal Executiv ai P.C. din 
Irlanda, prezentat de 
Michel O’Riordan, , secre
tar general al partidului.

Lucrările Congresului 
continuă.

BONN 14 (Agerpres). — 
„Să condamnăm vehement 

. repetarea unei istorii tră
ite", a șpus, la un mi
ting pentru pace din o- 
rașul industrial Eslingen, 
L. Mălîein, președintele 
Sindicatului muncitorilor 
tipografi și din' industria 
hîrtiei din R.F. Germa
nia. El a relevat că spi
ritul antirăzboinic este 
caracteristic tuturor oame
nilor muncii vest-germani.

Intr-un proiect de rezo
luție pe care muncitorii ti
pografi ii vor adresa apro
piatului congres al sindi
catelor vest-germane se 
exprimă îngrijorarea pro
fundă pentru soarta păcii 
în lume. „Politica destin
derii, înțelegerii reciproce 
și dezarmării — aceasta 
este alternativa înțeleaptă 
la actuala situație".
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PETROȘANI — 1 No
iembrie : Saltimbanci! 1 
Unirea: Bronco Billy,

LONEA t Iubirea are 
multe fețe, MI.

AN1NOASA I Lupii 
mărilor.

VULCAN — Luceafă
rul: Non stop.

LUPENI — Cultural! 
Comoara din Lacul de 
argint; Muncitoresc: 
Alo, aterizează străbu- 
nica.

URIC ANI i O lume- 
fără cer.

TV5
J

11.00 Telex.
11,05 Teieșcoală.
11,30 Centre muzicale 

ale țării — rc-

Mica publicitate
VIND vilă, Gambrinus,. 

nr. 360, Petroșani. (676)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pinc- 
zeș Ana, eliberată de 
I.R.E. Deva. O declar nu
lă. (670)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beciug 
Vasile, eliberată de I.M. 
Uricani, O declar nulă.

(671)
ANUNȚ DE FAMILIE

Soția și cumnatul anunță cu. durere împlinirea a 
șase luni de ia dispariția fulgerătoare a celui care 
a fost

Lucas Nicolae
Amintirea lui va rărnîne veșnic vie în inimile 

noastre.

13,30

18,35

a Vil-a ediție 
Festivalului 
muzică româneas
că — Iași 1982.

12,05 Telecineniâteca s
„Viață pentru
Rttth".
La sfîrșit de 'săp- 
tănaînă.
Săptămîna poli
tică, 
1001 de seri.
Actualitatea eco

nomică.
Teleenciclopedla.

20,2$ Film serial:
„Lumini și umbre" 
episodul 11.

21,25 Telejurnal.
Sport.

21,40 Șlagăre
re —
concurs

19,43

în devenî- 
emisiune- 
de muzi

că ușoară, 
a IX-a. N**

; ‘ >«

ediția
- ■

memen

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rus 
Gligor, eliberată de IJd. 
Dîlja. O declar nulă. (672)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Scurtu 
Ana, eliberată de IJd. 
Aninoăsa. O declar nulă. 
(673) ' '
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„Maraton4 handbalistic
Așa cum s-a anunțat în 

numărul trecut al ziaru
lui, terenurile Clubului 
sportiv școlar din locali
tate și al Grupului școlar 
minier din Petroșani găz
duiesc întrecerea finală a 
campionatului Școlar pe 
ramura minieră. S-au pre
zentat opt echipe din toa
tă țara, care au fost îm
părțite în două serii, du
pă cum urmează : Seria I: 
reprezentantele din Bă
lan, Constanța, Gura Bar
za și Lupeni ; Seria a 
Ii-a: Anina, Deva, Fili- 
peștii de pădure și Pe
troșani. In serii s-au obți
nut următoarele rezultate : 
Seria I : Lupeni — Cons
tanța 33—22 ; Barza .— Bă
lan 29—21; Lupeni — 
Barza 17—28 ; Bălan — 
Conislanța 18—29 , Bălan — 
Lupeni 17—36 ; Barza — 
Constanța 25—19 ; Seria a 
II-a ; Deva — Filipești 

Q CANTONAMENT, ment organizat de Fede- 
Țîaăra și talentata noas- rația Română de Șah 
tră șahistă Cristina Bă- pentru cele mai bune ju- 
dulescu este plecată la cătoare care practică spor- 
Brllla într-un cantona- tul minții, (D.C.)

34—16 ; Petroșani — Anina 
30—11 ;. Filipești — Petro
șani 3—40 ; Anina — De
va 10—28 ; Anina — Fili
pești 16—14 ; Petroșani — 
Deva 32—26 ; Deci fiecare 
echipă a disputat nu mai 
puțin de trei meciuri în 
ziua de ieri. Azi se vor des
fășura întrecerile finale. 
Pentru locurile I și II se 
vor întâlni reprezentantele 
orașelor Petroșani și Gura 
Barza, pentru locurile III 
și IV reprezentantele ora
șelor Lupeni și Deva, iar 
pentru locurile V, VI, VII 
și VIII, fișrmațiile: Anina, 
Constanța, Filipeștii de pă
dure și Bălan.

Vom reveni cu amănun
te în ziarul de mîine. Pî- 
nă atunci, dorim tuturor 
participanților la această 
întrecere... maraton, suc
ces l

loan Dan BALAN

RUGBY, DIVIZIA A

0 lovitură 
de pedeapsă!
C.S.M. SIBIU — ȘTIIN

ȚA PETROȘANI 3—0. 
Pe terenul uscat, fără ga
zon, al stadionului „Obor" 
din Sibiu s-a desfășurat o 
întîlnire echilibrată, dîrză, 
în care au avut cîștig de 

. puncte gazdele.
Studenții au menținut 

scorul alb pînă la sfârși
tul primei reprize, cînd 
Sîrbu de la gazde a reușit 
să transfoi-me una dintre 
cele opt lovituri de pe
deapsă acordate lor de 
arbitrul I. Voinea (Bu
zău). In repriza a Il-a Su- 
șinschi a fost în fază cla
ră de eseu, după o inter
cepție, dar terenul tare l-a 
făcut să scape mingea. A- 
cest meci, deși soldat cu 
o înfrîngere, este o sub- 

' liniere a formei echipei 
studențești din Vale, care 
a știut să se mobilizeze și 
să nu permită adversarilor 
pătrunderea înspre tere
nul de țintă. Să sperăm că 
duminică, la Sportul stu
dențesc, mobilizarea va 
reuși să ne aducă punctele 
dorite. Din formația noas
tră s-au evidențiat Ortele- 
can, V. Dobre, P. Dobre, 
l. Florentin și Drumea.

J. GAROFIL,
BA). IOAN

Campionatul școlilor generale 
la fotbal

Prea multe Reprezentări!
In ziua de 1 Mai în cele 

patru orașe ale municipiu
lui s-a dat startul în cam
pionatele orășenești de 
fotbal cu participarea e- 
levllor în vîrșțâ de 13—14 
ani. In această competi
ție sînt angrenate 20 de 
echipe din care 6 la Pe
troșani și Petrila' și cîte 
4 din Vulcan și Lupeni.

Pentru buna desfășurare 
a acestor întreceri, cole
giul municipal al arbitri
lor Petroșani ca și sub- 
colegiul acestui for din 
Vulcan au delegat la jo
curi arbitri corespunză
tori, iar cluburile și aso
ciațiile sportive cu secții 
de fotbal au fost înștiin
țate pentru ca la aceste 
meciuri să participe și an
trenorii sau instructorii 
sportivi in vederea de
pistării și selecționării ce
lor mai talentați copii pen
tru echipele de juniori.

Dacă la Petroșani în
trecerile se desfășoară 
conform programului. Ia 
Petrila, Lupeni și Vulcan 
arbitrii delegați să condu
că jocurile respective, 
consemnează în foile de 

arbitraj Reprezentarea u- 
nei echipe sau chiar a a- 
mindurora așa cum s-a 
petrecut în ziua de 1 Mai 
cînd s-au disputat jocuri
le dintre echipele Școlii 
generale nr. 3 și Școlii 
generale nr. 5, precum și 
școlilor generale nr. 2 și 
nr. 6, toate din Lupeni.

După jocurile disputate 
pînă acum, la Petroșani 
conduce echipa Școlii ge
nerale nr. 4, urmată de 
Școala generală nr. 6, iar 
la Petrila, Școala generală 
nr. 2 și Școala generală nr. 
5, fiecare cu cîte 6 puncte.

După desemnarea echi
pei cîștigătoare pe oraș 
se va organiza turneul fi
nal in vederea stabilirii 
campioanei pe municipiu 
care va avea drept de 
participare la etapa su-

> pen» ară.
Este necesar ca profe

sorii de specialitate de Ia 
școlile generale să acorde 
atenție respectării progra
mului de desfășurare și să 
evite cudesăvirșire ne- 
prezentările,

Staieu BALOI,
C M.E.FJS. Petroșani

• FOTBAL. Cu excepția 
diviziei A, duminică, în- 
cepînd cu ora 11, în Va
lea Jiului au loc meciuri 
de campionat, la toate ni
velele. Minerul Lupeni în- 
tîlnește pe teren propriu 
pe Minerul Ilba Seini, ul
tima clasată în seria a 
IlI-a a diviziei B. De
oarece se prea poate ca 
supraviețuirea în eșalo
nul secund al țării să se 
decidă în unele cazuri și 
la golaveraj dorința su
porterilor din Lupeni este 
ca favoriții lor să-și ro
tunjească golaverajul. In 
divizia C au loc urmă
toarele întîlniri: Minerul 
Aninoasa — Lotru Brezoi, 
Minerul Paroșeni — Vi- 
trometan Mediaș. Campi
onatul județean este pre
zent prin meciurile C.F.R. 
Petroșani — Minerul Uri
cani, Preparatorul Petrila 
— I.M.C. Bircea.
• HANDBAL. După do

uă etape, ce au pus pe 
gînduri pe iubitorii hand.-- 
balului din Vale, Utilajul 
Știința Petroșani își dis
pută duminică, ora 11,15, 
victoria, deci și punctele, 
cu Minaur II Baia Mare în 
cadrul campionatului di
viziei B (tineret).

D. C.-
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