
***
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, Uh’IȚl-VA]

teagulroșu ORGAN ftL COMITETULUI MUNICIPAL PfcTROȘAWAl P.C.Bj 
~ȘI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL '

ANUL XXXVIII, NR. 9 375 SÎMBĂTA, 30 OCTOMBRIE 1982 4 PAG. r 50 BANI

TovarăsuI 
NICQLAE CEAUȘESCU 

s-a întîlnit cu cadre 
de conducere și specialiști 
din domeniul agriculturii 

și construcțiilor de mașini

în ultimele două luni ale anului 

„NE VOM REALIZA INTEGRAL 
SARCINILE FIZICE**

înscrisă ea un eveni-, 
meni de deosebită însem
nătate în viața organiza
țiilor de partid de ia I.M. 
Vulcaif, plenara lărgită 
a comitetului de partid, 
lucrările ei s-au desfășu
rat în spiritul: înaltelor 
exigențe desprinse din 
orientările trasate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
7—8 octombrie a.c. Acti
vul de partid al minei, 
întreg ul colectiv și-a pro. 
pus să-și desfășoare ac
tivitatea în lunile no
iembrie și decembrie a.c. 
astfel înclt să realizeze 
integral sarcinile de plan 
cc-i revin în ultimele .două: 
luni ale anului și, toto
dată, să asigure o temei
nică, ■ pregătire , a prpdiw-. 
ției anului 19831 ‘ 
. Aceasta. pKltforniă țț de 
țeluri — exprimată m ’ 
spirit Itici'fttiv, sincer și 
,-u propuneri concrete — 
au ținut sado afirme în 
unanimitate Cei care ? iau 
luat euvîntuî' îri dezba- 
țer: Asa cum s-a expri
mat in ccmeluziile .ple
narei, .dezbaterile, eoffiu- 
niștilor au reușit Să âna- 

' lizeze in profunzime cau

redresa-
bri-

Vizionat® de o echipă for. 
matătdiii 4 oameni. De a- 
semeiiea. se simțea lipsa 
artificierilor. Sectorul are 
acum încă doi artificieri, 
care au trecut probele, 
unul eu 100 de puncte din 
100. altul ou. 97,5 din 100. 
Deci, s-a rezolvat și acest 
neajuns. în legătură cu 
lemnul, conducerea secto
rului se ocupă direct de 
aprovizionarea tuturor bri
găzilor c'ii lemn bine .di
mensionat și uscat.'

Așadar, saltul realizat 
ide: această brigadă —■ de 
î'ă "minus 300,' la plus 400 
tone de Cărbune ~ dove
dește că, atunci clnd sem
nalele noastre critice sînt 
recepționate. obiectiv și 6. 
perativ și nu... interpre
tate subiectiv rezultatele 
se-văd în tonele de cărbu
ne. ’

De la minus 300, 
is 400 tone de cărbune

în dezbaterea organizată 
la mină Dilja, unațdin bri. 
găziie cu „probleme'? era 
cea condusă de NicOlae 
Te na. din abatajul cameră 
3/.:i, blocul 3, sectorul III, 
șl care înregistra, pe luna 
septembrie, uri;, minus de 
aproape 300 tone. Care 
este situația acum, la sfîr- 
șitul lunii octombrie ? Pe 
ia șcfiil sectorului, ing. E- 
miiian Neagoe, aflăm ? că, 
la zi, brigada a realizat 
o producție suplimentară 

sarcinilor de plan cu 400 
tone de cărbune,: obținînd 
productivități - superioare 
preliminarului cu 80 kg pe 
pOSt;

Care sînt măsurile în
treprinse pentru 
rea activității 
găzii ?. La 
dată, se reclama aprovizio
narea. Acum, prin grija 
conducerii minei și a sec
torului, brigada ește > apro-

Șeful sectorului III de 
la I.M. Dllja, ing. Emi- 
lian Neagoe, i'n mijlociii 
componenților formației 
de lucru condusă 'de mi
nerul Nicolăe Toma,

Foto Ștefan NEMECSEK
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în ziarul nostru de azi:
♦ ln preocupările comitetelor de sindicat. ♦ Rubricile „Stop !“ și „Va informăm...44. 

(Pag. a 2-a) .
,CLTLjtiRÂ—ARTA Cenaclul „Panait Istratî44 la 30 de ani de Ia înființare. ♦ Arta suna

telor are rădăcini protoistorice — primul din seria de articole cu care inaugurăm azi noua rubrică 
de educație muzicală.♦ Un reviriment prea mult așteptat -- la Căminul cultural Cîmpu lui Neag. 
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zele unor nerealizări, în
deosebi din perioada tri
mestrului III al anului, 
și să evidențieze prin
cipalele căi menite să 
conducă la soluționarea 
problemelor complexului 
proces extractiv al aces
tei puternice mine din
nHimiiiiimmmimiiinn

Plenare 
ale activelor 

de partid 
fMlinillHIUIIIIHIHMHm 

bazin, pierind, comitetu
lui pe mină, organizați
ilor de partid pe sectoa- 

' ^ndi’.eeFi.iț-' colective 
a întreprinderii, măsurile 
a căror aplicare trebuie 
să conducă la realizarea 
producției fizice plani» 
fieatc, a cantităților de 
cărbune de care țara,' 
eneî'getica românească 
au mare nevoie ca re
surse de. bază în ; dezvol
tarea economiei. S-a sub. 
liniat poiimatul: : politici 

' în care : s-au desfășurat

lucrările plenarei — a- 
propiatele alegeri, ' Con
ferința Națională a parti
dului care va dezbate mo. 
dul de îndeplinire a pro-i, 
gramului stabilit de 
Congresul al XII-Ie a al 
partidului, și a 35-a ani
versare a Republicii. 'ț"';'- 

■participanții la dezba
terile plenarei și-au con
centrat atenția asupra 
necesității unei concor
danțe depline- între • efor
turile pe care trebuie .să 
le depună toate compar
timentele de activitate — 
sectoare productive, sec
toare care asigură condl- 
'ți-iie materiale la frontul 
brigăzilor, sectoarele și 
echipele de întreținere șl 
reparații a utilajelbr e. ::?. 
lectromecaniee, -

„Dispunem de toate 
' condițiile în sector pen
tru a ne realiza sarcini
le in lunile noiembrie și 
decembrie, ca și în con
tinuare în anul 1983 
a spus Mircea ( arare, șe
ful sectorului IV. De la

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

T o v a r ă ș u 1 Nico’ae 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
ă avut, în curțruO dimineții 
d ev In e ni, ‘ o î intîl n i re d e Iu - 
cru ..cu cadre de conduce
re și specialiști din dome
niul agriculturii și cons
truct iilor- de mașini, în ca
drul căreia au fost anali
zate soluțiile practice ’ a- 
doptăte in scopul, înfăptui
rii Indicațiilor conducăto
rului partidului și statului 
nostru privitoare lă reali
zarea unor ■mașini agri,cp- . 
le .moderne,, de mare pro- 
d activitate și com plex ita’- 
te tehnică, capabile să a- 
sigiire sporirea- gradului 
de mecanizare și îmbună
tățire a. calității lucrărilor 
agricole.

t i
! CARIERA C1MPU LUI NEAG î

■ 14 500 tone
i peste prevederi 
j ’ Un succes remarca- 
I bil raportează cu o zi, 
, înainte de încheierea a. 
| pestei luni .colectivul
• de muncă al minerilor, 
I meeanizatbrijor și ca- 
1 drelor tehnico-ingine-
I rești care își desfășoară, 
j activitatea la cariera 
ț Cîmpu lui Ne sg . . ex-
• tragerea peste preve
I deri in luna octombrie,
• a 11 .>01) tone de cărbu- 
I ne cocsilicabil. Acesta 
J este cel mai înalt x ni-.
• vel al depășirilor luna, 
j re înregistrat de la tin-

Noul dialog al secreta
rului general al partidului 
cu. specialiștii din acest 
domeniu a început pe un 
teren aparținînd l.Â.S. A- 
fumați, din sectorul agri
col Ilfov, tinde au fost 
prezentate o s-erie de agre
gate destinate'- prelucrării 
complexe a solului, precum 
și cele mai noi realizări 
în perîeefidniarea sistemei 
de mașini pentru recolta
tul porumbului.

Secretarului general al 
partidului i-au fost pre
zentate, de asemenea, va
riante de agregate com
plexe, montate -pe tractoa
re de 65, 100 si 180 CP, la 
care se experimentează di
ferite co rn blnațli de ni a - 
șîni pentru efectuarea lu- 
erărilcî de fertilizări, ară

de cărbune •
in această lună i 
ceputu: anului, dove- j 
dind .o exemplară mobi- |. 
lizare a poteiițialuTui , 
țoleetiy, valorificarea j 
deplină a capacităților | 
tehițice din dotare', a , 
posibilităților: pe ț. care [ 
ie oferă toamna pre- < 

«,lungită, pentru, o aeti- I 
evitate rodnică în ca- • 
rîeră. Plusul obținut I 
astfel de la . începutul J 
anului de către harni- ’ 
cui colectiv al carierei 
se ridică lar peste, 92 000 ;
tone de cărbune coesi. | 
flc-abil. ,

turi și afîna.ie a solului tn 
aceiași timp.

Tovarășul N i c o 1 a 9 
Ceaușescu a arătat că nu 
toate variantele propu
se c ores p ii n d ce
rințelor m efeei ce i>t 1- 
ivește vitezele de lucru, ca. 
litateaț operațiilor și ni ve 
lul consumului de carbu
ranți și a indicat? să fie in
troduse în producție nu
mai ațele prototipuri care 
au dat cele mal bune re
zultate ții exploatare. Tot
odată, a cerut să se păs
treze în fabricație tipurile 

..actuale - ca re au indici'' ri
dicați de productivitate 
și, efiitaePță. c, ;■', v ș.' :■ ■■, '? ■

Au fast examinate apoi 
prototipurile tiwr combi
ne autopropulsate de 're-

(Continuâre în pag. a 4-a)

La zi, 
in campania 

electorală
• în spiritul activ, cons

tructiv, al democrației 
noastre socialiste, în în
treaga Vale a Jiului se 
desfășoară, diii .21 octom
brie, adunări ale cetățeni
lor pentru propunerea și 
aprobarea : candidaților 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în ve
derea alegerilor de denu- 
tați în consiliile populare 
municipale, orășenești ? și 
comunale. în I’etrilă, Pe
troșani și Aninoasa s-a,u 
încheiat depunerile de can
didaturi, sute de oameai- 
ai munUi relevînd, cu. tm 
puternic spirit civi . m>-
plinirile social-ecOnomlce și' 
edilitar-gospodărești dm 
actuala legislatură a con
siliilor populare, pe l> za’ 
cărora sc stabilesc noi d.-! 
reftții de acțiune in d-z-'ț 
voltarea localităților înj 
profil teritorial in viitoa-i 
rea legislatură.
• Tot în a ’. e i a. a |

D citrestei Iun: .ac. Iest aț
d USf la cunoști nții ci'tâțe •
nUo , in temeiul articoli:-’
lui 13 ai Legii electorale /
pu-b icațiile Consiliului

ilar mtmi i ral ?privind'
uitarea teritorială a

eirc'Ănscrip’iilb’r .. electoj
rale șî. secțiile de votare.
în. municipiu au fost sta
bilite 56 'secții de ' yotarb 
tinde-și desfășoare activi-: 
tute , < emisiile electorale, i
• LisțeTe alegătorilor 

bîi.t ,(fișate, uent-u a
i .lucii iituțeni, 1<

i 1 'i -le it' 1 i i ”1 
țoinoid■ cu localul?secțiilom 
de ‘votare. .Accesul la a-J 
ceste contre este semn.al:-j 
zaț prin in l t‘ >aic v.izî-ș 
b'l i - ui panouri),.'
A< ■ i >?e a t i>’«> de atișare i 
de m are interes cetățenesc,* 
s-a eied.ua'. în baza Legii' 
ctecto-ahș a.t i.’l. -alin.: 2 :1\ 
„Afișarea se face în așa; 
fel ilicit listele să poată li 
consultate <le întreaga 
populație".

GETAtent:
V E R11 1 CARE A 1NSC R IE 

RII PE LISTELE DE A 
LEGATURI CONSTITUIE 
O ÎNDATORIRE PENTRU 
FIECARE 'CETĂȚEAN, IN 
VEDEREA PREZENTĂRII 
l.A URNE SI A VOTUIĂJi 
DE LA 21 NOIEMBRIE !
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Acțiuni în sprijinul producției

•de

stabilizarea

Foto : Ștefan NFtfECSEKIon MUSTAȚA
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Recrutarea,
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ULCIORUL NU MERGE 
DE MULTE ORI LA...

SANATOASA,
DAR ȘI..

PERICULOASA

vor încheia 
lunile urmă-:

„în- 
‘, așa că acum 

liniștit ca ld- 
i spună ultimul

și mecanici de mină, 
dori. Celelalte ’3 clase, de 
mineri, își 
cursurile în 
toare.

A
In preocupările comitetelor de sindicat

La mina Aninoasa, au 
fost întreprinse mai multe 
acțiuni, din inițiativa co
mitetului de sindicat și a 
organului colectiv de con
ducere, pentru Îmbunătă
țirea aprovizionării teh- 
nico-ma teri ale a brigăzilor 
și optimizarea transpor
tului din subteran. Au fost 
efectuate curățiri ale unor 
trasee pe care se aflau di
ferite subansamble sau 
materiale rămase din lu
crări, au fost intensificate 
reparațiile la întregul parc 
de vagonete. La aceste 
acțiuni au participat, in 
zilele de repaus, cîte SO
SO de oameni ai muncii 
din atelierele de la supra
față șl din serviciile, și- 
compartimentele funcțio
nale.

Rășpunzînd unor propu
neri făcute de mineri, ebn- 

. ..comitent cu, aceste acțiuni 
au fost întreprinse mă
suri p.entru creșterea capa
cității de extracție la -pu
țul auxiliar sud. în cadrul 
.sectorului I, s-a urgentat 
introducerea 1 
lor cu troici la 
11 și se are în 
pînă la finele 
fie introduse 
locomotive 
sectorului III. Pe baza a_ 
cestor îmbunătățiri aduse 
în transportul producției, 
și al materialelor necesa
re abatajelor precum și 
prin introducerea de noi 
utilaje pentru tăierea me
canică' a cărbunelui se. 
preconizează ca în lunile 
nofembrie și decembrie 
producția medie zilnică 
să crească continuu. Men-

locomotive- 
i orizontul 
i vedere ca 
anului să 

asemenea 
și pe faseele

Tînăra comunista Paula 
Târnă, este una din trj- 
cotoarele fruntașe de la 
I.T. Petroșani, mult apre. 
cîată pentru calitatea tri 
colajelor executate.

Foto : Cristian ȘTEFAN
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ționăm că in luna octom
brie prin măsurile adop
tate pentru îmbunătăți
rea condițiilor de lucru 
în abataje, precum și prin 

mecanizării, 
zilnică a 
a crescut 
față de 
și cu 600 
față

extinderea J.. 
producția medie 
minei Aninoasa 
cu 300 de tone, 
luna septembrie, 
tone de cărbune 
august,. ■ ■

Comitetul sindicatului, 
consiliul oamenilor mun
cii sub conducerea comi
tetului de partid pe între
prindere, au in vedere ca 
în aceste luni să intensi
fice îndeosebi acțiunile 
destinate întăririi ordinii 
și disciplinei, pentru îm
bunătățirea coeficientului 
de utilizare a timpuli 
lucru .

calificarea și 
muncitorilor

La mina Lonea. pentru 
completarea efectivului 
de muncitori necesari în 
abataje a fost stabilit un 
minuțios program de re
crutare a cadrelor, acțiune 
la care sint antrenate gru
pele sindicale din toate 
sectoarele întreprinderii. 
Se are în vedere ca în 
cadrul fiecărui sector să 
crescă răspunderea, îndeo
sebi pentru stabilizarea 
tinerilor și .calificarea lor 
potrivit -cerințelor procesu
lui de producție. Totoda
tă, se preconizează înlătu
rarea unor neajunsuri ca
re mai creează încă mo
tive de fluctuație ca, de 
pildă, lipsa de solicitudine 
față de problemele nou 
incadraților. „ '

Pentru atragerea forței 
de muncă au fost pregătiți 
recrutări din fiecare sec
tor. în județele unde se 
deplasează, aceștia îndepli
nesc sarcinile de recrutare 
în condiții mult mai efi-

. ciehte, oferind date cu 
privire la conținutul mun
cii ,și la retribuție desprin. 
se din realitățile, economice 
ale sectorului. ' Totodată, 
recrutorii — proveniți din 
muncitori și maiștri 
practică îndelungată, 
în măsură să prezinte 
celelalte avantaje asigura
te de întreprindere, în ce 
privește calificarea și per
fecționarea pregătirii pro
fesionale a tinerilor, care 
au acces la toate, formele 
de învățămînt — inclusiv 
ale învățămîntuîui tehnic 
superior.

Cointeresarea: sectoare
lor în recrutarea, pregăti
rea și stabilizarea forței 
de muncă — iată o formă 
eficiență, o modalitate o- 
riginală de soluționare a 
unei probleme cu implica
ții deosebite în dezvoltarea 
activității economice a 
fiecărei întreprinderi.

1 noiembrie ne concen
trăm producția in zone 
de exploatare în care 
putem obține raadamen. 
te superioare. Trebuie să 
facem totul acum pen
tru a ne spori realizările, 
eu atit mai mult cu cit 
aceasta este mai ușor 
de înfăptuit in condițiile 
concentrării producției. 
Tocmai de aceea avem 
obligația de a acționa 
pentru a asigura o mai 
bună plasare a efective
lor în abataje, pentru o 
aprovizionare tehnico- 
materlală operativă, con
trol și supraveghere efi
ciente". „Inteăm într-un 
nou panou de exploatare 
— adăuga șeful de 
gadă loan Calotă, din 
torul VII, .Stratul e 
și ni s-a repartizat 
combină 
iionare o stăpînîm, 
incit realizările 
și pînă acum bune, 
buie să sporească 
rodnicie. Pentru a 
putea înfăptui hotărîrea 
solicităm să ni se asigu
re la timp vagonetele 
goale de care avem ne
voie pentru a încărca 
ritmte tot cărbunele pe 
care-1 producem în aba
taj*. Mircea Băltățescu, 
adjunct șef de sector la 
sectorul V, afirma : „Răs
pund din partea comite
tului de partid pe mină

de activitatea sectorului 
V. cu o pfSducție zilnică 
de 1180 tone de cărbune. 
Avem o organizație de 
partid puternică, iar prin 
unele perfecționări orga
nizatorice putem deter
minai ca adunările gene
rale să câștige in eficien
ță privind dezbaterea, și 
soluționarea problemelor 
cu care se confruntă sec-
firtiHrMiuuuwtHmiiruftfitifffWuiînritriiwifmniim 

„Ne vom realiza 
integral 

sarcinile fizice“
bri-
sec-

a cărei func- 
așa 

noastre, 
trc- 

în 
ne

Mobilizator panou 
al fruntașilor

...

?■ A

în seara zilei de 27 
octombrie a.c. (în jurul 
orei 22,20),. după ce a 
consumat întreagă pro
vizie de băuturi alco
olice pe care o avea la 
îndemină, probabil și 
banii, Vaier Marian, otn 
al muncii la I.T.P. Ti
mișoara — Lot Petro
șani, a încărcat cupa 
tractorului de tip 
1FRON (neînmatrîculat 
încă) cu ciment și a 
plecat să facă rost de 
ceva bani să-și reînno
iască proviziile pe care 
abia le terminase. Cum 
aburii alcoolului înce
puseră să-și facă efec
tul, su'snumitul nu a 
mai văzut partea caro
sabilă a drumului, 
intrat în derapaj 
tractorul s-a ' răsturnat 
la marginea șoselei. Va. 
Ier Marian este recidi
vist în astfel de 
tîmplări" 
așteaptă 
gea să-și 
cuvint. .

Din inițiativa comitetului sindicatului de la I.M. 
Vulcan, a fost realizat un original panou al fruntași
lor, unde, simbolic, prin cite un fanion, sîut prezen
tate echipele situate pe primele locuri în întrecerea 
socialistă pe sectoare și la nivel de întreprindere. 
Prin expunerea panoului în loc vizibil, dens circulat, 
personalul muncitor de la mina. Vulcan poate cunoaș
te formațiile de lucru care au obținut cele mai bune 
rezultate la finele fiecărei luni. în imagine, responsa
bila cu întrecerea socialistă Rodica Mircescu și gra
ficianul Eugen Georgescu, lucrează la definitivarea 
acestui panou.

prod ueț iei — șublini a se
cretarul organizației de 
partid diți sectorul XII 
_ transport, Năstase Ni
na. Pentru sectoarele 11, 
111 și IV, pentru toate 
celelalte, avem în vedere 
îmbunătățiri ale extrac
ției cărbunelui, 
reorganizări de 
fie prin 
au ca scop

fie prin 
fluxuri, 

noi dotări ca-re- 
eliminarea

um&umtmmraautjwaummumrauunmrnHuwm 
torul, mobilizarea între
gului potențial al colec
tivului Ia îndeplinirea 
sarcinilor de producție, 
în actualele condiții 
ne-am prepus să depă
șim planul fizic al luni
lor noiembrie și. decem
brie cu 3000 de tone.
Au 
de 
tul 
jări care vof îmbunătăți 
transportul și ia noi in 
sector". „Asemenea ac
țiuni ca la orizontul 420 
am întreprins pe toate 
traseele de evacuare a

: cu 3000 de
' fost ■ executate un șir 
amenajări la orizon- 
420 al minei, amena.

stagnărilor. Vom acorda 
'întreg sprijinul de care 
au nevoie sectoarele pro
ductive pentru a-și reali
za sarcinile fizice".

Constantin Toma, Cons
tantin Mareș, Constan
tin Popescu, Iile Boghea- 
nu, Vasite Mibai," alți 
participanți la discuții 
au exprimat, fiecare în 
numele colectivelor din 
care fac parte, angaja
mentul lor ferm — de 
comuniști — pentru rea
lizarea planului la căr
bune în ultimele 
luni ale anului.

două
Țlnînd

seama de experiența po
zitivă eișțigută, dar și de 
neajunsurile ce s-au ma
nifestat în activitatea 
colectivelor de': muncă 
dm care fac parte, ei 
s-au referit, de asemenea, 
la modalitățile tehnice 
și organizatorice, politi
co-educative concrete ce 
trebuie să le folosească 
mai bine șl pe scama că
rora vor putea fi obținu
te succesele preconizate. 
Referind’u-se la sarcini
le lui ’83, la problemele 
de a căror soluționare 
depinde realizarea ritmi
că în perspectivă a pla
nului, participant i la 
rodnicele dezbateri' ale 
plenarei au subliniat ne
cesitatea formării, cadre
lor de niîine, a minerilor 
bine pregătiți profesional, 
au subliniat rolul ce tre
buie să-l ^ibă organizați
ile de partid în întări
rea ordinii și discipli
nei; în mobilizarea co
lectivelor la valorifica
rea pîrghiilor de sporire 
a productivității' muncii 
în concordanță .. 'deplină 
cu regulile instituite în 
mină pentru respectarea 
normelor de protecție . a 
muncii, singurele căi în 
măsură șă asigure creș
terea producției fizice, de 
cărbune, a contribuției 
tot mai mari a colectivu
lui de mineri de la mima 
Vulcan la dobîndirea in
dependenței energetice 
țării noastre.

FUGA-I

Pentru cercetarea u- ; 
nui accident care s-a i 
produs pe strada lîepu- : 
blicii din Petroșani (vi- : 
zavj de l.M. Livezeni) = 
în ziua de 27 octombrie î 
a.e, agenții de circula. , 
ție au întrerupt țpafi- j 
cui rutier - pe această : 
stradă. Deodată, agen- i 
ții de circulație au tre- ; 
buit să întreruptă cer- i 
cetările și să se retra
gă de pe partea caroșa. ■ 
bilă a străzii deoarece j 
autoturismul- 2-1ID-2336 : 
se apropia in plină vi- : 
teză. Conducătorul 
cestuia a refuzat să o- 
prească ia semnalul a- 
gentului de circulație 
— trecînd în marc gra
bă. Agenților de circu
lație nu le-a trebuit 
prea mulț să identifice 
pe grăbitul conducător 
to'pe t s o a n a. lui 
I.S., care mirosea 
de departe a alcool. A 
refuzat să i se recolte
ze și probe,, biologice 
sub motiv că n.u el se 
afla la volanul autotu
rismului în acel mo
ment, deși „prietenii" 
de pahar au recunoscut 
că tocmai el fusese cel 
ce sc grăbea. De acum, 
legea își va spune cu
vântul. Aviz amatorilor: 
_fuga-i sănătoasă, dar 

periculoasă".

★

Duminică, . 31 octom
brie a.c., au drept de 
circulație autoturisme
le proprietate persona
lă înmatriculate sub 
număr FAR A SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

■ j PREGĂTIREA PER
SONALULUI, preocupare 
constantă la mina Lupeni, 
își arată cu prisosință roa
dele. Din cele 290 cadre 
prevăzute sâ fie școlariza
te în acest an, prin cursuri 
de calificare, 211 munci
tori (8 clase din 11) au ab
solvit deja, obținînd cali
ficarea în meseriile: mi
neri. sondori, electricieni

H GALĂ._  în dimineața 
zilei, de astăzi, cinemato
graful „7 Noiembrie" din 
Petroșani, găzduiește, la 
orele 10 și 11, „Gala nou
tăților ANIMAFILM". Din 
partea studioului bucu- 
reștean de filme la mani
festări iau parte Lucia Ol- 
teanu, director, Victor An
tonescu și Virgil Mocanu, 
regizori. - '

■ AUTOMOBILISTICA. 
Cu începere de ieri, 29 
octombrie, o nouă promo
ție de șoferi amatori din 
Petroșani ~ (bineînțeles, cei 
care au trecut și exame
nul), a intrat în posesia 
permisului de conducere. 
Fericiților posesori le ce
rem ' multă atenție, urîn- 
du-le totodată cît i— 
mulți kilometri... fără eve
nimente 1 .

iembrie se recomandă doar 
ca luna în care este per
misă vînătoarea celor mai 
multe animale și păsări de 
pădure și baltă, a dăună
torilor, în afara celor o- 
crotiți de lege. De aseme
nea, cu autorizație indivi
duală în cutarea puștilor 
pot cădea căpriorii, capre- 

mai ie negre, urșii și rîșii. în
rest, e doar o chestiune .de 
agerimea ochiului sau de... 
rîs. ’

de ' . ■ ':
a- ® ^PROGRAM.,. FÂRA

Policlini-

aparr’țiînd Spitalului 
- orășenesc Petrila, fișierul 

are un program bine sta
bilit, dar respectarea lui... 
De exenîpiu, marți, 26 oc
tombrie, înregistratorul 
medical Dora lenulesc nu 
erazla fișier la ora 14, deși 
programul arăta clar : 7— 
15. Cînd e vorba de sănă
tatea oamenilor, nu e de 
glumit !

namente, zgirie ■ darbse- 
ile autoturismelor parcate 
în spațiile special amena
jate. între răufăcători au 
fost observați și copii lip
siți de supraveghere, 
au de spus organele 
ordine, dar mai ales pă
rinții unor :

I’ 

de I 
pă- • 

astfel de copil ? |

■ CINEGETICA. Pentru 
amatorii partidelor 
vînătoare, Brumar se _
nunță bogat în trofee. No- - PROGRAM. La

C VANDALISM. De la 
o ■ vreme, profitînd de a- 
dăpostul nopții, unii indi
vizi comit adevărate acte 
de vandalism. Smulg

Rubrică realizată de 
Ion VULPE



r~ Cenaclu 1 
Panait Istrati“

A Un reviriment prea mult așteptat
>> 

la 30 de ani 
de la înființare

„Poepii, prozatorii și dramaturgii din Valea Jiu
lui, de vîrsțe și profesiuni diferite, au reținut în crea
ția lor, drept crez călăuzitor, modul complex în care 

- arta interferează cu o nemaiponienită sete de viață a 
omului din adînc, cxtrăgîndu-și din miezul ei fră- 
mîntat seva-de longevitate și aerul tare de înălțime . 
Spirituală. Astăzi, în citadela cărbunelui, cenaclul 
„Panait lsțrdtV își definește cu claritate spiritul mi
litant, caracterul profund angajat.. Acest credo, 
exprimat in programul ce cuprinde manifestările cul
turale dedicate împlinirii a 30 de ani de existență a 
cenaclului reprezentativ al Văii Jiului, sintetizează 
aspirațiile și intenționalitatea creatorilor de literatu
ră dintre Paring și Retezat.
” Creatori de frumos cum sint Dumitru Dem Io- 
nașeu, Dumiiru Velea, Ion Pascal Vlad, George Holo- 
bîcă, George, Negraru, Constantin Cîmpeanu, Augus
tin Țanca, Doru Roman și mulți alții perseverează în 
„a turna în formă nouă limba veche și-nțeleaptă“. 
Prezenți în paginile revistelor literare din țarăi ca și 
in antologiile rezultate clin viața de cenaclu, ei s-au 
așezat cu inima zvîcnindă la poalele muntelui Parnas, , 
țintind spre culmile notorietății.

Dintre cenacliști, cel dintîi care a pătruns în 
câmpul literelor românești a fost Dorel Dorian, care 
încă clin 1954 devenea cunoscut cu volumul de popes-, 
tiri „N-au înflorit încă merii". De alunei și-au mar- ; 
cat începutul de drum în literatură și alți foști sau 
actuali membri ai cenaclului, astăzi cu statut de-scri
itori consacrați: Nicolae Ție (19,57), Ion Băieșu (1959), 
Irimie Străuț .(1959), Modest Morariu (1968), Radu Se- 
lejan (1969), Dumitru Dem lonașcu (1972), Corneliu 
Rădulescu (1972), Victor FUleși (1976). Unii dintre ei 
onorează acum festivitățile ocazionate de aniversa
re, alături de alți scriitori clin țară. La sezătorile li
terare de la Lonea, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uri- 
cani, participă deci poeții Irimie Negoiță,. Virgil Nis- 
tor, Mihai Duțescu, Iv Martinovici, romancierii Eugen 
Uricaru, Ion Lungu, Ion Arieșanu, Radu Ciobanu, 
dramaturgul Corneliu Mar cu, eseiștii și criticii lite
rari Radu Snescu și Ion Adam, redact'oful-șef al re- ■ 
visței „Argeș", Sergiu I. Nicolaescu și redactorul șef 
adjunct al revistei .Meniuri", Romulus Diaeonesmt.

in urmă cu peste un deceniu, Irimie Străuț, unul 
dintre cei care au ucenicit meșteșugul scrisului în 
Valea Jiului, consemna, aniieipînd semnificațiile. a- 
cestei sărbătoriri' „La cumpănă timpului, la răspîntia 
anilor, de pe cele mai pure înălțimi ale emoției, 
ne-am obișnuit să descifrăm viitorul cenaclului lite
rar al î ăii Jiului și, totodată, să consemnăm la tot 
ceea ce s-a înfăptuit, la frumusețile durabile cu care 
ne-am îmbogățit spiritul, flacăra fierbinte a poeziei 
care ne-a călăuzit drumul, înnobilîndu-ne gîndul în 
zilele tinereții noastre". ■ .

V

.„Vin la căminul'cultural 
de vreo zece "ani. Pe atunci 
grupul vocal, în care 
sîh.t șî astăzi, ciștiga pre
mii în concurs'uri la Pe
troșani,, la Deva,..". în ciu
dă tinereții ei, Marioara 
Daniiă, are arnintiri vechi. 
Vechi șîht și diplomele pe 
care s-ă scris mica istorie 
a succeselor unui âșeză- 
mînt cultural aparent mi

rilor. Aparent, pentru că a- 
, tunci cînd ești'; ambasado
rul unei civilizații rurale 
originale insignifianța dis
pare. Dar... sic transit glo
ria mundi 1

„Măcar o dată pe șăptă- 
mînă-de-am fi făcut repe. 
tiții... ;Ne-arn încropit: un 

■, repertoriu de șapte-opt
cu 

repetiții 
vară nu putem a- 
unde anî fo&t altă- 
ne mărturiisește a- 
Marioara Danilă.

nici ei nu-i vine să

Celelalte formații artis
tice de care ne vorbea di
rectoarea așezământului, 
Elena Munteanu, adică 
teatrul într-un act, taraful 
și dansurile populare erau 
la un moment dat pe cale 
de dispariție. De multă 
vreme ele nu se întâlnise
ră nici în sala de repeți--

creative atrăgătoare, stimu
lative, în frecventarea lă
cașului de cultură, s.înt ra
rități. Despre ’ spectacole 
de orice fel, nici vorbă ! ‘ 
Bibliotecă. ? Cu aproape 
11000 de volume ea ar 
conduce la ideea că fiecă
rui locuitor îi revin circa 
20 de cărți, o medie de tot

La Căminul cultural Cîmpu lui Neag

Al. IONESCU J

cintece din zonă, dar 
cel mult patru 
intr-o 
judge 
dată", 
ceeași
Poate __ _
creadă că la grupul 'vocal 
situația încă e... roză !

ții, cu toate că de amatori 
-inimoși nu se duce lipsa. 
Fainilii întregi : ' Maria și 

Trifu Roman, Maria și Pan- 
telimon Todea, Ileana, Io
nel, Iov an și Ana Cin da" 
intră destul de des în că- 

" min,
dincolo de hotarele

dar nimic nu a ieșit
. ....... ... 1..____  satu
lui, Ni se dă de înțeles că ■ 
vina principală o perartă 
deficiențele organizatorice. 
Horele ' țărănești, -serile 
distractive, alte forme re-

/■ - jiissîdLi1

atîteă ori mai mare decât 
in restul Văii Jiului. Dar... 
Din aproximativ 1000 de 
cititori înscriși,, vreo -. 700 
erau fictivi, cel puțin piuă la 
sfârșitul lunii septembrie. 
Ceilalți, în mare majorita
te, ocazionali 1 Propagan
da cărții — prezentări de 
opere, expoziții. medalioa
ne literare, recitaluri de 
poezie, dimineți de basm 
— este neverlficăbiiă, re
gistrul de evidență a , ac
tivității fiind inexistent, 
în acest -context, sn ■ as
pect deloc tolerabil: con
tactele ■ cultural-educative 
cu .muncitorii de la carie
ră pot fi numărate pe de
getele unei singure ari ini.

Cinematograf ul d sătesc - 
este singurul care se zba
te șă -populeze sâmbăta și 
duminică stinghera sală 
de spectacole. Proiecție-.

. nistul Gheorghe Suciți aș
teaptă pînă la ore titzii 
să-i vină spectatorii —■ ță- 1 
răni, forestieri, elevi. Și-i 
vin ! El este egalat în per-- ; 
severență doar de brigada 
științifică, sprijinită cu tra
gere de inimă de școala 
din sat. Deplasările la 
punctele forestiere înde
părtate ea Buta, Bilugu ș.a. 
nu sint. Ia îndemîna oricui.

Și un element inedit. Pe 
o ușă a unei săli atrage a- 
tenția o plăcuță eu inscrip
ția „Muzeul sătesc" î Sa
lutară, idee, străvechea ci
vilizație; pastorală de' /ia 
Uimim lui Neăg nu trebu
ie înghițită de bulboanele 
timpului. Muzeul sătesc 
este insă o deziluzie. Din
colo de ușă un bazar de 
obiecte de uz gospodăresc : 
mobilier,. vase tradiționa
le din lemn; unelte, țesă
turi. strimtorațe pe eîțiva 
metri pălirăți. Nici o vitri
nă, -nici o intenție de ex
punere, o stare de conser
vare precară. Muzeul mi
neritului din Petroșani ar 
trebui să aruncă grabnic 
un colac de .salvare unei 
adevărate comori etnogra- • 
flec. naufragiată m uitare. 
Altfel stăruihț.- -'cri a o co
lecta devine nulă.

Căminul cultural -Cîmpu 
lui Neag are nevoie de un 
plămân 
Mediul 
șește !

zdravăn de oxigen, 
prielnic nu-j lip-

Ioan LASOU

Arta sunetelor
are rădăcini protoistoria:

Inaugurăm astăzi un „serial" de educație muzicală. 
Prin noua rubrică avem în intenție să oferim o imagine 
a istoriei muzicii românești și universale cu referiri con
crete la contemporaneitate și, ori de cite ori este posibil, 
la Valea Jiului. Pentru îmbogățirea și diversificarea apa
rițiilor așteptăm opiniile și propunerile cititorilor.

\

e
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Uniunea
Bucii-

4

Expoziție
de pictură

I

Formația de fluierași a clubului muncitoresc Lonea, 
laureată in ediția precedentă a Festivalului național 
„Cîntarea României". -

AM SANSA DE A DEBUTA

autumnal
Curat acest ochi 
privind înțelepciunea 
lucrului bine făcut, 
acest ceasornic, 
veghind trecerea 
înspre țărmii liniștii 
șî ai păcii ;
Pe cînd TU, mergi 
pe cărările patriei

;— alături de carele 
; pline de roade —

parca undeva, strămoșii 
ca niște stele surîd 
împlinirilor noastre.

Ion Pascal VLAD

I 
i 
I 
I 
I

La clubul sindicatelor 
din Lupeni s-a deschis o 
expoziție de pictură în u- 
lei, organizată de club în 
colaborare cu 
Artiștilor Plastici 
rești. Expoziția cuprinde 
peste 50 de lucrări ale 
pictorului bucureștean 
Paul Uzum, conslînd din 
tablouri în ulei — peisaje 
și naturi statice.

După „Ga

CU UN ROI MARE”
adevărat excurs, in - lu
mea dramaturgiei, române 
și universale, confruh- 
tîndu-și talentul ou Oti- 
lia din „Enigma Otiliei", 
Zoe din „O scrisoare 
pierdută", Câsandra din 

"„Orestia", Ahtigbna 
.piesa omonimă a lui 
facle, Gertruda 
„Hamlet", C61im.ene 

■ „Mizantropul", Mașa 
„Pescărușul", ■ iar pe 
na Teatrului Național- din î

trița...
E c k b

Ion Băieșu, a cărei pre
mieră va fi peste : cîteVa 
zile. Teatrul de stat „Va
lea-Jiului1- își va conti
nua actuala stagiune cu 
o „piatră de încercare" 
a dramaturgiei universa
le, ,, Domnișoara Julie" 
de August Strindberg, 
„Piatră de încercare" cu 
mai multe vârfuri, deoa
rece ea va aduce și de
butul a doi tineri absol
venți, FLORICA D1NICU 
(interpreta domnișoarei 
Julie) 'ăi Teodor .Marines
cu (în rolul lui Jean), 
Prim solista „partiturii" 
ilustrului dramaturg sue
dez, ■ I'lorica Diniou, stîr- 
nește asocierea, cel pu
țin ca prezență fizică 
(ce coincidență !). cu ac-

suedeză Anita 
e r g din . fil

mul „La dulce vita" !
„Am avut o nesperată 

șansă de a fi distribuită 
încă din primul an de 
stagiatură într-un rol de 
asemenea întindere și 
complexitate dramatică. 
Piesa" este grea de sen
suri, Strindberg; a creat 
personaje complicate cu 
inlTeețiuni realiste, natu
raliste și chiar 
Mă tem. că-nu posed 
maturitatea necesară 

. tru acest roi și .mă- 
țin, deci, de Ia alte 

. men tarii. Oricum;
bucur insă că am alături 
un partener tinăr. și el 
debutant, care aduce o 
:anume prospețime de ia 
T.A.T.C. București și cîte 
ceva din cele „furate" de 
la profesorul său, Ainza 
Pellca".

Brăileaucă de origine, 
la absolvirea . Instjtutu- 
Lui de teatru „Szentgyor- 
;gy Istvan" din Tg. Mureș 
(clasa Mazai-ache Codres- 
cu), tînăra actriță și-ar 
fi dorit o reîntoarcere în 
orașul de baștină. Dar și 
visul de a ajunge. în In
dia a dus eîhdva la des
coperirea Anierieii ! Tea
trul din Petroșani, mereu 
generos în distribuții mari 
vizavi ele ținerii actori, 
oferă și de astă dată șan- 
șa „ieșirii in Lume".

în anii studenției, Flo
rina DInicu a făcut un

din
Să- 
din 
din 
din 

see-
magice.

î-neă' Tg- Mureș ou Dora din 
pen- „Joly-jocker" de . Tudor 
ab- .- Popescu, Așa stînd 
co
mă

lu
crurile, Florlea Dinteu 
promite să aibă; disponi
bilități interpretative pen
tru toate speciile drama
tice.

„Dramaturgia rusă 
Cehov, Gorki, Gogol, Os. 
trovski, „Nora" lui II. 
Tbsen. OfeLia din „Ham
let", ăr fi pentru mine 
o tentativă de consacrare. 
Dintre regizori, al căror' 
inodel incontestabil rămî- 

Iteter Brook, aș dori 
lucrez cu Livi-u Ciu- 
AleXan dru Tociles-

Floriij Fătulescu, Vic- 
Fruiiză, Gabor Tom- 

Din tre ■ preferințele.

.er-eu

ne' 
să 
lei, 
cu, 
tor
pa. . . ,
să zicem extra-teatrăle, 
mă regăsesc în coregra
fie, cântec și muzical", 
mărturisește tînăra ac- 

- triță,.: Așadar tentația tea- , 
teului tinde către abor- 
darea totalității în artă. $

ș

’ Ș ne ,
■ț

Lucian OAȘ

Despre talentul muzical al 
locuitorilor meleagurilor noaș. 
tre s-a vorbit încă din anti- » 
chitate, Tracii se bucurau de 
faima unui popor înzestrat 
muzical, geniul lor fiind în
truchipat de un „maestru le
gendar al artei", sublimul 
Orfeu, cîntăreț din liră.

Cultura spirituală a stră
moșilor noștri a păstrat ra
porturi strinse cu arta greci
lor, muzica avînd aceeași li. 

. nie melodică simplă, sobră, 
modală, cu mare putere ex. 
presivă, strîns legată de text, 
slăvind fapte de vitejie.

La întrecerile "artistice ale 
geto-dacilor participa întrea. 
ga obște, iar cîștigătorii con

cursurilor mu- 
zical-poetice 

erau mențio
nați pe inscrip
ții săpate în 
piatra. Pe lingă 

e- 
• xislat și alte forme și genuri 
ale muzicii antice : imnul,
bocetul, oda (recitarea poe- 

imbinată cu cintecele 
ce au caracter liric, festiv) 
și peanul (cîotecul dedicat 
zeului Apollo).

Instrumentele muzicale ale 
geto-dacilor erau : syrinxui 
(trompeta), lira, chitara, cim. 
porul și îndeplineau funcții 
diverse, produceau efecte so. 
nore speciale în timpul ser
bărilor și ceremoniilor, sus
țineau ritmic practicile mu
zicale militare, aveau rol de 
acompaniament pentru mu
zica vocală și dansurile răz
boinice (kălavrismos, asemă
nător călușului), ă parițami- 
melor.

Ca și grecii, geto-dacii 
considerau muzica un mijloc 
de educație morală, îmbăr
bătare Ia luptă, purificare a 
sufletelor și înnobilare a ca. 
ractereior. "

„Oedipui" enescian ne o- 
feră momente unice din lu
mea muzicii antice, a sono
rităților modale arhaice.

Prof. Ana REPEDE

Multa vreme s-a crezut că 
cea mai veche cultură mu
zicală este cea greacă, Cer
cetările muzicologi ier asupra 
muzicii altor popoare antică 
au demonstrat că înflorirea 
rapidă a artei grecești n-a 
fost posibilă fără tradițiile 
îndepărtate ale culturii mu
zicale chineze, egiptene, in. 
diene etc.

in vechea Eladă se crea 
cu deosebire o muzică vo
cală, legată de text, poetul 
și muzicianul fiind una și a- 
ceeași persoană, iar genurile 
poeziei lirice erau genuzL 
muzical-poetice. Există și o 
muzică instrumentală cu ro-l 
de acompaniament, cîntarea 
vocală acorn- ‘ 
paniată de au- 
los (instrument 
de suflat ase
mănător oboiu
lui) se numea 
auiodie, cîntarea vocală a- . tragedie și comedie, au 
companiată de chitară (o 
harfă cu 7 coarde, o formă 
perfecționată a lirei) se nu
mea .chitarodie, cintâreții le. ziilor 
gendari își acompaniau le
gendele în versuri cu aceste 
instrumente preferate. Muzi
ca antică greacă avea rol 
important în edtfcația cetă
țenească, în formarea carac
terelor morale și era așeza
tă alături de celelalte disci
pline de studiu.

Tematica muzicală cuprin
dea cîntece de masă, cin- 
tece sportive, cîntece de 
cult, de iubire, a căror me
lodie era simplă, modală, 
sobră cu o mare putere ex
presivă. Arta muzicală atin
ge Un punct culminant în 
tragediile și comediile anti
ce, muzicii revenindti-i rolul 
de a însoți și explica in fie
care moment gestul și acțiu
nea. Muzica era prezentă ia 
toate manifestările vieții, la 
serbările închinate zeului 
Dyonisos (zeul bucuriei), un
de se cîntau imnuri solistice 
sau corale, acompaniate ins
trumental.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întilnit cu cadre de conducere 

și specialiști din domeniul agriculturii 
și construcțiilor de mașini

ildiriive din pag 1)

editat pe șase rînduri, ca
rte dovedesc- o productivi
tate superioară față de a- 
gregatele fabricate pînă a- 
ciim, în condițiile unui 
consum mai mic de car
buranți pe unitatea de su.

- prafață.
Urmărind modul^ cum.. 

decurge recoltarea cu 
combina pe șase rînduri, 
tovarășul Nicolae 

■. Ceaușescu a apreciat ca
pacitatea sporită a aceste
ia și viteză atinsă, arătînd. 
totodată, eă este necesar 
un sistem de susținere, pe 
roți, care să preia o parte 
din greutatea agregatului 
de tăiere, situat in față.

Au fost prezentate apoi 
două modele de combine 
pentru recoltarea porum
bului nedepănușat — rea
lizate, așa cum a cerut 
secretarul general al 
partidului, în variante mai 
ușoare, mâi funcționale. 
Constructorii mașinii au 
relevat faptul că s-a re
zolvat problema separării 
știuleților de resturi Vege
tale, precum m o îmbună
tățire a toeării șii .colectă
rii tulpinilor.

Secretarul general al’ 
partidului, a apreciat că a- 
eest tip poate ..fi. fabricat 
în două variante cu șl fă
ră depânușătpr, în funcție 
de l-solurile de porumb ce 
urmează a fi recoltate.

••••••O•••••••<

Indicînd ca prototipurile 
cele mal reușite să fie in
troduse în eît mai scurt 
timp în fabricație și ’ li
vrate în număr cît . mai 
mare unităților agricole, 
tovarășul N ic o 1 a e 
Ceaușescu a subliniat că 
există încă serioase rămâ
neri în urmă în ceea ce 
privește construirea. mași
nilor și agregatelor necesa
re sporirii gradului de 
mecanizare a recoltării 
porumbului. în acest con
text, seoretarul general - al 
partidului a criticat cu 
asprime întârzierea fa'brl-, 
carii modulului de reeditat 
porumb pentru echiparea 
combinei CU-14.

■ Tovarășul N i c p 1 a e 
Ceaușescu* s-a oprit apoi 
într-uh lan de porumb cul
tura a doua, unde a exa
minat stadiul și densita
tea vegetației. S-a apre

ciat că hibridul folosit este 
potrivit zonei, că însămîn- 
țărea s-a făcut la timp,; 
eee a ce a p e rrnis p bună 
dezvoltare a plantelor, și, 
în consecință, realizarea 
unei recolte eprefepunzătoa- 
re. :

Dialogul secretarului 
general al; partidului.' cti 
-specialiștii d'n agricultură 
și ■ industria construcțiilor 
de mașini a continuat ia 
Institutul de cercetări, pro
iectări și inginerie tehno
logică. pentru mecaniza
rea agriculturii de la Bă
noasa. Aici in cadrul unei 
expoziții, au. fost analiza-

••••••••••••••

te rezultatele obținute de 
unitățile de mecanizare a 
agriculturii, întreprinde
rile și institutele de cerce
tări de specialitate in di
recția realizării unor agre
gate complexe, acțiune i- 
nițiată de secretarul gene
rai al partidului in vede
rea îmbunătățirii sistemei 
de mașini agricole, în sco
pul creșterii productivită
ții, reducerii consumului 
de combustibili, diminuării 
procesului de tasare a so
lului și efectuării în tim
pul oportun a tuturor lu
crărilor agricole.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușesc u i- a fost prezen
tată sistema de mașini 
folosită la lucrările de ba. 
ză a solului. S-au remarcat 
agregatele folosite de trac
toare de mare, putere, care 
efectuează mai multe ope
rații la o singură trecere, 

Secretarului general al 
partidului i-au fost pre
zentate, in continuare, o 
serie de semănători exis
tente în' dotarea stațiuni
lor pentru ■mecanizarea 
agriculturii cărora Te-au 
fost adaptate dispozitive 
de incorporare a îngrășă
mintelor chimice, erbici- 
de șl aplicarea de insepto- 
fungicide granulate,'.

Au fost prezentate . .în.; 
con-unuare.» o gamă largă 
de ’ utilaje complexe folo
site îh legumicultură, la 
întreținerea culturilor ș.i 
a pajiștilor, precum și noi- : 
le agregate folosite în plan- ' 
tațiite de. vii și livezi. l i

•••••••••••••••

La sfîrșitul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat aprecieri in 
legătură cu munca desfă
șurată de colectivele din 
institutele de Specialitate, 
din stațiunile pentru m.'- 
canizarea agriculturii, din 
întreprinderile productive 
pentru realizarea de. agre
gate complexe destinate 
agriculturii noastre.

Secretarul general al 
partidului a cerut, totoda
tă. factorilor de. răspunde
re să depună în continua
re eforturi pentru a rezoli 
va în întregime probleme
le care privesc producția 
de mașini agricole, perfec
ționarea lor, utilizarea â- 
cesțora la întreaga capaci
tate. ’ v ;■■■’. ;•

S-a indicat în acest ca
dru să fie găsite soluții 
tehnice corespunzătoare 
pentru adaptarea combine
lor, existente, pentru mo
dernizarea lor, astfel în- 
cît, începînd din . toamna 
anului viitor strînsul me
canizat al porumbului să 
fie în. întregime rezolvat.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
întâlnirea cu specialiștii; și 
cadrele de conducere - din 
Ministerul Agriculturii; și 
Industriei Alimentare și 
Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini a pri
lejuit un cuprinzător, dia
log asupra unor probleme 
de însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea și mo
dernizarea An continuare 
a agriculturii noastre so
cialiste.-'.
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FILME
] PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : O fată fericită ; 
î Unirea : Angela merge 
I mai departe.
j LONEA i Liniștea diii
■ adîncuri.
î ANINOASA ; Tranda-
• firul galben.
: VULCAN: Bunul meu
: vecin Sam, 1-11. "
I Li! PENI — Cultural : 
I înghițitorul ,de săbii.
I TV
: 11,00 Telex. 11,05 Pro-
• fii teatral, 12,10 Cultiva.
1 rea limbii și literaturii 
; române. 12,35 Centre mu-

Xfiiennrmcrujojrrrirt'nrrtTiOjfmxi. *.**;<>•<<<->•» ț xir».

zicale ale țării -s- Timi-rș 
șoara. 13,00 Tragerea de ; 
amortizare — ADAS. ;
13.10 La sfîrșit de săptă. i 
mină. 15,00 Fotbal : Spor- ; 
tul studențesc — Corvi- 
nul Hunedoara. 18,30 Oc- : 
tombrie — cronica eve- • 
nimentelor politice. 18,50 i 
1001 de seri. 19,00 Tele- j 
jurnal. Sport, 19,25 Car- ; 
net electoral. 19,30 Tete- i 
enciclopedia. 20,00 întil- i 
nire cu opera, opereta : 
și baletul. 20,30 Film se- ■ 
rial : „Lumini și umbre" ■ 
— episodul 28. 21,2’5 Do, î 
re, mi, fa, sol, la... varie- ' 
tăți. Magazin muzical și : 
umoristic... deschis de Ia ■ 
ora 21,25 pînă la 22,10.
22.10 Telejurnal. 22,20 '
Să-mi cînți cobzar... — 
romanțe și cîntece de ; 
\oie bună. i

întreprinderea 
minieră Uricani

.. .. incadreaz ă :

— FOCHIȘTJ PENTRU CENTRALA TERt 

’MICA .

— MECANICI INSTALAȚII EXTRACȚIE

- Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute în legile 57/1974 și 12/1971.

Mica publicitate

SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORI 0 SPORT e SPORT ® SPORT

„CUPA ROMÂNIEI* la fotbal Avancronică
Victorie într-un joc

atractiv
.MINERUL" ANINOA 

„INDUSTRIA Sllt- 
MEI“ CÎMP1A TURZII 
3—-2 (1—0) (2—2). După un 
prim sfert ele oră de tato
nare insistența ■ gazdelor 
în atac se evidențiază prin 
bara lui Pocșan (min. 16), 
iar verva lor ofensivă se 
.material^ează șapte minu
te mai firziu cmd înscrie 
Dosza, care fructifică 
ex-seleiltă pasă primită

SA

. ... - „ _ primită de
la Lixândru. Pînă la pau
ză în teren se vede o sin
gură echipă, cea locală, ja 
cărei dominare a rezultat 
din desele intercalări în 
atac ale lui Sătînăreanu, 
Pocșan' și Dumîțrâș, pfe- 
cumi.’și din raportul net' 
.favorabil, al șuturilor, pe 
spațiul porții. Prima parțe 
a întil-nifii s-a terminat 
însă ’ cu un avantaj minim 
1—0, începutul celei de a 
doua reprize aparține tot 
gazdelor care ratează în 
min. 52 majorarea scorului, 
și, așa după cum se întâm
plă deseori in fotbal, oca
ziile ratate se răzbună 
pentru că în numai cinci 
minute oaspeții , egalează 
,și preiau conducerea prin 
tînărul Miheșân, -

Cînd conturile ptireău 
.să fie încheiate Lixândru 
(miji.'85) din plonjon tri
mite 'un șuț la vinciul din

stingă al porții apărate 
’ Cirl’ah făcînd inutilă
teryen țiă acestuia. 

’egalizator ’ 
pares din 
are acum 
desprindă 
In min. 90 tabela ae mar
caj tndicâ însă egalitate 
Au urmat prelungirile pe 
jiărț ursțiT cărora ; gazdele 
sum "dovedit superioare 

’ partenerilor ac .m.re <’ <
Presiunea' .accentuată ■ 'ia 
poarta adversă s-a concre
tizat in mu 11' < lud iun 
țiașul Sătmăceanu .ra’illtraț 
în atac a eentraț la semi- 
jnălținîe,: iar Afîilp a 
mi s ,cu capul : bal oii & 
plasă, stabilind rezultat ui. 
final la 3—2. Victoria mi
nerilor. pe deplin meritată 
este si victoria. galeriei., 
care așa după cum, remar
ca centralul Ion Bălan clin 
Arad ,șt-a,susținut frenetic’ 
favoriții «lin primul pînă 
în minutul 120.

Dacă „oxigeiiul" dobm-” 
■ bit în „Cupa României'' 

va fî bine dozat .și, folosit 
mft.' eampto.nat, elevii ppre- 

gătiți de Gh. Anisie, Teo
dor Mihalache- și Octavian 
Dănciu, vor putea urca pe 
verticala clasamentului se
riei a IX-a.

de
■in-

G olul 
gru
pa re

.eîștigătoare

înviorează 
Aninoasa, 
iwșibilități 
în

t -i-

în

Teodor TR1FA

B FOTBAL. După .mier
curea Cu fotbal rnarcat le ; 
spectacol și goluri multe 
cum am vrea să vedem și 
în meciurile de. campionat, 
dar numai iri poarta. par- 
tmeito de întrecere, 
„Jiul" jpiteă’și azj acasă. 
Im o.triju de hi F.C Olt. 
căre.’în etapa trecută i-au 
Iu j' j I. 'Pa! o r.elmeles, 
->< < t -n dt ic I nnes.- 
lule i" i .. it' a Dec i. sîm- 
uătă hn; va; fi; ușor ’pentru 
b » < nos t ri, dar; iubitor 11
f< tblilului din Vaioa Jiului 
sîm convinși < . fu or ți 
lor vâr lupta din răsputeri- 
ncidih - u< . ea celor do
uă’ puncte pasc în ’ joc,; iar 
.în, l'mal : vor șapia/udâ yic- , 
toria, pe care c dorim cu , 
tețtL-.Vi.'■’■'i*' 

■ D*-Șink'ă. ora 15, me
ciurile; de divizia>G dintre 

’„MîrToful"' Paroșeni ':-— „Da. 
eia" ,C)răș»tie: și „Minerul", 
LuoeiH ■— ..ȘuUanuT' 'Se
beș; Tot dunmică, între 
orele 9—-13, pe gazonul ve- 
ChiȚilui stadion al. Jiului 
se''desfășoară meciurile de 
fotbal dotate cu „Cupa Au-; 
rel Prisme''. Participă e-

el țipete de juniori ale aso- 
ciațulpr sportive din Va
lea’ Jiul'ui, care activează 
în earn pion ațul județean 
de fotbal. în continuare a- 
re loc meciul din cadrul 
campionatului republican 
de juniori dintre „Jiul" Țe- 
tebfe'ahi —' „Caj’pați" Mîrsa. 
" ■ HANDBAL. .Pe - tere
nul. Clubului sportiv -școlar 

; din. localitate,se desfășoară 
dumiinicâ, ora 11,’, meciul 
dintre divizionarele; B. (tL 
neret) ,,Utilajul - știipța" 
Petroșani’— „Minaur" II 
Baia Mare. In deschidere 
finalele școlilor
aiit la fete cit și, la 
își dispută victoria 
zentativese

. râie; nr. 1
taie.

■ CROS. Terenul 
prbpierea Școlii 
nr. 7 'dm7 „.„”'.1.

. port)—Petroșani găzduieș
te duminică, ora 10, între
cerile din „Crosul claselor'1. 
Participă primii’ cinci cla
sați din ..școlile generale 
din ’ Petroșani, deci ’ circa 
500 , de eîe'vi. (D.C.)

.școlilor’ 
si 5, dm

generale 
băieți, 
re pre-; 

■ gene--; 
Ipcali-

din a- 
generale.

7 dînz cartierul Aero- 
■—Petroșani

«.I exsiai

1 EL E X 8 TELEX 6 TEL EX

Brighton (Anglia), Virgi
nia Ruzici (România) a in- 
vins-c cu 6—1, (abandon) 

i>c Uandy Reynolds (S.U.A.).
 . ..  .. -

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pinten lii- 
odor, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (1 310)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 8 clase pe nu
mele Groși) Dumitru, eli
berat de Școala generală 
nr. 5 Petrila in anul 1976. 
îl declar nul. (1311)

; PIERDUT tichet butelie 
nr. 2 285 pe numele , Firi* 
cescu Magdalena, eliberat 
de ■ Cons 11iui popu la r ;; o ră -■ 
senese .’Vulcan. îl declar 
nul. (1312) ' ' ,

PIERDUT certificat de 
calificare in meseria mași
nist pompe, ventilatoare și 
eompresoare pe numele 
Craioveanu Viorica, elibe
rat de I. M. Petrila în 
imul 1976. îi declar nul.

(1 315)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chis 
Tec dor, eliberată de I.R.E. 
Deva. O declar nulă. <1316)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 2 178 elibe
rată de . Institutul de mine 
Petroșani. O ’declar nulă.

' , (1317)

PIERDUT legitimație de 
biblioțec-ri (periodice) pe 
numele ’'Cariiien Raica, eli

berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (1318.

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Tirea Ștefan și Pop 
Mie. eliberate-de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (1320)

PIERDUT legitimație de, ... 
serviciu pe numele Haure* ■ 
Vasile, eliberată de 1,M. 
Petrila. O declar Hulă.
(1321) ' ' .

- PIERD t 1 Mmvie b 
bliotecă (periodice) nr. 
3079, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1322)

PIERDUT carnet student 
pe numele Ribu Nicolae. 
eliberat de Institutul ele 
mine Petroșani.’ îi declar 
nnl. (1323)

PIERDUT ticiiet de bu
telii nr. 3891 pe numele 
Dragnea Maria. eliberat 
de Consiliul popular oră
șenesc Vulcan. îl decRv. 
nul, (1324)

PIERDUT legitimație bl. i 
blioțecă (peripdide): pe ' nu
mele Bofor loan, eliberată . 
de Institutul de mine . Pe
troșani. O declar nulă. . 
(1326):

ANUNȚURI de familie

,, Familia profund îndurerată anunță încetarea din 
viață a bunului - soț. tată si bunic,, ' ■-

DAV1.D-VASILE
în vîrstă tie 72 ani. d -/d-

înmorinintarea; are loc; azi, 30' octombrie, diii 
strada I. Creangă, bloc T4, Petroșani. (1319) , ;

-- --------------------------------------------------------------------------------

*

S-au împlinit douăzeci de. ani de .-inci a in- 
-. ,'tat din viață

PETRUSAN NICOLAE
U piirig soția Catalina,’ fiul Ioan, fiica - Ana, norți,

Rozâlia; și ' ginerele Iosif. (1 297)- - -
LONDRA 29 (Agerpres).

In optimile de finală ale 
turneului internațional fe
minin cte tenis de la
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