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Convorbiri oficiale

i

Conferin- 
partidului 
însemnă- 

cu

țx,An; . pregătirea 
Naționale a

- eveniment de 
tate excepțională și 
profunde semnificații pen
tru întreaga viață politico, 
ideologică și economico- 
socială a țării - are loc 
azi Conferința extraordina
ră a organizației județene 
de partid. Desfășurîndu-și 
lucrările sub semnul pu
ternicei . efervescențe poli

tice ce domină. viața ță
rii, de puternică angajare 
a poporului nostru sub con
ducerea încercată a parti
dului pentru 
neabătută a 
Congresului 
conferința județeană 
constituie într-un 
hotărîtor pentru îndeplinirea, 
întocmai a sarcinilor de 
dezvoltare 
cială 
1985. 
datul 
aleși 
le ale organizațiilor 
bază, în plenarele cu 
tivul de partid din întreprin
deri și instituții aduc în 
conferință gîndurile de u- 
nanimă angajare ale co- 
-sbniștâlor, ale tuturor oa
menilor muncii' din colecti. 
vele minelor, șantierelor, 
uzinelor și celorlalte uni
tăți economico-sociale și 
din agricultura județului 
nostru de a da viață fără 
preget, în activitatea poli
tică și cea productivă, in
dicațiilor și orientărilor 
cuprinse în expunerea se
cretarului general al parti, 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fa Plenara lăr-

înfăptuirea 
obiectivelor 

al Xll-lea,
se 

moment

CONFERINȚEI 
JUDEȚENE DE PARTID!
gită a C.C. al P.C.R. din 
1-2 iunie, precum și sarci
nilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 7—3 oc
tombrie pentru ca economia, 
știința și cultura, progre
sul și bunăstarea celor ce 
muncesc și trăiesc pe 
meleagurile hunedorene să 
se ridice tot mai mult la 
cotele prefigurate de Pro
gramul partidului.

Dezbătând in spiritul u- 
neî profunde și exigente a- 
nalize, critic și autocritic, 
rezultatele obținute de or
ganele 
partid, 
muncă, 
cinilor 
in perioada anilor 1981 și 
1982, modul cum au fost sg re economiei naționale, 
duse Ic îndeplinire sarcini
le 
ț«' 
conferință județeană 
partid se oprește cu insis
tență și asupra realizărilor 
obținute in economia Văii 
Jiului, în asigurarea căr

de 
de

și organizațiile 
de colectivele 
in îndeplinirea sar- 

economico-sociale

și hotărîrile conferin- 
interioare, actuala 

de

bunelui necesar țării. Dînd 
expresie hotărîrii de a-și 
perfecționa întreaga acti
vitate, de a răspunde prin 
noi fapte îndemnurilor ți 
chemării ce le-au fost adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul re
centei vizite de lucru în 
Valpa Jiului, delegații din 
municipiul nostru aduc în 
conferință cuvîntul mineri
lor din bazin, 
cu comuniștii, 
angajare față 
secretarul său 
a nyjnci fără 
tru sporirea producției de 
cărbune, pentru a-și aduce 
contribuția la asigurarea 
resurselor energetice nece-

în frunte 
de solemnă 
de partid ți 
general de 

preget pen-

la progresul general al ță
rii și bunăstarea poporu
lui nostru.

Cu aceste ginduri anga- 
jante, Valea Jiului urează 
succes deplin lucrărilor 
Conferinței organizației 

județene de partid I

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut, 
vineri, la reședința gu
vernului, convorbiri ofici
ale cu primul ministru al 
Malayeziei, Datuk Sri Dr. 
Mahathir Mohamad.

Manifestând gratitudinea, 
bucuria de a se întâlni cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, premierul ma
layezian a exprimat satis
facția pentru activitatea 
desfășurată de România, 
de șeful statului nostru 
pe plan internațional, în 
direcția soluționării pro-

blemelor cu care se con- - poare, al păcii și înțele
gerii internaționale.

S-a apreciat că pro
blema fundamentală a zi
lelor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la măsuri concre
te și urgente de dezar
mare și, în primul rînd, 
de dezarmare nucleară, 
fără care nu pot fi con
cepute pacea și securi
tatea popoarelor.

De asemenea a fost evi
dențiată însemnătatea deo
sebită a intensificării e- 
forturilor pentru lichida-

fruntă, în prezent ome
nirea, pentru interesul ma
nifestat față de probleme
le Asiei de sud-est. Româ
nia — a subliniat el — 
este apropiată inimii po
porului malayezian care 
așteaptă ca această vizită 
să promoveze relații fruc
tuoase și foarte dezvoltate 
între țările noastre.

La rfndul său, președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat satisfacția pen
tru această vizită în Ma
layezia, care, deși scurtă, 
se va încheia cu rezultate 
foarte bune în interesul 
progresului celor două po- (Continuare în pag a 4-a)

Vizită protocolară
Președintele . Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntâlnit, vineri du- 
pă-amiază, cu suveranul 
Malayeziei, Maiestatea Sa 
Sultan Haji Ahmad Shah 
lbni Al-Marhum 
Abu Bakar, și 
Maiestatea Sa Tuanku Haj- 
jah Afzan Binti Tengku 
Muhammad, care au făcut 
o vizită protocolară înal- dintre cele două popoare, 
țiior oaspeți români. și pentru vizita efectuată

Sultan 
regina,

Cu 
loc o 
reliefat satisfacția 
bită pentru rezultatele vi
zitei.

Suveranul Malayeziei a 
adresat mulțumiri pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu pentru interesul 
manifestat pentru promo
varea raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre 
România și Malayezia,

acest prilej, a avut 
convorbire care a 

deose-

la Kuala

Nicolae

în țara sa și 
Lumpur.

Președintele
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au adresat su
veranului și reginei Ma
layeziei invitația dc a e- 
fectua o vizită oficială în 
România, invitație care a 
fost acceptată cu deosebi
tă plăcere.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă deo
sebit de cordială.

o sarcinilor 
economico-so- 

în perioada 1981- 
Indeplinindu-și man- 
încredințat, delegații 

in adunările genera- 
de

ac-

și căldură

Creșterea producției de cărbune

reuși să ne batem 
priile recorduri.

De azi noapte, a 
turbină produce în

brigăzile 
sarcinile 

între 
de

Toma, Valerian 
Gheorghe O- 
Nicolae Cozma,

Cărbunele q însemnat 
răbojul istoriei micului și 
pînă nu demult neștiutu
lui cătun Paroșeni, ridi
cat apoi, cu dreptul „ de

j Pentru că patria ne cere | 
mai multă lumină

I

Mobilizarea exemplară, amplificarea continuă a eforturilor minerilor pentru

I*înă  la sfîrșitul lunii noiembrie au mai ră
mas doar cîleva zile. Materializarea unui însemnat 
număr de mășuri cuprinse în programele de creș
tere a producțiilor zilnice de cărbune s-a concre
tizat în reușite la cele mai multe întreprinderi mi
niere. De pildă, o suocintă privire asupra realiză
rilor cu care colectivele de mineri întâmpină con
ferința organizației județene de partid denotă an
gajarea responsabilă a comuniștilor, a colectivelor 
de muncă pentru creșterea extracțiilor de cărbune, 
întreaga activitate reflectîd hotărîrea minerilor de a 
cinsti apropiata Conferință Națională prin fapte jn 
măsură să afirme traducerea în viață a hotărîrilor 
stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului pri
vind dezvoltarea bazei energetice a țării.

- ■ -Primul loc al în-
| trecerii socialiste pentru 
J cît mai mult cărbune 
I dat țării îl deține și în 
| continuare colectivul de
• mineri și mecanizatori 
I al Carierei Cîmpu lui 
J Neag, care a ridicat, pî- 
I nă ieri, la 23 000 tone 
I de cărbune cocsificabil
• cota depășirilor în luna 
| noiembrie.
• ■ Cu o remarcabilă 
j constanță, colectivul de
• mineri, ingineri și tehni-

■ Cu o remarcabilă

mineri, ingineri și tehni-

cieni ai I.M. Dilja a ex
tras în ultimele zile pro
ducții peste plan. In e- 
fortul general al colecti-» 
vului, cele mai importan
te succese le înregistrează 
sectorul IV producție al 
întreprinderii, care
portează depășirea sar
cinilor la zi ale 
noiembrie cu 1550 tone 
de cărbune și creșterea 
nivelului planificat al 
productivității muncii cu 
peste 600" kg/posl in a-

ra-

lunii

cu complexe mecanizate 
de susținere, îndeosebi 
la sectoarele Iii și VI, 
precum și menținerea u- 
nor realizări de vîrf la 
sectoarele I, II și V.
I Salturi însemnate. 

ale producțiilor 
au raportat în ultimul 
timp și minerii, inginerii 
și tehnicienii minei Vul
can. Colectivul sectoru
lui I de aici se situea- 

în- 
din 
un 
a- 
de

bataje. Toate 
sectorului au 
proprii depășite, 

- care cele conduse
Nicolae 
Maxim, 
preanu,
Laurențiu Burlăcu.. S Aceeași mobilizare 
exemplară pentru înde
plinirea sarcinilor, lunii 
și intensificarea ritmului 
de extracție in vederea 
realizării planului în lu- ză pe primul loc al 
na- decembrie, respectiv 
pregătirea condițiilor op
time de extracție și a 
unui rodnic demaraj in 
agul 1983, îl dovedește 
cel mai puternic colectiv 
minier din bazin — I.M. 
Lupeni. Realizarea zilni
că a unor producții de 
7 500 tone are drept te
melie sporirea capacită

ții zilnice și. a producti
vității muncii — la pes
te 10 tone/post — in - a- 
batajele de mare capa
citate ale minei, dotate

zilnice I
■ ■ ■ •

I

trecerii pe sectoare , 
întreaga Vale, cu 
plus de la începutul 
nului 
tone.

de peste 14 000

ți Un notabil reviri- 
al producției se în-ment 

registrează și la I,M. U- 
ricani, unde sarcinile zi
lei precedente au fost 
depășite cu 169 de to
ne, sporind substanțial 
capacitatea de extracție 
în cel mai important 
front productiv al minei, 
din. sectorul II, dotat cu 
„marele complex".

i
i 
i pro- f |

doua r
,______  ... ace- I

lași timp și lumină și căi- ț 
dură. Așa cum se anga- s 
jaseră energeticienii Pa- > 
roșeniului, ajutați'de co-\ 
legii lor de la T.E.M. ți l 
Energo-reparații Bucu- J 
rești. Tînărul șef de e- 1 
chipă Nicolae Bosinca (33 i 
de ani, dintre care 14 cal 
lăcătuș reparații turbine) 1 
se faciT purtătorul de cu- ț 
vînt al ortacilor săi Ni-i 
colae Breban, Ton Kontăs / 
și Constantin Constanți-r 
nescu. ț

— Știm că hidrocentra- l 
lele n-au apă, datorită 1 
secetei. Știm care sînt 1 
consecințele crizei mon. J 
diale a resurselor energe- J 
tice. Iată de ce am lucrat \ 
în schimburi prelungite, ț 
pentru că fiecare oră în k 
plus de energie electrică ( 
și termică are’ consecin- r 
țe favorabile pentru e- i 
conomia noastră. 1

Cu. două zile mai de- » 
vreme au reușit energe- | 
ticienii să dea în folosin- |

Ion VULPE 4 ----------- ț 
vom /Continuare tn pag. a 2-a; 4 

r

pionier al electrificării^ 
în constelația de lumină 
a țării, prin termocentra. 
la din apropierea minei. 
Izvoditorii luminii au al
cătuit o vrednică. Și pri
cepută breaslă, 8-au dove
dit la înălțime și atunci.de ani, dintre care 14 ca 
ând s-a trecut la termo- 
ficarea Văii. Adică, a- 
ceeasi turbină produce 
doar' cu 10 MW mai pu
țin, dar asigură circa 80 
Gcal pe oră. Modijicări- 
le.rotorului pentru a func
ționa astfel s-au Jăcut 
pentru prima -oară în ța
ra noastră aici, la Paro
șeni, la una din „mașini", 
cum numesc energeticie
nii turbinele.

— Ca in orice început, 
zise sing. Gheorghe Dom- 
șa, (surprins-în fotografie 
cu ortacii), șeful atelie
rului turbine, modificările 
primei „mașini" ne-au. 
luat 14 luni, la a doua 
turbină am scurtat ter
menul cu 6 luni. Și, să 
avem în vedere, cu ace
iași oameni, în aceleași 
condiții de muncă. La ur-_ 
mătoarele turbine
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Inițiative și realizări i
edilitar-gospodărești la Lupeni Ș

în ultima perioadă mii de oameni ăi muncii AMPLE LUCRĂRI IN | 
elevi, participă Ia acțiunile de gospodărire și cu- CARTIERUL „ȘTEFAN" • 

- - - - - • • ............... Multe necazuri au a- I
vut locuitorii, acestui j 
vechi cartier muncitoresc, • 
„Ștefan", cu apa pluvia- î 
lă care se infiltra în lo- J 
cuințe prin acoperișurile j 
caselor. Dar necazurile ! 
lor au dispărut odată cu | 
finalizarea în aceste zi- • 
le a reparării acoperișu- | 
rilor eu țiglă nouă sau ' 
de la demolări la 142 de I 
imobile. Tot aci la o bu- J 
nă parte din case s-a e- I 
xecutat zugrăvirea inte- 
rioară și exterioară, s-au ’ 
reparat și înlocuit dușu- î 
mei ele din încăperi, s-au • 
reparat dependințele și i 
gardurile. O altă lucrare 
care a fost finalizată zi- | 
lele trecute, este asfal- < 
tarea drumului pe o por- { 
țiune de 300 de metri din J 
strada Pompierilor, în l 
pantă, pînă la magazinul j 
alimentar, lucrare care J 
va continua de-a lungul i 
cartierului. Acum trans- J 
portul în cartier cu aii- | 
mente și combustibili se , 
face mult mai ușor, mai j 
(Operativ., t

Avram MICA, J
Lupeni |

Pentru că patria ne cere 
mai multă lumină și căldură

și . - - .
rățenie a orașului Lupeni, dornici ca localitatea 
lor să se prezinte cît mai curată -și mai frumoasă. 
Totodată, lucrătorii E.G.C.L. muncesc cu forțe spo
rite la o serie de obiective social-gospodărești.

NOI PUNCTE 
GOSPODĂREȘTI

Au fost amenajate în 
această toamnă 9 puncte 
gospodărești în diferite 
cartiere ale orașului. A- 
menajarea lor constă în 
asfaltarea și împrejmui
rea terenurilor respec
tive. Acțiunea continuă, 
fSnd în curs amenaja
rea și finalizarea punc
telor gospodărești în al
te cartiere, mai ales în 
zona Bărbăteni. Este un 
lucru bun. Rău este însă 

' că unele containere, de- 
[ șertate de gunoiul mena- 
| aer, nu mai sînt așezate 
; in locurile special ame- 
|. najate, chiar de către 
i muncitorii de la salubri- 
| țațe.

TEHNOLOGIE PROPRIE, 
MULTIPLE AVANTAJE

Un grup de meseriași 
de la E.G.C.L., împreună 
cu Șeful secției Vasile

Crișan, au studiat și pus 
în practică o tehnologie 
nouă de zugrăvire ex
terioară a unor*  blocuri 
și case cu soluții Vina- 
rom. Care sint avantaje
le ? în primul rînd, fa
țada blocului respectiv, 
după ce s-a murdărit, nu 
mai țrebuie zugrăvită, ci 
numai spălată cu apă de 
la furtun, deci economie 
de 'materiale și manope
ră. Apoi soluția are o 
durabilitate și rezistență 
mai mare la intemperii, 
iar aspectul blocului este 
mult mai frumos. Pînă 
în prezent au fost zugrăvi
te în exterior cu Vinarom 
3 blocuri de pe Aleea 
Plopilor și strada
Vladimirescu. Tot 
fondul locativ au fost 
zolate 28 de terase, 
tot atitea blocuri,
de 22 cît au avut în plan 
pe acest an, valoarea lu
crărilor fiind de 940 mii 
lei.

T. 
la 
i- 
la 

față

mașinilor unui .nemaivă
zut transatlantic. Aici 
muncesc cu rîvnă oame
nii lui Traian Albu, Fer
dinand Oprișoni, Cons-,, 

tantin Bîrzoianu, ai maiș- , 
trildr loan Bahna, Iuliu 
Man și Ion Cristea.

— Ne străduim, ne a-' 
sigură Constantin Bîrzo
ianu, să terminăm- repa
rațiile pînă la 15 decem
brie. Știm cită nevoie e 
de energie, acesta e mo
tivul care ne face să 
prelungim programul de 
lucru. Pentru' că patria 
ne cere mai multă lumi
nă și căldură.

Că energeticienii și-au 
făcut datoria în mod e- 
xemplar stau mărturie 
rezultatele primelor zece 
luni — plus 8 681 MWh, 
depășirea graficului de 
putere cu 1,25 procente. 
Și noiembrie se anunță 
de bun augur, ba chiar 
se prevede o spectaculoa- 

Ștefan Țintă s& ascensiune a indici
lor calitativi.

— Am obținut 
acum, conchide maistrul 
principal Ioan Saltelichi, 

tapetat secretarul comitetului de 
partid pe uzină, o eco- 

dănțui fpcul. Hala tur- nomie de la 10 000 Gcal, 
sala dar ceea ce este remar-

__ Z __________ ___________ .___.

(Urmare din pag. I)

ță cea de a doua turbină 
modificată, deci încă vreo 
12 000 de apartamente din 
Vale primesc de astăzi 

căldură. Demn de relevat 
este însă faptul că, în 
același timp, energeticie- 
nii Paroșeniului execută 
reparațiile capitale la tur
bina IV și la cazonele 

4 și 5.
— Numai țevile înlo

cuite, calculează maistrul 
șef de tură Gheorghe 
Munteanu, măsoară dru- 
mul de la Paroșeni la 
Deva. Conductele de a- 
lamă ale condensatoru

lui, puse cap la cap a- 
jung pînă la 96 km.

La ’ cazonele 4 și 5, un
de echipele lui Drago- 
mir Lucaci, Ion Baleia 
și Ludovic Czerva se dis
ting prin vrednicie, zi
dăria a fost refăcută în 
proporție de 80 la sută. 
Inginerul 
șeful secției termo, ne 
îmbie să aruncăm o pri
vire intr-un focar. Un 
uriaș recipient de vreo 
38 m înălțime, 
cu țevi noi, în care va

binelor aduce cu

pînă

cabil, față de lunile pre
cedente, procentul de rea
lizare a energiei elec
trice pe bază de cărbune 
este mai mare cu 10 la 

, sută. Pe lingă plusul de 
80 Gcal care pulsează 
de mîine fazi — n.n) în 

> rețeaua de termoficare a 
municipiului nostru, du
pă 15 decembrie vom 
spori energia electrică cu 
120—125 MWh; In acest 
fel înțelege colectivul 
nostru de energeticieni 
să-și facă exemplar da
toria.

Inginerul Țintă îmi 
vorbește cu dragoste 
despre cărbune lumină și 
căldură. Cele trei ele
mente sînt înseriate me
taforic intr-un ciclu ase
mănător calendarului na
tural. Pui sămîhța, iată 
metafora cărbunelui, din 
dogoarea focului 
planta cu doi lujeri 
lumina și căldura.

— A aduce soarele pe 
pămînt, între oameni, a 
face să rodească razele 
cărbunelui, iată un gest 
invers icaric, dar tot atît 
de eroic. Fără muncă fă
ră preget și priceperea 
energeticienilor, cărbune
le n-ar rodi.

\:.y
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Prevederile Decretului 400 nu sint facultative I

»

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf, de intensă 
activitate în economie pentru ca munca să ne fie 
rodnică, pentru ca avuția să sporească. Prevederi
le Decretului 400 privind ordinea și disciplina tre
buie respectate de la intrarea într-o incintă și pî
nă la cel mai complex proces dintr-o întreprinde
re. Exigențele în munca proprie trebuie să le e- 
xercite la înalta cotă a răspunderilor toți oamenii 
muncii, de la portar și pînă la director. Cîteva cons- și-au ales-o. (Gh. BOȚEA) ; 
tatări pe această temă — în cele ce urmează — 
întîlnite de reporterii noștri care au participat Ia 
un raid organizat de consiliul 
muncitoresc și specialiști din 
tivitate.

gră- 
cine

Păziți paza!
In seara zilei de 23 no

iembrie am intrat în mai 
multe întreprinderi din 
zona platformei industria
le Livezeni fără să fim 
„întrebați de sănătate".

La Fabrica de pîine, a- 
tunci cînd noi intram pe 
poartă, paznicul de ser
viciu, Eugenia Cocoș, se 
afla la vestiare unde pur
ta o discuție cu o altă 
persoană care se pregă
tea de plecare. Nici cînd 
ne-a văzut nu s-a 
bit să ne întrebe 
sîntem și ce căutăm, dim
potrivă, ne-a lăsat să ne 
vedem de treabă pînă 
cînd ne-am prezentat și 
am întrebat-o noi unde 
ar fi trebuit să se afle 
la ora aceSa. Atunci au 
început justificările...

La Fabrica de mobilă 
a fost mai simplu. 
Vincze, paznicul de 
viciu de la acea oră, 
arătat drumul pe 
țrebuie să-l urn.ăm 
să ajungeai la maistrul 
de pe schimbul II, însă a 
vrut să fie discretă, nu a 
dorit să afle cine sîntem,

Olga 
ser- 

ne-a 
care 
pînă

mecanic

noaptea !

• CERC DE TURISM. 
Tinerii de la I.M. Lonea

jurul 
cu 

loca- 
cai,

• PENTRU CĂMĂRI
LE IERNII. în depozitele
C.P.V.I.L.F. Petroșani se a- au constituit de curînd un

• AZI, de la ora 17, la
__ , Casa de cultură din1 Pe
din troșani va avea loc

"• • EXPUNERE. Azi, 27
I noiembrie, în cadrul ma- 
* nifestărilor prilejuite de 
j „Decada cărții tehnice", 
I sub patronajul librăriei 
I„Ion Creangă" din Petro

șani, la I.M. Dîija are loc 
Io expunere pe tema „Ro

lul științei ,și; tehnicii în 
progresul multilateral al 
societății".

I • EXPOZIȚIE. La Școa- 
I la populară de artă ’ <

municipal de control 
alte domenii de ac-

s-a 
știa

mulțumit cu puțin ; 
pe cine căutăm. La 

întoarcere a rămas sur
prinsă cînd a aflat că noi 
vrem să știm cum se nu
mește dînsa, deși... ne fă
cuse un serviciu atît de 
mare.

La ’ Fabrica de produse 
lactate am intrat pe boar
fă fără ca paznicul, So
fia Costinaș, să iasă de 
la „eăldurică" și să ne în- 
tre^g pe cine "căutăm. Am 
vizitat tot etajul I al 
fabricii fără să întîmpi- 
năra vreo greutate. Am 
încercat ' să trecem însă 
și prin secția de prelu
crare a laptelui unde, i- 
mediat, am fost opriți de 
maistrul de serviciu Ludo- 
vica Sîrgeozan care nu a 
vrut să ne creadă numai 
pe vorbe. A trebuit să 
ne legitimăm și să ne 
lăsăm conduși de dînsa 
de aici înainte.

atelierul mecanic 
din cadrul I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani, muncitoarea 
Floarea Florea care era 
de serviciu la poartă în 
schimbul II, nu ne-a lă
sat. să pătrundem în ate
lier pînă ce nu ne-a le

Petroșani s-a deschis o 
expoziție dedicată Confe
rinței Naționale a parti
dului; Expoziția cuprinde 
gravuri și pictură în ulei 
realizate de Gheorghe 
Berciu, muncitor la I.U.M. 
Petroșani. Sînt prezentate Jn întrecerea 
peisaje și natură statică. 
Expoziția poate fi vizitată 
zilnic, între orele 8—12‘

și 16—20. .

gitimat și nu a văzut ci
ne sîntem, deși... se afla 
la poartă numai întîm- 
plător. De aceeași vigi
lență, trebuia să dea do
vadă și celelalte trei paz- 
nice de noapte, care își 
prestau munca pe care

Paznic». 
degeaba

La I.M. Dîija, in seara 
zilei de 23 noiembrie a.c., 
la ora 18 intrăm pe poarta 
întreprinderii pur și simplu 
fără a fi luați în seamă. 
Pază? Vigilență față de 
cei ce intră sau ies pe 
poartă ? Nici vorbă de așfl 
ceva I Prin incintă om cir
culat neînsoțiți de nimeni. 
Noroc că am cunoscut în
treprinderea... Intrăm în voie 
prin mai multe încăperi. 
Doar în magazii nu am pu
tut pătrunde..., erau încuia
te. In schimb "în camera de 
pontaje a personalului din 
regie, care era deschisă, 
găsim pe o masă registre
le de evidență a prezenței 
personalului muncitor pe 
schimburi. La rubrica schim
bul I erau înscriși Pintea, 
Popescu, Silaghi și Nagy. 
După circa o jumătate de 
ceas, timp în care ne-am 
plimbat nestingheriți de ni. 
meni prin sala de apel, la 
baia inginerilor, pe cori
doarele clădirii corpului ad
ministrativ, intrăm la dis
pecer. Abia aici, în sfîr-’ 
șit, dispecerul de serviciu 
Mihai Pop ne întreabă ci
ne sîntem și ne legitimăm. 
Lucrurile sînt clarificate.

însoțiți de această dată,

preparatorului". Acțiunea 
este organizată de Consi
liul oamenilor muncii și 
Comitetul sindicatului în
treprinderii de preparare 
a cărbunelui. Participă 

oameni ai muncii fruntași 
socialistă, repetă după cum se poate 

împreună cu familiile lor. constata ca și în alți ani.
Ar fi cazul ca și acest 

• IN CARTIERUL AE- cartier să-și primească as- 
ROPORT din Petroșani, pectul de... oraș inclusiv 
odată cu venirea serii, pe 
spațiile verzi din 
blocurilor, amenajate 
trudă și dragoste de

„Ziua tari, își fac apariția

așa cum este normal, de 
ofițerul de serviciu, îl „de
ranjăm" pe paznicul de la 
intrare. Pătrundem în ghe
retă. E cald și bine. Aflăm 
și numele vajnicului păzi
tor al intrării principale : 
Dănilă Lascu. Este luat la 
rost. Oricine putea să facă 
la fel. Nici de data aceas
ta nu ne cere să ne legi
timăm ! Se scuză că e o- 
bosit și încearcă să ne in
ducă în eroare, afirmînd 
că a lipsit de la poartă 
„tocmai in momentul în 
care"... am pătruns noi în 

însă 
intrat

cum 
Dîija

întreprindere. Nu știe 
ora exactă cînd am 
noi pe poartă...

Prin urmare, după 
am constatat, la I.M. 
în seara zilei de 23 noiem
brie a.c., vigilența în apă
rarea avutului obștesc lip
sea încă de la intrare. Iar 
prevederile Decretului 
vind întărirea ordinii și 
ciplinei în muncă în 
tățile cu foc continuu 
care au instalații cu grad 
ridicat de pericol in ex
ploatare au cam fost date 
uitării... (V. STRAUȚ)

Un „flash**  
de», o oră

pri- 
dis- 
uni- 
sau

La mina Livezeni, paza-i 
bună. Altceva nu-i bine. In 
atelierul electromecanic, 
muncitorii Teodor Popa și 
Alexandru Pepelan, de la 
sectorul de investiții stăteau 
degeaba. Trebuiau să trans
porte niște piese pînă la 
puțul Maleia, dar mașina de 
jntervenții era plecată la... 
Merișor, să tracteze o altă 
mașină. Plecată de la ora

porci și alte animale do
mestice, aparținînd țărani
lor cu gospodării indivi
duale din apropiere. Ne
dorita și jalnica degradare 
a spațiilor verzi de către 
„patrupedele nocturne" se 

16,30 și nu s,-a întors nici 
pînă la ora 19. In subteran, 
undeva, era nevoie de a- 
ceste piese. Cum a putut o- 
fițerul de serviciu să apro- 
be plecarea mașinii ? Nu 
era nevoie de ea ? Dacă 
se întîmpla ceva ? Presupu- 
nînd că mașina s-ar fi în
tors la ora 20, piesele de 
schimb ajungeau în subte. 
ran abia la ora 21, cu 3 
ere mai tîrziu. Jumătate 
de șut, un schimb putea 
sta degeaba ?

Și lin alt aspect, cere a 
mai fost semnalat de noi. 
La baia maiștrilor la ora 
18,15 nu era nimeni, lumi
nile ardeau și opa curgea 
din toate dușurile pe... apa 
sîmbetei. Mai grav este în
să că, în garderobă, haine
le erau nesupravegheate. 
Or, la Livezeni ou mai fost 
cazuri de dispariție a unor 
haine de piele, bani, cea
suri. Este un semnal de a- 
larmă. Vigilența " nu costă, 
dar se impune să fie res
pectată cu strictete I (Bu
jor MIRCESCU)

Legitimație.» 
verbală

a 
în 

in-

La poarta nr. 1 
I.U.M.P. trebuia pus, 
ziua raidului nostru, 
dicatorul de semnalizare 
„toate direcțiile", întrucît 
controloarea Georgeta 
Pasăre era de negăsit. Ci
că era plecată să facă... 
rondul. între timp, co
lindăm întreprinderea, 

traversăm secțiile de pro
ducție, ajungem la poarta 
nr. 2, unde Armina Pop 
avea o ținută și o com- 

flă peste 100 tone varză albă cerc de turism. Din acțiu- 
mari cantități de morcovi, nile de recuperare a ma- 
sfeclă, gulii, roșii de seră, terialelor ei au construit 

o cabană care urmează a 
fi amplasată la Roșia, și 
va constitui punctul de 
pornire în expediții și dru
meții în munții din împre
jurimi.

mere, pere și alte produ
se în măsură să onoreze 
comenzile tuturor unități
lor de desfacere a legu
melor și fructelor din Va
lea Jiului. Secția de pro
duse semiindustrializate 
asigură în cantități sufi
ciente varză, castraveți, 
ardei și-.alte murături.

cu 
un 

ne-a

portare exemplară. Fuse
se deja avertizată că vi
ne cineva în inspecție. La 
I.U.M.P., deocamdată, în 
ceea ce -privește paza a- 
vutului obștesc și res
pectarea prevederilor De
cretului 400/1981, se înre
gistrează destule lacune, 
dovadă incursiunea noas
tră. Apoi întreprinderea 
nu este împrejmuită în 
totalitate, se poate pă
trunde ușor prin golurile 
de gard, dar și coborînd 
scările (în construcție) 
lingă secția hidraulică, i 
Tentativa noastră în a- J 
cest sens s-a soldat 
succes deplin, iată 
motiv în plus care 
făcut s-o interpelăm to
tuși pe controloarea Geor
geta Pasăre.

— Am auzit că pătrund 
străini în întreprindere, 
ba chiar constructorii 
noilor obiective de inves
tiții aduc și consumă 
băuturi alcoolice 
timpul serviciului, 
devărat ?

— Intră treji în 
prindere și cînd să iese , 
se împleticesc. Ce mai, 
unii sînt... i

— în vreme ce vă fă
ceați rondul, noi am pă- 1 
truns pe poarta întreprin- | 
derii ca „Vodă prin lo- , 
bodă".

— Am aflat...
— De ce n-ați pornit 

după noi să ne legitimați?
— Păi, cum să vă le

gitimez, mi se spusese ci
ne sînteți.

lată așadar, cum „gura 
lumii" suplinește legiti
mația de control. Fără 
comentarii... (Ion VULPE)

ț
( 
A

Hl 
E a-

între-

Rubrică realizată de
T. CAMPIANU
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Festivalului „Cîntarea 
României"

d Timp de două zile 
în trei orașe din Valea i 
Jiului — Vulcan, Petrila : 
și Lupeni — atmosferă ; 
de febrilă competiție -ti 
fazele orășenești ale : 
„Cîntării României" aduc ; 
pe scenă formațiile ar- i 
tistice de la așezămin- i 
tele de cultură, între- ■ 
prinderi și instituții. 5
• Astăzi, de la ora ; 

15, în sala mică a clu- ș 
bujui din Vulcan vor î 
trece prin fața publi- î 
cului și a juriului reci- â 
tatorii, montajele Iite- i 
rar-muzicale, brigăzile ; 
artistice, formațiile de ; 

j teatru. Mîine pe aceeași ! 
î scenă vor evolua forma- : 
: țiile muzicale și cofe- ; 
'■ grafice. i

Baza materială a așezămintelor de cultură
Producțiile spiritului, mai 

mult sau mai puțin pal
pabile, își anexează și o 
parte materială. Sensul o- 
riginar al cuvîntului artă 
era adela de „meșteșug", 
„îndemînare" și orice 
meșteșug, pentru a fi via-- 
bil, are nevoie de material 
și de mijloace pentru a-1 
modela. Cu cit acestea e- 
rau mai perfecționate, mai 
de calitate, cu atit reușita 
meșteșugarului, puțin mai 
tîrziu a artistului, era mai 
sigură. ■

Ce se întîmplă dacă am 
aplica această aproape sim
plistă dizertație la . cluburi
le și casele de cultură din 
Valea Jiului ? La Lonea, 
de pildă, niciodată nu s-a 
dus lipsă de amatori care 
să constituie o formație de 
muzică ușoară sau popu- 

Mulți s-au perindat 
bțfth au fost mai mult 

sau mai puțin stabili, mai 
mult sau mai puțin artiști, 
dar aproape nicicînd nu 
i-a satisfăcut numărul și 
calitatea instrumentelor, u- 
nele uzate, altele absente. 
Și astăzi aici lipsesc sta
țiile de amplificare cu

CÎNTEC PENTRU MINERI
■

' Urcînd dincolo de ziua de azi '
cu lumina de-a stingă inimii, «
o inimă bătînd ea însăși a lumină, *
cu brațul aureolat de sudoare :
și bolta albastră ț
mai plină, de viitor ca oricînd,
ei MINERII vin din adîncuri de istorii
pe-o geană de lumină ; ț |
purtind în fiecare gest
dragostea unor oameni simpli
dar adevărați pentru această vatră 
care prin ei și prin întregul popor 
e numai a lor 1

Rahela BARCAN

O „simbioză" de bun augur între Teatrul de stat „Valea Jiului" și 
teatrul muncitoresc „Ana Colda" din Lupeni. Instruiți cu remarcabil profe

sionalism de actorul Nicolae Gherghe, artiștii amatori vizează măreția 
capodoperei: „O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale.

Reverberații
ION FRENȚ, Vulcan : 

Schița „Colocviu" dezvăluie 
înclinații spre narațiune, 
frazele sînt flueyte. Se 
întrevăd preocupări de a- 
naliză psihologică, se a- 
cordă atenție și detaliului 
descriptiv. Scrierea dv. es
te însă săracă din punct 
de vedere epic. Momentele 
povestirii nu sînt gradate, 
iar deznodămîntul este 
facil. Vă recomandăm bo
gate lecturi de proză scurtă 
și o... ortografie fără gre
șeli. Mai încercați.

VASILE COLOJI, Petri
la : Așa este ! De cîteva 
luni bune în Petrila nu se 
mai poate vedea un film. 
Din lămuririle obținute de 
lă tovarășul Mircea Sîrbu, 
președintele Comitetului o- 
rășenesc de cultură și e- 
ducație socialistă, s-a des
prins că motivul suspendă

adevărat profesionale, cu 
veritabile capacități de ra
finată redare a sunetului, 
lipsește pînă și un banal 
contrabas pentru taraf.

La Petrila, membrii for
mației de muzică ușoară, 
abia închegată în vară, be
neficiază din partea clu
bului de două stații de am
plificare „Vermona", una 

O problemă în atenția 
organizațiilor de sindicat

pentru bas (60 W) ‘și cea
laltă pentru voci (100 W). 
Instrumentele ?... Instru
mentele sînt proprietatea 
membrilor formației: 
două, chitare solo, o chitară 

, bas, o garnitură de tobe, o 
stație pentru chitară solo. 
Ce se întîmplă dacă știi și 
vrei să cînți și nu posezi 
instrumente ? Ce-i așa de 
greu? îți Cumperi și Vii 
cu ele la club !... Și atunci 
care sînt cauzele fluctua
ției unor astfel de tineri, 
unii dintre ei cu reale dis
ponibilități muzicale ? Tot 
la petrila formația de dan- 

rii proiecțiilor este preve
nirea degradării holului și 
a sălii de spectacole a clu
bului, recent renovate. Ho- 
tărîrea este temporară, ci
nematograful va intra în 
drepturi odată cp găsirea 
unui local adecvat. Nu es
te cea mai fericită soluție, 
dar pînă atunci (să spe
răm, în curînd !) petrilenii 
nu au altă alternativă de- 
cît de a viziona filme la 
cinematografele din Pe
troșani și Lonea.

AURA ȘTEFAN studen
tă, anul I, I.M.P. Una din 
încercările dv. este publi
cabilă. Nu ar strica mai 
multă îndrăzneală și, în 
același timp, concizie în 
stil. Vă așteptăm cu alte 
materiale inspirate din ac
tivitatea colegilor dv; *

____ L. IOAN 

suri populare, și ea proas
păt încropită, poate îmbră
ca doar niște costume în
gălbenite de trecerea de
ceniilor. Astă vară ea nu 
putea participa la manifes
tări culturale de anvergură 
în municipiu, tocmai din 
această pricină. Și, din nou 
la Petrila, teatrul muncito
resc (locul III pe țară în 

precedenta ediție a Fes
tivalului național „Cînta
rea României") nu s-a bu
curat de sprijin material 
efectiv, ci doar de promi
siuni. El n-a avut nici de- 
deplasare. Consecința ? O 
dispariție de pe scenă cu 
o durată mai lungă de un 
an.

Nu tot așa stau lucru
rile la Lupeni, unde teatrul 
de amatori prosperă și gra
ție înlesnirilor de ordin 
material pe care factorii 
educaționali locali nu pre
cupețesc să i le ofere.

Un aspect deloc neglijabil

La porțile
în cursul săptămînii 

trecute pionierii detașa
mentului clasei a Vil-a C 
de la Școala generală nr. 
1 Lupeni au făcut o vizită 
la Casa pensionarilor, un
de este deschisă o expozi
ție de machete, reprezen- 
tînd schița de sistematiza
re a orașului. Micii vizi
tatori au făcut cunoștință 

De astăzi - fazele 
orășenești ale

piedică dar și pretext pen
tru o activitate cultural-e- 
ducativă sub așteptări, au 
fost și continuă să fie 
interminabilele reparații de 
la unele cluburi. Să amin
tim, deși nu dorim, de Pe
trila, Âninoasa, Vulcan. 
Cel puțin la Vulcan repa
rațiile au devenit „cheia 
de boltă" a unei inactivități 
deja... tradiționale. La Pe
trila, Se pare că tot..., bine
le este spre rău: după o 
renovare de durată, dar și 
de calitate, unele activități 
sînt evitate pentru a nu 
disțruge ceea ce s-a făcut. 
Deci, un- club intrat în con
servare !

Aspectele subiectului în 
discuție sînt. mult mai com
plexe. Soluționarea unora, 
foarte spinoase (printre ca
re strimta posibilitate de 
procurare a costumelor, 
instrumentelor, aparaturii 
de practică culturală etc. 
doar prin virament) solicită 
multă preocupare din par
tea forurilor în drept. în 
primul rînd din partea 
Consiliului municipal al 
sindicatelor.

Al. IONESCU

viitorului
cu noile edificii ce vor 
împodobi peisajul arhi
tectonic al Lupeniului: 
cartierele din zona vesti
că, o modernă bază de 
agrement, un teatru de 
vară, un complex sportiv, 
un hotel ș.a.

într-un moment emo
ționant, pioniera Camelia 

Mitră i-a pus la gît cra
vata roșie cu tricolor pen
sionarului Iacob Cosma,
unul din cei mai respec
tați și mal laborioși „de
cani de vîrstă" ai orașu
lui.

Gabriel LĂSTUN, Ion 
PETREUȘ, Gheorghe 

NASTASE, elevi, Școala 
generală nr. 1 Lupeni

Cultura muzicală a Evului Mediu
• Arta Evului Mediu s-â 

clădit pe moștenirea ari- ■*  
tichității, continuînd două 
direcții de dezvoltare: o 
artă religioasă legată de 
serviciul de cult și o ar
tă laică, ce reda realita
tea epocii. Cultura mu
zicală religioasă a luat 
naștere din elementele 
muzicale ale artei ebraice, 
orientale și grecești. Din 
îmbinarea monodiei gre
cești (muzică pe o singu- 
ră linie melodică) cu psal
modia ebraică (manieră 
de cîntare a pslamlilor) a 
apărut în vestul Europei 
cintecul gregorian, iar în 
Est cîntarea bizantină.

Înflorirea orașelor me
dievale, a castelelor și 
fortărețelor, înființarea u- 
niversităților — și noi
le orientări în artă, în 
principalele orașe ale Eu
ropei au determinat apa- 

- riția unui nou stil, un nou 
mod de a concepe muzi
ca, de a o interpreta. De 
la cîntarea pe o singură 
voce se trece la cîntarea 
pe două sau mai multe 
voci, de la stilul monodie 
la cel polifonic (cîntarea 
pe mai multe voci). In 
secolele X—XI se cinta la 
două voci ce mergeau pa
ralel la intervale de ter
ță, c v a rtă, cvin- 
tă și octavă, cîn
tare numită diafonie. Ce
le d°uă voci erau cîn- 
tate simultan la interval 
de terță sau o melodie e-

GĂRGĂRIȚA
de Ion Bă'eșu

„Erou poate fi și un con
tabil care apără» cu prețul 
vieții sale dreptatea și fi
delitatea față de lege". Mai 
marele inedit al noii re
prezentații a Teatrului de 
stat „Valea Jiului" , come
dia satirică „Gărgărița1*,  îl 
constituie nu spectacolul în 
sine, ci textul dramatic al 
lui Băieșu. Sigur, să vrei să 
ilustrezi astăzi lupta acerbă 
și multimilenară dintre 
Cinste și Necinste poate 
părea o tautologie. Meri
tul principal al spectacolu
lui —în regia lui Marcel 
Șoma și cu scenografia 
Elenei Buzdugan, este ace
la . că mijlocește între au
tor și spectator , achiziția 
unei noutăți... de-o vîrs
tă cu omenirea r moralul*  

Cronica de teatru
și amoralul, categorii anti
nomice, se apropie pen
tru a se respinge pînă la 
suprimare, binele triumfă 
și spectacolul dobîndește 
un compensator sens vindi
cativ, acceptat de specta
torul adus la efervescență.

Grămescu, escroc sadea, 
învîrte (era de așteptat I) 
un ilicit fabulos, fiind „na
șul" lui Bubu, Gigi, Sotir 
și Vova, „fiii" săi întru 
trasul clienților pe sfoară. 
Păsculete și Groapă, pre
tinși revizori contabili, cer 
să fie „unși" cu șperțuri, 
de ordinul sutelor de mii, 
în schimbul întronării unei 
odioase „Cosa nostra", ce 
aplică necruțătorul prin
cipiu „N-am văzut, n-am 
auzit, n-am vorbit". De' aș
teptat și așa ceva, dar mai 
trebuie să ai curajul s-o 
spui în public. Cînd totul 
pare iremediabil pierdut 
pentru morală, dramatur
gul introduce în scenă un 
deus cx machina sub chi
pul maiorului Turbatu, 
reabilitînd astfel setea jus
tițiară a tuturor nedreptă
ților în principii. Mașina
ția care îngăduie o lovi
tură de grație este abilul 
deghizament' al temutului 
maior pentru că el fusese 
pe rînd și Păsculete și 

ra însoțită de acorduri 
(mai multe sunete cînta- 
te simultan).

Prin folosirea tehnicii 
imitației (repetarea la al
tă voce a unui fragment 
muzical, muzica polifoni
că .a sec. XII—XIII a 
cunoscct o nouă evoluție 
— cîntarefl pe 4—5 voci, 
ce făcea ca muzica să 
fie mai plăcută, mai u- 
șor de învățat.

Contradicțiile de clasă 

pro 
MUSICA.

generate de formarea bur
gheziei ce era potrivnică 
dogmelor bisericești au 
determinat dezvoltarea u- 
nui spirit laic, a unei mu
zici mai expresive, cu o 
sonoritate mai amplă, mai 
legată de viață.

Se pun bazele unei noi 
concepții muzicale : mu
zica poate fi concepută, 
redată și percepută, iar 
creația muzicală devine o 
preocupare, un proces 
conștient ce se realizează 
sub semnul ideii de artă.

Primii compozitori au 
.încercat să realizeze so
norități ample, deosebite, 
au înființat prima școală 
de compoziție : școala No
tre Dame. Prima mani
festare de muzică cultă 
cu caracter laic din. Euro
pa se întilnește in creația

Groapă. Meseria se face in
cognito, iar deconspirarea 
venalității in oftatul de 
plăcere al publicului.

Florin Plaur, care ,,învir- 
te" în scenă aceste trei 
personaje, onorează cu brio 
(ceea ce nu-1 ferește u- 
neori de excese de zel) 
originala idee dramatică 
de a distribui unui singur 
actor (și în același spec
tacol) atit roluri pozitive 
cît și negative. între a e- 
tala ridicole jargoane șl a 
mima ramolismente (e vor
ba de maniera de a face 
amintita diferențiere) este 
oricum o deosebire care 
n-are' nevoie de îngroșare 
ostentativă.

„Fiii" aducători de peș
cheșuri în b»ni și whisky

(Mircea Pânișoară, lise 
Ștefan, Florin Chirpac și 
Corvin Alexe) se întrec pe 
ei înșiși în vervă și bună
voință, surprinzătoare fiind 
însă repartizarea Iui Cor
vin Alexe (căruia-i ies 
mai bine roluri negative) 
în mîntuitor'al eticii, prin 
permanenta și secreta cola- 
Ixirare cu Turbatu.

Dumitru Drăcea, după pă
rerea noastră neinspirat 
distribuit în Grămescu, 
duce cu seriozitate un rol 
care solicită aptitudini de 
comedian unui actor cu 
resurse îndeosebi ■ pentru 
drama clasică.

Francisca Ionașcu (Elvi
ra) salvează de amatorism 
și vodevil o partitură deve
nită... arhetipală (oh, ne
schimbatele secretare!). Le- 
rida Buchholtzer (Nuți) in
tră cu aplomb sub înfăți
șarea unui personaj ce-i 
pune în valoare tinerețea 
și motilitatea.

„Gărgărița" îl îndepăr
tează pe Ion Băieșu de 
absurdul și tragicul altei 
comedii „în căutarea sen
sului pierdut", celebră și 
încă singulară în panoplia 
de mari succese a teatru
lui din Petrcțani.

Ioan LASCU

trubadurilor și trouverilor 
(in Franța), a minnesan- 
gerilor (Germania), o mu
zică vocală, uneori acom
paniată. >

In textul muzicii lor 
este exprimată admirația 
pentru frumusețile natu
rii, sînt preamărite virtu
țile cavalerești, abnega
ția în luptă, iar prin 
orientarea spre realitate 
aceste cîntece au adus un 
suflu nou. Dintre marele 
număr de trubaduri și 
trouveri pot fi amintiți: 
Guillaume de Poitu, A- 
dam de la Halle, Richard 
Inimă-de-Leu, Joffre Ru
dei, Guillaume d’Aquitai
ne etc. Cîntăreții medie
vali se întreceau în fie
care an în serbările pu
blice. In opera „Tannhau- 
șer“ compozitorul german 
din secolul XIX, Richard 
Wagner, a înfățișat in
tr-o scenă întrecerea a- 
cestor cîntăreți medievali.

In secolul XIV mese
riașii germani au culti
vat muzica vocală cu a- 
companiament. H a n s 
Sachs, cizmar din Nurn- 
berg, a dat melodiilor lui 
un caracter mai pragma
tic, ele căpătînd și o ten
tă socială. Muzica lor vo
cală cu acompaniament 
ajungea ța o oarecare per
fecțiune tehnică a com
poziției, consfințindu-i pe 
unii din ei ca maeștri 
cîntăreți.

Prof. Ana REPEDE
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V.

de prietenieVizita
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

in Malayezia
Convorbiri oficiale î.

ra 17,30 — Trofeul Car- 
pați la handbal mascu
lin : România — Polonia 
(repriza II-a). Transmisi
une directă de la Buzău. 
18,30 Noiembrie — cro
nica evenimentelor poli
tice. 18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,30 La 
sfîrșit de săptămînă (II). 
19;30 Teleenciclopedia. 

20,00 Magnetoscop muzi
cal. 20,30 Film seria] : 
„Lumini și umbre" epi
sodul 32. 21,25 Liniște... 
încep varietățile. 22,05 La 
sfîrșit de săptămînă în... 
Australia de Paul Ho
gan. 22,10 „Mitică" după 
I. L. Caragiale, într-o in-

> de excepție: 
Radu Beligan artist al 
poporului. Voi copii — 
melodie de Marius Țeicu. 
22,16 In direct de la... 
Las Vegas. 22,26 Roman
țe și cîntece de petrece
re. 22,50 Telejurnal.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Orgolii ; Uni
rea : O fată fericită.

ANINOASA : Polițis
tul ghinionist.

VULCAN : întîlnirea.
LUPENI — Cultural :

<y fată fericită.
URIC ANI : întoarce-te 

si mai privește o dată.
TV

11,00 Telex, ll;05 Film 
artistic : „Frankie Welis".
11,55 Cultivarea limbii și terpretare 
literaturii române în 
școală. 12,15 Ora de mu
zică. 13,16 Noi în anul 
2000. 13,40 Ansamblul 
folcloric „Hora" din Ca
racal. 14,00 La sfîrșit de 
săptămînă (I). Sport: O-

Vizitarea orașului
Kuala Lumpurauoficiale române---- și

avut ca obiect examinarea 
stadiului actual al relați
ilor bilaterale.

Au fost evidențiate pro
gresele realizate în acest 
domeniu și s-a subliniat 
că potențialul economic și 
tehnico-științific, în conti
nuă creștere, al României 
și Malayeziei creează con
diții favorabile pentru 
dezvoltarea și mai puterni
că a colaborării și coope
rării dintre țări, în condi- 

_____ ții de deplină egalitate și 
țările în curs de dezvolt/ av®ntaJ ,re^ipf<ic;,. _ 
tare și a strategiei pentru 
dialogul cu țările*  dezvol
tate.

Apreciindu-se că se im
pune cu stringență opri
rea și încetarea conflictelor 
existente în lume s-a ..a- 
preciat că interesele păcii 
și colaborării reclamă so
luționarea acestora priîl 
mijloace pașnice, prin tra
tative, cu participarea tu
turor părților eliminîn- 
du-se întrutotu! folosirea 
forței sau a amenințării 
cu forța.

Evidențiindu-se că Româ
nia și Malayezia au în 
viața internațională pozi
ții identice sau foarte a- 
propiate, a fost afirmată 
hotărîrea lor de a întări 
colaborarea . în cadrul 
O.N.U. — căruia îi revi
ne un rol deosebit în so
luționarea marilor proble
me ale lumii, precum și 
în grupul „Celor 77“, în 
alte foruri internaționale.'

★
Convorbirile au conti

nuat, apoi, într-un cadru 
lărgit — cu participarea 
unor miniștri malayezieni, 
precum și a unor persoane

din pag. 1)

rea subdezvoltării și a 
decalajelor dintre state șl 
edificarea unei noi ordini 
economice internaționale 
care să faciliteze progre-. 
sul mai rapid al țărilor 
rămase în urmă. S-a su
bliniat importanța organi
zării unei Intîlniri a țări- 

' lor în curs de dezvoltare 
la nivel de șefi de stat și 
de guvern care să ducă la 
convenirea căilor de extin
dere a conlucrării dintre

După încheierea convor
birilor oficiale^ președinte
le Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați de premierul 
malayezian să viziteze ca
pitala țării.

Vizitarea orașului și 
unor zone
rimile sale, inclusiv a unor 
plantații de cauciuc, evi
dențiază prefacerile prin 
care a trecut capitala țării

a
din împreju-

a-De ambele părți s-a 
preciat că promovarea lar
gă a relațiilor româno-ma- 
layeziene slujește progresu
lui și prosperității celor 
două țări și poppare și în 
același timp, constituie o 
contribuție pozitivă la 
cauza destinderii, înțele

gerii, colaborării și păcii 
între popoare.

★
în încheierea convorbiri

lor, în prezența președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum 
și a primului ministru al 
guvernului malayezian, 
Datuk Sri Dr. Mahathir 

Mohamad, a altor persoane 
oficiale române ți mala- 
yeziene. Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al gu
vernului, și Tan Sri Gha- 
zali Shafie, ministrul afa
cerilor externe malayezian 
au semnat Acordul de co
operare în domeniul'trans
porturilor aeriene, Acor
dul privind evitarea dublei 
impuneri și Acordul pen
tru garantarea reciprocă a 
investițiilor.

deîn cadrul programului 
dezvoltare pe termen. lung ■ 
lansat în 1981 — „Noua 
politică economică a Ma
layeziei11.

în timpul vizitării orașu
lui Kuala Lumpur, locui
torii care au manifestat un 
larg interes pentru prezen
ța înalților soli români, 
au făcut pretutindeni o 
caldă manifestare de sim
patie și stimă solilor popo
rului roman.

Ceremonia depunerii unei coroane 
de flori la Monumentul national

VITEZOMANUL
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au adus, vineri, un oma
giu luptătorilor eroi pen
tru cauza păciii și priete
niei, depunînd o coroa
nă de flori la Monumentul 
național din Kuala Lum
pur, înălțat în memoria a-

tes fora de către poporul 
malayezian.

După depunerea coroanei 
de flori ■ de către președin
tele Nicolae Ceaușescu, 
se păstrează un moment 
de reculegere, în timp ce 
se intonează „Onorul la 
eroii căzuți", iar drapelul 
Malayeziei, înălțat deasu
pra monumentului, 
coborît în bernă.

Dineu

Vizita delegației
KINSHASA 26 (Ager

pres). — în cadrul, vizi
tei pe care. o întreprinde 
în Zair, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., a 

" ft st primită de M’Pinga 
Kasenda, . prim-vicepre- 
ședinte al Biroului C.C., 
secretar permanent al Bi
roului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, și 
de N’Singa Udjuu, secre
tar executiv al M.P.R.

în cadrul întrevederilor

U.T.C. in Zair
au fost relevate raporturi
le de colaborare pe multi
ple planuri, care se dezvol
tă între cele două țări și 
popoare, în - spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Mobutu Șese Seko, 
președinte fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii 
Zair.

este

Florin Baroi, conducă
tor auto la I.T.A. 
a fost atenționat de mai 
multe 
ții de 
viteza 
drumurile publice. Nu a 
dat importanță sfaturilor 
primite și în 18 XI 1982 
s-a răsturnat cu autoca
mionul 31 HD 7? 19. Au
tovehiculul a 
multe avarii 
suportate de 
vitezoman.

Orăștie,

agen-
_ pentru

ori de 
circulație 
cu care circulă pe

suferit mai 
care vor fi 
neînfricatul-

„grabă", șoferul â uitat Ș 
să mai completeze și J 
foaia de parcurs. Pînă ? 
eînd defectele mașir,^ > 
șînt înlăturate, condutp 
torul auto are timp să 
mediteze cum trebuie să 
circule pe drumurile pu
blice.

i

i

PROBE» PROBE» DAR.
CE PROBE?

Pe- 
zilele 
cite-

Președintele Republicii. Mahathir Mohamad, și so- 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat vineri la un 
dineu oferit în onoarea lor 
de primul ministru al Ma
layeziei, Datuk Sri

ția. sa Dr. Hasman Binti.
• Desfășurat într-o at

mosferă de caldă cordia
litate, dineul s-a încheiat 

cu un reușit spectacol ar
tistic oferit în onoarea 
înalților oaspeți români.

Pozi(ia țării noastre prezentată 
la Conferința generală a UNESCO

PARIS 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor sesiunii extra
ordinare a Conferinței 
generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentrir 
E'ducație, Știință șl Cul
tură — UNESCO, șeful 
delegației române, Gheor- 
ghe Dolgu. adjunct al mi- exclusiv 
nistrului afacerilor exter
ne, a prezentat pe larg 
poziția țării noastre, con
cepția președintelui Nicolae

GRABA...

LU/Mf

Ceaușescu privind necesi
tatea întreprinderii de mă
suri pentru oprirea cursu
lui spre încordare și reve
nirea la politica de destin
dere, colaborare și pace, 
de respect al independen
ței și suveranității națio
nale, pentru soluționarea 

prin mijloace 
pașnice, în interesul tutu
ror popoarelor, a marilor 
probleme cu ' care este 
confruntată omenirea.

do

STRICĂ 
TREABA

în dimineața zilei
25 noiembrie a.c. condu
cătorul auto Ioniță Cati- 
noiu de la I.U.G.T.C. Bra
șov, șantierul 
•a fost oprit 
res)>ectarea 

longitudinal 
continuă) 
strada Republicii-. Cu o- 
cazia controlului efec
tuat asupra autobasculan
tei 31 BV 8276 s-a cons
tatat că aceasta circula 
cu grave defecțiuni la 
sistemul de iluminat. Din

Petroșani 
pentru ne- 

marcajului 
(linie 

de pe

Iuliu Urlick din 
troșani în una din 
trecute a remediat 
va defecte la autoturis
mul proprietate perso
nală înmatriculat sub 
numărul 1 HD 4833. Pen
tru a se mai „încălzi" 
(în timp ce remedia de
fectele) gusta, dintr-o sti
cluță plină cu licoarea 
lui Bachus. Pînă au fost 
terminate defectele, a 
fost dată gata și sticlu
ța. în loc să fi închis 
ușile și să amîne probe
le (fiind încălzit deja) 
curajosul conducător s-a 
urcat la volanul autotu
rismului și a plecat în 
probe pe DN 7 (spre 
Jieț).

rs*
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SPORT Q SPORT ® SPORT 3 SPORT * SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT

Finalele categoriilor de 
greutate la lupte libere 
(seniori) la care au avut 
drept de participare cei 
mai valoroși sportivi ca
lificați la turneele de la 
Bușteni; Timișoara, Hune- 

_doara șl Iași, s-au dovedit 
'mai puțin generoase pen
tru Valea Jiului, decît ce
le din anii precedenți. La 
categoria 57 kg, Mircea Ri- 
șipitu (Jiul Petrila) era a- 
credrtat cu șanse mari, mai 
ales -că în ediția anterioa
ră intrase în posesia me
daliei de bronz. De a- 
ecastă dată, luptătorul pe- 
trilcan a trebuit să se 
mulțumească doar cu locul 
V în ierarhia categoriei 
sale..

O remarcabilă perfor-

Speranță intr-o floare...
Lupte libere

junio- 
Cindea 

In dis-

La un moment dat a 
pierdut controlul volanjl- 
lui și s-a răsturnat cu 
autoturismul, provocîn- 
du-i grave avarii. Acum 

liniștit pînă va 
facă alte pro-

așteaptă 
putea să 
be.

RECOMANDĂRI

de deasă, de• Dimineața ceața este destul 
aceea se recomandă să se circule cu atenție spori
tă și cu luminile de întîlnire aprinse. Reduceți vi
teza in apropierea curbelor și podurilor întrucît au 
apărut urme de polei.

• Nu staționați cu autoturismele în fața 
gazinului universal „Jiul”. încurcați traficul 
stînjeniți pietonii.

Duminică 28 noiembrie au dreptul să 
culc autoturismele proprietate 
rulate sub număr PARA SOȚ.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Biroului circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

mâ
ți

cir-
personală înmatri-

h/ica publicitate
cărămidă.
după ora

7
1

l

î 
?

man'jă a realizat 
rul' mic Aron 
(C.S.Ș. Petroșani), 
pută cu mai vîrstniciF săi 
concurenți de la 68 kg, el 
a ajuns pînă ,în finala mi
că (locul III în serie). Du
pă prima repriză a con
fruntării cu gălățeanul I.
Procop, senior eu expe

riență, conducea la un 
scor categoric, 12—1, dar 
inhibat de galerie (între
cerile au fost găzduite 
Sala sporturilor a!n 
lăți), n-a mai abordat lup
ta cu luciditate. Astfel, la 
o „morișeă” executată de
fectuos, a fost contrat, ar-

z^âțite de
Ga

bitrii validînd totuși cu 
prea multă ușurință tușul. 
Locul VI, în-compania se
niorilor, îl onorează, dar 
pentru campionul nostru 
de juniori, sezonul spor
tiv nu s-a încheiat încă, el 
fiind invitat să evolueze 

la un turneu internațional 
din R,D. Germană.

Bilanțul finalelor pe ca
tegorii de greutate, ca și 
rezultatele întregului an 
sportiv, lasă să se între
vadă un alarmant semn 
de întrebare. Seniorii hu- 
nedoreni bat pasul pe loc, 
ba chiar, după rezultate 
promițătoare la juniori, se 
pierd în anonimat. Or, sec-

țiile . specializate de lupte -, 
— Constructorul Hune
doara și Jiul Petrila — 
ar trebui să-nu se mulțu
mească doar cu abordarea 
unor ambiții deșarte și 
cam sforăitoare la începu
tul sezoanelor. Mai ales 
că în ceea ce-i privește pe 
luptătorii petrileni, antre
nați de Ion Corbei și Cos- 
tică Marmaliuc, nu se pu
ne problema lipsei- pepi
nierei de tinere talente. Pî
nă acum 
luptelor, 
prețioase medalii și locuri 
fruntașe 
niori, Iți svujuio uwuc 
fără să dea roadele aștep
tate. Aron Cîndea este o 
floare doar...

Ion VULPE

legitimație de 
numele Holo- 
eliberată de 

Petro-

însă „primăvara11 
edificată prin

1 la copii și 
își scutură

j li
fturile

VI ND garaj
Telefon 44664, 
14. (1452)

PIERDUT 
serviciu pe 
buț Victor,
Autobaza C.M.V.J. 
șani. O declar nulă. (1451)

PIERDUT contract în
chiriere, eliberat în ■ anul 
1980 de I.G.C.L. Petroșani 
pe numele Bencovici Ni
colae. îl dSclar nul. (1443)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Pascu 
Viorel, eliberată de Insti-

.tutui de mine Petroșani, 
O declar nulă. (1444)

PIERDUT autorizație 
I.T.A..— I.C.C.F. Timișoa
ra pentru autodubă nr. 
31 IM 7911 și fqi de parcurs 
seria 0804006 și 0804007, 
liberate de I.C.C.F. 
șoara pe numele ■ 
Băiut. Le declar 
(1448)

PIERDUT tichet 
lie nr. 70016, pe 
Volintiru Elena,

e- 
Timi- 
Turcu 
nule.

bute- 
numele 
eliberat 

de Ccnsiliul popular mu- 
nicipa Petroșani. îl declar 
nul. (1449)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Elena, copiii Adrian și Larisa anunță 
împlinirea a doi ani de la dispariția fulgerătoare a 
scumpului lor soț și tată SEBISAN IOAN

Amintirea lui va"rămîne veșnic în inimile noas
tre (1453)
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