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cere minerilor
mei

Orientări și exigențe 
hotărîtoare pentru

progresul general al 
pentru bunăstarea

noastră-în lumina cărora

VIZITA DE LUCRU A 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Ia expozițiile industriei ușoare, 
materialelor de construcții și

industrializării lemnuluiTovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut, în cursul dimineții de vineri, o întîl- nire de lucru cu cadre de conducere ale ministerelor și centralelor industriei u- șoare, industrializării lemnului și materialelor de construcție, cu specialiști din proiectare, cerce-

tare și producție din ra- . murile respective.Intîlnirea de lucru a tovarășului Nieolae Ceaușescu cu specialiștii din două im. portante sectoare ale e- conomiei naționale, acum, în preajma Conferinței Naționale a partidului și a aniversării a 35 de ani de la proclamarea Republicii se înscrie, prin tematica sa, în seria de analize i- nițiate de secretarul ge-

neral al partidului scopul examinării, la locului, cu făuritorii bunuri materiale, a unor aspecte esențiale ce vesc realizarea în cele mal bune condiții a planului annual și a celui cincinal, sporirea eficienței economice, transpunerea exemplară în viață a obiectivelor stabilite de cel de-al

in fața depri-

/Conținuarg in pag a ia)

Consfătuire de lucru cu cadre de conducere 
din domeniile oeoloniei.și specialiști

industriei extractive și metalurgiei neferoasemu itConsiliului NaționalOamenilor Muncii, Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în aceste foruri supreme ale societății noastre socialiste au fost dezbătute probleme de o deosebită importanță privind întreaga activitate economico-socială din a- nul 1983, a 
nul 1983 : planul de dezvoltare economico-socială, pianul agriculturii, bugetul de stat, programul de autocondueere și autoaprovizionare — toate acestea fiind supuse aprobării în plenul sesiunii Marii Adunări Naționale întrunită în a- ceste zile, căpătînd puterea de lege, puterea dea da o nouă perspectivă activității ițeobosite desfă-

Viața țării este marcată în acest final de an, de evenimente politice cu puternice rezonanțe ce dau o .și mai mare substanță creatoare avîn- tului ce domnește în toate domeniile de activitate, în aceste zile din preajma Conferinței, Naționale a partidului și celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii. In această săptămînă au a- vut loc prima sesiune a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României — I care s-a constituit în forma sa nouă de Cameră economică, de parlament al tuturor sectoarelor economico-sociale— precum și Plenara
Cu planul anual îndeplinit

surată de poporul tru pentru înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Subliniind cu deosebită pregnanță însemnătatea excepțională a planului unic de dezvoltare economico-socială pe a- bugetului de stat și a programului au- tocbnducerii și autoapro- vizionării, care răspund pe deplin obiectivelor Congresului al XII-lea și asigură ridicarea patriei noastre., pe noi trepte de dezvoltare — tovarășul Nieolae Ceaușescu, a- răta în cuvîntarea la sesiunea Consiliului Su- 1 prem al , Dezvoltării E- I
'Continuări in nap a t-a, I

Tovarășul Nicola e Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat, vineri după- amiază, la Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și specialiști din domeniul geologiei, industriei extractive și metalurgiei neferoase.împreună cu tovarășul

Nieolae Ceaușescu, în prezidiul consfătuirii au luat loc tovarășa E l c n a Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, alți tovarăși din conducerea partid și de stat.Consfătuirea a reunit 460 de participant — miniștri, lucrători din institute de cercetare, întreprinderi de prospecțiuni geologice, din centrale, combinate și ex-

de
ploată.ri miniere, trusturi și schele de foraj și extracție, din unități ale metalurgiei neferoase, cadre din învățămintul superior.La sosirea în sală, tovarășul Nieolae Ceaușescu a fost întîmpinât cu deosebită căldură de cei pre- zenți — semn al dragostei., nemărginite, al profundu-

(Continuat e In pag. a ia)

■ ■■lBî^pida condusă de s i Tto r u 1 , IV al tă pe locui 1 al întrecerii Grigore Mîndruț, dinI. M. L o n e a, situa-; socialiste pe întreprindere, și-a realizat pînă la această dată sarcinile anuale la producția fizică de cărbune. Brigada a extras peste prevederi, pe primele 11 luni ale anului, 9 100 tone de cărbune, realizînd-productivitatea medie a muncii planificată în abataj în proporție de peste 110 la sută. In luna noiembrie, minerii din cele patru schimburi ale brigăzii — conduse de Petră Negrea, Ionel Mihalcea, Petru Mîndruț și Teofil Holi- ciuc — au extras pește, plan 440 tone de cărbune. Ei s-au angajat să întimpine Conferința Națională a partidului cu un plus de extracție, de la începutul anului, de 9 500 tone de cărbune.
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CULTURĂ - ARTĂ
• Mișcarea artistică șco

lară, orientală spre 
majoritatea genurilor 
artistice

• Rubrica „Pro musiea"

a» o

Simpozion 
de comunicări 

tehnico- 
științifice ^■i.a Institutul de mine din Petroșani a început ieri dimineață un simpozion de comunicări telîni- co-științifice .cu tenia „Noi 

tehnologii de extracție și 
valorificare a substanțelor 
minerale utile", tare științifică apropiatei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român si a XXXV-a proclamării simpozionul se desfășoară în patru -secțiuni — Mine. geologie ; Prepararea și valorificarea substanțelor minerale utile ; Mecanizarea proceselor , miniere ; Acționarea și automatizarea instalațiilor și mașinilor miniere — în care sînt prezentate, in sistem Poster, peste 50 de lucrări științifice realizate de cadre didac-

Manifes- dedieată
celei de aniversări a Republicii,

(Gmtmuare in pag. a i-ai

Sesiuni de constituire a consiliilor 
populare orășeneștilare orășenești. Pornind de la propunerile . Frontului Democrației și Unității Socialiste, în cadrul sesiunilor au fost aleși membrii birourilor executive a- le consiliilor populare o- rășenești și președinții a- cestora, primarii orașelor. Lucrările sesiunilor au fost marcate de caracter 1 solemn al depunerii jurămin. tului de credință și devotament față de Republica Socialistă România și popor, de hotărî rea ’ de a obține noi realizări și înfăptui 6 calitate superioară în dezvoltarea șocial-e- conomică și edilitar-goă- podăreaseă a orașelor Văii Jiului. munca unită

in atmosfera de puternică efervescență politică și patriotică din Valea Jiului, de angajare pentru realizarea sarcinilor economice în cinstea marilor evenimente ale lunii decembrie — Conferința Națională a partidului și a XXXV-a aniversare a proclamării — Lupeni, Uricani primele la legislatură pooulare orășenești, prezența deputății or la 21 noiembrie în cumscrioțiile electorale ră.șenești, sesiunile ău

Republicii — la Petrila, Vulcan și au avut loc ieri sesiuni din aeiua- a consiliilor In aleși cir- o- re- prezeniat actul de constituire a consiliilor popu-

a tuturor cetățenilor. Infuncția de primar au fostaleși, în unanimitate, tovarășii : Horia Toma —.prim-secretar'-' al Comitetului orășenesc: de Lupeni : Gavrilă— prim-secretar al tetului orășenesc dePetrila : Aurel Bâriea — prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Vulcan ;secreta r rășenesc câni.In cadrul sesiunilor constituire au fost comisiile permanente consiliilor populare : șerieștț

partid 
DavidComi- partid

Vilhelm Neag — al Comitetului o- de partid Uri-de alese ale oră-

M Festivalul „Cîntarea 
României". Palatul cultural din Lupeni este astăzi, îneepînd eu ora 14,00, amfitrionul uneia din fazele municipale ale Festi va iu! ui național „Cîntarea României". Pe scenă se vor succeda formațiile de teatru într-unul sau mai multe acte, montajele literar-muzi- cale, grupurile de recitatori și recitatorii individuali. : ■:Mîine, de la ora 10, în sala de spectacol a Clubului muncitoresc din Lonea, vor stîrni aplauzele publicului brigăzile artistice, grupurile și formațiile de satiră și umor, interpreții de monologuri umoristice și grupurile coregrafice de dafis tematic și modern.Printre participant! se numără grupurile de satiră și umor ale Casei de cultură Petroșani și Clubul muncitoresc Lonea, lo-

cui II. și respectiv III îti etapa republicană a ediției trecute a festivalului, formațiile de teatru din Petrila și Lupeni (limba ina-. giiiară) și eie printre premiate în vara lui 1981, ca și „copilul teribil" al teatrului amator din Valea Jiului, trupa teatrului muncitoresc „Ana Colda" (sefr* fia română), de asemenea ain Lupeni.
m Sesiune de comuni

cări. Comitetul orășenesc al femeilor Lupeni este i- . nițiatorul și . organizatorul unei originale sesiuni de comunicări (da„ aceasta este forma activității) cu tema : „Femeia factor activ în munca politică, economică și educativă". Doritorii (care trebuie să fje și încrezători în programul de activitate al clubului) pot audia conținutul comunicărilor la amintitul club, cu începere de la o- ra 18,00.
țț] Micrbspectacdl. In sala de apel a I.M. Aninoasa formațiile artistice ale clubului prezintă tradiționalul spectacol de la sfîrșit de săptămînă, dedicat
(Continuare în pag. a 3-a)
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Odată cu deschiderea noului an de învățămînt politico-ideologic, în baza sarcinilor reieșite din indicațiile secretarului general al partidului la plenarele C.C. al P.C.R. din iunie și octombrie a.c., organele și organizațiile de partid de 
ia I. M. Petri a au acordat toată atenția bunei desfășurări a dezbaterilor din cursuri, pentru ca a- cestea să-și aducă în mai mare măsură contribuția la aprofundarea politicii partidului, la formarea conștiinței politice și gîndirii economice a oamenilor pentru ancorarea dezbaterilor în viața și actvitatea întreprinderii, a sectoarelor și brigăzilor, acolo unde cursanții își desfășoară activitatea.. Deoarece activitatea propagandiștilor are un rol hotărîtoi- în asigurarea unei calități superioare misia de agitatori, directă a tulul de se ocupă derea de pregătirea propagandiștilor, atît cu temele puse în dezbatere, cît și privind metodologia desfășurării activității în cursuri. 'Ca urmare a acestei preocupări, dezbaterile, celelalte activități desfășurate de la deschiderea anului de învățămînt au reușit să asigure o legare mai strîn- să a prcjblemelor teoretice de practică, abordînd problemele de fond ale întreprinderii noastre — creșterea productivității muncii, realizarea producției fizice

unei calități învățămîntului, co- propagandiști și sub îndrumarea biroului comite- partid al minei, cu toată răspun-

și nete, reducerea costurilor de producție prin realizarea de economii la energie, recuperarea și refolosi- rea unor piese și suban- samble, aplicarea fermă și cu eficiență a principiilor noului mecanism economi- co-financiar, ale autogesti- unii și autoconducerii muncitorești, întărirea ordinii și disciplinei etc. Totodată, ne-am preocupat ca punctul de documentare și informare să-și aducă din plin contribuția la pregătirea propagandiștilor și cursan- ților. In acest scop au fost reînnoite bibliografia, mapele tematice ale cursurilor, precum și materialul ilustrativ privind indicatorii economici ai întreprinderii.In urma acestor preocupări, învățămîntul de partid a demarat în condiții bune. Cele mai multe cursuri și-au ținut primele două dezbateri la data programată și la nivelul cerințelor, legînd tezele teoretice de specificul activității cursanților, de sarcinile ce revin minei noastre în creșterea producției de cărbune. Cele mai bune dezbateri s-au desfășurat în cercurile conduse de propagandiștii loan Cesă- uan, Marcel Tolomei. Bujor Bogdan, Aurel Mariș, VasileDeși

propagandișți ca Nicolae Codescu, Mihai Ignat,- Anton Steț, Valeria Marcu, Ion Izvernaru la ședințele de pregătire. In cursurile conduse de către acești propagandiști, am constatat și manifestări de formalism, slaba participare a cursanților la dezbateri, ne- fiind abordate sarcinile concrete ce revin colectivelor de muncă. La alte cursuri am constatat că organizarea dezbaterilor este lăsată mai mult în seama propagandiștilor, unele birouri ale organizațiilor de bază cu cele din sectoarele II, III și VII exercitînd o slabă preocupare, îndrumare și control asupra a- cestei importante activități. Neajunsurile în desfășurarea învățămîntului de partid, manifestate în lunile octombrie și noiembrie au constituit obiectul unor a- nalize critice în biroul comitetului nostru de partid.Măsurile birou nostru măsură șurareacursurile învățămîntului politico-ideologic de partid la un nivel corespunzător, în lumina exigențelor puse de conducerea superioară de partid în fața activității de propagandă. ; . >

într.eprinse de 1 comitetului partid sînt în asigure desfă- dindesădezbaterilor
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Partidul cere minerilor 
mai mult cărbune

(Urmare din pag. 1)
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Biter și alții, comitetul nostru de a asigurat deschide- bune condiții a de învățămînt totuși
partidrea în lui antico-ideologic, din prima lună am statal unele neajunsuri, în mod deosebit în ceea ce privește patriciparea unor.

(Urmart din pag l)

crează cu tăiere mecani
zată, întreținerea com
binei necesită eforturi 
deosebite și dă satisfac
ții, după cum se vede. 
Da, mari satisfacții.' Este 
meritul combainierilor 
Nicolae Murgu, Ion Chi- 
țimia șt Emil Sur u. Din 
„secretele" succeselor pe 
frontul cărbunelui mai 
face parte și aproviziona
rea corespunzătoare cu 
cele necesare. In cazul 
sectorului nostru, aceas
ta este asigurată de o 
formație de lucru con
dusă de Ion Moldovan.

Despre modalitățile 
concrete, în care gîndesc 
și acționează oamenii din 
brigada condusă de Du
mitru Tămîrș, se pot 
spune încă multe. Dacă 
în lunile de vară pro
ducția a mers măi greu, 
toamna a fost destul de 
bogată în realizări. Ce 
s-a intîmplat ? In pri
mul rînd, trebuie evi
dențiată strădania oame
nilor, dăruirea lor, orga
nizarea mai bună a pro
cesului de producție pe 
schimburile conduse de

T

■ IN SALA DE APEL. Azi la ora 10,30, brigada artistică a minei Petrila va prezenta în premieră un spectacol cu programul „La pomul lăudat". Minerii din schimbul II vor avea prilejul să vadă și să asculte un program critic sa unor nereguli mai manifestă în tea întreprinderii.
la adre-care se activi ta-

nou- poli- încă eon-

conomice și Sociale a României, că acum hotă- rîtor este să se treacă la activitatea practică pentru realizarea lor în viață. Secretarul general al partidului arăta în acest context ca o stringentă prioritate în toate domeniile, sa se pornească de la necesitatea dezvoltării ce a bazei de materii .ce atît în cuvîntarea la sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale a României, cît și la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii conducătorul partidului și statului a cerut să se ia toate măsurile, să se 
facă totul pentru asigu
rarea energiei necesare 
dezvoltării întregii ac
tivități, să se asigure căr
bunele necesar funcțio
nării termocentralelor, 

concomitent cu reduce
rea consumului de ener
gie în toate domeniile.Sînt orientări și exigențe de mare însemnătate, hotărîtoare putem spune pentru dezvoltarea și progresul general al țării, pentru asigurarea bunăstării poporului, a noastră a tuturor. în lumina lor, minerii,: 'pre
paratorii, toți oamenii

mai puterni- energetice și prime. Iată de

muncii din Valea Jiului 
care-și desfășoară acti
vitatea productivă Ia 
extracția de cărbune tre
buie să-și autoanalizeze 
activitatea, să facă bi
lanțul rezultatelor mun
cii lor în acest final de 
an, să-și mobilizeze re
sursele și forțele crea

toare pentru a fi la înăl
țimea chemării partidu
lui. întîmpinînd apropiata Conferință Națională a partidului și cea de-a’ 35-a aniversare a proclamării Republicii cu hotărîrea de a ridica cotele realizărilor, de a pune baze trainice producției anului 1983, minerii noștri fac toate a- cestea însușindu-și cri- ticile pe deplin justificate ale secretarului neral al partidului vind rămînerile în mă înregistrate la ducția de cărbune, ducție care nu se situează la nivelul prevederilor planului și a posibilităților existente, a dotării cu utilaje, a celorlalte condiții materiale create important sector mic prin grija lui și statului Tocmai răspunzînd ccstei griji deosebite, vine ca o datorie și sarcină de mare răspundere pentru minerii Văii Jiu-

ge- pri- ur- pro- pro-
tehnico- acestui . econo- partidu- nostru.a- re-

lui, ca sub conducerea organizațiilor de partid să ridice cotele de exigență ale propriei acti- vități în subteran pu- nînd în centrul preocupărilor pentru pregătirea producției anului 1983, măsurile și inițiativa pentru eliminarea deficiențelor avute în activitatea din anul ce se încheie, pentru ridicarea nivelului de organizare a producției șl muncii în fiecare abataj, la fiecare loc de muncă, pentru folosirea la capacitate a utilajelor complexe de care dispun minele, pentru a se obține o eficiență mai mare materializată în creșterea productivității muncii. Muncind maț bine, cu mai mare răspuitasv re, întărind ordinea .yftr* disciplina sub toate aspectele, minerii Văii Jiului vor asigura premisele înfăptuirii întocmai a o- biectivului pus în fața lor de conducerea partidului — subliniat în mod expres de secretarul său general în cuvîntarea la sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale a României — realizarea 
în mod corespunzător a 
producției de cărbune, 
livrarea ei Ia timp, 
calitate superioară.

Tiberiu SVOBODA, 
Secretar adjunct 

al comitetului de partid, 
I. M. l’etri'a

impune o întreținere ire
proșabilă. Susținerea hi
draulică nu creează pro
bleme. Pentru aprovizio
narea brigăzii 1 s-a de
zechipat un alt -abataj și, 
prin ■ recondițioriare — 
recuperare s-au cîștigat 

hidraulici. 
bă“ este încetățenită la De fapt, in sector' există

Teodor Cășuneanu, Ianoș 
Sulumete, Laurențiu Su- 
to și Ludovic Pali. Un 
alt element important 
este întronarea. unui cli-. 
mat de disciplină desă
vârșită, o prezență „su
tă la sută". Expresia ,.Tă- 
mîrș pune trupa la treci- 400 de stâlpi

O formație mare
sectorul I al minei Lu- 
peni. Mai mult ca si
gur că aceasta este „che
ia" rezultatelor bune ob-.. 
ținute de această briga- bună a sectorului condus 
dă. Participarea brigăzii 
la revizii și reparații a- 
lături de lăcătușii Gheor- 
ghe Buda și Dionisie Bo- 
roș este nemijlocit legată 
de folosirea rațională 
utilajelor. Numai 
ști 
se 
îți dai seama cu cită gri
jă

a 
dacă 

cum se repară sau 
revizuiește un utilaj,

trebuie să lucrezi 
el! Așa s-a făcut că 
tezele de avansare 
crescut simțitor, de la 
nă la, lună, în medie 
cite 2-—3 ml. Lungimea 
mare a frontului (90 m)

cu 
vi- 
au 
lu—
cu

"ii

■ LA ODIHNĂ ȘI TRATAMENT. De la începutul anului și pînâ in prezent, peste 6 500 oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Văii Jiului au efectuat concedii de odihnă și tratament pe baza biletelor distribuite de sindicate, adică 12 la sută din personalul muncitor.
H OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM PETROȘANI a pus în vînzare pentru locuitorii din Valea Jiului biletele pentru tratament

și o presă de recondiți
onat armături TH.

Ce ne-a determinat să 
prezentăm experiența

de ing. Gheorghe Spînu 
de la mina Lupeni în 
sprijinirea brigăzilor ? Să 
lăsăm să vorbească ci
frele, faptele: pe luna noiembrie sectorul a extras o producție suplimentară sarcinilor cu 2 000 tone de cărbune, în condițiile depășirii productivității muncii cu 300 kg/post. Brigada lui Dumitru Tămîrș a obținut în luna noiembrie 1000 tone de cărbune peste sarcini, depășind

'Urmare din pag. 11

Simpozion de comunicări

Prep a rația 
lui Coroești 
și modernă 
înnobilare a

cărbune- 
complexă 

„uzină" de 
cărbunelui.

productivitatea cu 900 kg pe post. Crștigurile .oamenilor — peste 200 lei pe post. Avansări în octombrie 19 ml, în no- . iembrie 22 ml.
Măsuri de sprijinire 

și în continuare a bri
găzilor din sector — în 
loc de două, garnituri de 
vagoneți în octombrie și 
noiembrie, acum se asi
gură trei garnituri pe 
schimb. In acest fel pe 
orizontul 650 conduceri
le minei ș i sectorului
au ușurat manevrele de 
transport deoarece trei 
brigăzi dădeau cărbune 
pe acest orizont. < ’’

Iată, așadar, un mod 
ideal de colaborare în
tre conducerea minei, a 
sectorului și formația 
direct productivă — bri
gada, un mod care re
flectă gîndire ingine
rească și spirit de orga, 
nizare. Dacă brigadierul 
Dumitru Tămîrș și oame
nii săi sînt „privilegi- 
ați" sau nu și în conti
nuare, urmează să ne 
„spună" sutele de tone 
de cărbune cocsificabil 
peste plan, extras din a- 
batajele lor. Care, sigur, 
vor fi considerabile ! I

Marin r'âun și. Nicolae Preoteasa.■ GOSPODĂREASCĂ. In comuna Aninoas.a șoseaua, pe unele porțiuni, este impracticabilă. Considerăm că este necesar, timpul mai permite încă, ca, gospodarii consiliului să a drumului înainte de căde-

pentru trimestrul I 1983. ' nea vînzătorilor cei interesați se pot adresa direct O.J.T.■ LA URICANI, în cadrul unității C.L.F. nr. 23, locuitorii orașului găsesc o gamă variată de produse de sezon — murături, mere, rădăcinoase, cartofi etc. Pe lingă buna aprovizio- popular din localitate nare, cetățenii de aici se da măsuri de plombare bucură de faptul că totdeauna magazinul într-o perfectă stare curățenie și ordine, întimpinați de solicitudi- timp de iarnă.

Simpozion de comunicări 
? ?; tehnico-științificetehnico-științificeuniv. Tiberiu Gagy ; „Valorificarea superioară a resurselor prin creativitate interdisciplinară în procese circular active" și „Opțiuni profesionale pentru cariera inginerească în minerit" — conf. univ. dr. Septiiniu Krausz ; „Implicațiile corelației progres tehnic-producție ne-*? tă în conducerea activității economice" și „Problc- Nicolae Ceaușescu,

tice din institut și specialiști din producție. în ședința plenară de deschidere a simpozionului au fost prezentate comunicările „Cîteva aspecte privind procesul de formare . a inginerului minier în contextul evoluției mineritului românesc și al exigențelor formulate de partidul nostru, de tovarășulsecretarul general al partidului, privind asigurarea unei noi calități a forței de muncă" — lector univ. Aurel Suciu și asist.
H IERI, la ora 17, la\ Fondul plastic din Deva, I profesoara Mihaela Grigo- ' riu de la Liceul industrial Petroșani, a prezentat o expoziție de pictură. A- ceasta este cea de-a treia expoziție personală a ta lenta tei pictorițe din frumoasa Vale a Jiului.

Rubrică realizată de
C. BUZESCU

1

Iîn-este rea primei zăpezi. Aceasta de în interesul cetățenilor, al fiinc! unei circulații fluente pe
i

Și 
me psiho-sociale și economice ale participării la fundamentarea deciziilor colective în unitățile miniere" — asist, univ. loan Uifăleanu.Simpozionul de comunicări, care continuă și astăzi la Institutul de mine, sintetizează rile active de științifică realizată drele didactice și liști din economie, șurate în spiritul rilor date de partid, in scopul, găsirii unor noi metode și forme sului științific în procesul de de valorificare țelor minerale

preocupă- cercetare dc ca- specia- deșfă- orientQ-
ale progre- și tehnic extracție și j a substan- utile.



3

• «fi R.np<fl •

SÎMBĂTĂ, 11 DECEMBRIE 1982

Ierarhia valorilor
Mișcarea artistica școlara, orientata spre 

majoritatea genurilor artisticeIntr-o atmosferă de juvenilă competiție, duminică, în orașele Văii Jiului, aproape 200 de formații artistice pionierești au fost autoare ale tentativei de a convinge comisiile de vizionare că merită să fie admise în faza municipală a Festivalului Național „Cîntarea României". O bună parte din ele (84) au putut fi vizionate numai în Petroșani și Lupeni. impresionat plăcut, prin versitate repertorială ținută artistică, școlile nerale nr. 1 și 6 Petrila, 1, 5 și 7 Petroșani, nr. 4, 5 și 6 Vulcan; nr. 1, 2 și 3 Lupeni și nr. 1 Uricani. Reprezentantele lor au cu- ceri* ! de altfel, cele mai rfîuî,.. locuri I și, implicit, o participare numeroasă în etapa următoare (20 și 21 decembrie). Pe genuri artistice au excelat montajul Jiterar-muzical-coregrafie al Școlii generale nr. 6 Petri- ‘la. orchestra de cam=ră a Școlii generale nr. 1 Petroșani, formațiile de teatru din Petrila (Școala generală nr. 5) și Vulcan (de a-

semenea, Școala generală nr. 5), formațiile de dansuri populare ale școlilor generale nr. 2 Petrila, nr. 1 Petroșani, nr. 4 Vulcan și nr. 1 Uricani, grupul coregrafic (dans de societate) al Școlii generale nr. 5 Petroșani și dansul mo-

cesta este potențialul artistic pionieresc ce va intra în confruntare pentru a-și adjudeca locurile care vor asigura accesul în etapa județeană. S-au remarcat îndeosebi școlile generale nr. 1 Petroșani (10 locuri I), nr. 1 Lupeni (8 lo-
Au di- și ge- nr.

Festivalul național 
„Cîntarea Români ei “

dcrn de la Școala generală nr. 2 Lupeni. Rezultatele. bune ale unei munci mai constante au ieșit în evidență și în evoluțiile scenice ale corurilor. Aproape în exclusivitate, școlile au prezentat cîte un cor pentru clasele II-IV și încă unul pentru clasele V-VIII.Petroșaniul — 25 de formații artistice și interpreți individuali, Petrila — 16, Vulcanul — 17, Lupeniul — 22 si Urlcaniul

curi I) și nr. 6 Petrila (6 locuri !)._ O examinare a- tentă a listelor de concurs relevă și orientarea pe genuri a înclinațiilor artistice ale pionierilor. Grupurile corale camerale (școlile generale nr. 1 Petroșani, nr. 3 Vulcan, nr. 1 Lupeni), grupurile vocale folclorice (școlile generale nr. 1 Petrila și nr. 4 Petroșani), o orchestră de cameră, dansul clasic (școala generală nr. 1 Petroșani), dansul de so-

cietate apariții sporadice în preocupările formațiilor artistice ale maturilor.Este totodată o realitate că unele genuri artistice de popularitate s-au arătat deficitare în anumite orașe. Petrila, în ediția anterioară a Festivalului „Cîntarea României" laureată la brigăzi artistice, nu ajunge acum cu nici o formație de acest fel în faza municipală. Petroșaniul a prezentat montaj e-literar-mu- zicale pregătite sub nivelul exigențelor și, drept urmare, acest gen va fi mai departe reprezentat de... celelalte orașe. La Lupeni prosperă numai trupele de teatru amator ale clubului sindicatelor.Calitativ superioare, fazele orășenești ale pionierilor, din actuala ediție a Festivalului „Cîntarea României", nu au reușit, să compenseze, pe alocuri, o reprezentare insuficientă a genurilor artistice. Atenție, deci !

etc. sînt tot atîtea insolite, deseori
j

Taraful Școlii gene- I 
rale nr. 5 Vulcan, o 
formație care se distin
ge prin acuratețea in
terpretării și pitorescul 
costumelor.

LA SFIRȘIT DE
SĂPTĂMINĂ

(Urmare din pag. I)

Am ascultat la radio 
compoziția abstractă Pa
blo Picasso, în interpre
tarea formației 
Han, după care, 
pe programul 2 
pătruns în urechi 
dia năvălitoare 
Han, în interpretarea 
formației Pablo Picasso. 
Mi-am zis : iată cum do
uă personalități ale ul
timului mileniu își plă
tesc reciproc polițele, ră- 
mînînd totuși intr-o sta
re de echilibru valoric.

Aproape că uitasem de 
asta cînd cineva îmi spu
ne într-o zi că 
șl Enescu sînt 
torit—dar pare-se că 
ethoven e și -mai... 
muritor. Am înțeles 
pentru unii oameni 
rarhizarea valorică tinde 
să devină o obsesie. De 
vină e probabil fotbalul, 
care ne-a injectat în fire 
noțiunile de clasament, 
punctaj, golaveraj și po
ziție. Acea parte ușor 
digerabilă a realității în
conjurătoare ne-a obiș
nuit cu gîndul că totul 
poate fi exprimat în uni
tăți de măsură conven
ționale, comparabile, că 
universul spiritual este 
omogen și comensurabil.

Mania ierarhizării 
uneori proporții 
nuite. Nu 
publicație literară 
întîlnit o 
răsturnare a clasamen

Gingiș 
trecînd 

mi-a 
melo-

Gingis

Mozart 
nemuri- 

Be- 
ne- 

că 
ie-

dorea
„pro-

Lu-

tului liric. Cineva 
cu orice preț să-l 
moveze" pe marele 
etan Plaga pe locul I 
în „topul" poeziei na
ționale, în dauna mare
lui Mihai Emihescu, care, 
chipurile, e mai puțin 
profund și mai puțin fi
lozofie.

Urîte calcule. Blaga și 
Eminescu, sau ■ Emine'ș- 
cu și Blaga sînt două 
flori din grădina veșni
cei primăveri a Pan- 
theonului culturii națio
nale. Fiecare incintă cu 
aroma și culoarea ei spe
cifică, inefabilă, {repe
tabilă, alături de alte 
flori cu numele Brâncuși, 
Goga, Grigorescu, etc. își 
poate găsi justificare 
tentativa de înșiruire în 
ordine „valorică" a ă- 
cestor oameni minunați, ‘ 
fiecare în felul lui!

Există operații pe care 
matematica vieții le ' so
cotește pe bună drep
tate incompatibile. Greu 
de crezut dar 
Han a cîștigat 
valoric de la
Carlo, învingîndu-l 
Pablo Picasso in încerca
rea de a 
călare pe 
înblînzit.

Boala 
duce uneori la impietăți, 
alteori la lucruri absur- 
de.

Valeriu BUTULESCU

•i

clasamentelor

încercare

picta un tablou 
un armăsar ne-

ia 
nebă- 
într-o 

am 
de

demult,

Gingis 
turneul

Monte
pe

Ioan LASCU

producție, marciiea- înmînării mî-
fruntașilor în Mic rospectacolul< ză festivitatea trofeului „Lampa de neț" brigăzii cu cdle maibune rezultate in producție, obținute în săptămîna în curtf Evenimentul are loc •’••KM,' la ora 10,30.H Seară educativă. Astăzi, între orele 16,00 și 22,00, comitetul U.T.C. al minei Loneă are organizată o seară cultural-distrăc- tivă pentru tineretul din sectoarele’ productive. Â- tractivul program al serii este găzduit de clubul muncitoresc al întreprinderii.

■ ZIUA ÎNTREPRINDERII. Comitetele de partid, 
sindicat și U.T.C., conducerea colectivă de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani organizează astăzi, la casa 
de cultură, ziua întreprinderii. Acțiunea are un ca
racter țehnico-științific, educativ și distractiv. Prin
tre participanți se numără fruntași în producție, 
muncitori specialiști, maiștri, tehnicieni și ingineri 
din întreprindere. Vor fi prezentate realizări ale oa
menilor muncii de Ia I.P.S.R.U.E.E.M. și noutăți teh
nice din minerit. Formația de muzică ușoară și bri
găzile artistice ale întreprinderii vor întregi at
mosfera de destindere și voie bună. (L. IOAN)

Prezență activă sau absență discretă 
culturală?Ain

O dată cu încheierea procesului de etnogeneză, cultura noastră muzicală a început să-și făurească un drum propriu. Elementele care au contribuit la procesul de geneză a muzicii românești au fost elementele de creație populară traco- daco-romană și elementele de muzică , bizantină de o- rigine balcanică și romană. Aceste elemente sonore s-au dezvoltat în mediul țărănesc (muzica populară). loan Damaschin (sec. IX) a pus bazele unui sistem de notație muzicală, asemănător neumelor din Apus. Aceste semne se puneau deasupra textului și indicau cu a- proximație mersul melodi ei, ajutau memoria cîntâ- reților. „Octoihul" alcătuit din opt glasuri era adevăratul antifonar al Orientului (antifonar — carte care cuprinde cîntece repetate de două coruri sau două voci ca și cum și-ar răspunde reciproc).Organizarea' unor forme statale proprii, cu delimitări de teritorii, ridicarea de cetăți și orașe au determinat cristalizarea unor noi forme și genuri folclorice, f.-au conturat primele graiuri, dialecte muzicale, iar cultura poporului nostru

începe să se impună ca entitate națională în contextul lumii europene. In jurul curților domnești exista o viață cultural-artistică înfloritoare, legată de tradiția populară țărănească și de spiritualitatea bizantină, lăutarii dețineau primatul vieții muzicale.La curțile domnești ale 
pro 
MUSTCA.lui cel cui sau de (lăutarii), conturare și afirmare a baladei istorice românești de curte s-a produs la scurtă vreme după ce acest gen muzical și-a cucerit o notorietate europeană prin trubaduri, trouveri și minne- sangeri (sec. XII-XIV).Mulți cîntăreți străini au venit în țara noastră pentru a cunoaște arta interpretării și melosul psaltic autohton, dovadă că muzica noastră populară și de

Petru ' Aron și Ștefan Mare a înflorit cînte- epic, cîntecul bătrînesc balada ce era cîntată profesioniștii populari Momentul de

curte s-a bucurat de o mare prețuire.Intre sec. XIV-XV în jurul curților domnești s-a concentrat și muzica ostășească, primele formații fiind alcătuite din buciumași, trîmbițași, surlași și toboșari.In Transilvania’contactul cu arta europeană, cu mișcarea umanistă și curentele Reformei și Contrareformei au determinat ca arta muzicală să pătrundă de timpuriu în tainele muzicii profesioniste (polifonia vocală, creația de orgă), iar după modelele europene ale Renașterii ■ instrumentiștii transilvăneni s-au constituit în bresle, statutele lor de funcționare nu- mărîndu-se printre cele mai vechi forme de organizare juridică ale muzicienilor.Compozitorii români care au transpus muzica medievală pe plan modern sînt Paul Constantinescu în „Variațiuni pe o temă bizantină pentru violoncel si pian“, Doru Pbpovici cu cantata „In memoria poe- tei Mariana Cinrian Porumbescu ..Balada pentru vioară pian“.
Dumitrescu", cu Și

Intr-o lume cu un rapid schimb de informații și cu o la fel de .rapidă perisabilitate a lor, muzeele își văd silențioase de trecut. In pofida aparenței de vetust, cîteodată agent corosiv al popularității, muzeele nu sînt depozite de vechituri, ci de valori culturale autentice, consfințite de asprimile judecății timpurilor. Valabilitatea muzeelor este garantată de înfrîngerea u- nor atari prejudecăți peiorative.Cărți vechi, ziare, calendare minerești, obiecte de tehnică minieră de pionierat (1870—1944), la un loc aproximativ 100 de exponate ale Muzeului mineritului din Petroșani, se pot include în patrimoniul național. Pe lîngă ele celelalte piese, machete și documente îl prind pe vizitator în periplul mineritului și al mișcării muncitorești din Valea Jiului. îmbogățirea fondului patrimonial una din condițiile de bilitate. Se depistează ectele susceptibile de loare patrimonială, ele achiziționate prin donație sau transfer, apoi inventariate pe colecții și studiate.In ultimii doi ani Muzeul mineritului și-a adăugat la patrimoniu 80 de piese de artă populară și etnografie din arealul Văii Jiului, 19 fotografii originale de foști mineri dintre 1909 și 1960, două machete de sistematizare a centrului civic al Petroșaniului, 4 lămpi de mină de tip Sa- du II, două machete de u- tilaie miniere, reprezentînd metode de expolatare cu

este via- obi- va- sînt

stîlpi lungi direcționali, va- „Ornamentica populară ji- riantă în trepte răsturnate, cnească în lemn" (autorDin lipsa spațiului de ex- prof. Ionica Mustață),punere piesele etnografice Multe au fost lucrările pre- rămîn nevalorificate expo- zițional. Costume populare, obiecte de uz pastoral gospodăresc, elemente de mobilier tradițional jienesc zac în depozit în condiții de conservare precară. Situație similară, cum de altfel s-a mai semnalat, și la Cîmpu lui Neag. Și uite așa, timpul nu consacră în ex-
wiiiiuiiihuuhmihiiiiiii

PUNCTE DE VEDERE
umuuumummnmumfnclusivitate valorile, ci le și destramă. Deși luptă împotriva vremelniciei, se pare că spațiul și timpul sînt dușmani imbatabili ai muzeului și în ce privește posibilitatea înființării unei secții de artă plastică.Pentru a-și depăși condiția de depozit de valori, muzeul caută un impact cu actualitatea. Modalități ; activitatea de cercetare științifică, expozițiile, nile de comunicări, simpozioanele etc. pe teme de specialitate. Tot în ultimii doi ani au fost finalizate lucrările de cercetare „Eroica luptă revoluționară din august 1929 de la Lupeni în viziunea unor contemporani", „Ideea de unitate politică la jienii transilvăneni" (autor prof. Dumitru Peligrad), „Ocupații noi și tradiționale la Uricani. E- voluții și interferențe" și

văzute și realizate în atîtea și atîtea planuri anuale, dar cîte din ele au ajuns la cunoștința marelui public ? Absența zeului mineritului revista de specialitate rarele sesiuni de comunicări care să antreneze un număr cît mai mare de specialiști, instalează anonimatul peste strădanii demne de o condiție mai bună. Expunerile, dezbaterile, simpozioanele sînt numeric suficiente, dar e firesc să ne întrebăm în ce măsură ele acreditează sau reabilitează ideea de muzeu ca sursă de' cultură șl ca sanctuar al istoriei. Expoziții ca „Reviste și cărți minerești vechi", „Insigne și plachete minerești", „O- biecte din lemn de uz pastoral gospodăresc", cîteva de artă plastica, extrinseci monotoniei ce amenință pereții oricărui muzeu, trebu-

Mu- din

te să fie mai dese prilejuri sesiu- de animație.Izolarea muzeistică este în bună parte iluzorie. Vizitele organizate pot implanta prețuire pentru valorile culturale locale. Cei care le cunosc se abat pe aici măcar de două ori pe an și iau cunoștință de schimbările intervenite în expo-i ziția permanentă. Dar uneori Muzeul mineritului ră- mîne la discreția grupurilor de excursioniști din a- fara Văii Jiului.
Al. IONESCU
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DE LUCRU
(Urmare din pag. h Apreciind eforturile conjugate ale specialiștilor, tehnicienilor și muncitorilor pentru reducerea continuă a consumurilor de _______ ________  ________ _ materii prime și materiale, desfășurat în cadrul unei de combustibili și energie,

x’ 11-lea Congres al partidului. . -întâlnirea cu lucrătorii din industria ușoară s-aexpoziții amenajată în incinta Palatului Sporturilor și Culturii.In fața unor grafice și panouri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat pe larg asura acțiunilor și măsurilor întreprinse în vederea reducerii consumurilor de materii prime și materiale la toate produsele, pe baza sarcinilor și indicațiilor date de conducerea partidului și statului, personal de secretarul general al partidului.A fost relevată atenția pc care specialiștii din a- ! leeăstă ramură industrială o acordă reproiectării produselor în vederea reducerii greutății acestora, creșterii coeficientului de utilizare a materiilor prime, diminuării pierderilor in procesul de fabricație, utilizării mai intense a materialelor refolosibile.In această ordine de idei sînt înfățișate obiectivele de diminuare a consumurilor, - în anul viitor, față de prevederile cîncmalulili la materii prime textile, piei brute, cauciuc natural si sintetic, coloranti. com- electri-bustibili, energie că.Analizînd situația tată, tovarășul Ceaușescu a subliniat există încă multe rezerve de reducere a consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie in industria ușoară.Este prezentată în continuare evoluția indicelui de valorificare a principalelor materii prime, care a cunoscut, în ultimul timp, importante îmbunătățiri ; Este semnificativ, că, prezent, în industria- fecțiilor, din 100 kg țesături, 99 kg se transformă în produse finite.

prezen- Nicolae că

încon- de

secretarul generai al partidului atrage, în același timp, atenția asupra pierderilor tehnologice încă mari din industria sticlăriei, indicînd să se revadă întregul proces tehnologic din acest sector. De asemenea, face observația că și în alte sectoare: ale acestei industrii se mențin încă ridicate consumurile de . energie și combustibili, cetind; . să se ă- eorde o deosebită atenție reducerii acestora. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- rată, totodată, că se impune intensificareaacțiunii de. colectare de la populație a materialelor refolosibile, îndeosebi a sticlăriei, acțiune cu efecte pozitive asupra, reducerii consumurilor de materiale și de energie.. Cu prilejul dialogului de lucru de la Palatul Sporturilor și Culturii, tovarășul Nicolae Ceaușt'se.u a vizitat, standurile expoziției unde se regăsesc, pe centrale industriale, produse cu greutăți reduse, cu o a- leasă linie estetică. ILa încheierea vizitei, tovarășul Nicolăe Ceaușescu îi felicită încă o dată pe lucrătorii din industria u- șoară pentru realizările lor, artăgînd în același timp, atenția asupra importanței deosebite ce trebuie a- cordată, în continuare, în toate ramurile economiei naționale, reducerii, pe toate căile, a costurilor de, producție și creșterii productivității muncii, ridicării calității.Dialogul de lucru cu factorii de răspundere și specialiștii din domeniul materialelor de. construcții s-a desfășurat, de asemenea, în cadrul unei , expoziții de profil organizată în unul

din pavilioanele din Piața teriale dc construcții Sein teii.Analizînd tipurile de panouri pentru locuințe prezentate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția conducerii ministerului, specialiștilor din acest sector că ceea ce s-a realizat în această direcție nu corespunde cerințelor impuse de construirea unor blocuri cu o arhitectură modernă șl cu cheltuieli mai reduse. De aceea a cerut cercetătorilor și proiectan- ților să definitiveze în cel mai scurt timp tehnologii. de fabricație , care să asigure prin operația de turnare a betoanelor finisajul panourilor, fără a mal fi nevoie de adăugarea altor materiale ; fațadele să aibă o estetică plăcută și o durabilitate practic nelimitată.In cadrul expoziției, au fost înfățișate numeroase sortimente de plăci de faianță, dc gresie, blocuri de zidărie și obiecte sanitare reproiectate, realizate după normative șî soluții noi, pentru producerea cărora s-a, consumat o cantitate mai mica de materii prime, materiale și energie. Specialiștii din centrala industrială de resort și din unitățile de cercetare raportează că noile sortimente de materiale de construcții au aceleași însușiri calitative — unele chiar mai bune — și un aspect estetic mai frumos. Totodată, au fost înfățișate mai multe tipuri de materiale hidroizolatoare — îm- pîslituri și țesături din fibre de sticlă bituminată, carton bituminat — de tapete pentru pereți și covoare pentru pardoseli, toate redimensionate potrivit cerințelor actuale și obținute cu consumuri riale și energie zute față de i>ri< ă acum.Tovarășul Ceaușescu a

'llrmaif din pag. I)
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tetice mai ușoare și consumuri micșorate, același timp, secretarul general al partidului a a- arătat că mai există posibilități pentru reducerea în continuare a consumurilor, fără diminuarea proprietăților tehnice tative ale produselor, specialiștilor să con-și calice*

N i apreciat zultatele obținute în recția realizării unor
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a e re- di- ma

rînd , . _ . tinue acțiunile: pe această linie.In tarul general al partidului a fost informat, de asemenea, despre măsurile luate în întreprinderile de materiale de construct ie, în vederea recuperării căldurii din procesul de ardere a cărămizilor și a altor materiale și utilizării a- cesteîa la fazele de uscare a produselor, măsuri ca- re-și dovedesc pe deplin ..e- ficiența.Specialiștii din sectorul industrializării lemnului aU prezentat, la rîndul for, mai multe tipuri de uși și ferestre pentru locuințe re- proiectate . și realizate cu un consum de material lemnos diminuat, care a- sigură o mai bună etanșeitate, rezistentă, la presiunea vîntuluî, izolație termică și funcționalitate. Tovarășul Nicolae' Ceaușescu a indicat proieetanților să revadă secțiunile unor elemente componente ale ferestrelor, precum și dimensiunile anumitor ferestre pentru ca acestea să corespundă în mai mare măsura dimensiunilor apartamentelor.Conducerile lor s-au angajat varășului N i Ceaușescu ea, cu colectivele de proiec- tanți, cercetători, oameni ai muncii din întreprinderi, să depună toate eforturile, întreaga lor capacitate creatoare, pentru deplinirea exemplară 
în cel mai scurt timp indicațiilor și recomandărilor ce le-au fost făcute șî cu prilejul acestei vizi-' tO. ' -
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COMOD, DAR... 
CONTRAR LEGIIConducătorului auto, Benon Ghicidea de la Energoutilaj, lotul. Pa- , roșeai, în seara zilei de 30 noiembrie 1982, i-a fost mai comod să parcheze autospeciala 36-B- 7768 la locul, de cazare din Vulcan decît să o mai ducă în parcul de autovehicule. Atunci cînd agentul de circulație i-a atras atenția că a încălcat legea, tot el a fost cel care s-a arătat nemulțumit, avînd o comportare jignitoare.; Fiind la prima abatere de acest fel, a fost trimis să susțină un nou test psihologic și un nou examen de conducere, la regulile de circulație. Poate va învăța cum trebuie să se com.cîndporte în viitor atunci greșește.

DEPĂȘIRE 
PERICULOASAIn dimineața zilei de 3 decembrie 1982, ceața nu Se ridicase de pe raza municipiului nostru nici în jurul orei 9,00. Majoritatea conducătorilor auto care participau la a- cea oră la traficul rutier au adoptat o manieră de conducere prudentă, fă-

ră șă se expună pe ei, sau pe. alții, la pericolul de accidentare. Nu același lucru se poate spune și despre conducătorul autoturismului 2-I1D- 2349, care poseda permis de conducere. doar de 5 luni. Deplasîndu-se eu autoturismul de la Live- zehi spre Petroșani nu a ținut cont de condițiile atmosferice și a intrat într-o depășire destul de periculoasă. Din această depășire s-a ales cu plata unei amenzi de 200 lei și permisul ridicat în '-’e- derea suspendării. Pentru el și pentru alții a- ceastă faptă să constituie o învațătură. Astfel ue depășiri pot fi plătite mult mai scump, chiar și cu viața.
RECOMANDĂRI( Conform noilor reglementări și completări- adu se Decretului 328 /1966, folosi rea 1 unii - ni lor de întîlnire (faza scurta)■ este obligatorie pe timp nefavorabil (ceață, ploi torențiale, ninsori abundente),

★Duminică, 12 decembrie a.c., au drept de circulație autoturismele proprietate . personală, înmatriculate, sub număr 
fara soț<

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

TV și înll.OO Telex.11,05 Cultivarea limbii literaturii române școală.11.20 Film artistic: ,*As-
:: : ;12.20 Ora de muzică; 13,10 Noi în anul 2000.13,30 La sfirșit de săptă- mînă.14,00 Fotbal : Steaua — Chimia Rîmnicu Vil- cea ■— Finala Cupei a 35-a aniversare a Republicii.18,35 Săptămina politică. 19,00 Telejurnal.19.20 I.a sfirșit de șăptă- mină. (II).

Q 20.05 Film artistic I
1 „Mușchetarul român**• 21.30 Cu măscă... fără mască. '22,20 Telejurnal. /v" 22,25 La sfirșit-de săptă- mînă (III);• 22,25 Mondovision.• 22,37 Gică Petrescu șicîntecele sale.

VREMEAMeteorologul cin Gheorghe munică : ieri, ra maximă aPetroșani a fost de 11 grade, iar Ia Paring de 8 grade. Minimele au fost de 5 șî, respectiv 1 grad.Pentru următoarele 21 de ore : vremea in general călduroasă, cerul mai mult poros, Temporar, vor cădea precipitații sub formă ,de ploaie și aversă.

de servi- Faca co- temperatu- aerului ia

lui respect pe care toți cei ce muncesc în aceste sectoare ale economiei naționale le poartă secretarului general al partidului.Organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, consfătuirea a 
analizat Programul privind valorificarea superioară și creșterea bazei de materii prime minerale și energetice primare. Acest important document, elaborat la indicația secretarului general al partidului, reflectă sarcinile stabilite pentru Creșterea fondului național de substanțe utile și Valorificarea lor complexă, în scopul asigurării, în anii următori, a independenței energetice a României și acoperirii necesarului economiei cu materii prime minerale, în cea mai mare parte din resurse interne.In cadrul consfătuirii au luat cuvîntul numeroși participanți. care au dat o înaltă apreciere atenției deosebite pe care o acordă tovarășul Nicolac Ceaușescu dezvoltării bazei de materii prime și e- nergetice, problemă de importanță hotărîtoare pentru progresul economiei noastre naționale, al României socialiste, contribuției, sale inestimabile Ia mobilizarea și folosirea cit mai eficientă a tuturor resurselor materiale șl u- mane ale țării.In dezbateri a dențiat faptul că niul național de minerale utile poate contribui într-o măsură mai 
mare, la dezvoltarea economiei româneștePârtiei panții au analizat cu exigență și răspundere problemele esențiale privind asigurarea necesarului economiei cu materii prime minerale și folosirea bâzei actuale de subs tanțe minerale utile, precum și orientările principale ale : activităților de cercetare geologică șl tehnologică menite să Conducă la creșterea fondului de rezerve exploatabile ale țării.In spiritul importantelor sarcini ce le revin, parti- Cipanții la consfătuire au analizat, in mod critic și autocritic, activitatea geologică desfășurată in vederea descoperirii și punerii in evidență a noi zăcăminte de rale utile, lorificate de către crătoare.In timpul dezbaterilor au fost criticate lipsurile manifestate în organizarea și desfășurarea lucrărilor geologice, în realizarea cantitativă și calitativă a cercetărilor de specialitate și în aplicarea operativă a rezultatelor investigațiilor făcute, prezentînd propuneri de îmbunătățire a stilului și metodelor de muncă, .de ridicare pe un plan supe-

fost evl- patrimo- substanțe

substanțe mine- pentru a fi vacii mai deplin ramurile prelu

rior. a activității în acest domeniu.Cei prezenți au arătat că este necesar să se acționeze hotărît pentru îmbunătățirea organizării unităților de prospecțiuni geologice în teritoriu, reducerea duratei cercetărilor și, pe măsura identificării resurselor, să se stabilească soluțiile tehnologice cele mal eficiente pentru trecerea intr-un timp eît mai scurt la exploatarea acestora, pentru cunoașterea eît mai exactă a structurii geologice a țării, pentru devansarea încheierii cercetării și punerii în exploatare a unor zăcăminte importante de substanțe utile, în special de minereuri complexe, în acest cincinal. In aceeași arie de preocupări s-a arătat că trebuie intensificate cercetările de reevaluare a rezervelor și verificarea prognozețjț^ten- tru cunoașterea mal’S ună a volumului substanțelor utile din subteran exploatate în prezent, precum și Conturarea celor nepuse . încă în evidență.In cadrul Consfătuirii s-a cerut să se acționeze pentru modernizarea aparaturii și utilajelor specifice cercetării geologice și realizarea lor în țară, sporirea vitezelor de înaintare la forajul de mare adînci- me și în lucrări miniere.In mod unanim, vorbitorii au apreciat că, așa cum rezultă din Program, orientarea de bază a activității geologice în acest cincinal o constituie intensificarea ' cercetărilor pentru, substanțe energetice primare — petrol, gaze, cărbuni, șisturi bituminoase, în paralel cu extinderea investigațiilor pentru substanțe metalifere, și nemetalifere, în concordanță cu sarcinile suplimentare de sporire a producției în aceste domenii.Programul cu privire la valorificarea superioară și creșterea bazei de paterii prime minerale și «Argotice primare, ce va fi supus aprobării Conferinței Naționale a partidului, a întrunit adeziunea tuturor par- ticipanților la Consfătuire, care s-au angajat, în »u- mele lucrătorilor din domeniul geologiei, industriei extractive și metalurgiei neferoase să facă totul pentru înfăptuirea prevederilor . sale, considerate ea minime, pentru descoperirea de noi surse energetice șî do materii prune necesare dezvoltării, :pe mal departe, in ritm susținut, a economiei naționale. : i .. In încheierea lucrărilor Consfătuirii a luat cuvîn- tul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Jîpmâri, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea tovarășului. ‘ Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu viu interes, cu profundă satisfacție și deplină aprobare de partici- panții la Consfătuire, :lCU ocazia împlinirii u- nui an de la căsătoria fiicei noastre, mama și tata vă urează „La mulți a’ni Familia Kacsoni, (1508)VÎND Covor persan 3/4, nou. Vulcan str. Miner-- lui, 14 B. (1504)VÎND casă, Lupeni, stradă Stadionului nr. 5t>. Informații zilrtic, telefon 281, intre orele 7—15 (Bogdan). (1509)VÎND Moskvici, Aviatorilor Bl. 48/4, Petroșani, după ora 14,00. (1510)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 1790, eliberată de Institu-

Mica publicitatetul de mine Petroșani. O declar nuia. (1501)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe mele Moisescu Mihai, berată de Institutul de ne Petroșani. O declar lă. (15112)PIERDUT legitimație bliotecă (periodice) pe mele Tarcea loan,rată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (1503)PIERDUT legitimația de serviciu pe numele Tănă-

nuci î- inî- nu- .bi- nu- eiibe-

sescu Ion, eliberatăI.U.M. Petroșani. O clar hulă. (1506)PIERDUT carnetdent, pe numele Cipcșan Aurelian, eliberat de ins
dede-stu*

titutul de mine Petroșani. îl declar nul, (.1507)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Marian Eugen, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (1511)
ANUNȚ DE FAMILIE

Soțul șî copiii anunță împlinirea unui an de la decesul celei care a fost o bună soție si mamă OLGA STR1MBUIi vom păstra neștearsă amintirea (1498)
«tDACft* ADMINISTRAȚIA: Petroșani tir. N Bâlcescw - 2, telefoane 41(42 (tecretariat), 4 14 63, 4 24 64 (secții). TIPAR UI : Tipografia Petroșani str. N. Băle eseu - 2.


