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ULTURĂ-ARTĂ
național „Cîntarea României"

Documentele Conferinței Nafîonale
programul nostru de muncă

Democrația socialistă, revoluționară- 
mod de afirmare a omului muncii

9 300 de tone peste 
sarcina de plan a lunii

Minerii și mecanizatorii de la cariera Cîmpu 
lui Neag întîmpină apropiata aniversare a procla
mării Republicii cu succese remarcabile pe frontul 
muncii pentru a da țării cît mai mult cărbune. De
și în ultima perioadă dificultățile s-au înmulțit, 
iarna făcîndu-și simțită prezența, sarcinile preli
minarului sînt îndeplinite și depășite. Numai ,în- 

. tr-o singură zi, 23 decembrie a.cs, din carieră au 
fost extrase suplimentar față de.; prevederi, 326 tone 
de cărbune. De la începutul lunii decembrie pînă 
în prezent cantitatea de cărbune extras peste sar
cina de plan se ridică la 9 302 tone.

însuflețiți de mobilizatoarele chemări adresate 
de Conferința Națională a partidului întregii na
țiuni, mecanizatorii, minerii și tehnicienii de - la 
cariera Cîmpu lui Neag depun eforturi stăruitoare 
și pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea 
realizării cu succes a sarcinilor de plan la produc-_ 
ția fizică de cărbune încă din primele zile ale a- 
nului viitor. A fost realizată o descopertare a zăcă- 
mintulv.i'de cărbune, în avans față de prevederile 
djț plan, care permite menținerea unui ritm intens,

productivități înalte de 12-14 tone pe post.

Pe primul loc în 
întrecere

La mina Vulcan, pe 
primul loc în întrece- 

brigăzile 
e r i, în

rea între 
de m' i n 
cinstea celei de a 30-a 
aniversări a proclamă- 

situ- 
secto- 

harnic 
de la 
peste 

mai

în anii construcției' so
cialiste din țara noastră 
— îndeosebi în acești ul
timi 17 ani care au 
cut de la Congresul 
IX-lea, cea mai 
perioadă a istoriei 
derne a României, 
solubil legată de 
gioasa activitate 

. onară a
Nicolae Ceausescu —

de.
și

rii Republicii, se 
ează. colectivul 
rului I. Acest 
colectiv a extras 
începutul anului, 
sarcinile 
bine de 
cărbune, 
cote de 
portează 
brigăzile

de plan,
13 000 tone d^ 
Cele mai mari 
depășiri le ra- 
minerii 
conduse

din 
de 

Mihai Neștian, Mihai 
Dudescu, Gheorghe 
Sa va și Florin Șerban. 
Prin faptele lor de 
muncă ei își exprimă 
hotărîrea de a înfăptui 
neabătut sarcinile ce 
le revin din documen
tele Conferinței Națio
nale a partidului.

tre- 
al 

rodnică 
mo- 

indi- 
prodi- 

revoluți- 
tovarășului

■ a 
fost’ creat un vast sistem .

. democratic, 
manifestarea 
a inițiativei 
cetățeni, fără 
de naționalitate, 
conceptul de democrație, 
semnificînd puterea popo
rului, 'a primit un conți
nut nou, care se manifes-

care permite 
creativității, 
maselor de 

deosebire 
însuși

tă printr-un sistem 
forme organizatorice 
social-politice ce asigură 
un real și eficient teren 
de afirmare plenară a 
democrației muncitorești. 
Prin cadrul instituțional 
creat, oamenii muncii, 
făuritori ai valorilor ma
teriale și spirituale, se 
pot afirma ca îndreptățiți 
parti cipanți la conducerea 
societății. „Trebuie să 
pornim — sublinia - tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
.secretar general al parti
dului, în Raportul pre
zentai la Conferința Na
țională — de la faptul că 
socialismul este opera ma
selor populare, că el se 
înfăptuiește cu poporul și

pentru popor, că democra
ția socialistă constituie o 
necesitate obiectivă pen
tru afirmarea conștientă a 
maselor populare în con
ducerea tuturor sectoarelor 
de activitate. Trebuie să 
demonstrăm în practică 
superioritatea democrați
ei socialiste, a participării 
directe a maselor popu
lare la conducerea socie
tății, față de orice formă 
a democrației burgheze".

Opera de construire 
societății 
tilateral 
înaintarea 
comunism 
complex în care,

a 
socialiste mul- 
dezvoltate și 

României spre 
este un proces 

odată

(Continuare In pag. a 2-a)

Sfîrșitul acestui an găsește noul puț cu schip 
de la I.M. Lupeni, cea mai mare și complexă insta
lație de acest fel din țară în stadiu avansat de fi
nalizare. în imagine componenți ai brizăzii condu
să de Gheorghe Toma de Ia sectorul XI investiții al 
minei Lupeni, cea care a realizat amenajările sub
terane ale puțului, compusă din șeful de brigadă 
(al doilea din stingă), Constantin Nicoară, Maier 
Toader și Dumitru

i

Cafadaru.
Foto : Ștefan NEMECSEK

Anul 1983, la U.E. Paroșeni

in-

Calificarea forței de muncă la I.M. Dîlja

Avînd 
măsuri

sistemului național cu

nea, depășiți — de pilda, 
producția netă cu peste 
3 milioane lei. 
la bază aceste 
reușim să participăm în 
„vîrful de iarnă" cu în
treaga putere, respectiv

me-
îndepli-

ritmi-
pro- să funcționăm în cadrul 
elec- sistemului - național cu
Cea circa 230\MW/h și să a- 

încheiat

în anul pe care-1 
cheiem, colectivul . ener- 
geticienilor din Paroșeni 
a avut de materializat 
două mari lucrări 
nite să asigure 
nirea integrală și
că a sarcinilor la 
ducția de energie 
trică și termică, 
dintîi care s-a 
a fost reparația capita
lă a grupului 
transformarea 
din regim de 
în regim de 
re cu priză 
Lucrarea a fost 
tată într-un termen de 9 
luni, față de 14 luni cît 
a durat transformarea 
primei turbine de acest 
gen. A doua lucrare de 
mare anvergură — re
parația capitală a blocu
lui nr. 4, de 150 MW — blocurile 
a fost terminată recent, 
intrîndu-se în probe de 
funcționare.

Prin aceste lucrări, ca 
și prin întreg programul 
de măsuri tradus în prac
tică, am reușit să 
vrăm în acest an 
mului energetic 
nai, în plus față 
vederi, peste 8 
ne kilowați-ore 
electrică și să furnizăm 
municipiului pește plan 
circa 120 000 Gcal ener
gie termică. Indicatorii 
de bază ai noului me
canism economico-finan- 
ciar au fost, de aseme- (Continuare in pag. a 2-a,

sfîrșit 
de săptămînă
• Casa de cultură 

din Petroșani îi invită 
pe tinerii 
prinderile și 
orașului la 
discotecă de 
seara, 
ducativ 
este ___ - .
publica la 35 de trepte 
de lumină", • Mîir,?, 
consiliul de 
al aceluiași 
organizează 
„Cine știe, 
pe tema „ 
socialistă —

s

invită 
între- 

instituțiile 
obișnuită 

sîmbătă
Momentul e- 

/ al reuniunii 
expunerea „Re-

din

_ Mîine, •: 
“conducere 
așezămînt 
concursul 
răspunde" 

'Democrația 
___  expresie 

a libertății de gîndire 
și acțiune în societa
tea noastră". • Dez
baterea ..Categoriile e- 
tice de omenie, drepta- 

as- 
clubul 
Lonea.

_____ folcloric 
„Cîntec drag din 
de dor", susținut 
taraf și formația 
fluierași, 
mat mîine,

5

te, cinste" are loc 
tăzi (ora 17) la 
muncitoresc 
Spectacolul

plai 
de 
de 

este progra- 
„__  ____ , tot de la
ora 17, în sala de spec
tacole a aceluiași club. 
• „Republică, mărea
ță vatră" ește generi
cul sub care formați
ile artistice de ama
tori ale Clubului mun
citoresc Uricani își vor 
da concuțșul în spec
tacolul tematic ce se 
va desfășura aici mîi
ne, de la ora 10. ț La 
biblioteca sindicală din 
Lupeni este deschisă 
de azi o expoziție de 
carte social-politică de
dicată celei de a 35-a 
aniversări a Republi
cii. • Astăzi comite
tul' U.T.C, de la I.M. 
Aniribasa organizează 
o suită de manifestări 
cultural-distractive pen
tru tinerii din întreprin
dere ' sub genericul 
„Ciubiii vă aparține".

sigurăm în întregime 
necesarul actual pentru 

municipiu
lui Petroșani. De o ase
menea putere n-am dis
pus încă niciodată, ceea 
ce înseamnă că avem 
create în totalitate con
dițiile realizării sarci
nilor pe 1983, care pre
văd o creștere de- circa 
10 la sută la energia e- 
lectrică și 30 la sută la 
energia termică.

Intrăm în ’83 cu toate 
energetice în 

funcțiune, iar părerea 
mea este că vom reuși 
să depășim chiar ni
velele stabilite. Faptul 
este confirmat prin an
gajamentele colectivului 
nostru, asumate în adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor 
muncii, care a analizat 
perspectivele pentru 
nul viitor.

nr. 1, cu termoficarea 
turbinei 

condensație 
termofica- 
reglabilă. 

execu-

li-
siște- 

națio- 
de pre- 
milioa- 
energie

a*

I ="

Dîlja nu face ex- 
dimpotrivă duce

5 
r r 
f

Ing, Alexandru 
ARUNCUTEANU, 

directorul
U.E. Paroșeni .

Mina 
cepție, 
o lipsă acută de forță de 
muncă ..........
școala sa-de calificare dis
pune de condiții ideale de 
pregătire a viitorilor 
nerî și meseriași din sub
teran. O dovadă în plus 
o constituie structura pro
fesională a personalului 
muncitor din subteran ; la 
207 mineri revin abia 108 
ajutori mineri și 95 
vagonetari. Iată însă 
lăcătușii de mină (111) și 
electricienii (92) din sub-, 
teran aproape că egalea
ză numărul minerilor, ra
portul front-servire fi-

calificată, deși

•mi-

plus

ind de 1 la 1 (400 de mi
neri calificați sau nu — 
399 meseriași de servire, 
în care includem și pe cei 
36 de artificieri). Să a- 
dăugăm, la suprafață, 182 
de meseriași, care „îngroa
șă" rinduriie personalului 
indirect productiv. După 
calculele șefului biroului 
O.P.I.R., Otto Hogman, mi
na se află sub plan în 
ceea ce privește efective-

pe 
Ne- 
ex-

de
că le, dar

m e s 
cesarul 
primat 
cată de calificare, , este

și structura 
e r i i.
de mineri, 

prin cifra planifi

de 195 (alte meserii — 85), 
cursurile de calificare ne- 
fiind însă în măsură să-1 
acopere : 3 cursuri pen
tru mineri cu 51 de parti- 
cipanți. Cursuri pentru 29 
artificieri, 7 mecanici, 15 
pârtiei, anți la alte me
serii. Cșre să fie cauzele 
acestei lipse ?

Obiectiv judecind, spre 
minerit, meserie grea, se 
îndreaptă mai puțini ti
neri și m i ti dintre ei 
nu înde.py.ie-e. condițiile 
impuse dt câiuicare. Se-

Ion VULPE
ai
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Primirea în partid 
a celor mai bune muncitoare

Democrația socialistă, revoluționară
(Urmare din pag. 1)

permanent în atenție
în urmă cu trei ani, la 

inaugurarea întreprinde
rii de confecții .Vulcan, 
efectivul organizației de 
partid nou înființată nu
măra doar 19 membri. De 
atunci, printr-o activita
te politico-educativă stă
ruitoare, concomitent cu 
maturizarea tînărului co
lectiv, cu creșterea nive
lului politic și moral- 
profesional al persona
lului, nucleul de comu
niști ai întreprinderii și-a 
lărgit mereu rîndurile 
prin primirea în partid 
a celor mai harnice, is
cusite și conștiincioase 
muncitoare.

în prezent, organizația 
de partid numără peste 
170 de membri, ceea c-e ă 
făcut posibilă din această 
primăvară restructura
rea ei, respectiv, consti
tuirea a 3 organizații de 
bază și a unui comitet de 
partid. O structură pe 
măsura amplificării acti
vității productive, a sar
cinilor complexe ce revin 
comuniștilor, întregului 
colectiv în realizarea u- 
nei producții mereu spo
rite, destinată mai ales 
exportului. Și în acest an, 
organizația de partid a 
primit 36 de membri, . 
vind in pregătire alte 5 

să

a-

uteciste care doresc 
intre în partid.

Sînt dovezi elocvente 
că întărirea organizației 
de partid a constituit p- 

- biectul preocupării con-
,__________________ ,_______ ________

Anul 1983, 
la ll.f. Patroni

mai multă 
energie electrică 

(Urmare din pag. I)

Scontăm pe o creștere | 
a ponderii producției j 
de energie electrică pe i 

i bază de cărbuni de 30 i 
i la sută, comparativ cu ; 
; 1982. A vein, de aseme- J 
; nea, în vedere rcdtt- ; 
i cerea poluării prin înlo- j 
i cuirea instalațiilor ac- ; 
; tuale de reținere a i 
■ prafului din gazele de = 
i ardere. Vom monta în i 
: acest scop 
; tre asimilate în

în măsură să
95 la sută din particu
lele de praf. Acțiunea 
se va încheia în 1984. 
Repetîndu-mă, doresc 
să subliniez certitudi
nea că în anul 1983 
vom produce mai mul
tă energie electrică și 
termică decât în 1982, 
în condiții de eficiență 
economică sporită, că 
ne vom îndeplini în 
totalitate sarcinile 
ne revin în 
rea energiei 
de care țara 
nevoie.

t
t 
t

c

|£ c
electrofil- 

țară, 
rețină

ce 
producer 
electrice 

are mare

I
I
I

tinue, judicios coordo
nate a comuniștilor, mai a- 
les a activului de partid. 
S-a urmărit, pc baza stu
diului de perspectivă, ca 
cele mai bine pregătite 
membre de partid, cum 
sînt Vatica Dogaru, Au
relia Cosținaș, Olivia 
Incze, Elena Hada, Doina 
Monoi, Maria Bordei și 
Catalina Bloc să se ocu
pe direct de cite 1—2 ti-
rțniriHaMmrmmuiifnu.

VIAȚA
DE PARTID

vutmsrtwffr/sMitenMun

nere, să le ajute în’per
fecționarea pregătirii lor 
politice, profesionale, în 
desfășurarea unei activi
tăți exemplare în pro
ducție și viața obștească, 
să-și însușească normele 
statutare. Totodată, . co
mitetul de partid, birou
rile au în vedere să an
treneze tinerele, prin or
ganizația U.T.C., respectiv, 
O.D.U.S., la diferite ac
țiuni în sprijinul produc
ției, mai ales pentru ex
port, înfrumusețarea și 
buna gospodărire a in
cintei fabricii, Ia activi
tatea culturală. De ase
menea, se urmărește ca 
viitoarele membre de 
partid să fie cuprinse în 
diferite forme de califi
care sau perfecționare 
a pregătirii profesionale.

Sînt preocupări, stră
danii care își confirmă

cu prisosință efectul. Se
cretara comitetului de 
partid, Victoria Roșea, 
ne-a vorbit cu satisfacție 
de rezultatele și compor
tarea pilduitoare în pro
ducție și societate a tine
relor primite în cursul 
acestui an în partid, ca 
Ana Bercea, Catalina 
Szdke, Zorina Turculea- 
nu, Zamfira Titi, Maria
na Pălăduță, Cornelia 
Șuică, Teodora Pîrghi, 
Angela Lup. Tinerele își 

■ depășesc cu regularita
te sarcinile de plan, par
ticipă actiVxla viața de 
organizație, la cursuri de 
perfecționare, fiind e- 
xemp.le de comportare în 
fabrică și in societate, iar 
două dintre ele, Cornelia 
Șuică și Teodora Pîrghi, 
au cîștigat locul IV la un 
concurs profesional „Miini 
îndemînatice" organizat 
de centrala industrială 
la Sibiu.

Desigur,, afirmarea ti
nerelor membre de 
partid în activitatea poli
tică și productivă este 
și rezultatul preocupă
rii continue a comitetu
lui de partid, a birourilor 
organizațiilor de bază 
pentru educarea partini
că o noilor membre de 
partid, pentru ridicarea 
activității lor politice și 
profesionale la nivelul e- 
xigențelor puse de docu
mentele Conferinței Na
ționale a partidului.

u-

cU realizarea unei noi ca
lități umane — politice și 
profesionale, se realizea
ză participarea nemijloci
tă a oamenilor muncii la 
conducerea tuturor acti
vităților politice, econo
mice, sociale, educative, 
culturale. în sistemul de
mocratic existent în țara 
noastră este integrat
manismul socialist, depli
na încredere a partidului . 
și statului în om, în ine
puizabilele lui resurse cre
atoare. Societatea socia
listă este construită de 
oameni, care în procesul 
muncii făuresc valori ma
teriale și spirituale, dar 
se modelează pe ei înșiși, 
perfecționîndu-și persona
litatea intr-un proces di
namic, aflat într-o rela
ție dialectică cu existen
ța. O expresie evidentă 
a participării directe 
procesul democratic 
reprezintă adunările 
nerale ale oamenilor mun
cii, consiliile oamenilor 
muncii, consiliile' de con
trol muncitoresc, pînă la 
consfătuirile și congrese
le pe domenii de activi
tate sau Frontul Demo
crației și Unității So-

la 
îl 

ge-

cialiste, organism ce cu
prinde toate forțele poli- 

' tice, clasele și păturile so
ciale care alcătuiesc na
țiunea noastră socialistă.

în patria noastră demo
crația are un caracter di
namic, determinat de exis
tența socială. în 
tuturor comuniștilor 
această etapă se află 
mensiunca calitativă, 
eficienței participării 
meniior muncii la actul 
democratic. Aici, în Va
lea Jiului, participarea 
minerilor, a tuturor oa
menilor muncii la demo
crația socialistă semnifi
că aspectele concrete, de 
conținut, ale perfecționă
rii muncii prin introdu
cerea noului, a tehnicii
și tehnologiilor moderne de 
extragere a cărbunelui, la 
desfășurarea unei activi
tăți eficiente prin aplica
rea noului mecanism e- 
conomico-financiar. în spi
ritul democrației, oame
nii muncii trebuie să par
ticipe la elaborarea deci
ziilor și la înfăptuirea lor, 
fiind conștienți că numai 
astfel pot să contribuie la 
sporirea avuției socialiste. 
Cele trei dimensiuni ale 
existenței sociale a oa
menilor muncii — pro
prietari, producători și 
beneficiari — se sinteti-'

atenția
în 

di- 
a 

oa-

zează în actul participă-, 
rii directe la democrația 
socialistă, la continua per
fecționare a formelor de 
conducere a statului.

în societatea româneas
că contemporană, demo
crația socialistă este un 
fapt de viață, la care 
participă, intr-o unitate 
dc gîndire și acțiune, toți 
oamenii muncii, stimu- 
lindu-și energiile creatoa
re pentru a desfășura o 
activitate eficientă pe ba
za căreia se realizează 
bunăstarea și prosperita
tea națiunii și a fiecărui 
om în parte. în concepția 
dinamică și în practica 
partidului nostru, demo
crația ește dinamică și in
divizibilă, se realizează 
aici, în mineritul Văii 
Jiului — ca pretutindeni 
în patria noastră — prin
cipiile și formele ei de ac
țiune avînd o valoare mo
bilizatoare , pențsu con
știința fiecărui bs^ț.'inun- 
cii, unicul criteriu, de e- 
valuare fiind eficiența, as
pect subliniat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Con
ferința Națională a parti
dului : „Acum este necesar 
sâ acționăm pentru buna 
funcționare și perfecțio
narea continuă a formelor 
democratice de conducere 
a societății".

Dan STEJARU

In sala căminului minei Vulcan, a avut loc o 
festivitate emoționantă, organizată în rîndul tine
rilor în întimpinarea măreței sărbători de la 30 De
cembrie ■— a 35-a aniversare a proclamării’ Repu
blicii. în cadrul festivității au fost înmînate bule
tinele de identitate la pește 200 de tineri de la șco
lile generale și liceul din localitate, care au împli
nit 14 ani.

Ștefan NEMECSEK

(Urmare din pag. t)

lecția personalului mim-. 
: citor nu se dovedește ri
guroasă în aceste condi
ții, iată de ce eurs'jri.e de 
calificare sînt absolvite 
doar în proporție de
50—60 la sută.

- Fluctuația mare (în 
luni ale acestui an 
fost încadrați la Dîlia 
inumitori, majorita- 
necalificați, si au ple- 
369, unii după ce au 

brățara de aur" 
fac- 
in- 

nedorit struc- 
calificate de 

remarca Elisa be-

9 
au 
382 
tea 

i, cat
primit 
la Dțlja), constituie 
torul principal care 
fluențează 
tura forței 
muncă, 
ta Moimir, secretar-cont.a- 
bil al Centra :.-.i de instru 
ire și școlii de calificare. 
Frecvența lâ cursuri va
riază între 60 și 70 la su
tă.

Remarcînd condițiile 
ideale ale școlii (mină- 
școală, machete, aparate 
de proiecție, epidiașcop 
etc) șî profesionalismul 
corpului de lectori (între 
alții, șase ingineri, doi 
economiști) semnalăm tot

• REVELIONUL. I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani orga
nizează petrecerea „Re
velionului ’83“ la restau
rantele „Minerul" și „Bră- 
det“ din Petroșani, „Tran
silvania" Petrila, „Mîn- 
dra“ Lonea și cabana 
„Peștera Bolii". Rezer
varea locurilor și alte 
informații în legătură cu 
organs za rea Revelionul ui 
se pot afla direct de la

șefii unităților respecti
ve.;'
• DOTARE. Recent, 

formația „Salvamont" ce 
activează la Lupeni a 
fost dotată cu o autosa
nitară Diesel. Este în curs 
dotarea formației și cu 
alte materiale.
• EXCURSIE. Un grup 

format din 17 țineri de 
la auțobaza Petroșani a 
C.M.V.J. a efectuat, timp 
de patru zile, o frumoasă 
și instructivă excursie 
în țara vecină și priete
nă, Republica Populară 
Bulgaria. Ei au vizitat cu

odată faptul 
conducerile
cate asigură 
trebui să fie 
calificarea 
nu urmăresc 
cursuri, această 
este lăsată în seama teh- puțin,
nicienilor cu... indicii. Mă- — Pentru calificarea ca- 
sură curioasă, dacă luăm drelor, intervine Otto 
în seamă faptul că pro- Hogman, trebuie luat în

că tocmai 
sectoarelor, 

selecția și ar 
interesate în 
personalului, 
frecvența la 

sarcină

mineri 30 de oameni ai 
muncii, anul trecut — 49, 
în acest an — 51, plus 
26 .care iau diplomele în 
curând. Și 
nu există.
pregătirii

totuși mineri 
Deci calitatea 

interesează mai

a minei Dîlja să asigure 
desfășurarea cursurilor 
de sondori (6.X.1981 — 6,
IX.1982), fiind transmise ducerii 
cu acest prilej și listele. 
cursanților (cite 10 de la . 
minele Livezeni,

. Lonea, Aninoasa și 5 
la Dîlja). Cum au fost în
tocmite aceste liste, pe ce 
criterii s-a bazat selecția

Petrila,
de

Birocrația și formalismul
seamă un întreg complex 
de factori socio-profesio- 
nali. Spre exemplu, că

diți 
condi- 

trebuie 
con- 

vi-

blema calificării perso
nalului muncitor a fost a- 
nalizată. în acest an în . .
c.o.rn. și in biroul său exe- mirtul de nefamiliști 
cutiv, cu prilejul mai mul
tor ședințe. Așadar, să 
fim cinstiți, se urmărește 
în principal, nu calitatea 
pregătirii, ci asigurarea 
birocratică a cifrelor pla
nificate. Formala între
prindere se soldează, fi
resc, cu infructuoase și 
sisifice încercări anuale 
de acoperire a număru
lui necesar de muncitori 
calificați. Astfel; în 1980 
au absolvit cursurile de

Livezeni nu oferă 
ții optime. Deci 
să avem în vedere și 
dițîile de viață ale 
itorilor mineri.

Punctăm din nou 
exemple formalismul 
birocrația. Anul trecut, 
au urmat cursul de arti
ficieri 15 mineri, au reu- 
șit să devină absolvenți 
doar... șapte. Printr-o a- 
dresă a combinatului s-a 
cerut școlii dc calificare

eu
Și

* 
candidaților ? Cursurile 
au fost urmate (cu inter
mitențe) de... 12 munci
tori, cu diferite. niveluri 
de pregătire și de vechi
me în muncă (1,5—22 ani). 
Doi dintre ei n-au mai 
catadicsit să se prezinte la 
examene. Comentariile 
sînt de prisos. Care să fi 
fost utilitatea acestui curs? 

Concluzia nu este chiar 
roză : datorită' și multor 
motive de . ordin subiectiv, 
perspectiva calificării for
ței de muncă la ' I.M. Dîl
ja este sumbră. De . acest 
lucru s-au convins mai

demult și factorii cu răs
punderi exprese în acest 
domeniu de la nivelul con- 

întreprinderii. A-^ 
tunci se mai poate vorbi, 
pe un ton optimist, de 
policalificare sau specia
lizare ? Această situație, 
din păcate, similară cu ce
le întîlnite în celelalte 
întreprinderi miniere din 
municipiul nostru, trebuie 
să ofere motive temeinice 
de meditație conducerii 
Combinatului minier Valea 
Jiului. Asigurînd impera
tivul contemporan al mi- 

-----«------< me- 
din 

îm-

meritului românesc — 
canizarea lucrărilor 
subteran. — trebuie 
plinite, așa cum cerea se
cretarul general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, exi
gențele formării minerțb 
lui-tehniciari,, specialist ca
pabil să strunească mo
dernele și complicatele u- 

. tilaje, să scoată la lumi
nă cit mai mult cărbune, 
atît de necesar asigurării 
independenței 
a țării. Acest
pornește însă,de la califi
carea cadrelor !

energetice 
deziderat

acest prilej orașul Ruse 
și alte localități. Reîntorși 
acasă, pe un alt traseu, 
ei au vizitat muzeul Dof- 
tana, precum și muzeul 
din Cîmpiiha. (V. Beldie)
• MARIAJ. în aceas

tă scurtă vacanță fotba
listică, fundașul central 
Florin Neagu, de la „Jiul" 
Petroșani, a zis adio ce
libatului. Ca și în Cazu
rile lui Dumitrache, Mul- 
țescu, Mușatși alți fotba
liști de. valoare din pri
mul eșalon, aleasa inimii 
lui este fiica unui miner 
de la I.M. Aninoasa, Ro-

dica Coroianu. Așadar, 
chiar dacă deocamdată 
nu se nasc prea mulți 
fotbaliști în Vale, ne 

•putem, lăuda că avem fe
te frumoase...

• BILETE DE TRATA
MENT. Comitetelor sin
dicatelor din unitățile e- 
cononiice și instituțiile din 
Valea Jiului le-au fost re
partizate 5588 bilete de 
tratament pentru anul 
1983. Biletele, urmează 
să fie distribuite oameni

lor muncii, la cererea a- 
cestora și recomandarea 
medicilor, și oferă condiții 
de tratament pentru dife
rite afecțiuni, de cazare 
de confort sporit la dife
rite stațiuni baliieo-cli- 

: materice; Biletele se pot 
procura ia comitetele sin
dicatelor din întreprinderi 
și instituții.

• SPORTURI. în holu
rile Clubului sportiv șco
lar din Petroșani a fost 
expusă o nouă ediție a 
panourilor —- fotomontaj

care prezintă, pe ramuri I 
sportive, performanțele în- I 
registrate în acest an și I 
perspectivele ce și le-au • 
propus pentru anul 1983 I 
sportivii acestei adevăra- I 
te pepiniere a municipiu- ■ 
lui. Cel mai interesant pa- | 
nou aparține sporturilor . 
albe, cu care urmează să I 
intrăm în plin sezon.

Rubrică realizată de I
Ioan LASCU >
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Formațiile artistice de amatori și interprețiiParticipare numeroasa, 
nivel calitativ ridicat

V

Ajunsă Ia final, etapa 
de masă a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", ediția 1981—1983, 
impune de la bun început 
o concluzie : 
cu precedenta ediție, miș
carea artistică de 
tori din Valea Jiului a în
registrat o creștere sensi
bilă atît în planul cantita
tiv cit și în cel calitativ. 
Semnalăm în 
proliferarea — în 
bun al cuvîntulut 
formațiilor de teatru, 
brigăzilor artistice, a mon
tajelor literar-muzicale, 
genuri artistice cu preg
nante'valențe . educative. 
Casapiete' cultură Petro
șani- (trei formații de tea- 

-trii), teatrul muncitoresc 
„Ana Colda" din Lupeni 
(cu secții în limbile 
mână și maghiară), 
bul muncitoresc 
(cu o formație de 
scurt și alta de teatru ta 
mai multe acte) repre
zintă acum adevărate
puncte de referință în do
meniul teatrului de ama
tori. Ele stat secondate
de Clubul .sindicatelor din 
Vulcan și Clubul munci
toresc Aninoasa.

Brigăzile artistice 
grupurile de satiră și 
mor au pus în reală 
cureătură juriul de la faza 
municipală, unele din a- 
ceste formații fiind foar
te apropiate ca valoare. 
Brigăzile artistice de la 
Lonea și Petrila, cele 
din Vulcan și Lupeni au 
adus în scenă cu curaj și 
ascuțit spirit critic defi
ciențele ce se întîlnesc la

comparativ

ama-

primul rînd 
sensul

— a
a

ro-
Clu-

Lonea 
teatru

și 
u- 
în-

locurile de muncă, în în
treprinderile și instituți
ile unde muncesc artiștii 
amatori. Este îmbucură
tor că multe dintre ele 
aparțin întreprinderilor 
miniere Petrila, Aninoa
sa, Paroșcni, Bărbăteni, 
Uricani, preparați ilor căr
bunelui de la Petrila și - 
. Corcești, întreprinderii 
„Viscoza" din Lupeni etc.

Dintre montajele litera
re au reținut atenția cel 
al clubului din Aninoasa, 
cu un colectiv consolidat 
in ediția precedentă a „Cta- 
tării României'*, și ce) 'al 
Spitalului orășensec din 
Lupeni. Am remarcat și 
cițiva recitatori cu deo
sebită sensibilitate : Cris
tina Popescu (Aninoasa), 
Arpad David (Lupeni), 
Gheorghe Stoica (Petro
șani), Ion Țigăntele (Uri
cani) ș.a.

Casele de cultură și 
cluburile muncitorești s-au 
străduit să acopere mai 
bine genurile artistice; 
cluburile din Lonea, Lu
peni: și Aninoasa, Casa 
de cultură din Petroșani 
au avut o prezență ce le 
situează cel puțin la nive
lul ediției anterioare a 
Festivalului, iar cluburi
le din Petrila, Vulcan și 
Uricani Înregistrează un 
vizibil progres. Trebuie să 
recunoaștem însă deschis 
că unele formații ce re
prezintă aceste ' așezăminte 
de cultură au fost pre
gătite cu puțin timp îna
inte de concurs, 
dind pe alocuri 
ranță și lipsă de

dare cu scena și publicul 
spectator.

Alt aspect care a ieșit 
la iveală cu prilejul aces
tei’ confruntări artistice 
este o diminuare a for
mațiilor coregrafice. Dansul 
popular, pînă mai ieri de 
tradiție în programele ar
tistice ale 
caselor de cultură, 
serios 
preocupări a Casei 
cultură Petroșani și 
bului muncitoresc 
câni.

O notă bună se 
acorda numărului mai ma-

clubta-ilor . și 
intră 

numai în sfera de 
de 

a Clu- 
Uri-

poate

individuali promovați
întreprinderi, instituții, așezăminte de 

cultură :
Montaje literar-muzicale: Casa de cul

tură Petroșani, Clubul muncitoresc Ani- 
noasa, Clubul sindicatelor Vulcan, Spi
talul orășenesc Lupeni.

Recitatori și grupuri de recitatori': 
I.M. Lupeni, Adriana Meszaroș și Arpad 
David (club Lupeni), C ' " " .
(club Aninoasa), Gheorghe Stoica (Casa 
de cultură Petroșani).

Teatru într-un act: Clubul muncito
resc Lonca, Clubul muncitoresc Aninoa
sa. Clubul sindicatelor Vulcan,

Teatru în m«*i multe acte: Clubul mun
citoresc Lonea, Casa de cultură J’etroșani.

Festivalul național „Cîntarea României"

dove- 
ncsigu- 
acomo-

Taraful Școlii generale nr. 5 din Vulcan

re de obiceiuri folclorice 
(Cimpa, Jieț, Paroșeni), 
formațiilor de fluierași — 
trebuie consemnată și în
cercarea, de la Banița —, 
grupurilor vocale folclo
rice.

De asemenea, bine pre
gătite, ca repertorii și stil 
de interpretare sînt și for
mațiile de muzică ușoa
ră „Acustic" (Casa de 
cultură Petroșani), „Armo
nic grup" (Clubul sindi
catelor Vulcan), 
(IM. Bărbăteni) 
înființata 
(S.S.H. Vulcan).

Așa cum se poate ve
dea din clasificarea alătu
rată, 91 de formații artis
tice și interpreți indivi
duali vor
Jiului în etapa 
nă a Festivalului 
„Cîntarea României' 
mărul mare 
este expresia 
de-puse 
factorii 
tărîmul

k

I 
!
c

c

„Colinda Țării pentru 
minerii Văii Jiului**
Sub egida, Consiliului în răstimpul, celor do- 

municipal de educație uă zile programul de des- 
politică și cultură soci
alistă, în zilele de marți, 
28 și miercuri, 29 de
cembrie, se organizează 
ediția a IlI-a a Festi
valului obiceiurilor . laice 
de iarnă „Colinda Țării 
pentru minerii Văii Jiu
lui*. Acest festival are ca 
oaspete ÎS grupuri și for
mații de colindători, din 
județele Alba, Arad, Ar
geș, Brașov, Cluj, Gorj, 
Iași, Ialomița, Maramu
reș, Mehedinți, Sibiu, Vil- 
cea, precum și alte 9 din 
județul Hunedoara și din 
Valea Jiului. Remarcăm 
prezența la festival pen
tru a treia oară conse
cutiv a grupului de co
lindători aparținînd că
minului cultural Săvîr- 
șin (județul Arad). Ar
tiștii amatori din aceas
tă localitate și-au 
primat dorința de a 
întâlni și în acest an cu 
minerii de la Vulcan, pe 
care i-au 
goarea și 
tindelor
Mureșului
cufi.

ex-
se

desfălat eu vi- 
pitorescul co
de pe Valea 
și in anii- tvfir

fășurare a festivalului 
cuprinde microspectacole 

în sălile de apel ale în
treprinderilor miniere 
(mărfi, ora 10,30), iar în 
după-amiaza aceleiași zi
le (de la ora 17) spec
tacole de obiceiuri laice 
pe scenele cluburilor și 
c tiselor de cultură. 
Miercuri, între orele 9. și 
10 pe strada 
din Petroșani 
fi admirate 
port popular 
mafiile specifice 
obiceiurile laice din di
verse zone ale țării, în
șirate într-un falnic alai 
al colindătorilor. Mani
festația va culmina cu un 
spectacol susținut în fa
ța casei de cultură de 
toate formațiile partici
pante.

Optimismul, dragostea 
de viață, spectaculosul fol
cloric își vor da 
într-un eveniment 
tural de cea mai 
că rezonanță în 

tuturor oamenilor 
Jiului. <

Republicii 
vor putea 

pitorescul 
și costu- 

pentru

Ion IOANA

„Color* 
și nou 

„Hidraulic*

reprezenta Valea 
județea- 
național 
“. NU-: 

al . acestora 
eîorțuri-lor 

constant de toți 
educaționali pe 

cultural-artistic.

Ioan LAȘCU

Lăcătuș la sectorul 
al I.M. Lonea, Petru 
vine aproape 
seară la club, 
ce necunoscut 
ventează sala 
masă sau de 
ca unul ce (poate la 
ceput nu se aștepta 
el) seară de seară și-a pi
curat în suflet cîte pu
țină dragoste pentru tea
tru, literatură, ix-ntril'ac
tivitatea culturală în ge
nere.

A început eu o piesă de 
teatru la Căminul cultu
ral Cimpa, acum mai bi
ne de șase ani. Apoi a ur
mat alta. Au venit spec
tacole și concursuri la Pe
trila, Petroșani, Geoagiu. 
în toamna lui 1976 
transferat" la Clubul 

_ citorese Lonea, ca 
' localnic get-beget.
debutat cu un rol în pie
sa „Idee" de Petre Bărbu- 
lescu. Ulterior și-a des
coperit înclinații pentru

seară de 
Nu ca ori

ce frec- 
de tenis de 
biliard, ci 

în- 
nici

„s-a 
mun- 

~ orice 
Aici a

Soîiști de muzică ușoară: Gheorghe 
Știr — I.M. Lonea, Nieolae Popa — Clu
bul sindicatelor Vulcan, Mariana , June 
— I.M. Paroșeni, Margareta Grohmann 
și Gabriel Pongratz — Clubul sindicatelor 
Lupeni.

Grupuri și soliști de muzică folk i
_ „Cristal" — Clubul sindicatelor Lupeni,

Cristina Popescu „Filigran" — Casa de cultură Petroșani, 
Florentin Budea — I.U.M. Petroșani, ilea
na Berki — U.E. Paroșeni.

Orchestre și soliști vocali de muzică 
populară,: orchestra „Parîngul" a Văii 
Jiului, Constantin Ionașcu — Clubul sin
dicatelor Lupeni, Elena Cornea — Clu
bul sindicatelor Vulcan, Ileana Aistani, 
Victor Aistani, Rodica Cîrstea, Ion Cim- 
poieru, Nieolae Agăleanu— Casa de ' 
cultură Petroșani.

Soliști instrumentiști de muzică popu
lară : Ionel Coza, Ion Pașealău, Nieolae 
Neag — Clubul sindicatelor Petrila, duet 
saxofon : Gheorghe Tripon și Liviîi Lung 
— Casa de cultură Petroșani.

Obicei folcloric : Căminul -cultural Cim
pa — „La șezătoare", Căminul cultural 
Jieț — „Pițărăii", Căminul cultural Pa
roșeni — „Măsuratul oilor" și „Colinda 
în Valea Jiului".

Grupuri vocale folclorice : Casa de cul
tură Petroșani, Căminul; cultural Iscroni, 
Căminul cultural Cîmpu lui Neag.

Fluierași: Clubul muncitoresc Lonea, . 
Căminul cultural Dealul Babii.

Dansuri populare : Clubul muncitoresc 
Uricani, Casa dc cultură Petroșani

Dans modern : Clubul sindicatelor Vul
can, Clara I.apșanschi (solo) — Clubul 
sindicatelor Petrila.

Dans
Școala

Dans 
șani.

Momente vesele : Alexandru David —
I.M, Lonea, Ștefan Popescu — I.F.A. „Vîs- 
coza" Lupi-ni, ' Aurel Oprean — I.M. U- 
ricani.

Pantomimă (dans comic) : Clubul sin
dicatelor Lupeni.

Fanfara reunită a minerilor V’ăii Jiului.

din 
mâ-

Pe

Teatrul muncitoresc „Ana Colda" 
Lupeni (secțiile în limba română și 
ghiară).

Teatru folcloric : Casa de cultură 
troșani.

Teatru pentru copii : Casa de cultură 
Petroșani.

Brigăzi artistice ; Clubul muncitoresc 
Lonea, Preparația cărbunelui Petrila, 
Preparatia cărbunelui Coroiești, I.F.A 
Viscoza" Lupeni, I.M. Uricani.

Grupuri de satiră și umor : Casa 
cultură Petroșani. -

Formații de satiră și umor: Clubul 
muncitoresc Lonea, I.M. Petrila, I.M. A- 
ninoasa, I.M. Paroșeni, I.M. Bărbăteni.

■ Formații corale : corul feminin al sin
dicatului învățămînt Petroșani — Petri
la, corul bărbătesc „Freamătul ădîncului" 
al I.M. Petrila, corul mixt al tineretului 
de la I.U.M. Petroșani, corul mixt și co* 
nil în limba maghiară ale Clubului sin
dicatelor Vulcan, corul mixt al sindica
tului învățămînt Lupeni, grupul coral ca
meral al Casei de cultură Petroșani.

Muzică ușoară: grupul de muzică rock 
„Acustic” — Casa de cultură Petroșani, 
grupul de muzică pop „Color" —- I.M, 
Bărbăteni, grupul vocal-instrurnental 
„Gențiana" — I.M. Lupeni, formațiile de 
muzică ușoară „Armonic grup" ■— Clubul 
sindicatelor Vulcan si „Hidraulic" — 
S.S.H. Vulcan.

cie

clasic : Gabriela Fodor (solo) — 
poulară de artă.
tematic : Casa de cultură Petro.

Hoi tineri artiști amatori 
și matura tor pasiune

satiră și umor, evoluînd 
în programe ale brigăzi
lor artistice : „Picături... 
picături" (text de G. 
graru), „La țintă" și „Bri
gada în 'acțiune* (texte 
de Viorel Turlca). în edi
ția 1979—1981 a Festiva
lului „Cîntarea Români
ei" a putut fi văzut în 
spectacolul „Sus cortina", 
iar acum în încă două t 
„N-avem probleme" și 
„Spectacolul spectacole
lor" (texte de același 
Negraru). Dragostea 
tîi, teatrul, n-a fost 
uitării. „O problemă 
familie" de V. Stoenescu, 
„Motanul încălțat" (spec
tacol pentru copii, după 
Frații Grimm) și acum ia- 

Idee" (o nouă pu-

Ne-

(tex țe

G. 
din- 
dată 
: de

nere în scenă), conturea
ză poate un ciclu în perse
verentele și ncostentati- 
vele stădanii de artist a- 
mator ale- lui Petru Dan. 

tonei Rad, tot lăcătuș 
(în vîrstă de 26 ani) la 

/ .sectorul VTII al minei I.o- 
nea este, alături de orta
cul său, unul din nu prea 
numeroșii tineri c- -— 
ventează cu 
clubul acestei 
deri.

„Ca și lui Tică ilari, îini 
place această muncă grea, 
care ne cere, multe efor
turi, dar care e frumosȘă, 
e modul nostru de a ne 
petrece timpul liber și de 
a ne defini personalitatea. 
Din păcate, încă prea pu
țini tineri de la I.M. Lo-

CC free* 
asid uitate 
întrcprin-

nea activează la club în ' 
cele două formații de tea
tru, brigada artistică sau • 
muzică ușoară. Ceilalți, cî- 
teva sute, sînt 
unei mentalități 
ei, unii opinînd fără în
conjur că nu au încrede
re în ceea ce facem".

Aproape șapte ani de 
stagiu ca artiști amatori, 
peste 209 de spectacole, 
sute și sute de ore de re
petiții, premii în diferi
te concursuri, apariții la 
televiziune, împletirea 

muncii productive cu mun
ca artistică, iată un pal
mares cu care se pot impune 
atenției doi adevărați ar
tiști amatori de la Lonca. 
Lor li se adaugă 
și alți ortaci întru pasiu
ne și tinerețe : 
Cioară, Aurel Tăian, 
Butnaru, Constantin Gean-

’ gă. Clubul muncitoresc 
Lonea întinerește.

tributari 
nelalocul

acum

Elena 
loan

mîna 
Cul- 

adîn- 
rîndul

Văii

Teatrul folcloric — 
o apariție de incontes- 
tabilă originalitate nu 
numai în activitatea 
Casei de cultură Pe
troșani, ci și în întrea
ga mișcare artistică de 
amatori a Văii Jiului.
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LONDRA 24 (Agerpres). 
— Consiliul Marii Londre 
a proclamat anul 1983 
„Anul păcii". în confor
mitate cu hotărîrea auto
rităților municipale ale 
capitalei britanice, „Anul 
păcii" va începe la 3 ia
nuarie 1983, cînd într-unul 
dintre marile parcuri lon
doneze va fi dezvelit un 
monument simbolic înfă
țișând o femele finind în 
mină un porumbel. Pe 
parcursul anului viitor, îii 
capitala britanică vor fi 
organizate manifestări în 
cadrul „Anului păcii" în
tre care seminarii consa
crate problemelor dezar
mării, securității și co
operării, un festival al 
cîntecului pentru pace, o 
campanie împotriva răz
boiului, precum și o în
tâlnire a reprezentanților 
marilor orașe ale lumii. 
Prin organizarea unor 
mari adunări populare și 
mitinguri se va urmări in
formarea și mobilizarea o- 
piniei publice la lupta 
pentru dezarmare și pace.

WASHINGTON 24 (A-
gerpres). — Organizația 
obștească din S.U.A. inti
tulată „Centrul păcii din 
Washington" a adresat 
locuitorilor Statelor Uni
te un apel la începerea u- 
nei campanii de protest 
împotriva cursei înarmări
lor și în favoarea dezar
mării.. inclusiv împotriva 
planurilor de instalare în 
1983 a unor noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune 
în unele state europene 
membre ale NATO. în 
declarația publicată în 
acest sens se arată, între 
altele : „Din cauza noi
lor planuri de înarmare 
intrăm într-una din peri
oadele cele mai îngrijo
rătoare din istoria ome

în favoarea păcii
nirii". Documentul a- 
dresează un apel la înfăp
tuirea' unor măsuri prac
tice de dezarmare, aver- 
tizînd că intensificarea 
cursei înarmărilor nucle
are sporește considerabil 
riscurile declanșării unui 
război mondial.

★
BOGOTA 24 (Agerpres).

— Columbia s-a înscris 
printre țările care au sem
nat Tratatul de neprolife- 
rare a armelor : nucleare
— transmite agenția co- 
lumbiană de presă COL- 
PRES, citind un co
municat oficial dat pu
blicității la Bogota. Co
municatul precizează că în 
baza prevederilor Trata
tului, semnat de președin
tele țării, Belisario Be- 
tancour Cuartas, Columbia 
va milita ferm pentru u- 
tilizarea energiei nuclea
re în scopuri pașnice, pen
tru întronarea în regiunea 
unui climat de pace și co
operare.

★
TOKIO 24 (Agerpres).

— în orașul japonez Kobe 
a avut loc un mare mi-

COLUMBIA j

„Starea de urgență economică44
BOGOTA 24 (Agerpres). 

— Guvernul ^columbian 
a declarat „starea de ur
gență economică" pe o pe
rioadă de 50 de zile, mă
sură prevăzută în Consti
tuție pentru decretarea 
de reforme economice, în 
special în domeniul fiscal, 
anunță agenția France 
Presse.

„Starea de urgență e- 
conomică", declarată pen
tru a doua oară de la ve
nirea la putere a preșe- 

ting al reprezentanților o- 
piniei publice împotriva 
cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace. După 
cum relatează ziarul „Aka- 
hata", vorbitorii la miting 
au subliniat necesitatea re
ducerii cheltuielilor mi
litare ale Japoniei și ac
tivizării manifestărilor o- 
piniei publice în favoarea 
adoptării unor măsuri 
practice de dezarmare, în 
primul rînd de dezarma
re nucleară.

★
BONN 24 (Agerpres). — 

Consiliul municipal al o- 
rașului vest-german Mun
den a adoptat o hotărîre 
prin care localitatea a fost 
proclamată zonă denucle- 
ar’zată. în document se 
arată că în perioada ur
mătoare autoritățile mu
nicipale nu vor permite 
ridicarea în oraș a unor 
construcții și fabricarea 
de materiale de natură să 
servească la producția, 
stocarea, instalarea și 
transportul armelor nu
cleare, chimice și a altor 
arme de nimicire în ma
să.

dintelui Belisario Be- 
tancour, va permite pute
rii executive să decreteze, 
după cum a precizat șeful 
siatuiui într-un discurs 
radiotelevizat, o reduce-- 
re a impozitelor pe unele 
sategorii de produse, lan
sarea unui program pri
vind construirea a 120 000 
de „locuințe populare" în 
1983, o majorare a tari-, 
felcr la transportul ur
ban și sporirea prețului la 
benzină cu circa 18 la su
tă.

1982 - cel mal dificil 
an al țărilor 

latino-americane
NAȚIUNILE UNITE 24 

(Agerpres), — Anul 1982 
a fost cei mai dificil an 
economic al țărilor- latino- 
americane, înregistrat de 
la criza din 1930, se arată 
într-un raport ' prelimi
nar al comisiei O.N.U. pen
tru America Latină, trans
mis de agenția Reuter.

Scăderea veniturilor, 
creșterea șomajului și de
ficitul balanței de plăți 
externe au fost principa
lele cauze ale instabili
tății politice și sociale 
din regiune, precizează 
raportul. Totodată, este 
menționat faptul că pro
ducția generală de bu
nuri de larg consum a 
scăzut cu 1 la sută, fiind 
cea mai , nefavorabilă si, 
tuație înregistrată în ul
timii 40 de ani, iar veni
tul pe locuitor s-a redus 
cu 3 la sută.

Conform statisticii, in
flații generală a fost de 80 
la sută, în acest an, de
pășind toate previziunile, 
fapt care reflectă impactul 
recesiunii economice mon
diale asupra economiei 
țărilor latino-americane, 
relatează sursa citată.

„Sindicat internațional 
al crimei"

ROMA 24 (Agerpres). 
— Politiția italiană a des
coperit recent o întinsă re
țea de membri ai unui 
„sindicat internațional al 
crimei", care se ocupau 
cu contrabanda de narco
tice. Drept urmare, la 
Neapole au fost arestate 
17 persoane, printre care 
figurează și membri ai 
mafiei locale. Au fost con
fiscate, în cursul opera
țiilor poliției, 73 kilogra
me de cocaină în valoare 
de circa 5 miliarde lire 
italiene.

11,00 Telex. 11,05 E- 
cran de vacanță. 11,45 
Republica — anul XXXV. 
Itinerare în noua geo
grafie a patriei. 12,10 Ora 
de muzică. 13,10 Noi în 
anul 2 000. 13,30 La sfîr- 
șit de săptămînă. 18,30 
Decembrie: cronica e- 
venimentelor politice.

CETĂȚENI!
Sticlele și borcanele goale se pot preda 

magazinelor Alimentara și de legume-fructe
• la schimb ;
• contra marfă ;
• sau numerar.
Contribuiți, astfel, la 

circuitul economic a unor 
se materiale.

18,50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,20 La sfîr- 
șit de săptămînă. Telo 
enciclopedi'ă. 19,50 Julio 
Iglesias din nou... pe
stadion. 20,10 Film ar
tistic i „Singurătatea fio- ’ 
rilor“ — producție a Ca-* 
se( de Filme Trei. 21,35 
Varietăți... antologice. 
Selecțiuni din cele mai 
bune programe de diver
tisment. 22,15 Telejurnal. 
22,25 La sfîrșit de săp
tămînă. Mondovision.

reintroducerea în 
însemnate resur-

Sport • Sport • Sport * Sport ♦ Sport • Spor
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In avangarda marn performanțe

Aron Cindea justifică, 
..prin rezultate, locul pe* 

care ar trebui să-l ocupe 
luptele libere (mai ales la 
seniori) din municipiul 
nostru pe plan național.

. Fiu al Văii Jiului, desco
perit și pregătit cu o per
severență * d e m n ă de 
toată lauda de pri
ceputul și ambițiosul 
antrenor Vasile Făgaș, e- 
levul Liceului industrial 
din .Petroșani (clasa a 
Xll-a C) a parcurs toate 
categoriile mici de vîrstă 
și greutate, impresionînd 
prin calitățile fizice na
tive, viteza de reacție, 
forța specifică necesară 
sportului bărbăției. S- a 
impus însă și prin echili
brul psihic, seriozitatea în 
pregătire, predilecția pen
tru anumite procedee teh
nice (morișca, șurubul etc), 
devenind de temut pen
tru partenerii de catego
rie.

S-au împlinit cinci ani 
de cînd juniorul din Petro
șani practică sportul feți
lor frumoși — au existat 
voci pesimiste care îl con
siderau „terminat", cică 
„forțat" în competițiile 
copiilor în jurul greută
ții de -tJ kg (vicecampion 
balcanic, campion nați
onal etc.), la juniori va 
da... in primire. Cuplul 
antrcnor-elev a oferit o 
replică fermă, fără prea 
multe comentarii, prin 
rezultate. Iată, de fapt, ce
fiiiiiii/iimiiniiiiiiiiiiiiin.'i

LUPTE LIBERE 
ihiiiiihiiiiii/hiiiiiiiiiiiiiiii 

a însemnat 1982 pentru 
Aron Cîndea — titluri de 
campion național al ju
niorilor (Tg. Mureș, . mar
tie), al școlarilor (Cons
tanța, aprilie) și al Con
cursului de toamnă (Tg. 
Mureș, decembrie), toate 
la 65’ kg. în întrecerile 
desfășurate pe bătrînul 
continent, a obținut bron
zul internaționanelor Re
publicii Democrate Ger
mane, a ocupat, de două 
ori, locul -V în Bulgaria și 
Ungaria și un loc VI la 
internaționalele Români
ei, dar la categoria su
perioară de vîrstă, a spe
ranțelor olimpice. Antre
norii federali și colegii 
de lot îl prețuiesc pentru 
arsenalul său tehnic, dar 
și pentru ambiția sa ; mul
te victorii fiind obținute 

de el prin tuș și superi
oritate tehnică, ceea ce îl 
menține în prim-planul 
categoriei. în fața impre
sionantei sale panoplii 
cu trofee, ne întrebăm 
totuși dacă Aron Cîndea 
a „dat" totul în materie 
de mare performanță. 
Răspunde antrenorul Va
sile Făgaș :

— Calitățile fizice ex- • 
celente, tehnica și ambi
ția îl recomandă pe Aron 
între luptătorii de viitor 
la speranțe olimpice și 
seniori. Mai are însă de 
lucrat la capitolul viteză 
de execuție, pentru a fi 
luptător complet îi mai 
trebuie sute, chiar mii de 
ore de antrenament și în
treceri. Seriozitate exis
tă din partea lui, lucidi
tate tactică a dobîndiț, 
pentru a urca în ierarhia 
luptelor trebuie să rămî- 
nă într-o permanentă 
competiție cu marile ve
leități sportive.

De marți, Aron Cîndea 
se află în cantonament, la 
Odorhei, cu lotul național' 
de juniori, în vederea vi
itorului sezon competițio- 
nal. Rămîne să confirme 
nu numai că este un spor
tiv exemplar, ci și că, îm
preună cu descoperitorul și- 
șlefuitorul de valori Va-, 
sile Făgaș, a descoperit 
calea de afirmare a lup
telor din Valea Jtului spre 
marea performanță.

Ion VULPE

Pauză competițîonală 
și pentru arbitrii de fotbal

Pe măsură ce întoarcem 
ultimele file ale calenda
rului '82 întrecerile spor
tive își micșorează numă- 

-rul. Printre ele, bineînțe
les, și fotbalul, a ... luat 

. „vacanță".
* Ca atare bilanțul sfîr- 
șitului de sezon, întocmit 
cu ocazia ședinței de a- 
naliză a colegiului muni
cipal de arbitri merită a- 
tenția cuvenită.

Avînd loc într-un mo- 
' ment în care la toate ni

velele se acționează, cu 
toate mijloacele, pentru a 
impulsiona avîntul fotba
lului românesc (și să re
cunoaștem unul din facto
ri este și arbitrajul), ana
liza a reușit o sinteză am
plă asupra rezultatelor ob
ținute în acest an de ca
valerii fluierului din mu
nicipiul nostru, dar mai a- 
les ■ a trasat principalele 
sarcini în lumina cărora 
ei trebuie Să acționeze în 
anul 1983.

Darea de seamă pre
zentată de tovarășul Ște
fan Mareș, președintele 
colegiului municipal, a re
liefat evoluția de ansam
blu a arbitrilor, rezultate
le individuale obținute, 
analizînd Cu un profund 
spirit critic situația actua
lă a arbitrajelor în Valea 
Jiului. A reieșit că față de 
alți ani, anul 1982 a mar
cat c activitate Simțitor 
îmbunătățită prin aceea 

că s-au prestat arbitraje 
competitive, care au asi
gurat buna desfășurare a 
partidelor. înființarea (în
că din primăvară) a șub- 
colegiului din Vulcan a 
permis o mai largă desfă
șurare de forțe pe terito
riul Văii, avînd în vedere 
numărul mare de meciuri 
impuse de diversele com
petiții ce au fost organi
zate.

Luînd cuvântul, o serie 
de arbitri au contribuit, 
prin observațiile critice și 
autocritice la crearea unei 
atmosfere constructive 
care poate — și trebuie — 
să constituie baza trâini-' 
că a rezultatelor ce se vor 
obține în viitor. Dintre 
problemele discutate a- 
mintim ; pregătirea din 
timp a arbitrilor de pers
pectivă pentru categoria I 
și loturile divizionare (O- 
vidiu Cosma); o mai ma
re atenție pentru partide
le de juniori — tratate u- 
neori cu ușurință —, ca 
și asigurarea materiale
lor de propagandă sporti
vă pentru tineri, asigura
rea, la bazele sportive un
de au loc partidele, a oa
menilor și organelor de 
ordine (Alexandru Tres- 
tian); c selecție mai seve
ră și .obiectivă la admite
rea candidaților pentru 
noile cursuri de arbitri 
(loan Danciu) ; necesita
tea autoperfecționării din'

punct. de vedere practic 
și teoretic (Mihai Foceac); 
necesitatea unei prezențe 
mai active a arbitrilor la 
ședințele de pregătire fi
zică (Alexandru Naidin); 
necesitatea unei mai strîn- 
se colaborări între cole
giul municipal și colegiul 
județean, combaterea dras
tică a abaterilor pentru 
a contribui astfel la dis- 
•ciplinăreă jucătorilor și 
ecnipeîor (loan Suciu); e- * 
liminarea lipsurilor în ce
ea ce privește completarea 
foilor de arbitraj, comisia 
județeană de fotbal să a- 
corde mai mult sprijin 
comisiei. municipale (Stai- 
cu Băloi — secretar
C.M.E.F.S.).

în încheierea discuți
ilor și a ședinței de ana
liză, tovarășul Roman Șer- 
ban, președintele comisiei 
județene de fotbal a răs
puns problemelor ridicate 
și a asigurat pe membrii 
colegiului municipal că în 
continuare comisia jude
țeană de fotbal, colegiul 
județean de arbitri, vor 
sprijini activ arbitrii din 
Valea Jiului printr-o co
laborare rodnică, pentru 
ca în urma unor arbitraje 
competente, corecte și fără 
cusur fotbalul din Valea 
Jiului, al județului Hune- , 
doara, implicit fotbalul ' 
românesc să-și întărească 
reputația cîștigată.

Alexandru TĂTAR
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