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Sesiunea Consiliului
Ieri, s-au desfășurat lucrările celei de a 

doua sesiuni din a Xlll-a legislatură a 
Consiliului popular municipal Petroșani. La 
sesiune au participat deputății în Consiliul 
popular municipal șj invitați — conducători 
de întreprinderi și instituții, ai organizați
ilor de masă și obștești, reprezentanți ai 
Consiliului popular al județului Hunedoara. 
Lucrările sesiunii au fost deschise de tova
rășul Viorel Faur, președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular municipal. 
In cadrul sesiunii au fost analizate și apro
bate hotărîri pentru adoptarea planului de 
dezvoltare economico-socială în profil teri
torial ; dezvoltarea agriculturii și industriei 
alimentare ; bugetul local pentru acest an, 
alte importante programe de lucru care vor 
contribui la perfecționarea condițiilor de

Documentele Conferinței Naficmale «1 partidului — 
programul nostru de muncă

TARA NE CERE
CiT MAI MULT CĂRBUNE !
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(?- — îndeplinirea integrală a prevederilor de plan - 
obiectiv prioritar pe agenda de lucru a 

întreprinderilor miniere
Realizarea integrală și ritmică 

a prevederilor de plan la producția 
de cărbune extras constituie, acum, 
la început de an 1983, obiectivul 
prioritar înscris pe agenda de lu
cru a conducerilor întreprinderilor

Ing. OVIDIU AVRAMESCU, directorul

miniere, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

In ziarul de azi publicăm mă
surile întreprinse în acest scop de 
conducerea întreprinderii miniere 
Bărbăteni.

________J
întreprinderii miniere Bărbăîeni

Ne concentrăm eforturile pentru completarea 
efectivelor, pentru creșterea plasării in 

fronturile direct productive
în amplul program de 

dezvoltare a mineritului 
Văii Jiului, avînd drept țel 
materializarea prevederi
lor stabilite industriei car
bonifere prin documentele 
elaborate și aprobate de 
Conferința Națională a 
partidului, colectivului 
minei Bărbăteni îi revine 
în 1983 sarcina de a spori 
producția fizică extrasă cu 
300 tone de cărbune cocsi
ficabil pe zi mai mult de- 
cît media anului 1982. 
Principalele măsuri tehni
co organizatorice necesare 
atingerii cotelor de plan 
stabilite pentru acest an 
au fost materializate încă 
din luna decembrie anul 
trecut. Astfel, practic, toa
te sectoarele productive a.

le întreprinderii dispun 
la această oră de linia de 
front activă necesară, de 
capacitățile de producție 
în măsură să asigure rea
lizarea prevederilor pe 
sectoare-și pe mină. < în a- 
cest context, singura pro
blemă cu care ne confrun
tăm, și care ne împiedică 
în realizarea ritmică a 
producției, este cca a e- 
fectivelor, a cărei rezolva
re nu s-a făcut în timp 
util. Aș vrea să precizez 
cîteva lucruri legate de 
acest aspect. Față de pri
ma zi de lucru a acestui 
an, reușim să plasăm cu 
cca. 100 de posturi în căr. 
bune mai mult. Și, totuși, 
pentru a acoperi în între
gime plasarea planificată

și posibilă de realizat în 
capacitățile productive de 
care dispunem, ne mai tre
buie încă 160 de munci
tori. O parte din aceștia 
i-am încadrat deja și exe
cută perioada de instruc
taj dinaintea trecerii la 
fronturi, astfel ca pînă la 
sfîrșitul lunii să poată fi 
plasați la locurile de mun
că programate. Cu spriji
nul organizațiilor de partid 
și sindicat, conducerea co
lectivă a întreprinderii de
pune eforturi stăruitoare

(Gontinuara In pag. a 2-a)

popular municipal
viață a oamenilor muncii, la mai buna gos
podărire a Văii Jiului, la adincirea demo
crației noastre socialiste, prin participarea 
nemijlocită, cu eficiență sporită, a tuturor 
cetățenilor și deputaților. In cadrul dezba
terilor au luat cuvintul Abraham Otto, Ho
rea Toma, Alexandru Todor, Dumitru Turnă, 
Constantin Ciolofan, Francisc lacob, David 
Gavrilă, Valentina Cerchez, Ion Dragotă, 
Dumitru Pătrășcoiu, loan Draia, Elena Zeța, 
Aurel Birlea. Intr-un spirit critic și autocri
tic, constructiv, deputății au evidențiat în 
lumina documentelor adoptate de Confe
rința Națională a partidului, posibilitățile 
de valorificare superioară a resurselor ma
terială și umane în vederea realizării inte
grale a prevederilor planului de dezvoltare 
multilaterală a Văii Jiului in anul 1983.

Bătălie pe frontul !
ț (
*
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mecanizării

Randamente înalte în 
abatajele mecanizate

Iu condițiile cînd planul Ia producția fizică de 
cărbune cocsificabil a crescut în acest an în medie 
cu 100 de tone pe zi, colectivul sectorului IV de la 
I.M Lupeni a încheiat prima decadă a lunii cu un 
plus de 2 352 de tone. Pe baza creșterii randamen
telor in abatajele mecanizate — unde s-au atins ni
vele de pînă la 14 tone pe post — toate cele patru 
brigăzi care lucrează in aceste abataje dotate cu 
complexe mecanizate, au înregistrat însemnate spo
ruri de producție. In perioada scursă de la începutul 
anului, brigada condusă de Teodor Boncalo, reali- 
zînd cel mai ridicat nivel al productivității muncii, 
a obținut o depășire a producției planificate de 1000 
de tone. Celelalte brigăzi din abataje raportează i 
Paul Grasu — plus 800 de tone. Aurel Manda — 250, 
Constantin Popa — 200 de tone peste prevederi. La 
temelia succeselor în creșterea productivității mun
cii au stat buna organizare a muncii, folosirea la 
parametri superiori a utilajelor complexe din dota
re prin întreținerea, revizia și repararea lor la 
timp, folosirea judicioasă, deplină a celor șase ore 
ale programului de lucru la front.

Prin contribuția brigăzilor din abataje, a mem
brilor formațiilor de pregătiri și întregului colectiv 
de mineri, ingineri și tehnicieni, sectorul IV al I.M. 
Lupeni extrage zilnio o producție medie de 2 200 
tone de cărbune cocsificabil.

Avram MICA, 
corespondent

Incepînd... de marți, 18 ia
nuarie, Parângul nostru găz
duiește Raliul republican 
„Salvamont". Despre aceas
tă confruntare sportivă de 
anvergură națională am 
solicitat detalii tovarășului 
dr. ing. Anton Bacu, preșe
dintele comisiei „Salva- 
mont" Petroșani,
- Raliul, organizat de 

F.R.T.A., prin comisia Cen- 
trală Tehnică Salvamont, 
constituie un concurs anual 
obligatoriu pentru toate 
formațiile Salvamont din 
țară, o modalitate de ates
tare, avind drept scop ve
rificarea pregătirii tehnice, 
schimbul de experiență și 

•întrecerea sportivă dintre 
formații.

- Care este programul 
de desfășurare a con
cursului ?
- Luni, 17 ianuarie, la

SECTORUL IV AL
I.M, LONEA

Plus 1100
tone

de cărbune
In eforturile pe care 

întregul colectiv al I.M. 
Lonea le depune pe 
frontul cărbunelui pen
tru creșterea extracției 
Ia nivelul sarcinilor sta
bilite, colectivul secto
rului IV al minei a reu
șit să materializeze mă
surile tehnico-organiza. 
torice și politico-edu
cative întreprinse pînă 
acum în realizarea unui 
plus de la începutul a. 
ntilui de 1100 de tone. 
Toate brigăzile sectoru
lui sînt energie angre
nate pentru îndeplinirea 
integrală și depășirea 
sarcinilor proprii. Re
zultatele cele mai rod
nice in acest amplu e- 
fort au fost obținute pî
nă acum de brigăzile 
conduse de loan Boțea. 
nu. cu un plus față de 
extracția planificată de 
450 de tone, Iosif Clani- 
ba cu 160 tone peste 
plan și Zaharia Bălău. 
ță cu o depășire de 140 
de tone.

1
1

*

iI

(
L
1

*

trecut am dat 
21 000 tone de 
Prima decadă

In cadrul sectorului I 
al minei Aninoasa există 
două categorii de oameni 
— unora nu Ie prea pla
ce să le aduci aminte 
de cifre, chiar șeful sec
torului, tehnicianul Petru 
Birleanu ne indeanlnă să 
găsim un subiect mai ve
sel de conver- 
sație, Pavel 
Dediu, cunos- ÎNSEMNĂRI 
cuiul șef de DE REPORTER 
brigadă ado- 
ră însă arit
metica.

— Anul 
peste plan 
cărbune,
din ianuarie și-a dovedit 
semnele bune, cîteva sute 
in plus. Noi vrem să de
monstrăm, că mecaniza
rea ușurează efortul fizic 
și. ridică randamentele. 
Am obținut 12,5 tone pe 
post, față de 7,5 planifi
cat. Diferența oglindește 
calitatea excelentă a uti
lajului românesc fabri
cat aici la noi în Vale — 
SMA-2, dar și calitatea 
muncii noastre.

Pe scurt, acestea sînt 
și argumentele celorlalți 
ortaci: Mihai Podariu,

Nicolae Adămuț, Toader 
Munteanu sau Vasile Flo- 
rea. Merge banda, in a- 
bataj nu se pierde vre
mea, și totuși oamenii i 
au avut timp să desco- ’ 
pere o „comoară" în căr- ț 
bune. De acolo și retri
buțiile generoase. .

Vorbele cum- ) 
pani te cu gri
jă de 
Dediu 
văluie 
singur, 

mare adevăr. De 
invățați cu complexul 
mecanizat, cei 40 de or- i 
taci nu vor să se mai in- , 
toarcă la „individual". »

— In mai, vom ternii- lț 
na treaba în actualul a- i 
bataj, ne luptăm să o J 
luăm de la capăt cu ace- ț 
lași complex. Cine spune > 
că acest utilaj românesc ț 
nu e bun, e neserios. i

Dediu nu e un fronta- ’ 
list prin vocație, vreo 16 ț 
ani a lucrat la pregătiri, î 
dar cînd i s-a încredințat ! 
o altă brigadă și un fron- 1 
tal n-a zis nu, doar era \

Pavel 
dez- 

un 
dar 

acum.

*
(
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'Continuare In pag. a 2-a

RALIUL REPUBLICAN „SALVAMONT”

cabana Rusu au loc în
scrierile, ședința comisiei 
tehnice și tragerea la sorți 
a echipelor pentru fiecare 
concurs. Raliul propriu-zis 
va începe marți, 18 ianua. 
rie, la ora 10, prin Festivi
tatea de deschidere, pe 
platoul tot de la cabana 
Rusu, după care se va des
fășura prima probă. Mier
curi, joi și vineri, celelalte 
probe din concurs, iar sim- 
bătă, festivitatea de închi
dere și premierea cîștigă- 
torilor.

Probele sînt dificile ridL 
cînd exigențe deosebite in 
fața participanților la raliu. 
Ca la orice concurs, pena
lizările sînt foarte drastice 
pentru orice greșeală, și 
pot determina descalifica
rea echipelor sau diminua
rea punctajului acestora, a 
poziției lor în clasamentul 
general.

- Ceea ce ne interesea
ză pe noi, susținătorii e- 
chipei gazdă, este forma 
în care se prezintă salva-

montiștii din Petroșani la 
acest concurs.
— Salvamontiștii din Pe. 

troșani prezintă la raliu 
o formație matură, omoge
nă, compusă din 12 spor
tivi de elită, cu vechi state 
de servicii care, în majori
tate, participă de ani de 
zile la acțiunile de salvare, 
avind o condiție fizică, ex
periență și rutină renumite 
în întreaga țară. Țin să su
bliniez că toți membrii e- 
chipei sînt atestați, fiind 
absolvenți ai cursurilor na. 
ționale Salvamont ; doi din
tre componenți, Daraczi și 
Inel, absolvind în '82 aces
te cursuri. Am avut in ve
dere întărirea echipei și 
cu elemente tinere, asigu
rarea de rezerve. Echipa a- 
re membri candidați - pe 
Costache Aurică. Constantin 
Popa, Aristică Popescu - 
care participă efectiv la 
toate acțiunile, antrena
mentele și ședințele de Iu. 
cru, fiind speranțe certe 
pentru formație. Totodată, 
timp de două săptămîni la 
refugiul Salvamont, inaugu-

DE S f ART...
rat de curînd, echipa a 
.dispus de condiții optime 
pentru cantonament, antre
namente și ședințe de lucru.

- Avem, desigur, „punc
tele noastre forte" — ar
gumente pentru a fi opti
miști in fața probelor din 
competiție. Care sint a- 
cestea ?
— Puncte forte avem, în. 

tr-adevăr, la mai multe pro
be. In primul rînd la o- 
rientare, căutare și salvare 
în avalanșă, probă la care 
am foșț cei mai buni la 
ultimele raliuri. Avem pen
tru această probă băieți de 
elită — veteranii echipei : 
Mitu Bîrlida. Alexandru Acs, 
Alexandru Dobai, loan Sin, 
Carol Lauran, Alexandru 
Daraczi. Și incă ceva : Pa-' 
ringul e muntele nostru pe 
caie-l cunoaștem ,,ca-n pal
mă" și ar fi culmea... să ne 
rătăcim chiar la noi acasă. 
Un atuu în plus la această

loan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a,
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Angajare plenara pentru realizarea
sarcinilor de plan la export

Ne concentrăm eforturile 
pentru completarea efectivelor

Acționând in context cu 
indicațiile și orientările 
formulate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Ni colac Ceaușescu, 
în magistralul Raport pre. 
zentat Conferinței Națio
nale privind realizarea 
exemplară a planului la 
export, colectivul între
prinderii de confecții Vul
can. îndrumat de orga
nizația de partid, a livrat 
la export. în prima 
mătate a lunii în 
confecții în valoare
peste 1.2 milioane lei. La 
ora actuală, s-a lansat 
în fabricație un nou lot 
de fuste destinate expor
tului care va fi terminat 
la finele lunii ianuarie. 
Paralel cu activitatea de 

de
intens 

a 
ca. 
tot 
lot

ne spunea : „Comitetul de 
partid, conducerea unită, 
ții au numit în fruntea 
formal iilor de lucru oa
meni temeinic pregătiți 
profesional, comuniști cu 
un ridicat nivel politic 
care au știut și știu să 
implice, să mobilizeze pe 
fiecare membru al forma-

VIAȚA DE PARTID
ju- 

curs, 
de

țici la înfăptuirea sarci
nilor de plan. Așa a cres
cut rolul și responsabilita
tea fiecărui membru al co
lectivului față de sarci
nile încredințate".

Cu toate că sarcinile 
plan au crescut de la 
an la altul în medie
15 la sută, măsurile po
litice, organizatorice în
treprinse de comitetul de 
partid în acest început dc 
an sînt menite să condu
că la realizarea 
mestrul 1 atît a 
la export, cît și 
ducția internă,
logul viu purtat la 
locului cu oameni, 
discuțiile individuale 
comuniștii, din propune
rile formulate de aceștia 

. in adunările generale a 
reieșit faptul că la l.C.

de
un 
cu

fabricație, colectivul 
aici se preocupă 
de pregătirea tehnică 
unui nou model după 
re se va confecționa, 
pentru export, încă un
de peste 20 000 de fuste. 
Despre modul cum s-a a. 
juns, chiar din primele 
ziie, din prima lună ca 
acest tinăr colectiv de 
muncă să-și îndeplineas- 
< ă sarcinile de plan la 
export. Victoria Roșea, se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii,

în tri- 
planului 
la 

Din
pro- 
dia- 
fața 
din 
cu

Vulcan sînt reale 
lăți de sporire a 
tivității muncii, 
nomisire 
mo, a energiei și combus
tibilului. Desigur pe a- 
genda de lucru a comite
tului de partid, a condu
cerii unității stă îmbună
tățirea continuă a călită, 
ții produselor, crearea 
de noi modele, încadrarea 
in indicele de consum 
planificat. Repartizarea 
de sarcini concrete fiecă
rui comunist, propagan
da vizuală reînnoită în 
lumina documentelor Con
ferinței Naționale sînt 
forme, mijloace ale mun
cii politice care conduc 
la obținerea unor rezul
tate de prestigiu.

Va) orificiu d experien
ța înaintată a anului pre
cedent — cînd I.C. Vulcan 
a depășit planul la ex
port cu 105 000 lei valu. 
tă, iar valoarea produc
ției marfă cu 3 milioane 
lei — colectivul de aici, 
în frunte cu comuniștii, 
acționează temeinic pen
tru ca în trimestrul I, pe 
întregul an, sarcinile de 
plan la export și la fon
dul intern al pieței să fie 
îndeplinite exemplar.

Constantin GRAURE

posibili, 
produc- 
de eco- 

a materiei pri-

(Urmare din pag I)

pentru a stabiliza 
forță de muncă, pentru 
crea condițiile 
rice, sociale și 
care să-i determine să 
mină în întreprindere, 
același timp, avem în 
recrutori de personal 
scopul de a crește în i 
tinuare efectivul total 
întreprindere, din 
căruia să ne putem pregă
ti profesional viitorii mi
neri și electrolăcătuși ca
lificați, țerință pe care o 
reclamă dezvoltarea an 
de an a minei în actualul 
cincinal.

Dispunem de capacita

aceasta 
a 

organizate- 
educative 

i ră- 
In 

țară 
cu 

cou
pe 

rândul'

de 
am

tea tehnică și organizatori, 
că necesară pentru reali
zarea programului dc pro
ducție pe care l-am stabi. 
rit pentru luna ianuarie 
și trimestrul I. Față 
luna decembrie 1982,
realizat in perioada trecu, 
tă din luna ianuarie a.c. o 
producție medie zilnică cu 
200 de tone mai mare. Pe 
măsura creșterii număru
lui efectivelor, prin 
centrarea acestora în 
rile de muncă direct 
ducțive ne străduim 
sigurăm toate

con-
Jocu- 
pro- 

să a.
condițiile

Băieții noștri, gata de start • ••

(Urmare din pag J)

probă e faptul că pregăti
rile pentru concurs ale e- 
chipei s-ou realizat sub în
drumarea nemijlocită a 
campioanei noastre națio
nale la orientare turistică 
Natalia Deconescu. Un alt 
punct forte al echipei il 
avem și ia proba de salva, 
re și transportul accidenta
lilor în zona de abrupt. O 
probă extrem de dură, cu 
foarte multe riscuri și posi
bilități de penalizare. Ne 
bazăm, insă, cu toată în
crederea, pe incercații al- 
piniști ai echipe- : Bîrlido, 
Sin, Lauron, Furduî Valen
tin, Silviu Vladislav, Dobai 
și Doraczi. O mențiune spe
cială vreau să fac cu pri-

vire la „doctorul" echipei, 
asistentul medical Ludovic 
Pcp, pentru rigurozitatea 
și dăruirea exemplară cu 
care o asigurat instruirea 
tuturor membrilor echipei 
in acordarea primului aju
tor - de asemenea, o pro
bă dificilă.

- Așadar, optimismul 
privind șansele de afirma
re a echipei gazdă este 
justificat...
— Băieții sînt intr-o for

mă bună, otit in ceea ce 
privește condiția fizică, cît 
și pregătirea tehnică și tac
tică. Bazîndu-ne deci 
forma buna a echipei, 
dăruirea și ambiția ei
afirmare Io această compe
tiție organizată in premie
ră la noi. in Paring, sintem

încrezători că formația noas
tră iși va valorifica la cel 
moi înalt nivel potențialul, 
va reprezenta cu cinste mi
nerii, oamenii muncii din 
municipiu, adueîndu-și con
tribuția Io creșterea presti. 
giului mișcării sportive, a 
activității montanisticii din 
Valea Jiului. Cu aceste gin- 
duri, speranțe și certitudini 
urăm, din toată inima mult 
succes băieților noștri !

ce trebuie să stea la teme
lia sporirii extracției zil
nice la producția fizică de 
cărbune cocsificabil.

Șeful de echipă Gheorghiță Acasandei, urmărește 
parametrii de funcționare a unei baterii de filtre 
presă la preparația Corcești.

Fote : Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I)
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pe 
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Frumusețea adevărată
Vă scriem in calitate de turiști. Am fost oaspeți 

ai Văii și scriem aceste rânduri impresionați de pei
sajul Văii Jiului, de condițiile bune create de edilii 
municipiului pentru ca turiștii să poată admira mi
nunata panoramă ce înconjoară Valea Jiului.

In puținele zile petrecute aici am vizitat cabana 
Pasul Vîlcan, care ne-a oferit un peisaj do o rară 
frumusețe. I,a cabană am găsit o atmosferă de... ca. 
bană și un serviciu ireproșabil. Am vizitat, de ase- 

i de 
farmec» a- 
locuri vara, 
verde, cînd 
cîntă bucu. 

că

menea, cabana Cîmpu Ipî Ncag, motelul Valea
Pești și împrejurimile acestora pline dc 
cum în peisaj de iarnă. Cum sini aceste 
cînd întreg cadrul se acoperă eu covorul 
toate păsările, într-un mare concert, iși 
riile pînă ia lăsatul întunericului ■ Ne-am zis 
frumusețea cea adevărată este aici, la munte, nu la 
noi în câmpie. Munții stîrnesc mai puternic admi
rația dceît o fac câmpiile. Vara nu am văzut aceste 
locuri dar promitem eă vom face totul pentru a vi
zita și vara această Vale a minunii care ne-a rămas 
In inimi.

...Trenul ne scoate din chinga lanțului Carpați- 
■ lor dar inimile parcă ne-au rămas pe aceste locuri 

fermecătoare. Mulțumim celor ce se ocupă ca peisa
jul Văii Jiului să devină tot mai fascinant.

M. MARCELICA, București.
Oprea ENEA, Slobozia

sarcină de partid. Cu 
Traian Popa cu Vasile 
Uâran, Nicolae Cerna, Pa- 
v-el Perciun sau Constan
tin Todor, „fundul de ex
periență" al brigăzii — 
iată fericita metaforă 
pentru minerii mai virst- 
niei — n-a stat prea mult 
de povești.

— E drept, la început, 
acum vreo 3 ani și ceva, 
mi-a căzut mai greu, măr
turisește Pavel Dediu. U- 
tilaj nou, oameni noi, 
nici poditură nu aveam 
ca lumea. Le-am zis doar 
atît, în abataj nu 
fiecare ce vrea, ci toți ce 
trebuie. La revizii și 
parații, în fiecare dumini
că, vin 3—6 oameni din 
schimburile 1 și 11. Poli
calificarea, noi n-am fă
cut-o de dragul diplome
lor. Am avut nevoie de 
cit mai multe cunoștințe, 
adică de practică. Noroc 
că șeful de schimb Flo- 
rea Adănuț, se pricepe 
la electricitate. Ion Cibu 
și Constantin Todor erau 
de formație lăcătuși, iar 
dacă se intîmpla ceva la 
combină 
renschi 
muncea cu 
schimburi
Dar oamenii trebuie înțe-

Bătălie
pe frontul
mecanizării

face

re-

•maistrul Slo- 
stătca, adică 
noi și cile două 

neîntrerupt.

Ieși și în afara abatajului, 
comunică acest secret Pa
vel Dediu.

— Veniseră în brigadă 
doi tineri vrednici, unul 
moldovean, altul moroșan. 
Ion Andrei și Nieolae Ște
fan. Cu familii, cu 
N-aveau unde să 
l-am luat de mină 
bătut pe la toate 
'unde speram ajutor. Unul 
are acum 
altul aici 
in sus.

Primiți 
chise, s-au integrat 
oulediv și tinerii Cons
tantin Chițu, Gheorghe 
Nagy, Ștefan Andrei și 
alții. Au învățat tehnica 
modernă din mers. Pe cei 
care nu cred în avanta
jele mecanizării ii invită 
în abataj.

— Să vedeți ce înseam
nă de fapt curățenia ca 
la farmacie, utilajul e 
ca nou. N-o să găsiți vreo 
laterală ruptă sau vreun 
furtun spart.

copii, 
stea, 

și am 
ușile

casă la Vulcan, 
la noi pe Vale

cu brațele des- 
în

Patruzeci de oameni or
golioși, clar nu egoiști, un 
colectiv bine sudat, fără 
absențe, țâră abateri dis
ciplinare.

— E nevoie de oameni 
prieepuți la mecanizare ? 
— monologhează șeful de 
brigadă. Dăm noi cițiva, 
luăm alții in loc. îi învă
țăm și pe aceia și cî.știgul 
este triplu, pentru noi. 
pentru oameni, pentru al
tă brigadă. Mai este însă 
ceva deosebit la noi. Șe
ful de brigadă nu e res
ponsabil cu toate ideile. 
Fiecare are porția lui de 
muncă, nu pleacă pînă 
n-o termină, dar e dator 
să și gîndească. () idee 
bună poate avea și vago
netarul, clacă e eficientă, 
o aplicăm pe loc. Se a- 
claugă in plus plasarea 
optimă, adică buna orga
nizare a muncii și dota
rea tehnică necesară.

Așadar, Parei Dediu și 
ortacii săi se află anga
jați intr-o lungă și difi
cilă bătălie pe frontul 
mecanizării. Prin focul 
argumentelor concrete, 
adică al rezultatelor, sînt 

așigura 
le va 
lor. ci
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pc cale de a-și 
victoria care nu 
aparține numai 
întregului colectiv al 
nei.
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A RĂMAS FĂRĂ
PERMIS

După ec în săptămâ
na trecută doi șoferi 
profesioniști au cunos
cut rigorile legii, întru
cât se aflau la volanul 
autobuzelor pe care le 
conduceau sub influen
ța băuturilor alcoolice, 
în această săptămînă a 
fost surprins în aceeași 
culpă Oscar Cinco la 
volanul autoturismului 
3 HD 1068. Pentru fap. 
tă egală, pedeapsă e- 
gală, permisul suspen. 
dat și amendă 500 lei. 
Dacă nu a învățat din 
trista experiență a ce
lorlalți, învață din 
propria lui greșeală.

FOAIA DE PARCURS
NU ESTE

- FACULTATIVA

țn acest an s-au Ai- 
mulțit cazurile celor 
care pornesc în cursă cu 
autovehicule proprieta
te a întreprinderilor so
cialiste să-și rezolve pro
blemele personale sau 
pur și simplu din como, 
ditate, fără să comple
teze foaia de parcurs. 
Iată două exemple con
cludente în acest sens. 
Petre Cocăilă, om al 
muncii la I.T.A. Petro
șani. își transporta so
ția la serviciu cu auto, 
duba 21 HD 2537. Bine
înțeles că pe acest tra
seu nu putea avea foa
ie de parcurs. Tot fără 
foaie de parcurs a fost 
găsit și loan Pesearu 
cu autovehiculul 21 HD 
228. Miliția și-a făcut 
datoria sancționîndu-i 
conform legilor în vi
goare, dar conducerile 
întreprinderilor unde ei 
lucrează nu au de spus 
nimic de modul cum 
unii subalterni risipesc 
combustibilul ?

DE DOUĂ ORI 
A GREȘIT

loan Bacinski în timp 
ce conducea airtuturis. 
mul 1 HD 2589 a comis 
două greșeli la regula
mentul de circulație, în 
primul rînd el circula 
seara cu defecțiuni la 
sistemul de iluminat, iar 
în al doilea rînd trans
porta un copil sul» 12 
ani pe bancheta din fa
ță. Dacă el nu a res
pectat legea, agentul de 
circulație a respectat-o 
întocmai, aplicîndu-i 
sancțiuni pentru ambe
le contravenții.

TĂ

Duminică. Iii ianuarie, 
au drept de circulație 
a uloiu cisme-le p ro p rie. 
tate personală înmatri
culate eu număr FAR A 
SOȚ.

Rubri'ă realizată cu 
spriȚn-u! Biroului 

circulație al miliției 
municipiului Pctroșa n i

(vâînfopmom sszeu tsof mu. .—i zte»

I * ÎN TRADIȚIA vacan. 
Iței de iarnă a pionierilor 

și elevilor din Valea Jiului 
Ise află, pe lingă acțiunile 

educative și cultural-artis. 
tice, o manifestare sportivă 

I frumoasă prin atmosfera 
• în care se desfășoară- și 
Iprin sensurile ei formative.

Este vorba de „Olimpiada 
all>ă a Văii Jiului", com
petiție dc schi organizată 
de Consiliul municipal âî 
organizației pionierilor. E-

diția din acest an are lpc 
sîmbătă și duminică pe 
pârtiile de la cabana Straja.
• TOT DESPRE ELEVI, 

de această dată despre cîș- 
tigătorii olimpiadelor la 
matematică, fizică și alte 
discipline. Drept răsplată 
pentru buna lor pregătire, 
aceștia vor petrece o par
te din actuala vacanță în. 
tr-o tabără organizată Ia 
una din frumoasele cabane 
din munții Vîlcan.

• AȘTEPTATE cu in
teres, unitățile dc alimen

tație publică aflate la ulti
mul etaj al magazinului 
„Jiul" se apropie de mo
mentul inaugurării.

0 O BUNA propagandă 
vizuală este asigurată Ia 
mina Dîlja, pentru infor
marea oamenilor muncii a- 
supra realizărilor colecti
vului, a sarcinilor de plan, 
pentru combaterea mani
festărilor de indisciplină. 
Nu lipsesc nici informați
ile cu privire la activități
le recreative, cum sînt

întrecerile din campiona
tul municipal de fotbal.

© LA MINA LUPENI, 
pentru mai buna gospodă
rire a energiei electrice, 
începînd din acest an a 
fost luată o măsură deose
bit dc practică și eficientă: 
contorizarca consumului 
pentru fiecare sector în 
parte.

© BLOCAT de ambalaje, 
magazinul alimentar nr. 31 
din Aeroport, strada Inde
pendenței, Petroșani, nil 
mai poate întîmpina cum

părătorii după cum doreș
te orice gazdă bună. Cum
părătorii ajung cu greu Ia 
tejghea și se descurcă tot 
atît de greu la ieșire. A- 
viz celor datori să facă 
ordine cu ambalajele co
merțului alimentar.

• CARTIERUL PETRO- 
ȘANI-Nord, cel mai tânăr 
cartier al reședinței de 
municipiu se extinde. Pe 
strada Republicii, flanca
tă de primul bloc dat în

folosință la finele anului \ 
trecut, blocul 59 B, a înce. I 
put eliberarea amplasa- I 
meniului unor noi blocuri, 
în zona fostei cofetării, a I 
magazinelor de îneălță- | 
minte și artizanat și a | 
fostului restaurant „Mine. 
rul“.

Rubrică realizată de
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cu dragoste alesul ei. 
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iar imnurile sale 
Cristalizează-n stemă 
urcușul țării drept.

Treziți din somnuri prin care mai colindă 
capete cărunte de daci, 
cu privirea întoarsă spre ceruri de oglindă 
aici ca niciunde, ne regăsim echilibrul, curați.
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făcută tot 
in regulă, 
in august 
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Spectacolul — condiția de existență a 
fiecărui colectiv artistic

care 
mai des 

activitatea 
cultură

ranță, involuntară) iese
la lumină in urma con
sultării programelor de 
activitate ale unor clu
buri. La Petrila și Vul
can, o singură excepție : 
spectacolele omagiale de
dicate zilelor de 24 și 
26 ianuarie. I,a Lupeni

și Jieț) din care credem 
că nu va absenta apre
ciata (mai ales în aceste 
sate) formație de fluie
rași. „Spectacolul specta
colelor" (satiră și umor) 
și „Tinerețe, noi te cân
tăm" (muzică ușoară) spo
resc numărul de apariții

Festivalul național 
„Cîntarea României

se 
pri ntr-o... 
intîrzicre. 
„de du

de schim- 
repe_

O disproporție 
„incomodează", 
sau mai rar, 
instituțiilor de 
este inlreținută de numă.
rul arhisuficient de repe
tiții la care se supun co
lectivele artistice și spec
tacole, nu accidentale, 
dar cîteodată îndelung 
așteptate.

„Domnișoara Julie", a— 
doua premieră a stagiu
nii, anunțată de Teatrul 
de stat „Valea Jiului" 
pentru a doua jumătate 
a lunii noiembrie, 
face simțită 
nejustificată 
După tribulații 
rată", cauzate

i bări în distribuție,
’ tițiile au demarat într-o 

formulă stabilă încă de la 
începutul lunii octom
brie. Dar, pină una alta, 
doar „Gărgărița" lui Ion 
Băieșu (intrată și ea, cel 
puțin la sediu, în cîteva 
perioade de „hibernare") 
și reluarea din stagiunea 
trecută — spectacolul „în
curcă lume" dc A. de 
HerZ — mai colorează pa
nourile de afi.șaj ale tea
trului.

O similitudine (eu sigu-

un amănunt in plus 
un microspectaeol 
muzică și poezie la sala 
de apel, ceea ce nu poa
te salva situația. Această 
tentativă și-o asumă Ca
sa de cultură din Petro
șani care și-a prevăzut o 
reprezentație cu piesa 
„Vespasian al doilea" de 
I. Dincseu și mai multe 
spectacole folclorice sub 
genericul „Cintăm cu drag 
la oameni harnici". Clu
bul din Lonea susține a- 
fișul cu programul de 
muzică populară „Cîntec 
drag din plai dc dor" (la 
căminele culturale Cimpa

scenice, ale artiștilor 
amatori din Lonea. La 
Uricani chiar mîine (ora 
10) pe scena clubului se 
va desfășura spectacolul 
tematic „Te slăvim Țară". 
Jn sala de apel a I.M. A. 
ninoasa în fiecare sîm- 
bătă formațiile clubului 
dedică minerilor micro, 
spectacole, dar de neînțe
les rămîne de ce artiștii 
amatori evită sala de 
spectacole.

In elaborarea progra
melor lunare de activita
te consiliile de conduce
re ale așezămintelor 
cultură au scăpat

vedere în această lună 
aspect de stringentă 
tualitatc : pregătirea 
tensă, complexă a forma
țiilor artistice pentru e- 
tapa județeană a Festiva
lului național „Cîntarea 
României". Chiar bisăp. 
tămînaîe. repetițiile nu 
satisfac obligația ce le 
revine prin regulamen
tul de organizare a Fes
tivalului, anume că fie
care formație artistică 
trebuie să susțină mini
mum unu-două spectaco
le pe lună. Or, această 
privire generală asupra 
programării activității 
pentru luna în curs rele
vă că destule coruri, 
formații de teatru, brigăzi 
artistice, grupuri folk 
și formații de muzică u. 
șoară, etc. se pregătesc (e 
bine s-o credem) doar 
discret, în spațiul strimt 
al sălilor de repetiții. Să 
însemne pentru ele scena 
doar o „arenă" de desfă
șurare a concursurilor im
puse de etapele Festiva
lului național „Cîntarea 
României" ?

Ioan LASCU

Se pregătește țara zi de zi 
să-ntimpine aleasa sărbătoare, 
cinstind prin fapte setea de A FI 
stăpîni ai împlinirii viitoare.

Se pregătește țara ceas de ceas 
sub bolta anotimpului, senină, 
acum cind, siguri, facem încă-un pas 
spre-un țel suprem, de aur și lumină.

Se pregătește țara cu temei, 
eternă vatră, vise carpatine — 
sărbătorind 
pe cel ce ne conduce

Sub codri cc-și inaiță 
spre necuprins doinirea 
Cu armonii de veacuri 
peste senine frunți, 
Minerul încunună 
cu fapta lui menirea 
Cetății izvorînd 
din rădăcini de munți.

„VOIEVODUL LITERATURII 
ROMANE"

• Casa de cultură din 
Petroșani omagiază îm
plinirea a 133 de ani de 
la nașterea marelui Mi
hai Eminescu. Astăzi, la 
ora 16, în sala de lectu
ră a bibliotecii are loc 
medalionul literar „Via
ța și opera lui Mihai E- 
minescu", ilustrat de o 
expoziție omonimă de 
carte. La ora 17, în sala 
studio poate fi urmărit 
recitalul de versuri „Mi- 
hai Eminescu — voievo
dul literaturii române", 
în încheiere va fi pre
zentat filmul documen
tar „Manuscrise emines
ciene". (IX.)

In palmele-i încinse 
mai pure minerale 
Aprind la strălucirea 
caratelor din piept 
Vertebra de columnă.

El nu supune stânca 
împreunînd cuvinte 
Ce ar intra-n legendă 
precum un aforism ; 
Sudoarea-i e tăișul 
pe lespedea fierbinte 
Ce-nalță temelia 
spre piscul COMUNISM, o

Vasile COJOCARU

Simțim înmugurind pe sub munte lujerii flăcării 
și-i necesar un cîntec pentru-acestea, 
un cîntec spunind că sufletul nu mai e abur 
ci ozonul pur al urcării.

Peveste din cartierul de est
orice 
luate 
mîn- 
doar

: ei. „To_ 
mamă“, 
1954 pe 
periodic 

„Am ui
te 

fac

Scenă din piesa „Ves
pasian al doilea" pre
zentată de colectivul de 
artiști amatori de la 
Casa de cultură din Pe
troșani.

h-au loc fericirile-ncropite in grabă, 
negrele pietre crapă-n fluidă lumină 
și cîntecul spune că prin ceea ce facem 
ne ridicăm la rangul de OAMENI.

MUSJCA.
ele este

ce

are, 
po- 
cu 

ori-

„.Sondajele de opinie Gal
lup spun că prenumele 
lui singur este mai cunos
cut în lume decît- 
nume (și prenume) 
la un loc. America se 
drește că a dat lumii
patru lucruri cu adevărat 
unice : baseball-ul, coca- 
cola, Miekcy- 
Mouse și El
vis" (ziarele) 
și tot ele a_ 
daugă cu a.

mărăeiune : 
„Doar unul din 
semenul nostru".

S-a născut în sud intr-un 
orășel numit iutii lazul cu 
Eucalipți (Gum Pond), iar 
mai apoi Tupelo, ceea 
în limba indienilor Chic
kasaw înseamnă Sălaș.

După războiul de sece
siune Tupelo a ajuns ora
șul mai multor inițiative. 
Soldatul John Allen' 
primul, viziunea unui 
sibil mare centru. Din 
totul alte motive, dar
cum vizionarul spune : 
„Grăbiți-vă, domnilor, și 
evitați îngrămădeala". Pri
vind înapoi, ne dăm seama 
că cea mai importantă ini
țiativă a orașului Tupelo 
a fost aceea de a riuipăra 
printre fiii săi pe F 
Aron Presley. Acesta 
naște în cartierul de 
lingă calea ferată, la 
ianuarie 1935.

Iși adora mama, primul 
său disc este o asigurare

Elvis 
se 

est. 
i B

pe viață 
tul este 
îi spune 
un disc
îi reamintește că 
tat să-mi amintesc să 
uit"... Același lucru, 
la rîndul lor și numeroșii 
săi admiratori. Ei își aga

ță de rever în 
semn de recu
noaștere un 
fel de „para
bolă vizua
lă"; „îmi pla- 

like Elvis). Doi 
la Uni verși ta- 
avut ideea de

ce Elvis". 
studenți de 
tea Vale au 
a scoate niște insigne „îmi 
place Ludwig" (bineînțe
les, Betthoven), purtate, 
apoi, de celebrități ca Isac 
Stern sau Eugene Ormandy. 
Puțini știu, pentru că El
vis n-a făcut-o niciodată 
in public, că în momentele 
de singurătate cînta la 
pian „Sonata lunii", cele
bra piesă a „adversarului" 
său. Surprins asupra fap
tului, trecea pe nesimțite 
la o lună mai terestră 
(Bloe Moon of Kentucky).

Reverele sale roz n-au 
fost încărcate de nici una 
din aceste insigne. ' 
sa bolnavă de cîntec 
purtat cu dragoste 
pe amîndouă. Sînt 
că așa a șt intrat în 
telul inimilor sfărîmate".

Totul este in regulă, 
mamă ?...

Mihai BARBU

(1

Inima 
le-a 

egală, 
sigur 

i „Ho-

• In programele lunare 
ale așezămintelor de cul
tură activitățile metodice 
nu se prea înghesuie. O 
informare (e drept, singu
lară 1) a acestei constatări 
o aduce Clubul muncito
resc din Uricani : astăzi, 
ora 17, în cadrul „Studiou
lui artistului amator", 
membrii cineclubului din 
oraș organizează dezbate
rea „Filmul de scurt me
traj în sprijinul realizării 
sarcinilor, de producție". Ci
ne le urmează exemplul ?

© Pentru tinerii din în
treprinderile Lupeniului, 
Comitetul orășenesc U.T.C. 
a inițiat o masă rotundă 
pe tema „Despre 
omenie, devotament 
săturî ale omului 
Manifestarea este 
zată în colaborare cu 
blioteca sindicală a 
bului din localitate.
• Astăzi la ora 13, for

mațiile artistice de ama
tori ale clubului muncito
resc susțin în sala de apel 
a I.M. Aninoasa, un mi- 
crospectacol. Programul 
artistic constituie epilogul 
unei festivități : înmînarea 
trofeului „Lampa de miner" 
brigăzilor fruntașe în între
cerea socialistă.

I. IONESCU

cinste,
— tră- 

nou". 
organi. 

bi- 
clu-

Un maratonist al cintecului
— Ii ocoliți pe cei care 

vor să vă ia interviuri, 
stimate Gil Dobrică ?
— Nu. îi las să-și facă 

meseria. Deci...
— Am auzit că sînteți 

din Craiova. Cred că da
că veni vorba, Bălăci și 
„Universitatea" vă pro
voacă o stare euforică...
— Oltenii sînt o echipă 

la superlativ. Cîteodată în 
ultimii 10—12 ani ei 
fost frustrați, trebuind 
se înfrunte nu numai 
jocul de pe gazon al 
vefsariîor, ci și un joc 
culise. Regret că 
s-o spun...

— „Convingerile" fot
balistice nu erau greu 
de intuit! Cit despre ce
le muzicale
— Cînt puțin, dar bun: 

George Nlcolescu, Ștefan 
Ilrușcă, Ray Charles, Ste
vie, Wonders, Otis Red
ding. Vreau să vehiculez 
marea muzică. Nu am pre
judecăți ultramoderniste. 
Selectez tot ce mi se pare 
mai valoros de la inter
pret de toate vîrstele.

— Un timp n-ați fost

Și deoda-

au 
să 
cu 

ad- 
de... 

trebuie

prea cunoscut, 
tă...
— Am 36 de 

încercat să mă 
prin 1967, cind 
să cînt la Craiova cu. 
mațiile „Dacii" și „14 
rate". Apoi, în 1977, o 
cu prima apariție la 
viziune, am scos I 
capul, ca un aisberg.

— Ce ziceți de muzica 
ușoară actuală ?
— Nu prea am multe o. 

pinii. Cunoaștem cu toții 
muzica ușoară româneas
că. Dacă ar fi s-o situez 
în contextul european al 
momentului, mi-ar veni 
mai greu. N-am participat 
la nici un festival inter
național, deși de 12—13 
ani cînt în București, Fără 
modestie, am originalita
te, am disponibilități pen
tru a deveni o incontesta
bilă valoare, dar pentru 
asta sînt încă prea puțin 
cunoscut

— Ați fost însă invitat 
și la cenaclul „Flacăra".
— Cu conducătorul ce- ■ 

naclului, Adrian Păunescu, 
sînt în relații foarte bune.

ani. Am 
lansez de 
începusem

i tbr- 
ca- 

dată 
tclc- 

bruse.

■ Este un mare poet .și uu 
mare animator al muzicii 
tineri', nu spun nici o nou
tate. Este singurul căruia 
ii ciut textele. Cit privește 
cenaclul, aștept să fiu che
mat. oricând și oriunde. A„ 
eeasta-i condiția 1

— Cit cîntați intr-o zi?
— Chiar și trei specta

cole ; in fiecare cite 40 
de minute, la un loc două 
ore. Un adevărat maraton, 
nu ?

— Apropo de... mara
ton, faceți vreo relație 
între muzică și sport ?
— Dau impresia că fac i 

sport pe scenă, nu-i așa 7 
Necesități dc ritm și de 
temperament. Fac sport și , 
în afara... spectacolelor mu- j 
zicale: alerg ! Oriunde ■
plec, îmi pun în valiză ’ 
treningul și tenișii și. ma
tinal, o iau la sănătoasa 
kilometri întregi. Aici, am 
putut fi văzut alergînd pî_ 
nă-‘ la Vulcan !

...Gil Dobrică aleargă spre 
o stea. Cineva îi aruncă in 
drum o floare roșie. .
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13,10
13,30La Biblioteca română din Roma a fost prezentat volumul

tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU
„Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari“

ROMA 14 (Agerpres). 
Mijloacele de informare 
în masă din Italia au a- 
cordat o atenție deosebită 
manifestării organizate la 
Biblioteca română din 
Roma, cu prilejul căreia 
a fost prezentat volumul 
tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu „Noi cercetări 
in domeniul compușilor 
macromoleculari", apă
rut în limba italiană la 
Editura Edimez.

Presa italiană de mare 
tiraj a relatat pe larg 
acest eveniment, despre 
manifestarea prilejuită de 
el la Biblioteca română 
din Roma. Cotidienele 
„Corriere della Sera", „II 
Mcssaggero", „II Tempo", 
„La Repubblica", agen
ția de presă ANSA ș.a. 
au remarcat atît impor
tanța teoretică, de excep
ție, a lucrării, cît și a 
aplicării ci practice. „Ex-

tinderea inventarului de 
materii prime pentru in
dustria materialelor plas
tice, prin includerea în 
circuitul economic a uno
ra mai accesibile și mai 
puțin costisitoare, sim
plificarea tehnologiilor de 
producție și economisirea 
de materiale și energie 
constituie una dintre 
principalele teme ale vo
lumului „Noi cercetări în 
domeniul compușilor ma- 
cromoleculari" al 
micianului doctor 
Elena Ceaușescu". 
demicianul E 
Ceaușescu 
ză presa — este una din
tre personalitățile emi
nente ale lumii politice 
și științifice care, pentru 
meritele sale științifice, a 
primit din partea Italiei 
mcdalile de aur jubiliare 
ale Institutului pentru 
Relații Internaționale din

acade. 
inginer 

„Aca- 
1 e n a 

menționea-

Roma și Medalia de Aur 
„Maria Curie" pentru ac
tivitatea desfășurată în 
domeniul politic și știin
țific".

Evenimentului i-au con
sacrat o amplă emisiune 
și posturile de radio ita
liene. „Academicianul 
Elena Ceaușescu este o 
cercetătoare eminentă in
tr-un sector care necesită 
o angajare totală, 
a avut ocazia s-o 
ncască a putut să-și
seama cît de mult se de
dică activității de cerce
tare. în efortul doamnei 
Elena Ceaușescu se poa
te regăsi mîndria națio
nală a fiecărui român, 
și anume aceea de a de
păși, încercare după în
cercare, orice dificultate, 
în România știința este 
privită cu mare atenție, 
dar există și preocuparea 
fermă de a pune rezul-

Cine 
întîl- 

dea

țațele muncii științifice 
exclusiv în slujba vieții, 
a progresului și prospe
rității popoarelor. Aceas
ta este orientarea dată de 
doamna Elena Ceaușescu 
colaboratorilor săi, în 
majoritate femei și mame, 
ca și domnia sa".

„Opera academicianu
lui Elena Ceaușescu, se 
arată în comentariul di
fuzat de postul de radio 
italian, a fost prezentată 
la festivitate de iluștri 
oameni de știință italieni 
ca Giuseppe Montalenti, 
Francesco Rallo, Vittorio 
Crescenzi și alții, care 
au dat o înaltă apreciere 
misiunii de mare finețe 
a colegei lor și au subli
niat îndeosebi indicați
ile pentru noi cercetări, 
într-un domeniu al știin
ței în care sînt încă atî- 
tea lucruri de descoperit".

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sub patru stea
guri ; Unirea : Lanțul a. 
mintirilor.

LONEA : Cine iubește 
și lasă.

ANINOASA : întoar-
ce-te și mai privește o da
tă.

VULCAN — Luceafărul: 
Cine iubește și lasă.

LUPENI — Cultural : 
Femeia din Ursa Mare.

URICANI : O fată feri
cită.

11,00
11,05

11,30

18,35
18,50
19,00
19,20

22,00
22,10

TV.
Telex.
Din marea carte a 
patriei.
Ecran de vacanță:

Acțiuni în favoarea păcii
Declarație 

a președintelui
S. U. A!■

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
într-un editorial privind 
discursul radiodifuzat al 
președintelui S.U.A., ziarul 
„Pravda" arată, între alte
le ; „Ronald Reagan a de
clarat că S.U.A. sînt gata 
să „ia loc la masa tratati
velor pentru a discuta mă
suri practice de natură 
să contribuie la rezolvarea 
problemelor și să ducă la 
o îmbunătățire mai traini
că și autentică a relațiilor 
dintre Est și Vest. Dacă 
într-adevăr, este așa, de
clarația președintelui S.U.A. 
este salutară. U.R.S.S. con
sideră că drumul tratative
lor sovieto-americane este 
deschis și cele două țări 
ar putea aduce o impor
tantă contribuție la cauza 
eliminării pericolului de 
război nuclear, la crearea 
pe planetă a unui climat 
de încredere și înțelegere 
reciprocă, de colaborare".
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZzzzzz/ZZZZZZZZZZZ/. ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZj

WASHINGTON 14 (A-
gerpres). într-un mesaj 
radiodifuzat, președintele 
Ronald Reagan a declarat: 
Sîntem permanent dispuși 
să ne întîlnim cu partea 
sovietică pentru a examina 
măsuri practice menite să 
ducă la soluționarea pro
blemelor și la înregistra
rea de progrese mai du
rabile și reale în relațiile 
Est-Vcst. în legătură cu 
dezarmarea, președintele 
S.U.A. a afirmat că „au 
fost puse baze serioase în 
vederea obținerii de pro
grese" în domeniul amintit 
și că guvernul sovietic 
dat semne 
în această

ci
con-
spus

scop, 
apri-

AMBASADA ROMANĂ 
DIN FRANȚA și Departa
mentul Aviației Civile au 
organizat o manifestare 
dedicată sărbătoririi naș
terii lui Aurel Vlaicu, u_ 
nul dintre pionierii avia
ției românești și mondiale, 
și împlinirii a 60 de ani de

„a 
încurajatoare" 

direcție.

★
14 (Agerpres).ROMA

„Orice propagandă în di
recția păcii trebuie să fie 
urmată de propuneri con
crete" — a spus în cursul 
unui interviu, Antonio 
Acone, președintele Aca
demiei „Simba", din Roma. 
Academia Simba — a spus 
el — încă de la crearea 
ei și-a propus drept scop 
promovarea colaborării 
pașnice și rodnice între 
națiuni. Nu este o simplă

declarație de intenții, 
un apel la o activitate 
cretă, productivă — a 
el.

Tocmai în acest 
noi vom convoca, în
lie anul acesta, la Roma, 
întîlnirea internațională, 
„împreună, pentru binele 
păcii", la care vor fi invi
tați să participe oameni 
știință, reprezentanți 
organizațiilor religioase 
femei și de tineret care
pronunță pentru dezarma, 
re și pace.

■ir
14 (Agerpres). 
nuclear este cel 
pericol care a. 

de-

de 
ai 
de 
se

la inaugurarea liniei ae
riene Paris — București, 
fiind vernisată și o expo
ziție omagială. Despre sem
nificația celor două eve
nimente a vorbit ambasa
dorul României la 
Dumitru Aninoiu.

Paris,

OSLO 
„Războiul 
mai mare 
menință omenirea, a
clarat R. Horstad deputa
tă în Stortingul norvegian. 
Un asemenea pericol, a 
menționat ea, crește consi
derabil în cazul amplasării 
în Europa occidentală de 
noi rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de 
acțiune.

ÎN CADRUL UNEI
NIUNI desfășurate, 
noaptea, sub conducerea 
lui Amin Gemayel, pre
ședintele Libanului, guver
nul libanez a hotărît să 
propună formarea rapidă 
a patru subcomitete pen
tru negocierea unei retra
geri cît mai urgente a 
forțelor israeliene invada
toare de pe teritoriul na
țional a anunțat postul de 
radio Beirut, citat de a- 
genția Associated Press.

REU. 
joi

Corb la corb... își scoate ochii

„Aventurile lui Ba_ 
bușcă“ — ultima 
parte.
Ora de muzică.
Să cîntc copiii.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (I).
Telesport: Retros
pectiva Campiona
tului Mondial de 
fotbal — Spania ’82. 
(IV)
Ora 18,00 : Dinamo 
București — Atse 
Graz. Repriza a 2-a. 
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (II).
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (III).

cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazul
nr. 11

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 
TRANSFER, pentru șantierele Petrila, Live- 
zeni, Vulcan, Lupeni și Uricani, următorul 
personal :

fecții

trală

lăcătuși montatori de utilaje și 
metalice

electricieni in construcții

instalatori sanitariști și încălzire

zidari roșari tencuitori

dulgheri construcții generale

'(in

cen-

muncitori necalificați (bărbați) avind 
de 17 ani împliniți, pentru calificare

Administrarea ilegală a 
teritoriului Namibiei de 

4 către Africa de Sud devine 
din ce în ce 
Accentuarea 
între regimul 
la Pretoria 
„Consiliu ministerial'

- tal at în iulie 1979 de R.S.A. 
pe teritoriul namibian a 
devenit evidentă. Această 
situație a dus, prin înrău
tățirea și mai mult, în ulti
ma vreme, a relațiilor din
tre cele două părți, la de
misia „președintelui con
siliului", Dirk Mudge.

Neînțelegerile accentua
te în ultima vreme, între 
guvernul de la Pretoria și 
pretinsul „Consiliu minis
terial" de la Windhoek (ca
pitala Namibiei) — instalat 
arbitrar în Africa de Sud, 
în iulie 1979, încălcînd 
dreptul legitim al poporu
lui namibian la autodeter
minare — au dus la demi
sia președintelui consi
liului, Dirk Mudge. Pentru 
a întîmpina o înlocuire „u. 
militoare" cu un guvern

mai dificilă, 
divergențelor 
minoritar de 
și așa-zisul 

" ins-

interimar „mai eficient", 
anunțată de șeful guvernu
lui de la Pretoria, Pieter 
Botha, Mudge a hotărît să 
se retragă din această așa- 
zisă funcție de conducere, 

în fapt motivele acestei 
retrageri impuse sînt cu 
totul altele. Acțiunile in-

nistrația demisionarului 
Dirk Mudge cu o alta mai 
fidelă, de „mînă forte", ca
pabilă de acțiuni mai e_ 
tiergice.

Data numirii noului con
siliu nu a fost hotărîtă. A- 
legcrea va fi grea ca sigu
ranță, căci în ciuda apa-

NOTA

mentale ale dreptului in
ternațional, Cartei O.N.U. 
și hotărîrilor adoptate pen
tru eliminarea dominației 
coloniale.

Alături de acesta, lupta 
a 

sub 
Organizației 

de 
nu-

vîrsta
prin cursuri de scurtă durată, fără scoate
re din producție în meseriile de zidari, dul
gheri, lăcătuși, instalatori încălzire și me
canici mașini și utilaje r

■ pensionari cu limită de vîrstă pentru 
o perioadă de 3 luni, avind calificare în 
meseriile de lăcătuși, electricieni și instala
tori, pentru lucrările de la Preparația Pe
trila și din orașele Petroșani, Vulcan, 
peni și Uricani.

Lu-

Retribuirea se face în acord global.

tense ale SWAPO pentru 
dobîndirea independenței 
țării, conjugate cu imposi
bilitatea „conducerii" 
la Windhoek de a face 
ță condițiilor interne 
alarmat guvernul de 
Pretoria, care își vedea 
clătinat sistemul de domi
nație asupra teritoriului na
mibian, impus împotriva 
Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. 
privind accesul la indepen
dență al Namibiei. Prin 
urmare, Pieter Botha a 
decis să înlocuiască admi.

de 
fa- 
au 
la

rențelor, motivul demisiei 
lui Dirk Mudge este altul 
decît dezacordul față de 
hotărîrea Administratoru
lui General al Namibiei, 
care a înaintat Adunării 
Naționale un proiect pri
vind interzicerea în Nami
bia a sărbătorilor tradițio
nale Sud-africane.

Acest motiv a reprezen
tat doar un pretext pentru 
Mudge ajuns în impas. Im
pas generat de rînduielile 
coloniale anacronice, exis
tente încă, contrare prin
cipiilor și normelor funda

pentru independență 
poporului namibian 
conducerea
Poporului din Africa 
Sud-Vest (SWAPO), 
meroasele proteste ale ță
rilor și popoarelor lumii 
față de situația incompa. 
tibilă creată în Namibia și 
în Africa australă în gene
ral, sînt alți factori în vir
tutea cărora a fost destabi
lizată „administrația" — 
marionetă de la Windhoek. 
Evident, aceasta a făcut ca 
R.S.A. să-și vadă amenin
țate propriile poziții de 
dominație asupra acestui 
teritoriu încercînd, așadar, 
in extremis, încă o măsu
ră prin care caută să-și a- 
sigure menținerea contro
lului asupra Namibiei, si
tuație din ce în ce mai 
greu de păstrat.

G. ANDREI

Relații suplimentare se pot obține zil
nic la biroul personal-învățămînt-retribuire, 
telefon 42670 sau 42671, interior 41.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Mariana și fiicele anunță cu durere înceta
rea din viață a scumpului lor soț și tată

ȘEULEAN VASILE
Inmormîntarea, duminică, ora 14 din Petroșani.

Colectivul A.U.T.L. Petroșani este alături de fa
milia greu încercată prin pierderea colegului lor 

ȘEULEAN VASILE
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