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Conferința pe țară 
a președinților 

consiliilor populare

SCRISOAREA 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ADRESATA CELOR CARE I-AU TRIMIS 
MESAJE DE FELICITARE SI URĂRI CU 
PRILEJUL ÎMPLINIRII A 50 DE ANI DE 

ACTIVITATE REVOLUȚIONARA ȘI AL 
\NIVERSARII ZILEI DE NAȘTERE

ÎNCHEIEREA VIZITEI
DE FRIETEKIE ÎN TARA 

NOASTRĂ A MAIESTĂȚII SALE 
REGELE HUSSEIN IBN TALAL 
încheierea convorbirilor oficiale

Cu prilejul împlinirii a 
St’i"' ani de activitate re- 
vU .ouară și al aniversă
rii zilei de naștere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a primit un 
mare număr de mesaje, 
telegrame și scrisori prin 
care oamenii muncii din 
întreaga țară — muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați 
și femei, tineri și vârstnici, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități —. 
însuflețiți de puternice sen
timente de stimă și res
pect. de profundă dragoste 
și înaltă recunoștință, i-au 

„Doresc să adresez cele mai calde mulțumiri or
ganelor și organizațiilor de partid, de stat și obș
tești organizațiilor Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, ministerelor și celorlalte organizații 
și instituții centrale și locale, precum și comuniști
lor și tuturor oamenilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, care mi-au trimis 
telegrame și mesaje de felicitare și urări cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară 
și al aniversării zilei de naștere.

Apreciez toate aceste manifestări ca o expresie 
a dragostei, atașamentului și profundei încrederi 
în gloriosul nostru partid — al cărui militant sînt 
și în rindurile căruia am slujit și slujesc interesele 
și aspirațiile fundamentale ale întregii națiuni, cau
za socialismului și comunismului în România —, 
ca o nouă și puternică afirmare a voinței și hotă- 
ririi unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră de a acționa și în viitor, 
în strinsă unitate în jurul forței sale politice con
ducătoare — Partidul Comunist Român —. pentru 
regizarea neabătută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru socialist, a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XII-Iea și de 
Conferința Națională in vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei și ridicării generale a nive
lului de civilizație și bunăstare a poporului.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest pri
lej pentru a adresa, dip toată inima, tuturor celor 
ce mi-au trimis asemenea mesaje și scrisori, între
gului nostru popor, cele mai calde urări de succese, 
realizări și satisfacții tot mai mari in muncă și in 
viață, in activitatea consacrată înfăptuirii prevede- 
riloi actualului cincinal, 1981—1985, a istoricului 
Program de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, 
multă sănătate și fericire !“.

NICOLAE CEAUȘESCU

adresat calde felicitări și 
urări de viață îndelungată, 
de sănătate și fericire, de 
noi și mari succeie în ac
tivitatea de supremă răs
pundere pe care o desfă
șoară, cu neobosită ener
gie, în fruntea partidului și 
a statului, pentru progre
sul și bunăstarea întregii 
națiuni, pentru înflorirea 
multilaterală a României 
socialiste.

Mulțumind călduros pen
tru aceste manifestări, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tuturor celor ce 
i-au trimis mesaje și tele
grame de felicitare și u- 
rări următoarea scrisoare :

Vineri, 13 februarie, au 
continuat în Capitală lu
crările Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor 
populare.

In cursul dimineții an 
fest reluate dezbaterile în 
plen, în cadrul cărora s-au 
exprimat, cu înaltă exigen
ță și responsabilitate, în- 
'.r-o pregnantă atmosferă 
de lucru, aspecte prioritare 
ale activității pe care o 
desfășoară organele locale 
ale puterii și administra
ției de stat pentru realiza
rea importantelor sarcini 
ee le revin în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-Iea și 
Conferința Națională ale 
partidului, de Congresul 
al II-lea al Consiliilor 
populare, pentru edifica
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

După-amiază, lucrările 
au avut loc în cadrul celor 
12 secțiuni de lucru ale 
Conferinței, pe grupe dc 
județe.

în spiritul înaltei exi
gențe comuniste, al profun
dei responsabilități care 
au caracterizat întreaga 
desfășurare de pînă acum 
a lucrărilor Conferinței, 
participanții la dezbateri 
au evidențiat justețea po
liticii partidului și statului 
nostru de dezvoltare multi
laterală a țării, de ridica
re neîntreruptă a bunăstă
rii întregului nostru po
por. în mod unanim ei au 
dat o înaltă apreciere ro
lului esențial, determi
nant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea politicii dc 
dezvoltare armonioasă, e- 
chilibrată și în ritm susți
nut a tuturor județelor, în 
perfecționarea și adînci- 

AZI, LA POSTURILE DE RADIO SI 
TELEVIZIUNE

Azi, în jurul orei 9,30, posturile de radio și te
leviziune vor transmite direct, de la Palatul Spor
turilor și Culturii, ședința de închidere a lucrărilor 
Conferinței pe țară a președinților Consiliilor popu
lare.

rea democrației socialiste, 
preocupării statornice pe 
care secretarul general 
al partidului,' președintele 
Republicii o consacră pro
gresului multilateral al 
patriei, creșterii prestigiu
lui internațional ai Româ
niei socialiste.

Pornind de la 'responsa
bilitățile sporite ce revin 
consiliilor populare în con
ducerea vieții economice 
și sociale, vorbitorii au 
analizat temeinic modul 
în care au acționat orga
nele locale ale puterii și 
administrației de stat, în 
perioada 1981—1982, pen
tru înfăptuirea planului 
național unic de dezvolta
re a țării în profil terito
rial, relevînd rezultatele 
pozitive obținute in toate 
domeniile. Ei au propus, 
totodată, o serie de mă
suri pentru îndeplinirea e- 
xemplară a prevederilor 
pe întregul cincinal, subli
niind necesitatea realizării, 
în fiecare județ — la ni
velul anului 1985 — a u- 
nci activități economice de 
cel puțin 70 000 lei pe lo
cuitor. S-a arătat că, în 
calitatea lor de titulare de 
plan în profil teritorial, 
consiliile populare trebuie 
să acționeze mai hotărît 
pentru îndrumarea unitară 
a activității colectivelor 
din fiecare întreprindere, 
astfel ca acestea să-și con
centreze atenția în direc
ția realizării ritmice a 
producției fizice, a crește
rii ei cantitative și calita
tive. în dezbateri s-a su
bliniat că, pe baza progra
melor existente, consiliile 
populare trebuie să asigu
re toate condițiile pentru 
dezvoltarea bazei de <ma- 

(Continuace în pag. a l-a)

Vineri dimineața s-au 
încheiat convorbirile ofi. 
ciale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Ta- 

i lai al Regatului Hașemit 
al Iordaniei.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi șefi 
de stat au relevat cu sa
tisfacție rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor 
purtate într-o atmosferă

Ceremonia
Vineri la amiază, s-a în

cheiat vizita de prietenie 
întreprinsă în țara noas
tră, la invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către Ma
iestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Ha
șemit al Iordaniei.

Prin rezultatele salo 
rodnice, noul dialog la ni
vel înalt româno-iorda
nian se înscrie ca un mo
ment deosebit în evoluția 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, ca o 
contribuție de seamă la 
cauza păcii, cooperării și 
înțelegerii internaționale.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hus-

I 
i 
j
i
i
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I.M, PETRILA

în 1O zile,
4000 de tone extrase

suplimentar
In luna februarie, o- 

dată cu trecerea la noul 
program de lucru pe trei 
schimburi a 8 ore, mine
rii de la Petrila au ex
tras suplimentar la zi 
aproape 6000 tone de căr
bune, sporind producti
vitatea muncii la nivel de 
întreprindere cu 353 kg 
pe post, cu peste 1000 
kg pe post în cărbune, a- 
jungind în abataje să 
crească cu 1471 kg pe 
post față de cea obținută 
în condițiile vechiului 
program de lucru. Aceas
tă depășire a productivi
tății muncii a condus la 
extragerea unei producții 
suplimentare de peste 

de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, ce carac
terizează dialogul la nivel 
înalt româno-iordanian.

Totodată, cei doi șefi de 
stat au stabilit să continue 
contactele româno-iorda- 
niene la nîvel înalt, subli
niind însemnătatea lor 
pentru continua dezvol
tare a raporturilor dintre 
țările și popoarele noastre, 
pentru cauza păcii, destin
derii și colaborării inter
naționale.

placării
sein Ibn Talal au sosii 
împreună la aeroport.

Un mare număr de bu- 
cureșleni aflați pe aero
port la plecarea «înaltului 
oaspete au făcut președin
telui Nicolae Ceaușescu 
și regelui Hussein o caldă 
manifestare de prietenie, 
i-au ovaționat îndelung.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat un căl
duros rămas bun de la 
Maiestatea Sa regele Hus
sein Ibn Talal. Cei doi șefi 
de stat și-au strâns cu
căldură mîinile, s-au îm
brățișat.

Un . grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și regelui Hus
sein buchete de flori.

La ora 12,15, aeronava 
specială cu care a călăto
rit suveranul iordanian a 
decolat.

4000 tone de cărbune în 
cele 10 zile care au tre
cut de la aplicarea nou
lui program. Pentru ob
ținerea acestor succese, 
un rol important, pe lin
gă măsurile curente, l-au 
avut acțiunile inițiate de 
conducerea minei pri
vind întreținerea prin
cipalelor galerii de trans
port și asigurarea unui 
aeraj corespunzător în 
subteran. Avînd în vede
re că producția pe care 
trebuia să o livreze mina 
Petrila este in continuă

Gheorghc BOȚEA

(Continuare iu pag. a 2-a)

SUB SEMNUL URGENȚELOR PE ȘANTIERE

Sporirea efectivelor oe constructori — 
o necesitate stringentă la Lupeni

j Nivele de vîrf ale

In acest an, în orașul
Lupeni, construcția de 
apartamente se menține 

i la cote ridicate. Vor fi 
construite în total 438 

! de noi apartamente am
plasate in zona centrului 

i civic. Din acestea, 15 blo
curi de locuințe vor fi cu 
patru etaje, iar 5 blocuri 

i cu diafragmă și spații co
merciale la parter. Adop. 

i tînd o soluție constructi
vă modernă, beneficiarul 

| a stabilit ca 314 a- 
• paitamente să fie cons- 
î truite din oanouri mari 
: prefabricate.

Ținindu »e cont de ex- 
ș periența dwbîndită în a- 
i

nul trecut, de dificultăți
le care au generat întîr- 
zieri față de prevederile 
din graficele fizice pe 
șantierul din Lupeni, în 
acest an frontul de lucru 
este mai bine pregătit. 
Din cele 15 blocuri cu 
patru etaje, la 10 blocuri 
de locuințe lucrările au 
fost atacate și se află în 
diferite faze de execuție 
Alte patru blocuri au 
amplasamentele asigura
te.

După cum am consta
tat pe șantier, in tri
mestrul I al acestui an 
există condiții pentru 
predarea a 24

de apartamente în i 
blocul 48 și alte 28 de a- ; 
partamente în blocul 4A. i 
Din informațiile primite i 
de la Consiliul popular \ 
orășenesc, a reieșit că în l 
curînd va fi eliberat am
plasamentul pentru încă 
un bloc cu 4 etaje în a- 
propierea blocului 25, din 
cartierul Bărbăteni IV.
în cursul trimestrului II 
vor fi asigurate condiți
ile de , începere a cons
trucției pentru alte 7

Viore! STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

productivităiii muncii
In condițiile noului program de lucru 

in subteran, colectivul minei Lupeni a 
sporit substanțial realizările zilnice. Cel 
mai puternic sector productiv al între
prinderii, sectorul IV, se afirmă in a- 
cest cadru, prin fapte de muncă remar
cabile, hotărît de a cîștiga în acest an 
un loc de frunte al întrecerii socialiste, 
in ziua de 17 februarie, colectivul secto
rului a extras o producție record : 2450 
tone de cărbune cocsificabil. Inregistrînd 
în fiecare zi de la trecerea la noul pro
gram de lucru plusuri față de sarcinile 
fizice planificate, cele patru brigăzi din 
abatajele frontale dotate cu complexe 
mecanizate de susținere și tăiere — con. 
duse de Paul Grasu, Constantin Popa, 
Teodor Boncalo și Aurel Manda — au 
extras pînă ieri, împreună, 3064 tone de 
cărbune peste prevederi. Nivelul mediu 
al productivității muncii obținută pe în
tregul sector, de 5,175 tone pe post, este 
cel mai ridicat nivel atins pe Vale.

Ritmic, oroducție 
peste pian

Minerii din sectorul III producție al 
minei Livczeni oferă un bun exemplu 
de ritmicitate în realizarea și depăși
rea planului de extracție a cărbunelui. 
Mobilizați susținut de organizația de 
partid, de conducerea tehnică a sectoru
lui (șef de sector ing. Vasile Popescu), 

ei au majorat plusul de cărbune, de 
numai 65 de tone din luna ianuarie, la 
1138 tone pînă în ziua de 16 februarie, 
în condițiile noului program de lucru cu 
trei schimburi a 8 ore pe zi. In prima 
jumătate a lunii februarie au fost extra
se suplimentar sarcinilor de plan peste 
1000 tone de cărbune. Contribuția cea 
mai mare la depășirea ritmică a planu
lui de producție al sectorului o aduce 
brigada minerului fruntaș Petru Scră- 
deanu, brigadă care exploatează cu 
randament sporit un complex de susți
nere mecanizată de producție româ
nească, SMA-2.
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Verificarea exigentă a pregătirii 
practice a elevilor

O formă specifică de e- 
valuare a deprinderilor și 
priceperilor practice, pre
cum și a cunoștințelor teo
retice ale elevilor din licee, 
o reprezintă concursurile 
pe meserii care se desfă
șoară îd mai multe etape, 
începînd eu faza pe clasă, 
continuind cu cele pe școa
lă, județ, minister' și țară. 
Acest mod de eșalonare a 
concursului, urmărește, pt 
de o parte, cuprinderea ți
nui număr mare de elev i 
și pe altă parte, selecțio
narea celor mai butii d ra
ție cei buni.

tu prima decadă a aces
tei luni (5—7 februarie) s-a 
desfășurat faza județeană 
a concursului meserii, 
pentru toate profiiclc și 
meseriile ce se regăsesc in 
cel puțin două unități li
ceale sau școli profesiona
le din județ. Pentru a a 
sigura condițiile cele mai 
bune de desfășurare a pro
belor practice și teoretice 
au fost alese 14 unități li
ceale și 4 întreprinderi bi
ne dotate eu utilaje, scule, 
dispozitive și aparate

Elevii liceelor industria 
K- din Valea Jiului au par
ticipat la ".rotilele : mine, 
mecanică, electrotehnică, 
construcții, industrie u- 
șoâră, prelucrarea lemnu
lui — treapta I liceu, și 
la meseriile miner, mocani, 
mașini și utilaje, electri
cian de mină. prelucrări 
prin așchiere — treapta a 
Il-a liceu ; electrician 
de mină, mecanic mașini 
și utilaje, sudor — ia școa
la profesională.

în cadrul probei practi
ce au fost alese utilaje, o. 
perații și lucrări specifici 
meseriei in , are se pregă
tesc elevii Astfel, pentru 
cele specifice industriei mi
niere, elevii au executat 
lucrări în ateiiercle-școală 
și la mina Dîlja, la locurile 
dr muncă unde vor fi în

cadrați după absolvirea 
școlii. Executate corespun- 
rător programelor școlare, 
lucrările au prezentat un 
grad de complexitate în 
corelație cu cerințele eco
nomice actuale. Dintre a- 
cestea amintim demontarea. 
repararea, montarea, veri
ficarea ciocanului de aba
taj și tăierea în frontul d ? 
lucru, controlul frontului 
de lucru, amplasarea gău
rilor de mină, pregătirea 
sculelor pentru perforarea 
cu perforator P 90 montat 
-.<• coloană telescopică, re-

Concursul pe meserii
pararea unui perforator P 
90, depistarea unui defect, 
și remedierea lui, ia un 
.•«•fret antigrizutos 03 A, a- 
limentarea unui motor e- 
lectric de 13 kW prin in
termediul unui contactor 
automat.

Datorită pregătirii inten
sive a loturilor de elevi, 
selecționate in urma eta
pei pe școală, a calității 
practicii în producție, co
ordonată de maiștrii ins
tructori și inginerii din li
cee și școli generale care 
au treapta 1, la faza jude
țeană a Concursului pe me
serii au fost obținute 68 de 
premii și mențiuni. S-au 
remarcat liceele industria
le din Petroșani (6 locuri I. 
5 locuri 11, <i locuri III, 5 
mențiuni). Vulcan (4 locuri 
1, 5 locuri 11, 4 locuri III, 
9 mențiuni), nr. -1 Lupeni 
(3 locuri I, 3 locuri II, 1 
loc 111, și 5 mențiuni), Pe- 
t.-ila (un loc 1, un loc II). 
In ceea ce privește școlile 
generale cu treapta I de 
liceu s-au obținut urmă
toarele rezultate : Școala
gencraiu nr. 4 Petroșani — 
3 locuri Ill : Școala gene
rală nr 4 Vulcan — un loc

II și două mențiuni ; Școa
la generală nr, 6 Petriia — 
un loc III.

Elevii care au obținut re
zultate deosebite clasifi- 
eîndu-se pe locul 1 sînt : 
Paul Țrifan (clasă a IX-a 
mecanică, Liceul industrial 
Petroșani), Adrian Tiurea 
• clasa a IX-a electrotehni
că, Liceul industrial nr, 1 
T.upeni), Vasile Ungureanu 
(clasa a IX-a mine, Liceul 
industrial Lupeni), Călin 
Boaijiu (clasa a X-a mine. 
Liceul industrial Vulcan), 
Mircea Incze (clasa a X-a 
mine, Liceul industrial Vul
can), loan Briceag (clasa a
XI- a mecanici mașini și u- 
tilaje. Liceul industrial Vul
can). Adrian Cojanu (clasa 
a Xll-a mecanici mașini 
și utilaje. Liceul industrial 
Petroșani), Gyula Antal 
(clasa a XJ-a electrician 
mină. Liceul industrial 1 Lu
peni), Lucian Petrișor (cla
sa a, Xll-a electrician de 
mină, Liceul industrial Pe
troșani), T.cnuțiu Mălină 
(clasa a XI-a, miner. Li
ceul industrial Petroșani), 
Costel Nicoară (clasa a
XII- a, miner, Liceul indus
tria: Vulcan), loan Carpa 
(anul I, școala profesiona
lă mecanici mașini și utila
je — Liceul industrial Pe
troșani). Cristian lloalgă 
(anul I, școala profesiona
lă — electrician de mină, 
Liceul industrial Petroșani) 
și Viorica Batinaș (anul I,

școala profesională — strun
gar, Liceul industria! Pe
triia).

Pentru acești elevi ur
mează o perioadă de și 
mai intense pregătiri în 
vederea obținerii unor re
zultate de prestigiu la faza 
pe minister a concursului. 
Le dorim succes, adresîn- 
du-)c urarea dc a repre
zenta cu cinste mineritul 
Văii Jiului.
tng. Matilda UZONOVICI, 

inspector școlar

Gazeta de perete !
în uzina noastră 

două gazete de 
puse fiecare chiar 
trârea in clădirea 
pală, avînd deci 
tatca să fie urmărite zil
nic de către toți 
rii uzinei. Prima 
prezintă operativ 
montele politice și 
mai importante 
sau ale lunii, iar conținu
tul eî este urmărit eu 
interes. Cea de-a doua, în
să, cuprinde și la această 
dată doar trei fotografii, 
ultima ediție a gazetei 
nefiind schimbată de 3—4 
luni, Ținînd seama că în 
uzină au fost declarați în
tre timp alți fruntași în 
întrecerea socialistă, al 
căror număr pe secții este 
mult mai mare de trei, 
sugerez ca, pe rînd, pe o 
anumită perioadă scurtă 
chipul acestora să fie făcut 
cunoscut tuturor lucrăto
rilor uzinei.

Petru STOI, 
operator turbine, 

U.E. Paroșeni
I’.S. Iată o propunere 

care subscriem întrutotul 
și de care trebuie să țină 
seama și 
țional al 
de partid 
uzinei.

ex i stă 
perete -?x- 

ia in- 
princi- 

posibili-

lucrăto- 
gazetă 
eveni- 
sociale 

ale zilei

la

colectivul redac- 
gazetei, organele 
și de sindicat ale

i ț
i

*
î i
i ț i
r♦
i

\ 
i
\
ț

Exemple ale
statornic iei

La 1 februarie, am fost 
părtași la un moment a- 
parte din viața colecti
vului l.F.A. „Viscoza" Lu
peni : ieșirea la pensie a 
două dintre cele mai bu
ne muncitoare. Este vor
ba de comunistele lulia- 
na Raica și Maria Belea, 
cu 33 și, respectiv, 27 de 
ani petrecuți în același 
colectiv, în același loc 
de muncă. Așadar, o 
exemplară statornicie pe 
frontul muncii, o pildui
toare participare cu în
treaga ființă la saltul 
prin timp al colectivului 
care în urmă cu trei de
cenii le-a 
în tainele 

în urmă 
nii ele au 
durile colectivului din fa
brică pe drumul i 
MUNCA. Acum, 
au ajuns la capătul 
cestui drum al demnită
ții, tovarășele de muncă 
s-au adunat în jurul lor, 
cu acea căldură, gingășie 
și atașament cum numai 
ele, femeile, știu s-o fa
că. pentru a lc răsplăti 
efortul lor neîntrerupt 
cu care au participat ani

in munca
la ridicarea prix 
unității. Cuvintele 

espărțîre ale 
sărbătorite, 

multe despre 
i strînsă de 

colectivul in 
Maria Belea și Iu- 
Raica au muncit și 

aplecat eu dragoste 
noile generații de

călăuzit 
meseriei 
cu trei 

intrat în

pașii 
alese, 
dece- 

rîn-

numit 
cînd, 

I a-

la rînd 
tigiului 
calde de di 
celor două 
spun mai 
legătura lo 
colectiv. Dc 
care 
liana 
s-au 
spre 
muncitoare pe care le-au . 
îndrumat și ajutat să in- * 
vețe meserie. „E greu ( 
să te desparți de < 
oamenii cu care 
ai împărțit deopotrivă ț 
bucuriile muncii și greu- 1 
tățile“ a spus luliana ' 
Raica. „Am rămas cu gîil- 1 
dul tainic eă oricînd mă i 
voi reîntoarce în fabrică < 
intre tovarășele mele dc 1 
muncă, le voi găsi ace- ț 
leași bune prietene cum i 
am fost noi în permanen? . 
ță. Este sentimentul cal î 
re-mi alină regretul des- ț 
părțirii". (Maria Belea) .

La aceste cuvinte, re- ' 
mai n- ea I 
e sa'/ ic- i 
prins -- un 
.-abil din I 
eetiv har- I

porterul c< 
adăuga? 
ția de a fi 
moment re 
viața unu 
nic. (A.T.)

4000 de tone 
extrase suplimentar

(Urmare dm pay. 1)

creștere, conducerea mi
nei, împreună cu cele ale 
sectoarelor, au avut in 
permanența în atenție a- 
sigurarea noilor capaci
tăți de producție. A fost 
pregătit orizontul 100, 
în blocul 1, stratul 3 sec 
tor II și orizontul 50 pen, 
tru sectorui V. Noi ca
pacități de producție au 
fost date în funcțiune și 
la celelalte sectoare <1 
III și IV'. astfel ca toate 
cele cinci sectoare cie 
producție ale minei să-sț 
realizeze ritmic și inte
gral sarcinii, ce le revin

Condițiile concrete dc. 
zăcământ și experiența 
cîștigată in exploatarea 
abatajele.? irmitale cu ta
van de rezistență (•" ia 
număr) — în care s-au 
obținui produc'.: vități 
mari de pi tă la 8 și chiar 

tone pe post — i-au de
terminat pe minerii de 
la Petriia să treacă Ia 
generalizarea acestei me
tode la toate abatajele

din stratul ale sectoa
relor I, II, III și IV. De 
asemenea se va extinde 
mecanizarea in stratul 
4, acolo unde condițiile 
de zăcămînt permit a- 
cesl lucru, Pentru a pu
tea să asigure tuturor 
fronturilor do lucru oa
meni calificați, in prezent 
ia mina Petriia funcțio
nează 5 cursuri de. mi
neri. artificieri, lăcătuși 
și el. clricieni care însu
mează 125 de cuisanți
cărora ■inducerile sec-
LOiiru.Mr și mine i le-au
creat b a te con d i t ; i?' ca
să paatâ iuera și frec
von ta .unsurile ci< ai if i-
care.

Complexul dc mâsuci
inițiat de coieelivui mi
nei Petriia. sun ;ud»uma-
rea puterim-'i <>ri>ani/a-
ții de partid. hotărirea și 
abnegația cu care s-a 
trecut ia materializarea 
lui se regăsesc, așa cum 
•.-sie firesc, în creșterile 
dc producție înregistra
te, în sporul dc producti
vitate nbtinut.

j (A1 rRUN-'A.ȘiI 1-4 iN-
TRECEREA SOC1AL1S- 

| TA de la l.A.C.C.V.J. s-au 
I stabilit de curînd, în ca

drul adunării- generale a 
■ reprezentanților oamenilor 
I muncii. La activitatea din

rest- Aninoas.*. în activita
tea individuală, dc pregă
tire a hranei pentru mi
neri, s-au remarcat bucă- 
tărescle Ana Enachc (can
tina Vulcan—Paroșeni) — 
locul 1 : Eufrosina Drăcea 
(cantina Lupeni) — II; I- 
rina l-tiza (cantina Live- 
zeni) — III. (T.S.)

• UN MAGAZIN NOU.
cantine două premii întîi :
cantinele Vulcan 
șeni și Lupeni; 
locul I căminul

— Paro- 
cămine : 
munci to-

Forestierii din Iscroni vor 
avea la dispoziție un ma
gazin alimentar de incintă, 
unitâte nouă care, vă in

Monturii — reglori Ti- 
beriu Țclegredean, Cons
tantin Mepdelovits și 
Ștefan Harkai „la lu
cru" in cadrul atelieru
lui de reparat metano- 
metre si interferometre 
de la t.P.S.R.l .E.E.M. 
Petroșani.

‘Urmare din pao D

i blocuri cu 278 de aparta
mente. Se creează astfel 

i premisele pentru ieșirea 
i din dificultățile intim. 
; piuate pînă acum : întîr- 
i zieri în execuție, nefina- 
i lizarea . lucrărilor de sis- 
i tematizare și de dotare a 
i noilor ansambluri dc lo
ji cuințe.
I Un alt fapt îmbucură- 
i tor oste că pentru prima 
i dată, după mai mulți ani, 
i în anul 1983 se pregătește 
i concomitent frontul de 
I lucru pentru anui viitor ; 
i documentații. proiecte, 
i amplasamente. încă din 
i trimestrul I al acestui an 
i vor fi eliberate ampla- 
i samenlele pentru 10 blo- 
: curi de locuințe din pla- 
i nul pe anul 1984, totali- 
i zind 291 de apartamente, 
î în ceea cc privește sta-

tra în circuitul comercial. 
Lucrările do amenajare 
s-au efeețuat prin munca 
patriotică a lucrătorilor 
dc la U.F.E.T. Magazinul 
va dispune de instalații fri
gorifice și spații suficiente 
pentru depozitarea 
furilor. (l.V.)

• AMPLASAMENTE 
PENTRU NOI CONSTRUC
ȚII. în zona- Petroșani— 
nord se află în plină des
fășurare activitatea de eli

Cu sifon!
Lui Mihai Csergezan dir 

orașul Petriia îi place s< 
bea sifon cu sirop. Cînd 
se golesc capsulele de 1« 
autosifon vine la Petro
șani și le umple la secție 
de sifoane. Așa a făcui ș 
zilele trecute. Cînd a a- 
juns acasă, surpriză. Dir 
zece caesule șase erau.. 
goale. Și aceasta din cauzt 
unor garnituri minusculi 

defecte. Dar ceea ce i 
întîmplat tovarășului Mi
hai Csergezan au mai pă 
țit și alții, deci... Oare le 
sifonărie nu se poate veri
fica etanșeitatea capsule 
lor și, celor defecte, să 1 
se înlocuiască garniturile' 
Nu e vorba de banii ș 
timpul pierdut, dar mo
așa să crezi eă ai si for
berecliet și cînd colo... ?

Sporirea efectivelor
diul de execuție al blo
curilor din planul pe pri
mele două trimestre ale 
acestui an, situația nu este 
deloc satisfăcătoare. Rit
mul de execuție este 
lent. In cursul lunii ia
nuarie,- constructorii din 
cadrul șantierelor Bra
șov. Oradea, Tîrgu Mu
reș ale M.C.I. au lucrat 
sporadic ia construcția 
de apartamente. Efecti
vele au fost mult reduse. 
Rău este că această si
tuație necorespuuzătoare 
se menține și în prezent, 
în prima decadă a lunii 
•februarie, pe șantierul a- 
parținînd T.C.I. Brașov au 
lucrat în medie 34 de 
constructori față do circa

100 cit ar îi necesai pen
tru respectarea graficu
lui dc execuție. O situa
ție asemănătoare s-a 
constatat și pe șantierele 
a părtinind T.C.I. Oradea 
și ’ T.C.I. Tîrgu Mureș. 
Mult rămase în urmă sînt 
și lucrările la rețelele 
termice și la instalațiile 
electrice de care răs
pund constructorii de la 
Trustul de instalații și 
montaje Brașov. Datori-1 
tă acestor întirzieri, mul
te din cele 438 de apar
tamente construite în a- 
nul trecut și prevăzute să 
fie date in folosință in 
primele luni ale acestui 
an, nu au fost recepțio
nate încă.

In ceea ce privește 
construcția celor 2G2' dc 
apartamente care revin 
constructorilor șantieru
lui 3 Lupeni al T.C.I1. 
pentru anul 1983 se 
constată o mai bună' pre
gătire și organizare de 
ștuitier. Și aici se resim
te. însă, pe structuri de 
meserii de bază. linsa 
unor efective la nivelul 
cerințelor de p.an. Starea 
de fapt de pe șantierele 
lccuii.teloi din orașul Lu
peni reflectă, -deci, o ne
cesitate stringentă — spo 
rirca el- 'tivelor de cons
tructori in concordanță
c-u volumul luci arii jr cu-
prii-se in pianul fizic de 
exe..v.ție. Această «erm-
țâ va trebui îndeplinită 
cu operativitate căci alt
fel. prevederile cuprinse 
în graficele de execuție 
nu vor putea fi înfăptuite.

berare a amplasamentelor 
pentru blocurile 110, 111 și 
116, care vor avea în total 
112 apartamente. în pre
zent se acționează în ve-
derea eliberării amplasa
mentelor pentru blocurile 

măr- 80 -și 81, cu 96 de aparta
mente. (I.D.)

• LABORATORUL DE 
PATISERIE din Vulcan, 
unitatea 177, s-a mutat în- 
tr-un local nou, frumos a- 
me-najat, pe strada minei,

lingă barieră. De aici se 
livrează zilnic în unitățile 
comerciale ale orașului o 
gamă variată de produse 
de patiserie. (C.G.)

• PO ANSON ARE. Po
sesorii dc autoturisme care 
doresc să-și poansoneze 
seria motor pc blocul mo
tor pot solicita acest lu
cru stației „Dacia-service" 
Paroșeni. Poansonarca se 
execută contra sumei de 
29 lei, numai după a doua

—
revizie a autoturismelor 
noi sau după revizia tehni- . 
că anuală a celorlalte auto
turisme. Solicitanții trebuie 
să aibă asupra lor factura 
de cumpărare sau contrac
tul dc vînzăre-cumpărare 
a autoturismului. (I.V.)

Rubrică realizată de
Tiberiu SPATARU

itâ jnfQpmgm
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Spectacolul — agreabilă modalitate 

de petrecere a timpului liber
Noțiunea de ..timp liber" 

arc, in conștiința noastră, 
felurite accepțiuni. Latinii 
vorbeau de „otium". italie
nii de „dolce far niente". 
francezii de „relache" și 
„loisir". Toate includ con
diția de timp liber, dar îi 
dau întrebuințări deosebi
te. De la inactivitate, adi
că risipă de timp, la o- 
diltnă prin repaos, de la 
diverse îndeletniciri, gos
podărești sau de altă na
tură decit profesionale, 
pînă la recreare prin di
vertisment, timpul liber are 
variate forme și destinații, 
într-o frumoasă accepțiu
ne modernă, timpul liber 
înseamnă răgaz pentru spi
rit (loisir). A savura o 
carte, a răsfoi un album 
de artă, a asculta muzică 
sau a urmări emisiunile 
de televiziune, iată tot a- 
tîtea modalități de a ne 
destinde asimilînd hrană 
spirituală. Dar nu singu
rele. Una din cele mai a- 
greabile modalități de pe
trecere a timpului liber 
este spectacolul. Avind ce
va sărbătoresc, asemănător 
unui ritual, spectacolul se 
leagă de o stare mai spe
cială a sensibilității. El e-

xistă prin atracție asupra 
unei mase de oameni, pu
blicul, care se cunoaște pe 
vili și tot pe viu cunoaște 
și pe realizatori. Spectaco
lul este și un prilej de a- 
propiere între oameni.

în condițiile programu
lui de lucru cu două zile 
libere pe săptămînă, în 
Valea Jiului spectacolul 
trebuie să parcurgă pe ne
răsuflate drumul de la ne
cesitate la realitate. Comi
tetele de cultură și educa
ție socialistă ale județului 
Hunedoara și municipiu
lui Petroșani preconizea
ză spectacole organizate 
pe o perioadă ce acoperă, 
pentru început, cîteva luni. 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui*' va prezenta cu regu
laritate piesele „Gărgărl- 
ța“, „Domnișoara Julie", 
„Primăvară în noiembrie" 
și „Uneori liliacul înfloreș
te spre toamnă" (în pre
gătire). Instituțiile profe
sioniste din județ — tea
trul de estradă din Deva 
și ansamblul artistic „l-Ia- 
țegana" — vor fi prezen
te în Valea Jiului cu „Re
vista la ora exactă". „Bal 
la revistă" si( respectiv, eu 
spectacole folclorice. An

samblurile de e.țntece și 
dansuri populare „Silvana"
— Deva, „Doina Grisului"
— Brad, „DoiDa Mureșu
lui" — Orâștie vor fi de 
asemenea oaspetele sce
nelor noastre. Lor li se a- 
tătură formațiile artistice 
ale așezămintelor de cul
tură, cate, săptămînal, fie 
pe scenă, fie în sălile de ( 
apel, vor evolua in fața 
oamenilor muncii. Fazele 
județene ale Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei", festivalul de. muzică 
ușoară și poezie minereas
că „Cîntecul adîncului", lu
na culturii și educației 
socialiste „Laudă omului 
muncii și creației sale", 
completează acest bogat 
program. Acestor specta
cole li se adaugă repre
zentații ale instituțiilor de 
cultură si artă din județele 
țării.

Realizarea artistică și 
consecvența in respectarea 
programării vor garanta 
succesul în fața publicu
lui. Spectacolul trebuie să 
fie o sărbătoare a spiritu
lui și nu, cum s-a mai in- 
timplat uneori, doar o bu
nă intenție.

I. ION

Bibliofilă Perioada barocului

Concursul anual dintre 
așezămintele de cultură

In concursul anual ee 
are loc între instituțiile de 
cultură din județ — case 
de cultură, cluburi, cămi
ne culturale, cinematografe 
si biblioteci. municipiul 
Petroșani a cucerit nume
roase locuri fruntașe. Com
parativ cu anul 1981 (nu
mai patru locuri I, IT și 
III) in 1982 numărul evi- 
dențiaților se ridică la 
șapte.

Comitetul de cultură și 
educație socialistă al ju
dețului Hunedoara și Con
siliul județean al sindica
telor au răsplătit eu diplo
me și substanțiale premii 
următoarele așezăminte : 
case de cultură •„ Casa de 
cultură Petroșani — locul 
I, cluburi : Clubul sindica
telor Lupeni — locul 1, 
Clubul muncitoresc Lonea 
— locul II, Clubul sindica

telor Vulcan -- locul 111.
„Abonate" an de an la 

locuri de frunte, cinema
tografele din Valea Jiului 
s-au situat și de astă dată 
in vîrful piramidei : cine
ma „Cultural" Lupeni — 
locul I ; cinema „Unirea” 
Petroșani — locul II.

în întrecerea dintre bi
blioteci, bibliotecii . muni
cipale Petroșani i-a fost 
conferit locul II.

Desfășurat după criterii 
ce vizează activitatea po- 
litieo-cducativă și cultu- 
ral-artistică, precum și 
realizările de ordin mate
rial și gospodăresc, con
cursul catalizează ambiți
ile de perfecționare a ac
tivității .și este o fidelă re
flectare a potențialului 
cultura', al fiecărei insti
tuții.

Ion IOANA

• MÎINE LA ORA 10, 
are loc la Petroșani, faza 
județeană a olimpiadei șco
lare, zona Valea Jiului, 
pentru elevii din licee (la 
obiectele limba română, 
fizică, geografie, biologie), 
și faza orășenească, la ma
tematică, pentru elevii cla
selor Vil—VIII.

De o bună perioadă de 
timp la clubul sindicate
lor din Lupeni își are se
diul un cerc de ex iibris 
și bibliofilie. Element i- 
nedit în peisajul cercuri
lor artistice din Valea 
Jiului, acesta este rodul 
pasiunii cunoscuților plas- 
ticieni Dafinel Duinea și 
Iosif Tellmann. întrunin- 
du-sc lunar, membrii cer
cului prezintă valoroase 
cărți vechi și se inițiază in 
arta ex librisului. Nu mai 
departe decit în luna tre
cută aici au fost comenta
te două lucrări biblio
file din colecții particu
lare : „infernul" lui Dan
te, cu ilustrația originală 
a lui Gustave Dore și 
„Cîntecul Nibelungilor", de 
asemenea o raritate în 
materie de ilustrație. Pî
nă in prezent, cercul din 
Lupeni a participat la două 
consfătuiri naționale — 
Sibiu (1981) și Craiova 
(1932), stabilind legături 
cu cercurile similare din 
întreaga țară.

Programul înlîlnirii din 
luna februarie a fost bo
gat și divers. Voichița Bă- 
delită, specialistă în bi
blioteconomie, a susținut 
o pertinentă expunere des
pre condițiile ce trebuie 
întrunite pentru ca o car
te să reprezinte o valoare 
de bibliofilie. Cunoscutul 
grafician Dafinel Duinea 
a făcut referiri la activita
tea desfășurată în țară în 
domeniul graficii mici (ex 
Iibris). de-a lungul ultimu
lui deceniu. Artistul plastic 
losif Tellmann a prezentat 
o sinteză a dezbaterilor ’ce 
au avut loc la ultimele 
consfătuiri naționale de la 
Sibiu și Craiova.

în secolul al XVH-lea 
muzica a parcurs o eta
pă importantă din isto
ria el, în care s-au reali
zat inovații îndrăznețe, 
cu un nou conținut co
respunzător ideilor este
tice apărute în Renaștere. 
Această perioadă înseam
nă prima mare sinteză 
care a pus bazele între
gii gîndiri muzicale ulte
rioare și care a avut drept 
idee conducătoare tona
litatea, trecerea de la lu
mea moduri
lor spre lumea 
tonalității ma.

jor-minore, 
J.S. Bacii
este acela
care impune,
în lucra
rea sa „Clavecinul bine 
temperat", tonalitatea ma- 
jor-minoră. Pe plan ins- 
truniental-vocal se per
fecționează și se consoli. 
dează unele formații ins
trumentale și corale a 
căror componență și for
mulă de raport sonor ră- 
min pînă astăzi valabile.

S-a creat o viață de 
concerte de muzică în- 
tr-un cere de ascultători 
cu mult mai mare decît 
cei de curte, muzicienii 
se opun stilului polifon 
supraîncărcat, dezvoltînd 
monodia acompaniată. 
Apariția mono
diei acompaniate nu a 
dus la înlăturarea defini
tivă a polifoniei, compo
zitorii au îmbinat armo
nia cu polifonia creînd 
un nou știi, mai liber, 
așa-zis '..baroc", I.a mij
locul secolului al
XVllI-lea această îmbi
nare a polifonici eu ar
monia, atinge apogeul

PRO.
___ MUS1CA

prin creația marilor com
pozitori J.S. Bach și G. 
Fr. Haendel, Printre cele 
mai importante forme 
muzicale din această pe- 
rioadă se află opera, ee a 
corespuns pe deplin i- 
dealului estetic al epocii 
și năzuințelor de a crea 
un teatru laie în afara 
teatrului religios. Noul 
stil muzical a ajuns mai 
repede la maturitate în 
Italia avînd ca repre
zentant de seamă pe 

Claudio Mon
teverdi. Pa
ralel eu naș
terea operei 
s-au dezvol
tat oratoriul și 
cantata, ini
țial forme ale 

muzicii religioase. s-au 
compus madrigale. can
țonete.

Dintre formele muzi
cii instrumentale, fuga 
constituie ccl mai înalt 
punct de dezvoltare a 
polifoniei ; sonata de. ca
meră (de concert) și so
nata da cliesa (de biseri
că) au pregătit afirmarea 
sonatei clasice. Au scris 
asemenea sonate Giovan
ni Gabrielli, Claudio 
Monteverdi, Corelli,' J.S. 
Bach, G. Fr. Haendel ; 
suita era o înlănțuire de 
dansuri ale epocii ; alle- 
mande, courante, saraba- 
nă, menuet, siciliană, gi
ga : coneerto-grosso este 
altă formă Ce se leagă 
de numele lui A. Corelli, 
alternarea a două grupe 
instrumentale, una mai 
mică (2—3 instrumente) 
numită grupa concerti
no și grupa mare-tutti.

A. VASILE

e

i
i

• Pe scena clubului mun
citoresc din Aninoasa, for
mațiile artistice de a- 
matori din localitate vor 
prezenta mîine, de la ora 
17, un spectacol sub gene
ricul „Cintăm munca și 
pe eroii ei".

• In cadrul etapei jude
țene a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
mîine, la Casa de cultură 
Petroșani, formațiile și so
liștii de muzică ușoară, 
grupurile și soliștii de mu
zică folk, susțin două spec- 
tacole-eoncurs. Primul spec
tacol va avea loc între o- 
rele 9 și 13, iar al doilea 
între orele 14,30—19. Din

la sfîrșit de săot amină
Valea Jiului, reprezen
tantele sint grupul „Acus
tic" — Casa de cultură Pe
troșani (muzică rock), gru
pul „Color" — I.M. Bărbă- 
teni (muzică pop), forma
țiile dc muzică ușoară „In
tim XX" — club Lonea, 
„Cromatic" — Preparația 
Corcești, „Armonic grup" 
— club Vulcan, „Genția- 
na“ — I.M. Lupeni, „Hi
draulic" — S.S.H. Vulcan, 
grupurile folk „Filigran" — 
Casa de cultură Petroșani 
și „Cristal" — clubul Lu-

peni Alături Je ele, voi 
urca pe scenă formații de 
acest gen din Călări, Brad 
și Hațeg.

• Din graficul spectaco
lelor ee se organizează în 
Valea Jiului sub egida Co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă, 
desprindem : 19 februarie, 
Clubul sindicatelor Lupeni: 
„Azi, clubul aparține oa
menilor muncii de la I.M. 
Lupeni". Programul artis
tic este susținut de forma
țiile de amatori ale clubu„-

lui. în dreptul clubului din 
Petrila și a Casei de cul
tură Petroșani pentru azi, 
figurează cîte un specta
col al Teatrului de stat 
„Valea Jiului", cu piesa 
„Primăvară în noiembrie" 
dc Dumitru Dem. Ionașcu. 
Conducerea teatrului ne-a 
informat insă că ele se vor 
ține în alte zile. Progra
mul... tot program.

• Formațiile folclorice 
ale clubului muncitoresc 
Lonea vor prezenta mîine 
(ora 17) spectacolul „Cîn- 
țce drag din plai de dor". 
Locul de desfășurare: că
minul cultural din Cimpa.

I. IONESCU

V

i i

aturi a debutanților

j
1

Obișnuindu-ne cu vite 
un spectacol memorabil 
de fiecare stagiune, 
trul de stat „Valea 
lui" nu se dezminte 
de aqea.stâ dată : in --- : --- , cu

Tea- 
Jiu- 
niei 
ace

eași situație cu ..Pluta 
Meduzei" (1979—1980), „In 
căutarea sensului pierdut" 
(1980—1981) și „Ijigenia 
in Taurida" (1981—1982), 
„Domnișoara Julie" este, 
cel puțin pină în mo
mentul de față, evenimen
tul teatral numărul unu 
al stagiunii

Prin destinul implaca
bil pe care îl împlinesc 
pei sonajele, „Domnișoara 
Julie" se situează mai 
niult in zona tragicului. 
Desfășurarea permanent 
tensionată a piesei este 
condiționată de un con
flict ireductibil, alimentat 
de opreliști sociale (Julie 
face parte dintr-o familie 
de nobli, Jean seducăto
rul ei, este lacheu) și su
praîncărcat de tare ere
ditare, in manieră natu
ralistă.

Educația rigidă, sepa
ratismul aristocratic in
tolerabil pentru o fire in
dependentă, voluntară 
ea a Juliet, obsedantele

tnsatistacții conjugale ale 
mamei sale, declanșează 
răzvrătirea tinerei femei 
față de propria-i condiție, 
ingi tulită social. afectiv 
și chiar geografic. Jean, 
un soi de Dinu Păturică, 
și el devorat de gîndul 
depășirii propriei condiții, 
sesizează neîntârziat a- 
ceste puncte vulnerabile 
și, insidios, îi avansează 
tinerei contese o evadare

feminității prin seducție, 
evazionismul 
prezența de 
Jean etc.

Din punct 
actoricesc, 
duce debutul 
Florica Dinicu (Julie) 
Theodor Marinescu (Jean). 
Florica Dinicu își începe 
cariera cu un rol ce poa
te da strălucire fișei de 
creație a oricărei actrițe.

de o clipă, 
spirit a lui

1 de vedere 
spectacolul a- 

tinerilor 
fi

Cronică teatrală
in Elveția. Proiect reali
zat, Julie oscilînd pînă 
în final între conservarea 
integrității sale morale, a 
averii tatălui ei și dorin
ța de eliberare. Abilita
tea cinică a lui Jean, a- 
plicată pe fondul teme
rilor și remușcărilor e- 
roinei, o împinge pe a- 
ceasta la sinucidere. Cre
pusculul social și psiho
logic al domnișoarei Ju
lie se întunecă definitiv 
printr-o ' forță obscură 
determinată de multiple 
circumstanțe: noaptea de 
Sînziene, absența de aca
să a tatălui, pîngărirea

Sigură pe mijloacele ex
presive, trecînd cu suple
țe de la mîndrie la fre
nezie, apoi la umilință și 
teamă, ea conturează ve
ridic chipul eroinei lui 
Strindberg. Dârele in
exactități, cauzate de o 
insuficientă nuanțare a 
citorva replici, dar cre
dem că și de emoția de
butului, nu efectuează 
ansamblul, articulat cu 
vigoare, grație unei bune 
intuiri a semnificațiilor 
personajului.

Theodor Marinescu este 
o reală promisiune. Uzi- 
tind lucid de forța de pe-

netrație către public, el 
reușește să-și adecveze 
mimica, gesturile și miș
carea cu conținutul re
plicilor. Incărcindu-și 
sonor și emoțional vocea, 
Th. Marinescu decupea
ză cu sensibilitate perso
nalitatea lut Jean ; ea și 
personajul, actorul are 
personalitatea care-i tre
buie pentru o asemenea 
creație.

Regia aparținind lui 
Marcel Șoma este corec
tă, discretă, lăsînd acto
rilor libertate de mișca
re pe scenă și o aborda
re intensivă o relațiilor 
dintre personaje.

Decorul (scenograf E- 
lena Buzdugan) — cu a- 
devărat sărbătoresc, su- 
gerind fastul ce o apasă 
pe Julie și-t ia ochii (și 
sufletul!) lui Jean. Ne
simbolic, el copleșește, 
printr-o extraordinară 
plasticitate.

In ton cu 
spectacolului — 
gam de mister 
— coregrafia și 
muzicală.

loan

atmosfera 
un amal- 
și dramă 
ilustraf ia

LASCU
Aspect din spectacol, cu cei doi tineri debutau ți. 

Florica Dinicu și Theodor Marinescu,
Foto : Ștefan NEMECSEK
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Conferința pe țară a președinților
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(Urmare din pag. 1)

consiliilor populare 11,20 i

9

FILME

energetice, 
prioritară 
cărbune, 

minereuri, 
asemenea, 

valori-

terii prime și 
prin creșterea 
a producției de 
țiței, gaze și de 
S-a insistat, de 
asupra necesității 
ficării pe scară mai largă 
a potențialului hidroener
getic.

In lumina hotărîrilor de 
partid și de stat și a legi
lor țării, a 
varășului 
Ceaușescu, 
analizat pe 
desfășurată 
populare pentru aplicarea 
noului mecanism econo- 
mico-financiar, bazat pe 
autoconducere și autoges- 
tiune, arătînd că inițiati
va acestor organe trebuie 
să-și găsească expresie con
cretă în valorificarea, în
tr-o mai mare măsură, a 
materiilor prime și resur
selor locale, în utilizarea 
cu maximum de randa
ment a materialelor recu
perabile, în folosirea judi
cioasă a tuturor mijloace
lor materiale și financiare, 
în reducerea suplimentară 
a cheltuielilor materiale 
și înlăturarea risipei sub 
orice formă, în rentabili
zarea tuturor activităților, 
produselor și serviciilor, în 
vederea sporirii 
llor, a creșterii 
economice.

Apreciindu-se
îe pozitive obținute în fie
care localitate urbană și 
rurală, ca urmare a pro
movării cu consecvență a 
politicii de repartizare e- 
chilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teri
toriul țării, în ridicarea 
nivelului de dezvoltare e- 
conomico-socială, cei ce au 
luat cuvîntul au arătat că, 
în această etapă, consiliile 
populare au datoria să ac-: 
ționeze cu toată răspun
derea pentru realizarea 
programului de investiții, 
cu deosebire a investițiilor 
legate de asigurarea bazei 
de materii prime și 
îndeplinirea planului 
construcția, de locuințe.

în sfera acestor proble
me economice majore s-a 
insistat, de asemenea, a- 
supra reducerii tot mai ac
centuate a importurilor și 
a sporirii volumului și 
calității producției desti
nate exportului, a îndepli
nirii integrale și la timp 
a obligațiilor asumate față

indicațiilor to-
Nicolae 

vorbitorii au 
larg activitatea 
de consiliile

benefici- 
eficienței

rezultatc-

de 
la

de beneficiarii externi — 
condiție deosebit de im
portantă pentru dezvolta
rea economiei românești în 
actuala conjunctură mon
dială, pentru asigurarea 
unei balanțe financiare e. 
chilibrate.

Pe baza orientărilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu privind înfăptui
rea noii revoluții agrare, 
realizarea unei proporții 
corespunzătoare între in
dustrie și agricultură, a 
programelor speciale adop
tate de Conferința Națio
nală a partidului, partici
panții la dezbateri au sub
liniat răspunderea ce re
vine organelor locala ale 
puterii de stat, în condu
cerea unitară a agricultu
rii, în mai buna folosire a 
fondului funciar, astfel în- 
cît fiecare unitate agricolă, 
fiecare gospodărie țără
nească, toți cetățenii care 
dețin teren agricol, sub o 
formă sau alta, să-l mun
cească, să realizeze produc
ții vegetale și efectivele 
de animale stabilite. Toto
dată, s-a apreciat că se 
impune să fie luate toate 
măsurile pentru înfăptui
rea Programului de auto- 
conducere și autoaprovi- 
zionare, în scopul asigură- 
,rii fiecărei unități admi- 
nistrativ-teritoriale, cu 
produse agroalimentare 
necesare consumului popu
lației, din producție pro
prie și livrării la fondul 
de stat a cantităților pre
văzute, atît pe seama creș
terii producției în unită
țile agricole socialiste, cît 
și prin sporirea aportului 
gospodăriilor populației.

Referindu-se la apropia
ta campanie agricolă, vor
bitorii au subliniat că tre
buie să se acționeze mai sus
ținut în direcția îmbună
tățirii structurii culturilor, 
respectării riguroase a 
tehnologiilor, asigurării 
densităților prevăzute și 
efectuării lucrărilor agri
cole în perioadele optime, 
în legătură cu sarcinile 
sporite ce revin unităților 
agricole de stat și coopera
tiste în domeniul zooteh
niei, s-a menționat necesi
tatea sporirii 
de animale, 
raselor, 
tății, eliminării 
tăților, livrării 
lor la greutățile medii sta
bilite.

S-au relevat bunele re-

efectivelor 
ameliorării 

creșterii natali- 
mortali- 

anîmale-

zultate obținute în dezvol
tarea industriei mici și 
artizanale, cît și a prestă
rilor de servicii către popu
lație. Totodată, vorbitorii 
au arătat că prin folosirea 
mai judicioasă a forței de 
muncă, prin atragerea în 
circuitul economic a tutu
ror resurselor de materii 
prime și materiale locale, 
utilizarea într-un grad mai 
ridicat a resurselor recu
perate, acest sector poatc^ 
să-și aducă o contribuție 
mult sporită la dezvolta
rea generală a economiei 
naționale, la satisfacerea 
în condiții mai bune a ce
rințelor populației, la 
rirea disponibilităților 
iu tare ale țării.

O atenție deosebită 
fost acordată 
privind înfăptuirea 
gramului de urbanizare și 
sistematizare a teritoriilor 
si localităților.

în acest cadru, reliefîn- 
du-se realizările înregis
trate pînă acum, s-a cerut 
consiliilor populare să se 
preocupe mai intens de re
ducerea 
truibile, 
sate, de 
dicioasă 
partizarea echilibrată 
dotărilor 
comerciale, și edilitare, or
ganizarea rațională și eco
nomicoasă a transportului, 
înfăptuirea tuturor măsu
rilor de protecție a 
diului înconjurător. O 
tenție sporită trebuie 
se acorde realizării 
gramelor de mutare în pe
rimetrele construibile a 
gospodăriilor rămase în a- 
fara acestora sau din sate
le fără perspectivă de dez
voltare. Ținînd seama de 
specificul fiecărei zone 
Comitetul pentru proble
mele consiliilor populare, 
trebuie să asigure o gamă 
largă de proiecte care să 
răspundă într-o mai mare 
măsură cerințelor de ordin 
edilitar-gospodăresc la sa
te.

A’u fbst dezbătute pe 
larg sarcinile consiliilor 
populare în domeniul acti
vității de gospodărie comu
nală, gospodărie locativă 
și da înfrumusețare a tu
turor localităților patriei, 
propunîndu-se măsuri pen
tru ridicarea acestei im
portante activități la nive
lul cerințelor și exigențelor 
actualei etape de dezvol
tare a țării. ;

spo- 
va-

a
problemelor 

pro-

perimetrelor cons- 
cu deosebire la 
folosirea mai ju- 
a terenurilor, re- 

a 
social-culturale,

me- 
a- 
să 

pro-

Reafirmîndu-și adeziu
nea totală la tezele și o- 
rientările privind activi
tatea politică, ideologică 
și cultural-educativă, cu
prinse în documentele Con
ferinței Naționale a parti
dului și în expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 
iunie 1982 a C.C. al P.C.R., 
participanții la dezbateri 
au subliniat că întreaga 
activitate politico-educati- 
vă, desfășurată de consili
ile populare sub îndruma
rea și conducerea organe
lor și organizațiilor 
partid trebuie să fie 
dreptată spre 
problemelor 
social-economîce, 
tribuie în mai mare măsu
ră la formarea unei conș
tiințe înaintate, la promo
varea, în toate domeniile, 
a unei noi calități, supe
rioare.

Un loc important în ca
drul dezbaterilor l-au ocu
pat problemele referitoare 
la perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale 
consiliilor populare, subli
niindu-se că ele trebuie 
să acționeze cu fermitate 
pentru a imprima, în în
treaga lor activitate, pre
cum și în cea a organelor 
și unităților subordonate 
răspundere și operativita
te în îndeplinirea sarcini
lor ce le revin.

în numele milioanelor 
de cetățeni pe care îi re
prezintă în acest larg fo
rum democratic partici
panții s-au angajat ca, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, să muncească cu 
dăruire și abnegație revo
luționară, cu toată energia 
pentru realizarea impor
tantelor hotărîri ce vor fi 
adoptate de Conferința pe 
țară a președinților consi
liilor populare, pentru 
făptuirea obiectivelor 
bilite de Congresul 
XII-lea și Conferința 
țională ale partidului, 
programului de edificare 
ă socialismului pe pămîn- 
tul patriei 
naintare a 
comunism.

Lucrările 
tinuă.

de 
în- 

rezolvarea 
dezvoltării 
să con-

în- 
sta- 

al 
Na- 

a '

noastre, de î-
României spre

conferinței con-

^cru^ilmare* »n LiMie
MAREA BRITANIE

• a f g •Adunare festivă di omagiere a
50 de ani de activitate 

revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România
LONDRA 18 (Agerpres). 

în cadrul acțiunilor de o- 
magiere a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, sub egida Uniunii na
ționale a muncitorilor fe
roviari din Marea Britanie, 
la Londra a avut loo o 

Despre 
activi ta- 
a șefu- 

a vorbit

adunare festivă, 
personalitatea și 
tea internațională 
lui s 
Tom 
uium.
lunga, 
șurată 
Nicolae

miului român
n<im. președintele u. 

are a evocat înde- 
activitate desfă- 
de președintele 

Ceaușescu pe linia

edificării 
România 
unei politici active de pace 
și colaborare internațio
nală. în acest context, s-au 
prezentat pe larg recentele 
propuneri avansate de ța
ra noastră în domeniul 
dezarmării, subliniindu-se 
că „România a prezentat 
cu curaj propuneri de re
ducere efectivă a cursei 
și producției de armamen
te, oferind un exemplu 
practic prin luarea de mă
suri unilaterale pe linia 
reducerii, în mai multe e- 
tape, a propriilor cheltuieli 
militare".

noii societăți în 
și a promovării

3
i

i

I

i

s,

0 nouă reuniune plenară
a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A.

tratativele privind limita
rea armamentelor nuclea
re în Europa — informea
ză agenția TASS.

Geneva a avut loc o 
reuniune plenară

La 
nouă 
delegațiilor U.R.S.S. 
S.U.A. participante

R.P. rOLONĂ

a
Și 
la

Producția industriei socialiste 
în luna

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
După cum informează a- 
genția PAP, producția in
dustriei socialiste din R.P. 
Polonă a fost, în cursul 
lunii ianuarie, cu 18 la 
sută mai mare comparativ 
cu perioada similară a a-

ianuarie
nului trecut. Volumul pro
ducției industriei extracti
ve a sporit cu 5 la sută, 
iar cel al industriei de 
prelucrare a crescut cu 19 
la sută față de ianuarie 
1982.

A încetat din viață președintele 
Partidului Comunist Libanez

BEIRUT 18 (Agerpres). 
Președintele Partidului Co
munist Libanez, Nicolas 
Chaoui, a încetat din viață, 
joi seara la Beirut, ca ur
mare a unei crize cardiace 
— anunță un comunicat 
al Partidului Comunist Li
banez.

Născut la Tripoli, în Li
ban,, în 1912, Nicolas 
Chaoui a intrat în parti
dul comunist în anul 1934. 
A devenit secretar general 
al partidului în 1964, post 
pe care l-a ocupat pînă în 
1979, cînd a fost ales pre
ședinte al partidului.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Prea tineri pen. 
tru riduri ; Unirea : Co
losul din Rodos, I-II.

LONEA : Sfinx.
ANINOASA : Femeia

din Ursa Mare.
VULCAN — Luceafărul: 

Ultimul cartuș.
LUPENI — Cultural : 

Pieclone africanul, 1-11.
URICANI : tntîlnirea

Cintâce patriotice 
și revoluționare. 
Film artistic. Mîn- 
drie.
Ora de muzică.
Noi în anul 2000.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (I).
Săptămîna politică. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (II).

— .Teleenciclopedia.
20,15
20,35

12.15
13.15
13,30

18,35
18,50
19,00
19,40

TV 21.15

J 
I 
!

9,15 Cîntece patriotice 
și revoluționare.

9,30 Transmisiune di
rectă : — Ședința de 
închidere a Con
ferinței pe țară . a 
președinților con
siliilor populare.

22,10
22,25

Mondovision.
Film serial Enola 
Gay — ultimul epi
sod.
Brașovul ciută, Bra
șovul rîde, Brașo
vul dansează. Spec
tacol de varietăți 
cu public.
Telejurnal.
Cîntece îndrăgite.

memento

>
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SĂ DISPARĂ...
în seară zilei de 16 fe

bruarie a.c. Aurel-Nicolae 
Rădoi a ieșit eu autoturis
mul 2 IID 6930 la o mică 
plimbare prin orașul Vul
can, fără să se gîndească 
că nu cu mult înainte se 
înfruptase din licoarea lui 
Bachus. Atunci cînd agen
tul de circulație i-a făcut 
semn să oprească, s-a fă
cut că nu. observă și a în
cercat să dispară în întu
neric. Tocmai cînd se cre
dea mai în siguranță, căci 
ajunsese acasă și încerca 
să-și manevreze autoturis
mul spre garaj a ajuns la 
fața locului și agentul de 
circulație, căruia nu i-a 
fost greu să descopere și 
a doua culpă — conduce
rea sub influența alcoolu
lui.- De acum legeâ își va 
spune cuvîntul.

...ȘI SĂ SCAPE DE 
RIGORILE LEGII

Gheorghe Popa și-a lo
vit autoturismul 3 HD 3290 
pe strada Independenței 
din Petroșani în seara zi

i

lei de 7 februarie, dar 
amînat să se prezinte 
miliție pentru a anunța 
accidentul pînă a doua zi, 
astfel îneît să dispară a- 
burii alcoolului pe care îl 
consumase. Suspendarea 
permisului de conducere și 
amenzile aplicate în cele 
2 cazuri, credem că le vor 
servi drept învățătură 
tru viitor atît lor cît 
celorlalți amatori de... 
venturi.

pen- 
și 
a-

NEATENȚIA 
SE PLĂTEȘTE

în timp ce rula cu auto
turismul 3 ITD 1992 de la 
Iscroni spre Petroșani, loan 
Coca Vatră era pe punctul 
de a produce un grav ac
cident de circulație 
cauza 
dînd 
la o 
tul a 
gentul de circulație 
făcut datoria.

Duminică, 20 februarie 
a.c., au drept de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

din 
neatenției, neacor- 

prioritate de trecere 
intersecție. Acciden- 
fost evitat, dar a- 

șka

Mica publicitate
în data de 15 februarie 

1983 Ciobanu Iordache a 
primit prima pensie de 
bătrînețe. Primind banii 
a lăcrimat, gîndindu-se la 
cei 26 ani lucrați din greu 
în subteran 
treprindere, 
unde a fost 
miner. Cu 
nării, familia îi urează cu 
dragoste, sănătate și feri
cire. (202)

VÎND Moskvici — 403, 
Strada Văcărescu, nr. 7 
Petroșani. (201)

VÎND casă. 
Vulcan str. Decebal 
(203)

PIERDUT diplomă 
lificare lăcătuș de 
seria F. nr. 235120, eliberată 
de I.M. Lupeni în anul 
1977. O declar nulă. (209)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Năsui 
Savastița, eliberată de în
treprinderea de panificație 
Petroșani. O declar nulă. 
(200)

la aceeași în- 
I.M. Uricani, 

un foarte bun 
ocazia pensio-

Informații
nr. 5.

ca-
mină.

ANUNȚ DE

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Florea Miorița, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(204)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
2191, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (205)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crișan 
Viorel, eliberată de 
T.R.A.N.S.C.I.M. Craiova. O 
declar nulă. (196)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Man- 
tea Cezar, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (197)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cătană 
Virgil, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(198)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tămaș 
Daniela, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(199)

FAMILIE

CLIPE cumplite trăiesc și acum la împlinirea 
unui an de la incredibila și prematura despărțire de 
iubitul meu soț

FILEP LUDOVIC
Soția Viorica păstrează o veșnică amintire. (195)
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