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TĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

RITMICITATEA REALIZĂRILOR 
condiție determinantă 

a îndeplinirii integrale a 
prevederilor de plan

Grijă părintească pentru tinerii mineri I

I

■ 12 000 tone de cărbune au extras supli
mentar, într-o singură decadă, colectivele uni
tăților miniere Lupeni, Petrila și cariera Cîm- 
pu lui Neag.

■ Cea mai mare producție peste prevede
rile de plan au obținut-o, la încheierea decadei 
I, minerii de la Lupeni — plus 6583 tone de 
cărbune.

La încheierea primei 
decade a lunii martie în 
clasamentul hărniciei mi
nerești reîntîlnim pe pri
mele locuri colectivele de 
la întreprinderile miniere 
Lupeni, Petrila și cariera 
Cîmpu lui Neag. Numai 
că, de această dată, față 
de sfîrșitul lunii februa
rie, pe primul loc se si
tuează minerii de la Lu- 

fiind de 
minerii de la' Petrila și 
colectivul carierei Cîmpu 
lui Neag.

Producția extrasă îm
preună, suplimentar, de 
cele trei unități miniere 
se ridică la 12 000 tone 
de cărbune.

V

» ’ peni, urmați

Succesul înregistrat de 
unitățile miniere aminti
te sînt încă o dovadă e- 
locventă a răspunderii cu 
care colectivele acestor 
întreprinderi au pregătit 
toate condițiile necesare 
desfășurării unei activi
tăți productive eficiente, 
a maturității politice și 
organizatorice cu, care au 
primit și au trecut la a- 
plicarea în viață a com
plexului program de mă
suri stabilit de Consfă
tuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. cu cadre de con-

fond ale îndeplinirii preli
minarului.

N-am ales întîmplător 
ca însoțitor pe maistrul 
Mavrichi, ci Ia recoman
darea comitetului de par
tid pe mină și a 
sectorului V. Cei 32 
oameni din revirul 
cele cinci formații de lu
cru a căror activitate o 
îndrumă și controlează ne
mijlocit și-au făcut lună 
de lună sarcinile. Am a- 
vut prilejul să constatăm 
condițiile bune tehnico- 
materiale care se asigură

șefului 
de 

său,

MAISTRUL
conducător și om politic

I

Dorin GIIEȚA
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început de primăvară 
pe bulevardul Repu
blicii din Petroșani.
Foto : Șt. NEMECSEK
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Schimbul condus de 
Francisc Olas din briga
da minerului Constantin 
Alexa de la sectorul 
al I.M. Petrila.

Am pătruns în universul 
unei categorii profesiona
le cu rol deosebit în pro
ducție, însoțindu-1 pe 
maistrul minier Gheorghe 
Mavrichi, din Sectorul V 
al I.M. Petrila, într-o zi 
obișnuită de lucru. Activi
tatea sa. ca și a majorită
ții maiștrilor a început 
practic cu mult mai de
vreme decît se face schim
bul Ia fronturi al mineri
lor. Exercitîndu-și rolul 
de conducător direct al 
procesului de extracție în 
revirul și schimbul pe care 
le coordonea
ză, maiștrii 
stabilesc mai 
intîi contac
tul cu condu
cerile tehnice 
ale sectoare
lor, de unde
preiau ultimele dispoziții 
și programe de lucru sta
bilite în vederea desfășu
rării normale a procesului 
de extracție. Cunoașterea 
exactă a situației la șfîr,și- 
tul schimbului precedent 
la frontul brigăzilor se ob
ține prin legătura telefo
nică cu subteranul, datele 
primite fiind transmise 
șefului dc schimb al fiecă
rei formații de lucru sau 
dacă este cazul, fiecărui 
om, cu prilejul pontajului, 
cind se stabilește și plasa
rea definitivă pe lucrări.
Sînt stabilite în paralel
sarcinile echipelor de în
treținere, electrolăcătuși- 
lor, artificierilor, fiind 
create astfel premisele de

în schimbul respectiv, cu
noștințele profesionale a- 
profundate ale maistrului 
materializîndu-se prin 
cizii competente, 
și, mai ales, eficiente 
fiecare caz, soldate și 
schimbul respectiv prin de
pășirea cu 20 de tone a 
preliminarului. Am sur
prins însă și o anume dra
goste pe care maistrul Ma
vrichi o poartă oamenilor, 
celor tineri îndeosebi, fapt 
pe care nc-am propus să-1 
evidențiem. Consemnăm 
faptele pe care ni le des- 
tăi-nuie interlocutorul :

— Sînt, și la fel ca mine 
sînt toți maiștrii de pe ce
lelalte revire și schimburi,

de- 
precise 

în 
în
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• Miine, ia Hunedoara 
se va desfășura faza jude
țeană a Festivalului națio* 
nai „Cîntarea României* 
pentru formațiile și soliș
tii de muzică cultă. Valea 
Jiului este reprezentată 
în concurs de orchestra de 
cameră a Casei de cultură 
Petroșani.

• Teatrul dramatic din 
Constanța, este, tot mîine, 
oaspetele municipiului nos
tru. De la orele 17 și 19,30, 
el va susține, pe scena Ca
sei de cultură, două re
prezentații cu piesa -Nu 
ne naștern toți la aceeași 
vîrstă" de Tudor Popescu.

• -Azi, clubul aparține 
sectorului 111“ este gene
ricul sub care sînt grupa
te momentele din progra
mul cultural și distractiv 
la care participă, împreu
nă cu familiile, oamenii 
muncii de la sectorul III 
al I.M. Lonea. 
este găzduită 
localitate, cu 
la ora 16.

primul cadru tehnic cu 
care se întîlnesc tinerii 
încadrați în subteran. Fi
ind primii care-i cunoaș
tem, tot noi trebuie să-i 
instruim și educăm pentru 
această muncă bărbătească, 
muncă ce le aduce mari 
satisfacții. Faptul că ei, 
tinerii, rămîn la mină, că 
întăresc rîndurile mineri
lor este dovada că munca 
noastră, a maiștrilor, nu e 
zadarnică.

...La frontul brigăzii con
duse de Jean Baban, cea 

mai puterni
că formație 
de --lucru a 
sectorului V, 
l-am întîlnit 
pe unul dintre 
acești tineri 
— Gheorghe

Buraga, moldovean sosit 
pe meleagurile Petrilei cu 
un an în urmă, om care 
ține la ortaci, răspunde cu 
bine sarcinilor ce-i revin 
și cîștigă bine. Din econo
miile sale a ajuns să tri
mită bani la părinți. „Stînd 
de vorbă cu el, aflasem de 
la început că mai are un 
frate, acasă — ne spune 
maistrul Mavrichi. I-am 
cerut să-i scrie să vină și 
el la noi, iar acum este 
încadrat în aceeași briga
dă11. în brigada de pregă
tiri condusă de Gheorghe 
Velenciuc, șef de ■ schimb 
era tot un tînăr, care a 
cunoscut primele taine ale 
mineritului sub îndruma-

Acțiunea 
de clubul din 
începere de

Ion Crăciu- 
conduși și 
competență 

Bilgăr, șeful

a 
din 

contri- 
T.T.R.
— ra-

O inițiativă, din care ati de cîștigat orașul, locuitorii lui

Aport la succesele 
ceferiștilor

La buna desfășurare 
activității feroviare 
municipiul nostru 
buie și districtul 
(telefon — telegraf
dio). De la electromeca
nicul Gheorghe Bretean, 
secretarul organizației de 
bază, aflăm că, la fel ca 
și în anul 1982, in cele a- 
proape două luni și jumă
tate din acest an instalați
ile ce intră în grija acestui 
colectiv, au funcționat ire
proșabil. Cele peste 6000 
de unități de pe secția Lu
peni — Bouțari au func
ționat fără întrerupere, fă
ră deranjamente datorită 
priceperii electromecani
cilor Iacob Popescu, Vasi- 
le Fodoreac, 
neseu și alții, 
îndrumați cu 
de Gheorghe 
de district. (R. TAVIAN)
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In aceste zile se împli
nește un an de cind la 
Vulcan, ființează o insti
tuție 
prinsă 
clator, viabilă totuși, 
chiai 
gioase.. Pe atunci, pri
marul . căuta sprijin in 
activitatea de înfrumu
sețare și de gospodărire, 
de îmbunătățire a rețelei 
comerciale a orașului. 
După multe frământări 
și-a adus aminte de 
înțelept proverb 
trinii. Printre 
„înzăpezite", se

obștească, necu- 
în vreun nomen- 

ba 
cu rezultate presti- 

Pe atunci,

Areopagul senectuții
J

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

L. ION

(Continuare in pag. a 3-a)

Start gospodăresc
la început de primăvară

re- 
ai

un 
cu bă- 
capetele 

aflau

mulți entuziaști, gata o- 
ricînd să pună la dispo
ziția colectivității, a fo
rului local, priceperea 
experiența și timpul lor 
liber. Așa s-a ctitorit 
„sfatul bătrinilor", 
nism obștesc care 
intilnire, in fiecare 
cu primarul.

— Ne informăm 
proc, ne lămurește 
rășul Aurel Bărlea. 
vârstnicii noștri ne

orga- 
își dă 
marți

reci- 
tova-

M-ai
pre-

zintă „fața" orașului, se
sizează anumite aspecte, 
care sînt apoi repartiza
te spre rezolvare compar
timentelor consiliului 
populari gospodărire, sis
tematizare, comerț etc. 
Ca primar le prezint pre
ocupările noastre imedia
te și de perspectivă, le 
trasez o serie de sarcini 
concrete privind curățe
nia orașului, transportul 
in comun, mobilizarea u-

nor cetățeni, testarea 
durilor comerciale, 
pectarea normelor de con
viețuire socială.

Pi im arul recunoaște că 
intîlnirea de marți de
pășește stadiul de infor
mare reciprocă Oamenii 
nu se sfiesc, cinci e ca
zul, să aducă critici or
ganului local al puterii 
de stat, nu rareori promo
vează inițiative demne de 
laudă, își oferă serviciile

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pe baza aprecierilor făcute ieri în ședința cu 
prezentanții unităților de gospodărie comunală, 
întreprinderilor și Instituțiilor, comitetelor cetățenești 
și asociațiilor de locatari, astăzi se dă startul în acțiu
nile gospodărești-edilitare din această primăvară. 
Obiectivul acestei largi mobilizări cu puternic carac
ter obștesc îl constituie elevarea nivelului gospodă
resc al străzilor și cartierelor, al tuturor localităților 
Văii Jiului. Atît în cartierele mai vechi, cit, mai a- 
les, în cele noi sînt numeroase probleme gospodărești 
care cer o urgentă rezolvare. Există numeroase spații 
denivelate ca urmare a executării unor lucrări, zone 
verzi ce necesită a fi întreținute, terenuri virane 
care trebuie transformate în grădini de legume ori 
frumoase zone verzi, străzi pe care se află multe re
ziduuri și mult material antiderapant împrăștiat' în 
perioada iernii, care acum trebuie strînse și trans
portate.

Aria amplelor acțiuni gospodărești ce vor fi or
ganizate începînd din aceste zile trebuie să cuprindă 
și incintele instituțiilor și întreprinderilor. în lumina 
reglementărilor legale în vig are, organele de con
ducere colectivă din toate unitățile socialiste sînt obli
gate să antreneze întregul personal din subordine la 
acțiunile de curățenie și înfrumusețare a clădirilor, 
incintelor, împrejurimilor, căilor de acces, precum și 
3 străzilor, drumurilor și zonelor verzi înconjurătoare.

Resturile vegetale, reziduurile, pietrele și pămîn- 
tul strînse de cetățeni și persijpalul muncitor, trebuie 
neîntîrziat transportate la locurile stabilite, după caz, 
de secția de gospodărie comunală ori întreprinderi, 
astfel ca străzile să fie pregătite pentru următoarele 
lucrări de înfrumusețare — însămînțări eu iarbă, 
plantări de arbori și arbuști ornamentali ele.

CETĂȚENI ! OAMENI ĂI MUNCII DIN UNITĂ
ȚILE SOCIALISTE! Participați. la întronarea curățe
niei și ordinii pe străzi, în cartiere și la locurile 
dumneavoastră de muncă !

■

s 
= 
sI

* 
if 
li 
ii $ 
I

țU
I

3-
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Tn cuvîntarea la marea 
adunare populară de la 
Petroșani din 2 septemebrie 
1982. secretarul general al 
partidului atrăgea atenția că 
..nu se p iate lace o indus
trie inhiieiă modernă, me
canizată, cu utilaje de 
înaltă teh licitate fără mi
neri cu o înaltă pregătire 
tehnicii. fără mineri cu 
temeinici cunoștințe elec- 
trome ai i. <■", Pornind do 
’aare;:s:-i idee, de la acest 
aietă im efectuat zilele 
trecute vizită la Liceul 
industri or.' 1 Lupeni. 
Ne-a at as aici renumcle 
de unita'u școlară dintre 
cele m;.i bine cotate in 
municipiu, Rezultatele sînt 
bune a’ît la învățătură cit 
și in d . eeția muncii des
fășurate Ji- elevi in cadrul 
instruirii ra 'lice Despre 
toate ai o,tea ne-a vorbit 
interior.mirul nostru, to
varășa: Litiu Avram, di
rer, a alunct educativ al 
liceului.

— tn cadrul liceului nos
tru ființează cinei ateliere. 
Ele s.at organizate pe pro
filuri și meserii pentru e- 
levn lin treapta l. Activi- 
vitatea se desfășoară sub 
îndrumarea a 10 maiștri 
instruct >ri Elevii din 
treapta a 11-a și școala pro
fesională efectuează practi
ca in producție la între
prinderile miniere Uricani, 
Bărbătem, Lupeni și Paro- 
șeni. tn ceea ce privește 
instruirea practică a ele
vilor. ne străduim să asi
gurăm subordonarea ei 
parcurgerii în totalitate a 
temelor din programă, ur
mărind totodată realizarea 
planului de producție. în 
acest context aș vrea să 
arăt că numai în perioada

1—10 februarie, 30 de ab
solvenți ai școlii profesio
nale (mecanici mașini și 
utilaje) au terminat cursu
rile cu durata de un an și 
șase luni obținînd diploma 
și repartizarea in produc
ție la unitățile miniere de 
pe raza orașului nostru.

Așadar, rezultate bune 
in activitatea liceului. De 
altfel, in 1982, la planul 
de producție s-a obținut 
un plus în valoare de

dustrial nr. 1 Lupeni să 
se prezinte cu realizări 
care să-i sporească pres
tigiul.

Profesorul Liviu Avram 
ne furnizează amănunte 
in acest sens :

— Anul acesta a debutat 
cu rezultate bune în houa 
ediție a concursului pe 
meserii, desfășurată pe 
profile și profesii variate. 
La etapa pe școală s-au 
prezentat 283 de elevi, 31

La Liceul industrial nr. 1 Lupeni. procesul 
de învățănVnt — desfășurat ferm in direcția 

indicată de partid

PREGĂTIREA CADRELOR 
pa măsura exigențelor 

mnaritului modarn, mecanizat
158 000 lei, în timp ce la 
producția netă realizată, 
plusul se cifrează la 90 000 
lei, alocîndu-se numai din 
beneficii 17 000 lei pe anul 
cafe a trecut pentru auto- 
dotare. Pe anul 1983, pla
nul a sporit la principalii 
indicatori cu aproximativ 
45—50 la sută. Dispunem 
insă de condițiile necesare 
— prin modernizarea și 
dotarea atelierelor, prin 
mai buna împărțire a ele
vilor pe grupe de lucru, 
utilizarea rațională a tim
pului de lucru, diversifi
carea programului de 
practică — pentru ca, la 
finele anului, Liceul in-

dintre ei calificîndu-se pen
tru etapa județeană unde 
am obținut 3 locuri 1 (Va- 
sile Ungureanu, clasa a 
IX-a A, mine, Adrian Ti- 
vrea, clasa a IX-a "11, e- 
lectromecanică, Gyula .An
tal, clasa a IX-a A, elec
tricieni mină), 3 locuri II, 
un loc III și 4 mențiuni.

L-am întrebat apoi pe 
directorul adjunct al liceu
lui, care este situația o- 
rientării școlare și profe
sionale în anul școlar 
1982—1983.

— Din cei 369 de elevi 
ai claselor a X-a, 298 au 
optat pentru treapta a 
11-a și școala profesională,

iar restul de 71 pentru 
producție. Cei 71 de elevi 
din clasele a Xll-a, au 
optat pentru invățămîn- 
tul superior (cei mai inulți 
pentru Institutul de mine 
din Petroșani), și încadrare 
in producție. Ne-am stră
duit să sprijinim elevii 
pentru alegerea pe care 
urmează să o facă, in func
ție de capacitatea și posi
bilitățile fiecăruia.

La ieșirea din clădirea 
liceului o „vitrină a calită
ții" ne dovedește că, in
tr-adevăr, la această uni
tate de învățămînt se în
țelege. exact rolul ce-i re
vine astăzi acestei școli. 
Aici se formează mincrul- 
tehnician, minerul electro
mecanic de care mineritul 
Văii Jiului, economia na
țională are atîta nevoie. 
Aici se formează omul de 
mîine, tinărul dornic să 
cunoască, să se autodepă- 
șească, să producă. în să
lile de clasă, laboratoarele 
și atelierele liceului se 
transpun deci în viață o- 
rientărilc date de secreta
rul general al partidului la 
Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1982, 
și anume că „trebuie să 
înfăptuim perseverent mă
surile de ridicare și mai 
puternică a nivelului in- 
vățămîntului nostru de 
toate gradele, îmbunătă
țind pregătirea profesiona
lă, tehnico-științifică a e- 
levilor și studenților în 
pas cu noile cuceriri ale 
cunoașterii actuale din 
toate domeniile, asigurind 
cadre de inaltă competen
ță in toate sectoarele de 
activitate".

Alexandru TATAR

Areopagul senectuții
(Urmare din pag. 1)

pentru rezolvarea 
aspecte relevate in 
cuțit. Cu ochiul lor 
exersat, simt apoi 
ia să sc facă utili, 
de ce își îndeplinesc 
multă tragere de 
îndatoririle.

— Acest „sfat" ne pre
lungește viața, mărturi
sește Tudor Mucuța, fost 
electrician la mina 
can. Mă simt util, 
lîncezesc, nu mai 
singur.

Cine sînt cei 11 
brj ai areopagului senec- 
tuției din Vulcan ? Deca
nul de virstă, Alexandru 
Plic „bate" spre 70 de 
ani, este încă deputat in 
consiliul popular orășe
nesc, Gheorghe Drob 
Ion Ciornei își pun. 
valoare cunoștințele 
foști activiști de stat, dar 
alături de ei se află 
maiștrii de odinioară 
Gheorghe Macarie și Ca
rol Dubinschi, același lu
cru se poate spune și 
despre ceilalți.

—I

Ritmicitatea realizărilor
'U'ina-e du, pag. I) 

ducere, specialiști și mun
citori din industria minie
ră și geologie.

Evidențiem totodată că 
Ia încheierea decadei 1 a 
lunii martie, s-au consem
nat creșteri la producția 
de cărbune extras față de 
sfîrșitul lunii februarie și 
la alte întreprinderi mi
niere chiar dacă nu s-au 
ridicat la nivelul prevede
rilor de plan, cum este ca
zul minelor Aninoasa, Vul
can și mai ales Paroșeni. 
Aceste creșteri de produc
ție, chiar și in condițiile 
nercalizării integrale a 
prevederilor de plan, re
prezintă un pas înainte pc 
calea redresării activității 
de extracție.

Cu toate acestea insă, 
la unele întreprinderi mi
niere se constată o accen
tuată scădere a producției, 
minusurile devenind îngri
jorătoare chiar și după 
trecerea unei singure de
cade. într-o astfel de si
tuație se află minerii de 
la Bărbăteni care au în
cheiat decada I cu un mi
nus de peste 7000 de tone 
și cei de la Livczeni al 
căror minus este de aproa
pe 6000 dc tone. La cele 
două întreprinderi miniere, 
colectivele de conducere, 
organele și organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C., 
trebuie să dea dova
dă nu n u m a i de 
mai multă fermitate în 
aplicarea complexului de 
măsuri amintit, adaptate

la condițiile concrete exis
tente la fiecare mină, dar 
și de mai multă exigență 
și autoexigență în îndepli
nirea propriilor planuri dc 
măsuri dezbătute și adop
tate de adunările generale 
ale reprezentanților oame
nilor muncii. Bineînțeles, 
sarcini deosebit de impor
tante revin în acest sens 
— al creșterii producției 
dc cărbune extras la cele 
două mine — și Combina
tului minier Valea Jiului, 
care trebuie să urmăreas
că mai îndeaproape evo
luția activității dc extrac
ție, să intervină prompt și 
eficient atunci cind situa
țiile nou create în proce
sul de producție le impun. 
Dar dacă la aceste între
prinderi miniere situația 
slabă a realizărilor nu este 
o noutate, surpriza cons- 
tituind-o doar faptul că nu 
s-au redresat încă, mai 
neplăcută este situația 
minelor Lonea, Dilja și 
Uricani. mine care la în
cheierea lunii februarie ra
portau depășirea prevede
rilor de plan iar acum, 
după o decadă din luna 
martie, sînt sub nivelul 
prevederilor. Asemenea si
tuație impune analize ur
gente care să determine 
stabilirea unor măsuri e- 
ficiente cu posibilități de 
aplicare rapidă. Faptul că 
in luna precedentă și-au 
realizat prevederile dc plan 
este cea mai elocventă do
vadă că au posibilități, dar 
in același timp demonstrea

ză și că aceste condiții nou 
create pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor 
sint valorificate in salturi, 
discontinuu. Or, este de la 
sine înțeles că industria, 
economia noastră are ne
voie continuă de cărbune, 
ritmicitatea și constanța 
realizării sarcinilor dc plan 
in alte domenii de activi
tate industrială sînt deter
minate de ritmicitatea și 
constanța realizării preve
derilor dc plan la produc
ția de cărbune extras. A- 
cesta este un motiv deose
bit care le cere minerilor 
o activitate susținută ia 
fronturile direct producti
ve, pentru că, în fond, pre
tențiile pe care le avem 
să fim aprovizionați ritmic 
cu piesele de schimb, sub- 
ansamble și utilaje minie
re (spre exemplu), de care 
avem nevoie, trebuie să fie 
justificate de propriile 
noastre realizări ritmice 
la producția de cărbune.

Instantaneu din mo
dernul magazin cu arti
cole de menaj, sticlărie 
și porțelan deschis in 
noul centru civic al o- 
rașului Lupeni.

• FILIALA. In cadrul 
tradiționalelor î-ntîlniri de 

sîmbătă ale filialei U.S.S.M., 
astăzi, în cadrul Spitalului 
municipal, prestigiosul 
specialist prof. dr. Luis 
'furcanu, șeful catedrei de 
pediatrie a Institutului me- 
dico-farmaccutic din Ti-

I mișoara, va conferenția în I fața personalului medico- 
I sanitar despre bolile 
I gestive la copii.

di-

e FOC. Lucrătorii o- 
coalelor silvice din Petro
șani și Lupeni atrag aten
ția asupra pericolului pe 
care îl produc focurile ră
mase nesupravegheate sau 
nestinse în preajma pădu
rii, acum cînd vremea s-a 
încălzit și se resimte lipsa 
de precipitații.

• RECORD, Cum acțiu
nea de contractare și achi
ziții este în plină desfășu
rare, îi prezentăm pe țăra
nii cu gospodărie indivi
duală, care s-au distins în 
această acțiune. Alexandru 
Citirea din Livczeni a pre-

unor 
dis- 

critic, 
nevo- 

iată 
cu 

inimă

Vul- 
nu 

sint

meni-

și 
în 
de

— N-am lipsit vreodată 
de la dialogul eu înțe
lepciunea bătrînească, 
mărturisește primarul. O 
singură dată am întâr
ziat, din motive obiecti
ve, mai mult decit sfer- ( 
tul academic. Remarca- 1 
bilă este stăruința acestor ’ 
oameni inimoși de a con- ț 
tribui la înnobilarea vie
ții mai tinerilor lor con
temporani, prin plusul de 
confort și frumusețe, pen
tru care militează, prin 
inițiativele întreprinse, 
dar și prin fapte.

Discuția 
cu primarul 
reintărește morala 
verbului despre 
acest areopag democratic 
al senectuții merită 
funcționeze în toate 
calitățile Văii, fiindcă are 
o dublă menire — de 
rezolva o 
bleme 
populare, 
timp, de 
chemarea „ _
celor care vor și se simt ș 
utili pentru societate.

se, > 
!

$
*

revelatoare 
Vulcanului 

pro- 
bătrîni,

să 
lo-

a
serie de pro- 

ale consiliilor 
dar, în același 

a întineri, prin 
la activitate a.

I
Un drum
neglijat

Drumul de acces spre 
incinta I.M. Lupeni (cel de 
lingă stadion) a devenit 
impracticabil! Complet de
nivelat, plin de apă și gropi 
imense, contribuie la de
gradarea mașinilor, făcind 
impracticabilă trecerea oa
menilor spre și de la locu
rile de muncă. Ce părere 
au l.M. Lupeni, Uzina de 
preparare a cărbunelui și 
șantierele care folosesc a- 
eest drum ? (A.T.)

Grifă părintească pentru
(Urmare din pag 1)

rea maistrului Mavrichi. 
N-a părăsit de atunci acest 
schimb și-și face datoria la 
înalte cote ale răspun
derii muncitorești. La bri
gada Lazu, tînărul Florin 
Bumbar, băiat cu liceu, 
pregătire de electrician, a 
devenit miner — ..pentru

că asta-mi place11. E 
proaspăt căsătorit și ține 
să sublimeze că atunci 
cînd i-a trebuit locuință, 
l-a rugat pc maistrul Ma
vrichi să-l susțină. A pri
mit locuința și e mulțu
mit, iar acum cerc sfaturi 
aceluiași om, in care cre
de — maistrul său — cum 
să-și aranjeze in casă lu
crurile cumpărate. Și, bine-

tinerii mineri
înțeles, pentru că „are am
biții mari" — cum îi pla
ce maistrului să sublinieze 
— urmează cursurile școlii 
de calificare ca miner. La 
fel ca și tinerii Anton Di
nu, Alexandru Cocoș sau 
llie Ciucă, âpreciați și 
sprijiniți cu toții de către 
maistrul lor să-și urmeze 
calea aleasă — meseria de 
miner.

dat statului patru capete 
tineret bovin (1740 kg. ca
litatea I), pentru care a 
primit 29 520 lei și 720 kg 
porumb. Pe locul secund 
se află Miron Stoica din 
Dîlja Mare — 3 capete ti
neret bovin — 1260 kg( re
compensa cuvenită — 22 681) 
Ici și 540 kg porumb.

• SEDIU. în urma lu
crărilor de demolare din 
centrul reședinței de mu
nicipiu, Stația de distribu
ție a energiei electrice și-a 
mutat temporar sediul, în 
preajma fostului cinema
tograf „Republica", situat

pe artera principală a Pe- 
troșaniului.

® CELULOZA. Forestie
rii din Valea Jiului . au 
pregătit in aceste zile 250 
mc celuloză pentru a lua 
drumul beneficiarilor ex
terni. Cifra reprezintă o 
treime din planul lunii în 
curs, remarcabil este însă 
faptul că s-a realizat în 
condițiile in care zăpada 
a împiedicat multă vreme 
accesul in parchetele 
U.E.E.T.

• AUTODOTARE. Prin 
muncă patriotică, coope

ratorii de la Autoservice 
Livczeni au înălțat un ate
lier de tinichigerie. în vi
itorul apropiat, aici se vor 
executa pe lingă reparații 
auto, verificările tehnice a- 
nuale, poansonarea 
lor și verificări ale 
țici și frinelor.

Rubrică realizată 
Ion VULPE

vo informăm---> —L- — ii —

fonți- I 
diroc- I

de

ÎNTUNERlCUL NU PUTEA 
SĂ ASCUNDĂ...

întunericul poate ascun-, 
de multe, dar nu cliiar și: 
aburii alcoolului cum și-a 
închipuit Viorel Mihai Go
nea din Petroșani care cir
cula cu autoturismul 2 HD 
4675, în noaptea de 3 spre 
4 martie a.c., sub influen
ța băuturilor alcoolice.

Oamenii de ordine «are 
veghează pentru buna des
fășurare a traficului rutier 
nu s-au lăsat păcăliți de 
ora tîrzie (1.30) cind circu
la .susnumitul pe străzile 
orașului Petroșani și l-au 
sancționat conform legii : 
500 ici amendă și permisul 
suspendat pe timp de 3 
luni.
ACCIDENTUL A FOST 

EVITAT, DAR GREU 
Aflîndu-se la '-olanul au- 

tobetonierei 31 IID 5898 
(proprietate a T.C.H.), Ion 
Rusu circula pe strada Li
vczeni cu Circa 80 km/h. 
Vrind să-și arate calitățile 
de conducător auto. nu-i 
scăpa nici un autovehicul- 
nedepășit, fără să țină cont 
de pericolul la care îi su
pune pe ceilalți participanți 
la traficul rutier. Dintr-o 
astfel dc depășire, era 
gata să se producă un grav 
accident de circulație. Spre 
norocul lui, șoferul de pe 
autofurgoneta care venea 
din față a dat dovadă de 
multă pricepere în mînui- 
rca volanului, frînînd brusc 
și virînd totodată stingă e- 
vitînd astfel coliziunea cu 
bolidul din față. Acum Ion 
Rusu meditează la fapta sa 
pînă la expirarea suspen
dării permisului. Dar și 
amenda de 500 lei ce i-a 
fost aplicată, credem că-i 
va fi de povată.

CIUBUC GRAS
în ziua dc 2 martie 1983, 

Aurel Vrcja, conducător au
to la U.M.T.C.F. Iscroni a 
încărcat basculanta 31 UD 
127.1 cu cărămidă prove
nită din demolările . din 
Petroșani și a pornit val- 
vîrtej spre C'impa pentru 
a-și incasa ciubucul. Mare 
i-a fost mirarea cînd a fost 
oprit de agentul de circu
lație, care l-a sancționat 
cu o amendă usturătoare 
și permisul de conducere 
reținut in vederea unui 
nou examen pe linie de 
circulație. Cine aleargă 
după ciubucuri. de multe 
ori păgubește.

★
Duminică, 13 martie, au 

dreptul de circulație auto
turismele proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției nniiticipiului 
Petroșani
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de genformații
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domeniu 
noștri

tra- 
ani 
pri- 
din

și creației studențești

actrița 
inclus 
primă 
lumina

că 
de dis- 
niuncă. 
obține 

coneur-

in care
au

i folk. Capabile de 
: regenerare, „tru- 
au ieșit, așa cum

, aproape perma- 
„avanscena"

stu- 
excelat 
muzica

LA INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI

o valoroasă evocare istorică

— Note de lectură —
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzz>

luci ie

Ții minte, frate

orizont

iUrma't din pag
Valeriu BUTULESCU

mîinii
ț

schim- 
acestui 
mtlnci-

de 
găsit

lucrui i
■auten.-

re
ne-

ovîn-
pu-

Eram copii
Ții minte, frate, 
pentru cinci lei 
păzeam un 
de vite.'

Paring, 
viitoare.

Ții minte, frote, 
noi cel dinții autograf 
l-am dat desculți, 
prin praf.
Și cum arăta cîmpia 
sub spice aurite.

cunoscute pen- 
trăiesc în Va- 
dar descoperă 

timp
tablouri

ve- 
mineritu- 
al oame- 
cel de-al 
al vea-

participă astăzi (ora 
seară 
orgâ- 

dinGrupul de muzica folk al studenților de Ia Institutul de mine, una din for
mațiile artistice care se pregătește asiduu pentru apropiata fază zonală a 

Festivalului Artei și Creației Studențești de Ia Timișoara.

pentru împlini-. 
majore

Revitalizare spectaculoasă a activității 
cultural-artistice

LUPENI, ieri și azi

Etapa zonală a Festiva
lului Național al artei și 
creației studențești bate 
la ușă. Pentru studenții 
Institutului de mine Pe
troșani zilele sînt număra
te. La Timișoara, între 18 
și 20 martie, ei se vor a- 
fla in febra concursului și 
sperăm că totul se va in- 
ciieia fără... dureri de cap. 
In ultima vreme formațiile 
lor artistice sînt din ce în 
ce mai des pe scene și în 
sălile de repetiții. La clu
bul studențesc se pregăteș
te noua brigadă artistică 
(textier și instructor : Mir
cea Bujorescu). Programul, 
intitulat „Albul... ca zăpa- 
da și cele șapte pitice", 
promite originalitate și mai 
ales multe seînteieri... u- 
moristice. Aproape zilnic. 
Casa de cultură se umple 
de larma tinerească a 
componenților formațiilor 
de dansuri populare și obi
cei folcloric. Ii cheamă „Ia 
ordine" instructorii Nicolae 
Zăblău și George Ncgraru, 
mentori mai vechi ai co
lectivelor artistice studen
țești. 56 de tineri, dintre 
care 28 la dansuri popu
lare, pregătesc suitele de 
dansuri din Valea Jiului și 
din județul Hunedoara : 
obiceiul folcloric pus în 
scenă este nunta din Va
lea Jiului. Lăudabilă aceas
tă statornică aplecare spre 
folclorul local, în trecutul 
destul de apropiat, și sursă 
de notabile succese pentru 

, viața culturală studențeas
că.

Corul bărbătesc este de
ținătorul locului I la faza 
finală a ediției trecute. 
Vladimir Ureche, unul din

corifeii dirijorilor din mu
nicipiul nostru, îl conduce 
cu competență și dăruire... 
părintească. Aproape gata 
pentru viitoarele confrun
tări, corul a constituit o 
agreabilă apariție (hors 
concurs) in festivalul coral 
de acum o săptămînă, pri
lejuit de faza județeană a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". îmbucu
rător este că la institut ar-

ta corală a început să pro
lifereze. în acest an notăm 
și existența, în premieră 
se pare, a unui cor came
ral (24 de membri), al că
rui dirijor este laboriosul 
profesor Horațiu Alexan- 
drescu.

De aproape trei 
au demarat repetițiile 
admiratorii... muzei 
liei: formația de 
instruită de 
Dinicu, și-a 
pertoriu ca 
„Undeva, o 
Doru Moțoc. „Secțiunea de 
proză" este susținută și 
de montajul literal- „Pro- 
meteii adîneurilor". pre
gătit sub îndrumarea ac
torului Adrian Zavlosehi. 
Și aici credem că studen
ții nu vor da uitării... 
diția : chiar acum doi 
ei s-au situat printre 
mele 
țară !

Alt 
denții 
de multe ori este

luni 
si 

Tlia- 
teatru, 
Floriea 

îd re- 
piesă 

de

ușoară și 
o rapidă 
pele" lor 
spuneam, 
nent în „avanscena" mu
zicii tinere din Valea Jiu
lui. Formația de muzică 
ușoară „Metronom", un... 
transfer de dată recentă, 
folkiștii grupurilor „Pro 
musica" și „Gaudcamus" 
sînt noile aspirante 
consacrare.

Mai consecvente, 
sinuozități pronunțate în 
activitate, cercurile de 
creație (artă plastică, foto 
și cincclubul) își stabilesc 
și ele ordinea de bătaie și 
o fac în virtutea unei 
scheme preluate de la cei 
care i-au precedat și și-au 
trecut în „index" rezultate 
de valoare. Fotografiile, 
peliculele de scurt metraj, 
diapozitivele, desenele etc. 
prezente în ultima vreme 
cu mai puține insistențe 
în expoziții și gale de film, 
au potențialitatea (repe
tăm, tot în spiritul unei 
tradiții) unor reale creații 
ai'tistiee.

Statistica a adeverit 
uneori, indiferent 
continuitățile în 
momentan se pot 
rezultate bune în 
suri sau festivaluri. Dar, 
aproape că nu e necesar 
să mai precizăm, valorile 
se sedimentează în timp. 
Trecînd peste condiții de 
natură obiectivă sau su
biectivă, viața culturaî- 
artistică în institutul de 
mine tinde cu fermitate să 
se ridice din nou la 
superioare.

O lucrare de mare in
teres pentru oamenii Văii 
Jiului a apărut în Editu
ra politică, „LUPENI, ieri 
și azi", editată de Insti
tutul de studii istorice și 
social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R. Autorii 
— M.C. Stănescu și M. 
Silvian — prezintă în lu
crare tabloul amplu, 
ridic al istoriei 
lui Văii Jiului, 
nilor care din 
șaselea deceniu 
cului trecut, de cînd în
cepe exploatarea „pietrei 
care arde" pe aceste me
leaguri, și-au legat exis
tența de subteranul Văii 
Jiului, și au luptat pen
tru o existență demnă. 
„Deși, ca urmare a con
figurației geografice pă
reau izolați, se remarcă 
în primul capitol al lu
crării, în rindul mineri
lor din Valea Jiului s-a 
făcut simțit de la înce
put spiritul de organiza
re. Lipsa oricăror drep
turi. regimul de peste 12 
ore de muncă pe zi, ca 
și condițiile grele de trai 
i-au determinat, în dese 
rinduri, să se ridice la 
luptă".

In următoarele capitole, 
lucrarea evidențiază că 
în toate etapele istoriei 
sale, puternicul și comba
tivul detașament prole
tar de aici a făcut din 
Valea Jiului, m general, 
și din Lupeni in special, 
o adevărată citadelă 
mișcării noastre 
torești, a luptei

ționare 
rea dezideratelor 
ale poporului român, pen
tru apărarea intereselor 
vitale ale muncitorilor, 
indiferent de naționali
tate. Lucrarea... se arată 
in Cuvîntul înainte al 
cărții — utilizînd docu
mente inedite și edite, nu
meroase organe de presă, 
lucrări de specialitate, fa
ce o incursiune în istoria 
vigurosului detașament al 
minerilor de la Lupeni.
rUUHHHIHHIIIlIHliniHli

îndeosebi in anii 1926— 
1929, și ample referiri la 
eroica luptă din 5—6 au
gust 1929 de la Lupeni, 
la ecoul intern și extern 
produs de acea bătălie 
proletară. Totodată, lu
crarea trece în revistă a- 
nii care s-au scurs de la 
eliberarea țării, cînd mi
nerii Văii Jiului au fă
cut din plin dovada înal
tului lor patriotism, con
tribuind la consolidarea 
puterii populare, la 
dresarea economiei 
ționale și edificarea 
■duirii socialiste pe 
mimul României.

Lucrarea înfățișează 
amplu drumul parcurs 
de minerii din Lupeni, de

ci
munci- 
revolu-

Silabele, forme ale
E-o noapte de pomină. Aici sub 
cornul lunii anunță împliniri 
oamenii forează-n pâini nț și in vorbe 
gindind la Rin] ascuns prin spatii subterane. 
Silabele sînt parcă forme ale iniinii 
ce întregesc rotundul pîinii, 
pleacă iernile cu miros de zăpadă, 
trec peste frunțile așternute baladă.
E-o noapte de pomină. Se-aude bruma căzînd 
peste chipul lumii bătrin, 
prin sevele fagilor goi 
se-aud strămoșii vorbind despre noi.

loan Pascal VLAD

s-au
23 August 

la marile 
muncii și 
Cu puterea 
evocate u- 

pe-

Za situația deosebit 
grea în care 
înainte de 
1944 și pînă 
împliniri ale 
vieții de azi. 
faptelor, sînt
riașele transformări 
trecute aici, datorită gri
jii permanente a Parti
dului Comunist Român, a 
tovarășului 
Ceaușescu. 
neral al partidului, 
domeniul 
nice din 
nivelului 
politic al 
truirii de locuințe 
fortabile și tuturor înfăp 
tuirilor menite să 
be radical viața 
brav detașament 
toresc.

Răsfoind filele 
rii, cititorul întilnește cu 
satisfacție multe, nume de 
persoane, de locuri, ca șj 
evenimente mai mult sau 
mai puțin 
tru cei ce 
lea Jiului, 
în același 
inedite.
tice din istoria acestor lo
curi. Cu alit mai mult, 
pentru mineri și toți oa
menii Văii Jiului, tineri 
sau vî'stnlci, lucrarea 
„LUPENI, iert și azi" 
ofe<ă o lectură instructi
vă, pasionantă, plină de

N i col a e, 
secretarul ge- 

în 
dotărilor teii 
mine, ridicării 
profesional și 
minerilor, cons- 

con-
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Pe teritoriul țării noas
tre creația muzicală cultă 
din perioada barocului este 
reprezentată de compozi
torii transilvăneni ; V. Bac- 
kfark. Ion Căianu, Gabriel 
Reilich.' Daniel Groner. 
Creația lor cuprinde dife
rite genuri vtocale și ins
trumentale . fugi fantezii, 
concerte instrumentale și 
vocale cantate, madrigale.

Un moment important în 
muzica noastră din secolul 
al XVII-lea l-a constituit 
notarea și difuzarea pe ca
lea tiparului a folclorului 
românesc Valorificarea fol
clorului pe calea scrisului 
a marcat o victorie a conș
tiințe 
ianu, 
mai 
cu i tu ri 
nești, a 
Iod ii în 
„Codex 
Speer — trompetistul curți
lor moldovene și transil
vănene, a publicat primele 
piese de mtrzii ă populară.

i naționale Ion 
personalitatea 

reprezentativă a vechii 
muzicale româ- 
notat primele me- 
stil popular în 
Cajani", Daniel

Că- 
cea

Secolul al XVII-lea în
Țările Române

Creația românească pătrun
de in antologiile muzicale 
europene ale sec. 
XVII-lea, bocetele, i 
cele populare 
apar în codexuri 
că universală A 
rîndul breslelor 
nea do 
redactat 
teoretice 
ci eater.

s< i ie

al 
cinte- 

românești 
de muzi- 
apărut în 
profesiu- 

compozitor
>1 tipărit 
asupra
Dimitrie 

mir scrie vestitul 
de muzică turcească, 
ința muzicii tă.măcită 
ajutorul literelor" 
întrunește intr-o 
sinteză preocupările 
reticienîlor europeni 
descoperi un sistem 
mai exact și complet 
exprimare prin semne gra
fice a sunetelor din muzi-

ea orientală. Alstedius 
Alba-lulia scrie lucrări 
caracter enciclopedic 
feritoare la teoria muzicii,
instrumente muzicale, no-

din
cu
re

'wzzz/z/zzrzz///z/////////////?
s-au 

sinteze 
actului 
Cantc- 
tratat 
„Ști- 

cu
Aceasta 

originală 
teo- 

de a 
cit 
de

PRO

MUSICA
wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

talie, iar Daniel Croner 
scrie „Regulile muzicii".

Creația populară și-a 
îmbogățit patrimoniul ar
tistic CU genuri și forme 
noi (balada voinicească, 
eîntecul haiducesc, de .că
tănie. eîntecul de mahala. 
<te joc, turca, cerbul, jocul

păpușilor, orația de nun
tă. cîntecele de ritual).

La palatul 
BrîncoVeanu 
ta raf urile 
lăutari, 
cu „i 
teatrul 
tală, s 
de păpuși, dansuri de se
rai sau „arăbești", fanfare 
militare „alia turchesea".

Instrumentele muzicale 
în această perioadă erau 
vioara, naiul, fluierul, cim
poiul românesc, harpa și 
clavecinul occidental, tam
burul oriental.

ta această perioadă 
conturează prima fază 
muzică instrumentală

lui Constantin 
erau prezente 

românești de 
muzicieni nemți 

,orchestre de salon". 
1 cu muzică occiden- 
spectacolul turcesc

se 
de 

cla

sică avînd în repertoriu 
suite, sonate, uverturi, 
par formații camerale la 
Brașov, Oradea, Sibiu, 
București. în sec. al 
XVIIl-lea s-au alcătuit pri
mele teatre și ansambluri 
muzicale autohtone la O- 
radea. Blaj, Brașov. Timi
șoara. Sibiu. Cluj. Integra
rea culturii muzicale ro
mânești in mișcarea artis
tică europeană a permis 
un schimb al valorilor, re
pertoriul popular românesc 
era prezent la curiile ma
ghiare, rusești, poloneze, 
organiștii transilvăneni e- 
rau prezenți în Germania. 
Austria. Ungaria.

G. Ph. Telemann, 
pozitor german din 
XVIII a consacrat Țărilor 
Române o prețioasă pagi
nă muzicală în suita pen
tru orchestră „Geografie 
cîntată", valorîficînd fol
clorul românesc în suitele 
sale instrumentale.

a-

com- 
sec.

A. VASILE

I
I
I
II*II
III
i
IIIIII
II
II
IIVU Ulii 

nici ,să 
în aces __ ..................

Irea pe care trebuie să și-o 
pună, de mai ’multă vre- 
Imc, conducătorii celor do
uă așezăminte de cultură.

Dc asemenea, pe scena 
aceluiași club, mîine, de la 
ora 17, o parte din forma
țiile artistice vor prezenta 
spectacolul muzical-umo- 
ristic „Varietăți pe porta
tiv".

e în sala de dans a Ca
sei de cultură Petroșani, 
studenții Institutului de 
mine
18) la o atractivă 
cultural-distractivă, 
nizată de C.U.A.S.C. 
institut.

• O dimensiune reliefă- 
tă cu regularitate în acti
vitatea formațiilor artistice 
ale clubului 
Aninoasa 
sîmbătă 
sala de 
tăzi. la 
aici un

muncitoresc 
este prezența 

după sîmbătă, în 
apel a minei. As- 
ora 13, ele oferă 

nou microspectacol
pentru fruntașii in produc
ție.

• Comitetul sindicatului 
de la I.M. Vulcan este or
ganizatorul dezbaterii 
lorificarca 
recuperabile și 
le, importantă 
sporirea 
mată de un program 
tic. Manifestarea se 
șoară la clubul din 
de la ora 15.

• Cluburile din 
și Lupeni perseverează iu 
organizarea eternelor dis
coteci. laitmotivul fiecă
rui sfîrșit de săptămînă, o- 
ferit cu seninătate' oameni
lor din aceste orașe, dor-

î se recreeze. Numai 
în acest fel ? Iată întreba-

„Va- 
materialelor 

refolosibi- 
sursă în

producției". ur-

Petri la
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Conferința la nivel înalt

a țărilor
DELHI 11
Necesitatea

(Agerpres). 
intensifică

rii luptei pentru pace, pen
tru dezarmare, pentru fău
rirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a 
întăririi cooperării dintre 
țările în curs de dezvolta
re, menținerii unității ță
rilor nealiniate, precum și 
a rezolvării pe cale politi
că a conflictelor au re
prezentat temele predo
minante ai, cuvîntărilor
rostite in ședința plenară

D1N INIȚIATIVA CO
MF1 ETl 'Ll I NICARA
GUAN PENTRU PACE, 
intre 21 și 23 aprilie a.c., 
la Managua se vor desfă
șura lucrările Conferin
țe; pentru pace și suvera
ni ta t? în America Cen- 
tr.dâ si Caraibi — infor- 
mea/i agenția Notimex.

ANDREW PEACOCK 
\ POST ALES IN FUNC
ȚIA DE LIDER AL PAR
TIDULUI LIBERAL DIN 
AUSTRALIA, dc opoziție. 
El l-a înlocuit în această 
funcție pe fostul prim- 
ministru al țării, Malcolm 
Fraser, care a demisionat

nealiniate
de vineri, ultima din pro
gramul oficial anunțat an
terior. întrucît însă nu s-a 
încheiat procesul de defi
nitivare a documentelor ce 
urmează să fie adoptate, 
încheierea conferinței a 
fost amînată pentru sîm- 
bătă.

Efortul principal se de
pune acum în cele două 
mari grupuri ale conferin
ței, care pregătește Decla
rația politică și Declara
ția economică.

în urma înfrîngerii parti
dului său în alegerile le
gislative . anticipate de la 
5 martie.

PREȘEDINTELE S.U.A., 
Ronald Reagan, a procla
mat „zonă economică ex
clusivă* apele de coastă 
ale Statelor Unite pe o 
lățime de 200 de mile 
marine (370 km), inclusiv 
apele din jurul teritori
ilor din Pacific aflate sub

RAPORTUL G.A.T.T. CU PRIVIRE LA
COMERȚUL MONDIAL PE ANUL 1982

GENEVA 11 
Sub impactul 
globale și al

(Agerpres). 
recesiunii 

diminuării
exporturilor de țiței, volu
mul comerțului mondial 
a scăzut, în 1982, cu 2 la 
sută, revenind la nivelul 
din 1979 — se arată în
raportul Acordului Gene
ral pentru Tarife și Co
merț (GATT), dat publici
tății la Geneva. Acesta — 
se menționează în raport 
— este cel mai slab rezul
tat din ultimii șapte ani.

în țările industriale oc
cidentale — relevă rapor-

tutela ori jurisdicția a- 
mericană. Prin această 
decizie, care a intrat i- 
mediat în vigoare, S.U.A. 
își extind suveranitatea 
asupra tuturor resurse
lor minerale și de altă 
natură din zona respecti
vă. Dealtfel, în proclama
ția președintelui Reagan 
se menționează că „zăcă
mintele recent descope
rite în aceste teritorii 
submarine ar putea fi o 
importantă sursă de mi
nereuri strategice" — a- 
rată agenția UPI. 

tul GATT — produsul na
țional brut cumulat a scă
zut cu aproape 0,5 la sută, 
iar producția industrială 
— ou aproape 4 la sută. 
Șomajul a crescut la o me
die de aproape 9 la sută 
din populația activă, iar 
inflația, deși a înregistrat 
o anumită încetinire, a ră
mas totuși la o medie de 
8 la sută.

Deteriorarea condițiilor 
economice — arată rapor
tul — a afectat cel mai 
puternic țările în curs de 
dezvoltare. Prețurile pro
duselor de bază exportate 
de acestea (cu excepția ți
țeiului) au scăzut cu 13,5 
la sută.

Raportul face, în înche
iere, o serie de recoman
dări menite să ducă la o 
depășire, pe calea unor e- 
forturi coordonate, a „di
ficultăților de bază" exis
tente în situația economi
că mondială, în special prin 
sporirea exporturilor sta
telor în curs de dezvoltare 
și limitarea importurilor 
acestora, fiind necesară 
abandonarea politicilor 
protecționiste și restricti
ve la care recurg țările 
industrializate.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nimic nou pe 
frontul de Vest, I-II ; fi
nirea : Trepte pe cer,

PETRILA : Pilot de 
formula unu.

LONEA : în spațiu.
ANINOASA : Visul de 

argint al alergătorului.
VULCAN — Luceafărul: 

Prea tineri pentru riduri.
LUPENI — Cultural : 

Rămîn cu tine.
URICANI : Sfinx.

TV
11,00 Din marea carte a 

patriei.
11,30 Film serial Visuri 

destrămate. Episodul 
1.

12,00 Ora de muzică. 
12,50 Să cînte copiii —■

DE LA CENTRUL DE FIZICA
A PAMÎNTULUI ȘI SEISMOLOGIE

i Centrul de fizică a pă- 
i mîntuluî și seismologie a-
i nunță :
! în ziua de 11 martie 
; 1983, ora 8 și 29 minute, 
l 55 secunde, s-a produs, în 
i regiunea Vrancea, la a- 
i dîncimea de 160 km, un 
i cutremur cu magnitudi-

.........  

program muzical-li- 
terar.

13,05 Desene animate.
13,30 La sfîrșit de săptă- 

mînă (I).
18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (II). Teleenci-
■ clopedia. Mondovi- 

sion. Film serial 
(20,30), Pasăre de 
pradă. Episodul 3. 
Meridianele umo
rului și • cîntecului. 
Almanah muzical- 
distractiv pe texte 
din literatura româ
nă și universală.

22,10 Telejurnal.
22.20 Nocturnă TV.

memento

nea de 5,0 (pe scara Rich
ter). Intensitatea cutre
murului în zona epicen- i 
trală a fost de V—VI gra- I 
de (pe scara Mercalli). ; 
Cutremurul a fost simțit ș 
la București și în alte o- i 
rase.

Nu s-au produs nici un î 
fel de pagube materiale, j 

............... ................... „J

Sport «Sport • Sport * Sport • Sport • Sport • Sport
£

Aii și miine, pe pîrtiile de schi
■ Astăzi, începînd, de la ora 10, pe pîrtiile dc 

lingă cabana „Straja" vor începe întrecerile dc schi 
fond și alpin din cadrul tradiționalei „Cupe a mine
rului". Miine, se vor desfășura probele combinatei 
alpine și de slalom special și va avea loc festivitatea 
de premiere.

■ Tot miine, pe pîrtiile de la cabana „Pasu Vîl
can", de la ora 10, schiorii își vor disputa tradiționala 
„Cupa Energia". (V.S.)

La Pasu Vîlcan

„Cupa memorială 
Petru Stoica"

Sub egida Consiliului 
orășenesc de educație fi
zică și sport Vulcan, du
minică, s-a desfășurat 
„Cupa memorială Petru 
Stoica" la schi, aflată la 
a 2-a ediție. Gazda noas
tră de la cabana Pasu Vîl
can, Alexandru Vass, a o- 
ferit celor peste 300 de iu
bitori ai înălțimilor tradi
ționalul ceai cald însoțit 
de salutul „Bine ați ve
nit !“.

în pofida timpului ne
prietenos, s-au reunit la 
start 209 concurenți de 
diferite vîrste care s-au 
întrecut într-o probă a 
curajului și istețimii. în 
urma unei lupte viu dis
putate pe pîrtie, festivi
tatea de premiere a dat 
prilej de satisfacție unui 
număr de 36 de concu
renți să intre în posesia 
multdoritelor cupe, di
plome și altor trofee.

Iată și rezultatele. FE
TE. categoria 10—15 ani : 
locul I — Daniela Mure- 
șan. II — Eva Vass, III 
— Mirela Asandei ; 15— 
30 ani : locul I — Lidia 
Kelt, II — Ilea Deutsch, 
III — Maria Vass.

V_______________________

BĂIEȚI : categoria 6—
10 ani : locul I — Sergiu
Săsan, II — Călin Daniel, 
111 — Nicușor Manea ; 
10—*5 ani : locul I — îmi 
Dobner, II — Petrică Mo
rar, 111 — Daniel Fița ; 
15—20 ani : locul I —
Mircea Incze, II — Feli
cia Păcală, III — Marius 
Murcșan ; 20—30 ani : lo
cul I — Alexandru Vass,
11 — Eugen Deutsch, III
— Ludovic Matyus ; 30
—40 ani : locul I — Mi
hai Matyus, II — Boczai 
Teofil, III — Alexandru 
Dalea ; 40—50 ani : locul 
I — Ludovic Deak, II — 
Ernest Czimbalmoș, III
— Alexandru Flaidăr ; 
50—60 ani : locul I — 
Costache Vasiliu, II — 
loan Epure, III — Dăni- 
lă Moldovan.

în finalul festivității 
de premiere, am reținut 
dorința edililor orașului 
Vulcan de a extinde ca
bana de la „Pasu Vîl
can", dorința iubitorilor 
de schi de a contribui 
prin propriile forțe la 
această acțiune.

T. ARVINTE

Fotbai Pregătiri ale echipelor județene din Vale

„Minerul" Uricani pornește cu ambiții
în legătură cu pregăti

rile echipei de fotbal din 
Uricani, antrenorul A. 
Kelemen, nc-a declarat: 
„Abordăm returul cam
pionatului județean de pe 
poziția de lideri ai se- 

j riei Văii Jiului. Acest lu
cru ne obligă foarte mult. 
Am început pregătirile 
în luna ianuarie. Toți ju
cătorii au răspuns pre
zent și au trecut cu bine 
toate testele Ia care au 
fost supuși. Am avut în 
vedere în primul rînd a- 
sigurarea unei condiții
fizice corespunzătoare 
pentru fiecare jucător,
în acest scop am asaltat 
dealurile din împrejuri
mile orașului Uricani și 
am parcurs sute de kilo
metri pe traseul Uricani 
— Valea de Pești — Cîm- 
pu lui Ncag. Ne-am preo
cupat, de asemenea, de 

î......................................................

Campionatul republican 
al juniorilor și școlarilor, 
la lupte libere, a intrat 
deja în faza interseriilor, 
care vor desemna cele 
opt viitoare participante la 
întrecerile finale. Laurea
ta seriei a XIX-a, C.S.Ș. 
Petroșani, a avut duminică 
o misiune dificilă, în con
fruntarea cu ambițiile gaz
delor (C.S.M. Craiova} și 
palmaresul prestigios al 
steliștilor bucureșteni, club 
care adiționează, de ani 
de zile, cele mai bune re
zultate pe plan republi
can și internațional. Pri
ma întîlnire s-a dovedit 
hotărîtoare pentru confi
gurația clasamentului, ba
lanța sorților a pendulat 
cînd pentru C.S.Ș.P., cînd 
pentru Steaua, în ultimul 
meci, Sergiu Agavriloaie 
(+ 87 kg) n-a reușit să-și 
materializeze șansele. Un 
alt luptător din Petroșani, 
Gelu Madear (75) a fost 
învins discutabil, astfel că 
scorul final indică un a- 
vantaj minim de partea 

perfecționarea unor sche
me tactice de joc, cu a- 
sumarea răspunderii șu
tului la poartă din partea 
jucătorilor aflați în faza 
de finalizare cu mingea, 
în curînd vom începe 
meciurile amicale.

— Cu ce Iot ați pornit 
la drum ?

— Cu Găti, Matuzac — 
portari, Popa, Toldea, P. 
Kelemen, Dinoiu, Corcheș, 
fundași, Munteanu, Dan- 
ciu, Andrași, Costea, Băl- 
taru, mijlocași — Bălan, 
Diniș, Lazăr, Vasian, Ște
fan, Ianoși, Popa, Cîm- 
peanu, înaintași. Noutăți
le sînt portarul Matuzac 
de la „Corvinul" Hune
doara și înaintașul Ianoși 
de la „C.F.R." Timișoara; 
a plecat portarul Sandu.

— Care sînt șansele 
echipei pentru cîștigarea 
seriei ?

— Șansele se vor hotă- 

sportivilor din Capitală 
6—5, care au surclasat a- 
poi cele două echipe cra- 
iovene.

Sportivii din Vale și-au 
dominat și ei adversarii, 
învingînd la scor8—3, 
și, respectiv, 9—2, pe C.S.M. 
și C.S.Ș. Olimpia Craiova, 
ocupînd locul II. Din for-
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz

Lupte libere
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mația noastră o bună im
presie au lăsat : Marius
Văcăreanu (44), Viorel Cîr- 
cel (46), Grigore Mercuță 
(65), învingători prin tuș 
în toate partidele, deși ul
timul s-a prezentat la sal
tea gripat. I-au secondat, 
cu multă ambiție care 
s-a materializat în puncte 
prețioase : Tudor Roman 
(70), Gelu Madear, Aurel 
Dragotă (87) și Sergiu Aga
vriloaie.

Cel de-al doilea patrulă

ri în etapa a II-a a retu
rului. Spun acest lucru ț 
pentru că sînt trei pre- î 
tendente cu șanse egale. ; 
Cine va cîștiga primele i 
două etape din cele trei i 
pretendente, va fi cîști- i 
gătoarea seriei și va da = 
barajul cu câștigătoarea i 
seriei din Valea Mureșu- I 
lui, după care barajul ț 
pentru promovarea în di- i 
vizia „C“. După cum ve- i 
deți, pînă la divizia C ș 
este un drum destul de i 
lung și anevoios.

— Da, așa este, dar nu ș 
de neparcurs. Cu spriji- i 
nul conducerii secției de | 
fotbal din Uricani, cu i 
dăruirea exemplară a ju- i 
cătorilor, echipa poate ; 
parcurge acest drum, a- i 
ducînd în acest fel una î 
din cele mai mari satis- | 
facții iubitorilor fotbalu- î 
lui din Uricani.

Die COANDREȘ i

ter menit să stabilească 
cele două formații, care 
vor evolua în finale, se 
va disputa, conform indi
cațiilor federației de spe
cialitate, la Petroșani, în 
8 mai. Din păcate însă, 
fără sprijinul organelor 
locale, clubul școlar va 
întîmpina o serie de greu
tăți. In acest sens, în pri
mul rînd, se resimte lipsa 
unei săli de sport, care să 
găzduiască o dispută de o 
asemenea anvergură. A- 
poi, tot la capitolul „orga
nizatorice" clubul din Pe
troșani nu găsește incă 
modalitatea procurării u- 
nui... cîntar, strict necesar 
secției de lupte. Se știe, 
cîntăritul din priviri, adu
ce de fapt cu... închisul o- 
chilor în fața unor nevoi 
presante. Ne temen însă 
că unii preferă să aibă ochi 
doar pentru bogata pano
plie cu trofee a tinerilor 
luptători din Vale...

Ion VULPE

Șah

Partide 
spectaculoase, 
de bun nivel

La etapa municipală a 
memorialului ‘ „Carol 
Drozd" desfășurată du
minică, 6 martie a.c., au 
fost prezenți opt jucători 
și jucătoare (3 băieți și
5 fete), reprezentînd șco
lile generale nr. 1, 5, 6
și 7 din Petroșani și, res
pectiv, Școala generală nr.
6 Petrila. Dacă la între
cerea băieților desemna
rea cîștigătorului nu a 
constituit nici un fel de 
obstacol pentru pionierul 
Attila Boyte (Școala ge
nerală nr. 6 Petrila) care 
a obținut 2 victorii din 
cele 2 partide jucate, la 
fete însă, cîștigătoarea 
competiției nu a putut fi 
desemnată deoarece în 
urma celor 4 partide sus
ținute de fiecare jucătoa
re, 3 din acestea au ob
ținut tot atîtea victorii, 
urmînd ca la finele aces
tei săptămîni să aibă 
loc un nou turneu pen
tru desemnarea celor mai 
bune 2 jucătoare care 
vor participa la etapa ju
dețeană.

La băieți, alături de 
cîștigător, va mai parti
cipa și pionierul Sorin 
Iloiu (Școala generală nr. 
1 Petroșani) clasat pe 
locul secund.

La optimile de finală 
rezervate seniorilor — 
grupa Petroșani — cîteva 
rezultate din runda a 
III-a : L. Manate — C. 
Sorin 1/2 — 1/2} I. Po
pescu — V. Gruianu 0—1; 
V. Pop — I. Munteanu 
0—1 și M. Secrieru — A. 
Nyulaș 1—0. în clasament 
conduce Ion Munteanu 
(„Hidromin") cu 3 puncte, 
urmat de Sorin Crețu și 
Dumitru Ciuta (ambii de 
la „Utilajul") fiecare cu 
2,5 puncte, Viorel Gruian 
(„Hidromin") și Lauran 
Manațe („Utilajul") cu 
cîte 2 puncte.

S. BĂLOI
■
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