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Vizita de lucru a tovarășului 
NICQLAE CEAUȘESCU 

in întreprinderi 
de prefabricate și șantiere 
de construcții de locuințe 

din Capitală
ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

La mina Lupeni

Strădanii și certitudini in reușitele bătăliei
pentru mai

Un interlocutor dintre 
I cei mai potriviți în aceste 

zile de început de trimes
tru, din rîndurile mineri
lor Lupeniului, l-am soco
tit pe Mihai Blaga. șef de 
brigadă intr-unui din mari
le frontale complex me
canizate de pc stratul 

| 3 /III A. abataj dotat cu 
j echipament de susținere 

SMA-2. O opțiune ce nu 
are nimic de-a face cu 
liberul arbitru. Dimpotri
vă. Are un temei pe cit 

j de simplu, pe atît de 
firesc : faptele. Brigada 
condusă de Mihai Blaga 
din sectorul ill are me- 

' ritul de a fi adus o con- 
I tribuție dintre cele mai 

deosebite la succesele cu 
care mina Lupeni a în
cheiat luna martie și tri
mestrul I : o depășire de 
plan de peste 11 000 tone 
pe martie, lună in care (Continuare in oag a 2-a'.
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mult cărbune cocsificabil
toate sectoarele minei 
și-au depășit sarcinile 
și în care colectivul u- 
nității a atins un nivel 
mediu de extracție zil
nică fără precedent, dc 
7850 tone de cărbune. 
Sînt realizări care au 
asigurat minerilor din 
Lupeni ca și la sfîr.șitul 
trimestrului să raporte
ze un. succes de excepție: 
16 269 tone dc cărbune 
cocsificabil extrase peste 
plan. La baza acestui 
succes, se află strădani
ile minerilor de a atinge 
productivități de vîrf — 
indicatorul determinat 
al rodniciei fiecărui aba
taj. Pe calea acestor stră
danii, mina a încheiat lu
na trecuta cu o producti
vitate pe abataje dc 9.9 
tone/post, cu 1.9 tone/ 
post, superioară prevede
rilor, iar in Întreprinde

re cu productivitatea de 
2,31 tone pe post, cu o 
depășire de 1,3 la sută. 
Este un succes de excep
ție, la care brigada lui 
Mihai Blaga a avut o con
tribuție remarcabilă — o 
productivitate de 21 t°ue 
pe post, cu 20 la sută su
perioară prevederilor — 
cea' mai mare producti
vitate obținută pe luna 
martie în abatajele minei. 
Tema dialogului eu bri
gadierul, nu a fost axată pe 
„secretele" performanței. 
Despre aceste „secrete" 
am relatat de curind, în- 
tr-uif reportaj consacrat 
minerilor din abatajul în 
care lucrează brigada. Tot
odată, la mina Lupeni mul
te brigăzi — a lui Matyus, 
Manda, Popa, Bujor, 

loan DVBEK

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a vizitat, vineri, 8 aprilie, 
întreprinderi de prefabri
cate și șantiere de cons
trucție a unor noi blocuri 
din Capitală, examinînd, 
la fața locului, stadiul a- 
ducerii la îndeplinire a 
măsurilor înscrise în pro
gramele adoptate de Con
ferința Națională a parti
dului, modul în care sînt 
transpuse în practică in
dicațiile formulate în ca
drul întîlnirilor dc lucru 
pe care conducătorul par
tidului și statului le-a a- 
vut la sfîr.șitul anului tre
cut cu cadrele de condu
cere ale Ministerului In
dustrializării Lemnului .și 
Materialelor de Construc
ții și specialiști din aceas
tă ramură.

în centrul amplului dia
log de lucru, reflectînd 
preocuparea stăruitoare a 
secretarului general al 
partidului dc a analiza și 
stabili cele mai potrivite 
căi pentru ridicarea cali
tății și eficienței în fie
care ramură economică, 
s-au aflatl probleme de o 
deosebită actualitate și im

Un bogat schimb de idei pentru 
îmbunătățirea activității maistrului •> ’

Plină de învățăminte, și 
chiar într-atît de fo'ositoa- 
re incit de mai multe ori 
s-a propus permanentiza
rea unei asemenea întâl
niri — așa poate fi des
crisă, în câteva cuvinte, 
recenta consfătuire cu 
maiștrii minieri, organiza
tă de consili
ile județean 
și municipal 
ale sindica
telor împreu
nă cu Combi
natul minier Valea Jiului.

în mod inspirat, organi
zatorii au avut în vedere 
o dublă finalitate. O cons
fătuire pe teme profesio
nale eu această categorie 
de conducători ăi produc
ției este oricând !>■ gată in 
conținut ; ca are capaci
tatea să declanșeze idei, 
și chiar să orienteze ela
borarea unor decizii. Por
nind de la rolul complex 
al maiștrilor — de la ca
litatea lor de conducători 

portanță pentru industria 
materialelor de construcții, 
pentru întreaga economie 
națională ; reducerea con
tinuă a consumurilor de 
metal, ciment și alte mate
riale, precum și de ener
gie și combustibili, valo
rificarea superioară a ma
teriilor prime și a mate
rialelor, creșterea pro
ductivității și a calității, 
realizarea dc fațade gata 
finisate în întreprinderile 
producătoare de materiale 
de construcții.

Prima unitate vizitată 
este întreprinderea de pa
nouri mari pentru clădiri 
de locuințe „Granitul", un
de secretarul general al 
partidului a fost întimpi- 
nat eu deosebită căldură.

Dialogul de lucru cu 
factorii dc răspundere și 
specialiștii din această u- 
nitate a început în fața 
unor panouri și grafice, 
care înfățișează activita
tea întreprinderii.

•S-a informat că unitatea 
și-a realizat in întregime 
sarcini'e de plan pe pri
mul trimestru al anului.

Examinînd evoluția con
sumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, com
bustibili și energie electri
că din întreprindere pe 

pe plan tehnic și politic 
— organizatorii au urmă
rit cu acest prilej și îm
bunătățirea relației din
tre maiștri și grupa sin
dicală — nucleul prin ca
re se identifică de cele 
mai multe ori toate for
mațiile de ucru din’ revi- 

rul acestuia. Deci, primul 
scop, un schimb de idei 
pe terne profesionale eu 
maiștri, al doilea in strin- 
să dependență cu primul, 
un schimb de idei asupra 
modalităților prin care se 
poate acționa pentru in
tensificarea întrecerii so
cialiste, întărirea calitativă 
a formațiilor de lucru, îm
bunătățirea în ansamblu a 
rezultatelor economice.

Consfătuirea și-a atins 
ambe e scopuri. In prima 
zi, au avut loc documen
tări de teren, la între
prinderile miniere, secțiile 
de preparare a cărbunelui 

perioada 1981—1983, secre
tarul general al partidului 
a apreciat că mai sînb 
încă posibilități în aceas
tă direcție și a cerut spe
cialiștilor să aibă in vede
re îndeosebi reducerea mai 
substanțială a consumuri
lor de ciment, combusti
bili și energie prin capta
rea in sezon de vară a e- 
nergiei solare pentru us
earea produselor.
'Vizitind secția dc pa

nouri mari prefabricate 
pentru construcția de casc 
cu 10 etaje in structură 
mixtă, tovarășului Nieolae 
Ceaușescu i se prezintă 
procesul dc fabricare a 
acestor produse realizate 
pe baza unor soluții noi 
de finisare.

Sînt analizate cu aten
ție, ]a fața locului, unele 
panouri prefabricate pen
tru fațade și pereți inte
riori. Secretarul general al 
partidului a cerut ca a- 
cestea să aibă un grad mai 
complex de echipare cu 
toate instalațiile necesare 
locuințelor, astfel îneît pe 
șantierele de construcții 
să se facă numai asambla
rea lor.

(Continuare in pag a 4-a)

si la noua incintă a 
i.P.S.RU.E.E.M. A fost 
anticipată astfel, una din 
propunerile făcute în ca
drul discuțiilor de mai 
tîrziu, și anume ca maiștrii 
să se cunoască mai bine 
intre ei, să se viziteze re

ciproc, la lo
curile de 
muncă, știind 
că ulterior, a- 
semenea în- 
tîlniri au a

vantaje reale asupra acti
vității de producție.

în cea de a doua zi, la 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani, discu
țiile au prilejuit multe în
vățăminte. Dumitru Sex u- 
ianu, Constantin Văsieș, 
Haralambie Enache, Ioan 
Bodenlosz, Ion Sălăjan, 
loan Dobrorie, Gheorghe 
Dănilă, Nieolae Beac —■ 
maiștri minieri, electro
mecanici, de transport sau 
de investiții — s-au refe-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

pe urmele aplicării Decretului 400
Joi seara, colective 

formale din membri ai 
Consiliului municipal de 
control muncitoresc al 
aitivilălii economice și 
sociale, însoțiți de re
porteri ai ziarului nos
tru au întreprins un 
raid Ia ora schimbului, 
la trei unități miniere 
din vestul bazinului. In 
obiectiv — respectarea 
prevederilor legale pri
vind ordinea și disci
plina in unitățile eco
nomi» e. in spiritul De 
cretutui 400 din 1931 
Iată cîteva din consta
tări.

Oameni la datorie, dar și unele nereguli
La ora 21,45, dispecerul 

de serviciu de la I.M. Lu
peni, Andrei Buțan, ne 
dă vești bune, întrerupt 
fiir.d, din când în cinci dc 
soneria telefoanelor. După 
două schimburi, din aba
taje au ieșit la ziuă a- 
proape 44<>O tone de căr
buni’. Pe fluxul de trans
port și în abataje nu s-au 
înreg strat defecțiuni. Din 
toate abatajele dotate cu 
complexe mecanizate în 
funcțiune se rapoitează de
pășiri față de preliminar, 
productivități inaite, semn 
evident că harnicii mineri 

își fac pe deplin datoria, 
împreună cu sing. Aurel 
Pușcaș, ofițerul de servi
ciu pe întreprindere, veri
ficăm cîteva din instalați-

Ancheta noastră
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzj

ile vitale de la suprafață. 
La puțul „Ștefan", cons
tatăm că transportul schim
bului III s-a desfășurat 
conform programului. Me
canicul din schimbul II, 
Valentin Camen. a fost 

înlocuit de cel din schim
bul III, Iosif Gyuric, la 
mașina de extracție. Era 
ora 22,20, cînd a început 
transportul personalului 
din subteran la suprafață. 
Mecanicul este asistat de 
electricianul lacob Revi- 
tea. Din verificarea regis
trului de control al insta
lației de extracție, rezultă 
că în ultimele două zile, 
6 și 7 aprilie, minerii de 
întreținere a puțului nu 
au semnat la rubrica „în- 

(Continuare în pag. a 2-a)

It iiwitâ®

® Sîmbătă, ora 18, Casa 
de cultură din Petroșani 
aparține studenților. • Du
minică dimineața, la ora 
11, în sala de lectură a 
așezămîntului, are loc pre
zentarea volumului de 
versuri pentru copii „Co
pilul și țara", de Virgil 
Carianopol • La aceeași 
oră, în sala de dans, dis
coteca elevilor • Tot du
minică, Ia ora 12, la Liceul 
industrial minier, scriito
rul Dumitru Dem lonașcu 

va prezenta un medalion 
literar „125 de ani de la 
nașterea lui Barbu Ștefă- 
nesou Delavrancea" • A- 
celași medalion, astă seară, 
la ora 18,00 la Clubul din 
Lonea • Clubul din Lo- 
nea prezintă duminică, la 
ora 18, la Căminul cultu
ral din Cimpa spectacolul 
„Varietăți pe portativ" • 
Și clubul din Petrila și-a 
programat pentru astă 
seară, la ora 17,00, o „ie
șire" la căminul de nefa- 
miliști al minei, unde va 
fi prezentat un microspec- 
tacol folcloric • La Ani- 
noasa, astă seară o masă 
rotundă pe tema „Contri-

Mircea BUJORESCU

(Continuare Ir» pag. a 3-a)
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i Frumosul citadin creație cetățenească (Urmare din pag. I)

Primeniri gospodărești
la Aninoasa

Primăvara a intrat pe 
deplin in drepturi. Și așa 

cura le stă bine bunilor 
gospodari, locuitorii co
munei Aninoasa participă 
cu mic cu mare Ia acțiu- 

. nile de înfrumusețare a 
localității.

Pînă in ziua de 8 apri
lie, la acțiunile gospodă- 

• rești inițiate de consiliul 
popular al comunei, ne 
spunea tovarășa Valentina 
Cerchez, primarul Ani- 
noasei, au participat 1500 
de cetățeni care au efec
tuat mai bine de 6000 ore 
de muncă patriotică. Au 
fost curățați și văruiți po
mii din livezi și grădini, 
arborii de pe zonele verzi 
și străzi, s-au curățat rigo
lele, zonele verzi, 
zile gospodari or și 
multe altele. La 
acțiuni, ne spunea cu le
gitimă mîndrie primarul 
comunei, au participat toți 
locuitorii capabili să mun
cească din majoritatea cir
cumscripțiilor electorale 
avindu-i ca exemplu pe 

-deputati. Amintesc pe ce
tățenii din circumscripți
ile electorale nr. 4 — 5 — 
11 și altele, in frunte cu 
deputății Florea Maxim, 
Dumitru Gheorghe, Lenuța 
lo\ ănescu, Todor Buză, Ni
co ae lacob, Minodora Băn
ci iâ și Petrică Burlec, pe 
întreprinzătorii și harnicii 
gospodari loan Pătru, 
colae Bitan, Simion 
bu, iosif Șirno, Elena 
racu. Petru Dăiță Mit, 
tru si Mărioara

legu- 
mul- 

va- 
fie. 
pe 
a 

te-

rit la atribuțiile 
crescînde ce le revin 
procesul de producție, 
desfășurarea activității 
ducative prin muncă 
pentru muncă. O altă 
tegorje de vorbitori — loan 
Stoi, Aurel Angheluș, Vic
tor Negru, Iosif Guran, Ste. 
lian Corobea, Oliviu Ko
rea — președinți ai comi
tetelor de sindicat — 
exprimat punctul de 
re al organizatorilor 
trecerii socialiste. A 
stimulat un dialog 
bit de folositor între maiș- 

și președinții comitete- 
de sindicat, din care 
rezultat propuneri nu 

pentru

ni ereu 
în 
în 
e- 
Și 

ca

au 
vede- 

în- 
fost 

deose-

ogră- 
încă 

aceste

Ni- 
Sir- 
Ma-
Pe-

Pantili-

Lăcătușii V. Birnicu, N. 
Cuman, B. CrăciunesCu 
Șl echipa de îngători din 
adrul Reviziei de va

goane Petroșani. în frun
te cu instructorul Iulian 
Moraru și șeful de tură 
Steiian Tănăsescu au

larizarea mai operativă șl 
generalizarea experienței 
pozitive ; asigurarea unei 
mai bune selecții în vede
rea formării corpului de 
maiștri ; diversificarea 
căilor și modalităților de 
consultare a maiștrilor,

fesional și politic al mais
trului, cel dintîi care 
poate șl trebuie să acțio
neze este tocmai maistrul 
prin competența sa pro
fesională, prin exigența 
și răspunderea de care dă

Un bogat schimb
mon, dar numărul celor 
harnici este mult mai ma
re.

Tot ca urmare a preo
cupării consiliului popu
lar s-a extins în acest an 
terenul cultivabil al școlii 
din Iscroni, al I.P.E.G. și 
al I.A.C.C.V.J. S-au mai 
repartizat, de asemenea, 
mici loturi pentru amena
jarea de grădini de 
me și zarzavaturi mai 
tor gospodari. Pentru 
lorificarea deplină a
cărei palme de pămînt 
Vale în partea de sus 
Aninoasei s-a găsit un 
ren tocmai bun pentru*.în- 
ființarea unei ciupercării, 
amenajată, bineînțeles, prin 

, muncă patriotică. Deși cu 
spații pentru zone verzi 
cam limitate, Aninoasa se 
lăuda pe 
numărul 
cum vor 
deoarece 
numărului de flori din co
mună și din incinta minei, 
la I.M. Aninoasa s-a 
menajat o frumoasă 
a'.e cărei lucrări sînt 
terminate.

A venit primăvara, 
confirmă mugurii pomilor 
gata, gata să plesnească, 
dar mai ales hărnicia gos
podarilor printre care la 
loc de frunte se numără 
și locuitorii Aninoasei ca
re țin cu tot dinadinsul să 
transforme localitatea 
tr-o adevărată grădină 
ditoare, împodobită 
flori.

bună dreptate cu 
mare de flori. A- 
fi și mai multe 
pentru sporirea

a- 
seră 

pe

o

în- 
ro- 
cu

D. CRIȘAN

SPRE OȚELARII
„golit" incinta stației 
C.F.R. Petroșani de fon
ta veche. Un vagon de 
20 de tone de fontă a 
fost încărcat și expediat 
oțelarilor de harnicii 
meseriași ai reviziei de 
vagoane. (T.Ț.)

tri 
lor 
au 
lipsite de interes 
toți cei prezenți.

Dintr-o sinteză a acestor 
propuneri nu ar lipsi, de 
pildă, cele cu privire la: 
continuarea acestor întîl- 
niri pe categorii de maiș
tri (minieri, electromeca
nici, de transport, investi
ții, preparare) pentru popu-

cliiar de către conducătorul 
întreprinderii ; elimina
rea practicii unor condu
cători sau unor cadre din 
inspecția cu protecția 
cii care „trec peste 
tru", adresîndu-se 
formației de lucru.
tenția maiștrilor stau pro
punerile și sugestiile fă
cute cu toată obiectivita
tea, de către ceilalți par- 
ticipanți la dialog : pentru 
întărirea prestigiului pro-

mun- 
mais- 
direct 
în a-

a-
tine-
care

maistrul 6ă se preocupe a- 
siduu de perfecționarea 
pregătirii sale profesionale, 
de îmbogățirea cunoștin
țelor politice, pentru a-și 
îndeplini în cele mai bu
ne condiții rolul principal 
și complex ce-i revine în 
procesul de producție.

Consfătuirea cu maiștrii 
și-a atins pe deplin scopul. 
După cum s-a propus, 
după cum s-a arătat 
concluzii, 
acestei 
ti vizare 
devenit 
tivă și

de acum, încolo fieca-

Și 
în 

permanentizarea 
utile forme de ac- 

a maiștrilor a 
o necesitate obiec- 
avem convingerea

Strădanii si
(Urma'e din pag. 1)

Grasu — lucrează cu pro
ductivități, dacă nu iden
tice, dar apropiate de cele 
ale brigăzii lui Blaga, și 
deci dețin aceleași secrete: 
stăpînirea perfectă și ex
ploatarea cu eficiență a u- 
tilajelor moderne din do
tare, organizare, ordine 
în abataje și ambiția de 
a obține realizări de vîrf. 
Deci, dialogul l-am prefe
rat pe tema realizărilor vi
itoare. Spusele brigadie
rului Blaga, deși laconice, 
au fost pline de miez :

— Avem un abataj nou. 
Cu complexul, cu dotarea 
din abataj, putem face mi
nuni. Or, noi tocmai a- 
ceasta o facem. Țara are 
nevoie de cărbune cocsifi
cabil mai mult ca orieînd. 
Răspunsul nostru la che
marea secretarului general 
al partidului nu poate fi 
decît cel al faptelor, șl 
anume, randamente înalte

dovadă la locul de mun
că, prin exemplul perso
nal oferit celor din subor
dine ; maistrul să se 
propie mai mult de 
rii nou încadrați, pe
trebuie să-i sprijine, cu a- 
devărat părintește, pentru 
a se integra în exigențele 
mineritului ; anumite atri
buții, cum ar fi 
piu instructajul 
protecția muncii, 
fie îndeplinite

dialog

certitudini
care asigură producții 
sporite. Ca și în martie, 
și-n aprilie, în toate lunile 
anului, ne vom menține 
la realizări de vîrf. 
sînt minuni, dar sînt 
presia voinței noastre 
a ne face datoria.
• Asemenea dialoguri 
purtat cu mulți mineri 
cadre de conducere ale 
nei. La sectorul III, 
marilor frontale, la secto
rul 
cele 
zări 
rul 
și specialiștii ne-au 
gurat de aceleași 
pări și certitudini 
lectivul trăiește și 
nează cu conștiința 
punderii ce-i revine 
de înaltul comandament 
patriotic — asigurarea u- 
nor producții de cărbune 
cocsificabil cît mai spori
te — pe măsura cerințelor 
economiei naționale.

Nu
ex-
de

am
Și 

mi- 
al

V, care a debutat că 
mai frumoase reali- 
pe aprilie, la secto-

VI. Atît minerii, cît 
asi-

preocu- 
— co- 

acțio-

DINCOLO DE PERDEAUA NOPȚII
Oameni ia datorie

(Urmare din pagina 1) lucru, iar
111, Dan

de exem- 
pentru 

să nu 
formal ;

cu această 
conducători 
muncii.

că
re nouă întîlnire și fieca
re
tegorie de 
procesului 
dovedi folositoare 
organizatori, și, 
pentru producție.

ca-
ai

vorse 
pentru 

implicit,

are 
explicație, 

treacă de 
de circula- 
a doua, 

autoturis.
Ti

NEATENȚIA SE 
PLĂTEȘTE

Imaginea alăturată 
nevoie de o 
încercînd să 
pe banda întîi 
ție pe banda 
conducătorul
mului 1—HD—9590, 
beriu Grozoni, a uitat cel 
mai elementar lucru : 
să se asigure că pe ban
da a doua nu circula în 
acel moment nici un alt 
autovehicul. Spre ghi
nionul lui, a intrat în 
plin în autolaboratorul

ție, fiind pe punctul de 
a produce un accident 
grav. Pentru această fap
tă nesăbuită, permisul de 
conducere i-a fost 
pendat pe timp de 
luni și i s-a aplicat 
amendă 
lă. Acum 
mediteze 
sale pînă 
rioada de 
permisului 
re. Aviz amatorilor I

VOLANUL SI 
ALCOOLUL... NOȚIUNI 

INCOMPATIBILE
Valentin Calotă a fost 

surprins conducind au
toturismul 1—GJ—3267, 
după ce în prealabil con
sumase băuturi alcooli
ce. A fost „premiat

sus-
3 

Și 
contravenționa- 
are ’ timp să 

asupra faptei 
ce expiră pe_ 
suspendare a 

de conduce-

trețineri". Există oare
garanția că s-au făcut ve
rificările instalației con
form normativelor în vi
goare? Nu se poate spu
ne, din moment ce ultima 
verificare controlată de 
șeful de sector poartă da
ta de... 19 martie

La dispensarul 
de la ora 21,55 
n-a fost nimeni, 
tu. sanitar loan
plecat înainte de sfîrșitul 

Întîrzie mulți, că 
superiorii

a.c. ! 
minei, 

la 22,15 
Ofician- 

Rotaru a

programului de 
cel din schimbul
Dănuț a întîrziat circa 15 
minute. Reținem din ex
plicațiile lui, pentru 
ce dirijează 
„Din cauza

î cei 
autobuzele : 

autobuzelor ; 
la cap de linie, in Bărbă
teni, oamenii au așteptat 
zadarnic, in timp ce două 
autobuze staționau la cap 
de linie".

In toate celelalte obiec
tive vizitate, oamenii au 
fost la datorie, instalațiile 
au funcționat ireproșabil. 
(V. STRAUȚ)

nu-i controlează

Este trecut de ora 21,30 
și in rampa puțului 4 din 
incinta minei 
forfotesc zeci 
îmbrăcați de 
coiivia și ceie 
devin neincăpătoare. Mulți 
rămin pe rampă. Colivia 
dispare, iar minutele trec 
cu repezeală. In orice caz, 
mai repede decît reușește 
colivia să-și 
pasagerii 
subterane 
pentru a lua ultimul trans
port de... întîrziați.

Ceasornicul arată 21,50, 
ora la care transportul se 
oprește pînă la 22,10. O 
reglementare internă, cu 
rațiunea ei, mai ales pen
tru cei tentați să iasă din 
mină înainte de termina
rea schimbului. Cei rămași

Uricani mai 
de oameni 
șut. Sosește 
două etaje

„debarce" 
pe orizonturile 
și să revină

ră de 2—3 excepții, pentru 
care nu se coboară coli
via pînă la orizontul 500 
sau 400 — decît la 21,30. 
Nu încap în colivie, unii 
rămîn pînă la reluarea 
transportului, la ora 22,10. 
Dintre ei, cu ofițerul de 
serviciu, ing. Victor Băloi, 
am aflat cîteva numere de 
marcă. Erau ale lui Victor 
Parpală, Constantin Un- 
gureanu, Ernest Grigore, 
loan Crețu, Vasile Năsta- 
se. Oameni, mai ales ti
neri, din sectoarele I, III, 
IV, VI, care pierd vremea 
pe la cantină... Da, tinerii, 
întîrzie de 
grup ; tot 
care ies la 
înainte de 
întîmplă, pentru că 
supraveghează superiorii, 
am auzit mai multe opinii. 
Dar oare, ce fac acești 
„supraveghetori" ?! (Dan
STEJARU)

regulă și în 
ei sînt primii 
suprafață, chiar 
schimb. Așa se 

nu-i

să se constate abateri. De
pozitul de carburanți în
să, avea poarta principală 
legată doar cu o sîrmă să 
nu o deschidă... 
depozit se aflau 
butoaie cu ulei, 
motorină etc. De 
de aici lipsea 
P.S.I.

La ieșirea din 
II au fost găsiți 
neri nou încadrați, pe nu
me, Radu Ion și Vlad Flo
rin, din echipa de 
nere condusă de 
Ion Chibuculteanu 
ora 21,45 se aflau 

Dădeau vina p< 
de miner care chipu- 
se defectaseră. Mais- 
din schimbul respec-

vîntul. în 
zeci de 
vaselină, 

asemenea, 
pichetul

schimbul 
doi ti-

întreți- 
minerul 
care la 
'a i“-a

n-au 
la ul- 
Dintre 

este 
Calotă, 

in 
două

in rampă se retrag mai 
„la umbră-*, unii resemnați, 
alții protestînd că 
„încăput" în colivie 
timul transport, 
toți, mai supărat 
maistrul minier Lie
supraveghetor la puț 
schimbul III. Avea 
motive. La 21,30, cînd s-a 
prezentat la post, nu și-a 
g'-- „ortacul", pe mais- 

iuloni, de serviciu la 
pv., m schimbul II, pisntru 
a-i preda postul. îl mai 
supărau cei întîrziați care 
n-au coborît în subteran ; 
„Cîhd mai ajung aceștia 
la locul de muncă ?!“, 
Semnalistul principal dă 
explicații > Deși programul 
transportului începe la 
21,10 oamenii nu apar la 
rampa puțului — în afa-

Negli jențe 
mărunte, dar

unele mari
Și

băii, 
pile 
rile 
trul
tiv ne-a promis că va lua 
măsuri împotriva lor. Ră- 
mîne de văzut. (Gh. BO
ȚEA)

31—HD—3047, care 
cula regulamentar. Con
secințele se pot vedea u- 
șor în imagine, 
autoturismul a fost 
catapultat în afara părții 
carosabile și atît el cît 
și autolaboratorul au su
ferit avarii grave. Șter
gerea acestor urme de 
pe cele 2 autovehicule îl 
pun la plată pe conducă, 
torul autoturismului, ca
re este vinovat de produ
cerea accidentului. Ne
atenția se plătește scump!
AVIZ AMATORILOR
In timp ce rula cu au

toturismul 2—HD—2683, 
pe B-dul Republicii din 

z Petroșani, Ion Neche, a 
refuzat să oprească la 
semnalul regulamentar 
al agentului de circula-

o amendă de 500 de lei 
și cu suspendarea permi
sului de conducere pe 
timp de 3 luni. încă o 
dovadă că volanul și al
coolul sînt două noțiuni 
incompatibile.

★
Duminică, 10 

a.c., au drept de 
lațle autoturismele 
prietate personală 
triculate sub
FARA SOȚ.

aprilie 
circu- 

pro- 
înma- 

număr

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

La I.M. Bărbăteni, pon- 
tajul pentru schimbul III 
și plecarea spre locurile 
de muncă s-au desfășurat 
normal, nu au fost semna
late întîrzieri sau alte a- 
bateri disciplinare. Toți 
minerii din schimbul III 
au intrat la timp în sub
teran. Și la celelalte lo
curi de muncă (stație de 
compresoare, cantină, cen
trală termică), activitatea 
se desfășura normal, fără

Serviciile ia dispoziția dumneavoastră
Inițiem, cu acest număr, o nouă rubrică în care dorim să vă facem cunos

cute cele mai noi servicii ce sînt puse 
lea Jiului.

la dispoziția oamenilor muncii din Va.

ta Pentru avariile mai grave ivite la 
instalațiile de alimentare cu apă pota
bilă și a celor de încălzire, cetățenii din 
Petroșani pot solicita, inclusiv dumini
ca, intervenții urgente la dispeceratul 
E.G.C.L. — telefon 41861.

B Duminică, 10 aprilie, este deschisă, 
pentru servirea publicului din Petro
șani, farmacia nr. 16 din cartierul Ae
roport.

B Chioșcul de pline din strada Oltu-

lui, al Fabricii de morărit și panificație 
Petroșani, este deschis duminică de la 
ora 8 pînă la ora 14.

B Frizeriile, coafurile și unitățile de 
cosmetică ale cooperatei „Unirea" din 
Petroșani sînt deschise duminică, pen
tru servirea publicului, între orele 7—12.

B Joi s-a redeschis, pentru servirea 
publicului, sifonăria din cadrul comple
xului- comercial „Parângul" — cartierul 
Aeroport.
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O manifestare tradițională

Festivalul „Cîntecul adîncului"
Pentru traducerea în viață a indicațiilor trasate 

de conducerea partidului, de secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu ocazia vizite
lor de lucru efectuate în marile centre industriale, 
privind activitatea politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă în rîndul oamenilor muncii. Comitetul Ununii 
sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică, organizează între 22—24 a- 
prilie, în virtutea unei frumoase tradiții, Festivalul- 
concurs de muzică ușoară și populară, creație lite
rară și artă fotografică „Cîntecul adîncului", ediția 
1983. Pentru detalii ne-am adresat tovarășului Nicolae 
Bildea, activist al Consiliului municipal al sindicate
lor :

organizat 
Consiliului 

sindicatelor 
Comitetului 

cultură și

— Festivalul, 
cu sprijinul 
județean al 
Hunedoara, 
județean de 
educație socialistă și U- 
niunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din Roma, 
nia, își propune să pro
moveze creația muzicală, 
literară și de artă foto
grafică, să stimuleze arta 
interpretativă a oameni
lor muncii mineri, petro
liști, energeticieni și ge
ologi, înscriindu-se ca o 
manifestare de prestigiu 
în cadrul generos al 
Festivalului muncii și 
creației „Cîntarea Româ
niei".

— Care sînt noutățile, 
față de edițiile prece
dente ?
— în vederea diversi

ficării genurilor de con
curs și cuprinderea mai 
largă a artiștilor amatori, 
în acest an se desfășoa
ră și concursul de muzi
că populară. Rigorile de 
înscriere 
la acest 
leași cu 
pentru

muzică ușoară, poezie, 
și artă fotografică.

— Adică ?
— ...adică, înscrierile

6e fac pînă la data de 
10 aprilie, 
ile ‘ 
lamentele pe care 
expediat din timp 
tetelor de sindicat 
țară.

— Alte detalii de 
ganizare ?
— Concurenții - vor 

acompaniați de 
„Acustic" (muzica u- 
șoară) și taraful ansam
blului „Parîngul" (muzi
că populară). La arta 
fotografică se instituie, 
pe lîngă concursul pro- 
priu-zis un concurs spe
cial pentru Valea Jiului, 
care constă în prezenta
rea unor fotografii' cu 
imagini citadine vechi. 
Mai concret,, concurenții 
pot prezenta fotografii 
— originale și copii — 
reprezentînd 6trăzi și 
cartiere, imagini de an
samblu ale orașelor Văii, 
din trecut. Aceasta pen-

iar repertori- 
regu- 
le-am 
comi- 

din

sînt stabilite în

or-

fi 
grupul

și participare 
gen sînt ace- 

cele prevăzute 
concursurile

Dimineață de primăvară

tru că, demolîndu-se 
multe clădiri, cartiere 
întregi, noi cei de azi Și 
generațiile viitoare trebu
ie să ne dăm seama cum 
arătau orașele noastre în 
trecut și impetuosul salt 
calitativ arhitectonic pe 
care îl cunoaște munici
piul Petroșani.

— Cum vor fi stimu
lați cîștigătorii ?
— Se vor acorda pre

mii I ,11 și III, precum 
și două mențiuni la fie
care gen de concurs, și, 
bineînțeles, pentru cei 
mai merituoși, trofeul 
„Lampa minerului".

— „Capete" de afiș, 
noutăți de ultimă oră ? 
— Iubitorii dc frumos 

vor putea 6ă urmăreas
că în fiecare zi de festi
val „hors-concurs" pe 
Florica Bradu, Dumitru 
Fărcașu, Mirabela Dauer. 
Printre invitați se 
mără Marius Țeicu 
Horia Moculescu. 
laritatea fiind... 
vom vedea care i 
aceștia ne va prezida ju
riul. Un amănunt — nu 
lipsit de importanță — 
la spectacolul de gală, 
programul fiind în între
gime radiodifuzat de stu
dioul teritorial Craiov?, 
accesul publicului va fi 
permis numai pînă la 
ora de începere a repre
zentației.

— Vă mulțumim și 
dorim mult succes or
ganizatorilor.

Joi după.amiază, la Ca
sa de cultură a avut loc 
Planara Comitetului mu
nicipal de cultură și edu
cație socialistă Petroșani. 
Au participat membrii co
mitetului, președinții 
mitetelor orășenești 
cultură și educație

Sibiu: Jazz Festival '83 J

co
de 

socia-

Cronică

nu- 
i sau 
Popu- 
egală, 
dintre

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

Evoluează pe scenă 
colectivul teatrului în 
limba
rașul

Foto :

maghiară din o-
Lupeni.

Șt. NEMECSEK

Stînd în lumina dimineții 
nu mai gîndești singurătăți viitoare;
se-aude primăvara intrînd cu pămintul în inima 
insemnînd hotarele cu dor de viață 
și pace prelungă.
Clară, lumina dimineții, 
Fără să vrei, devii pasăre cîntătoare 
pentru cei plecați pe cărările patriei, 
pentru cei ce dorm sub glia străbună, 
pentru cei ce cu ochiul și brațul 
veghează curgerea timpului 
prin albii curate.
Nu-i așa prietene, 
parcă te simți sevă proaspătă 
ureînd sp’e piscuri solare 
cînd primăva-a intră cu plugul de rouă 
prin glia străbună ?!

Ion Pascal VLAD

listă, directorii caselor de 
cultură, cluburilor sindi
catelor și căminelor cul
turale, activiști obștești.

Plenara a dezbătut acti
vitatea politico-educativă 
și cultural-artistică desfă
șurată de comitetele mu
nicipal și orășenești de 
cultură și educație socia
listă, precum și dc consi
liile de conducere ale a- 
șezămintelor de cultură în 
anul 1982. De asemenea, 
s-au stabilit măsuri ce 
trebuie întreprinse pentru 
îmbunătățirea activității de 
viitor.

!
I

Colinele lipsite de cîn- 
tec și plictisite de psalmii 
lungi de insomnie ai ier
nii s-au trezit la viață. 
E primăvară și natura 
își ridică uimită pleoapa, 
invocînd începuturile. Și, 
fiindcă primăvara în
seamnă tinerețe, iată-ne 
oaspeții clubului tinere
tului din Vulcan. Activi
tate bună. Participare 
fectivă și afectivă, 
beranță 
vîrstei. Directorul 
mîntului, 
lucrează 
nerii au nevoie de ac
țiuni diverse, educative și 
recreative. Și le au. Do
tare corespunzătoare. 
Prin grija Comitetelor 
municipal Petroșani și o- 
rășenesc Vulcan ale 
V.T.C. clubul a mai pri
mit de curind dotări 
valoare de peste 
lei. Materiale de 
că culturală.

în ediția actuală 
iivalului muncii și 
ției clubul a 
cu 7 formații 
dintre care ; 
cat dansul modern (ins
tructor, Cornel Selcjan), 
grupul vocal instrumen
tal „Astral", grupul folk

e-
Exu- 

caracteristică 
așeză- 

Petru Drăghici, 
„zi lumină". Ti- 
nevoie de

în
50 000 

practi-

a fes- 
crea- 

participat 
i artistice, 
s-au remar-

l

Duminica trecută s-a încheiat Festivalul Inter
național de Jazz Sibiu ’83. Această manifestare muzi
cală aflată la cea de-a 13-a ediție, a 10-a sibiană, 
desfășurată de-a lungul a patru, seri, a reunit valori 
ale jazz-ului românesc și invitați de peste hotare. 
. Dintre muzicienii și grupurile aflate în con
curs s-au evidențiat : grupul „Metronom" din Piatra 
Neamț, sextetul de percuție al Conservatorului „Gh. 
Dima" din Cluj-Napoca, Emanuela Cara din Bucu
rești și Big Band-ul Casei pionierilor clujeni, de 
altfel, toate formații laureate. Din rîndul numelor 
consacrate ale jazz-ului românesc am remarcat evo
luția grupului „Creativ" din Constanța, a cvartetelor 
„Crepuscul", „Marius Popp", „Studio" din Timișoara, 
București, respectiv, Iași și a grupurilor Garbis De- 
deian și Dragoș Nedelcu din București.

Jazz-ul internațional a 
grupurile Duo Hering-Sachse 
compus din pianistul român 
instrumentiști britanici, Trio 
cvartetul Dezso Csaba din Ungaria. Dintre muzicie
nii de excepție prezenți’ pe scena festivalului am re
marcat-pe tînărul (și foarte talentatul) pianist Ion 
Baciu jr. și pe chitaristul grupului timișorean „Cre
puscul", Dan Ionescu. Notabilă a fost prezența spi
rituală și intervențiile autorizate ale binecunoscutului 
critic muzical Florian Lungu.

înființarea unui club de ja'zz la Casa de cultură 
din Petroșani ar fi o inițiativă primită cu interes de 
tinerii care îndrăgesc acest gen al muzicii. (R.D.)

București.
fost reprezentat prin 
din R.D.G., The Quartet, 
Ion Baciu jr. și trei 
Wittek din R.F.G. și

î

(admirabile piese inter
pretate la o chitară și... 
patru mîini!) și taraful. 
Cercurile tehnico-aplica- 
tive cuprind peste 100 
de cursanți, cei mai „ac
tivi" fiind depanatorii 
radio TV, fotografii, ci- 
neclubiștii.
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„Sfera" acțiunilor des
fășurate de inimosul co
lectiv, condus de nu mai 
puțin inimosul Petru Dră
ghici se extinde prin ini
țierea unor expuneri și 
dezbateri diverse și efi
ciente. Am întîlnit o ast
fel de acțiune, sub un 
generic inspirat, bine a- 
les. Este vorba despre ci
clul de expuneri „Șantie
rele tineretului, cronică 
vie, flacără de nestins a

muncii 
ganizat cu sprijinul 
verilor din 
derile și instituțiile ora
șului. Sînt prezentate 
realizările remarcabile a- 
le tinerilor uteciști, pe 
șantierele muncii patrio
tice, încă din 1947. Dis
cotecile (joia, sîmbăta și 
duminica) și 
fruntașilor (ultimele 
fost organizate 
tinerii de la mina 
șeni și preparația 
roești) întregesc 
nea de ansamblu 
vietății acțiunilor 
nizate la acest club.

...Primăvară. Pomii dau 
în muguri și natura ne 
atrage irezistibil. Dar, ti
neri pasionați ca Nicolae 
Nedelea, Dorel Dan, Mi
hai Koos, Francisc Nico
la, Valerică Giosu, Sorin 
Moise, se îndreaptă, sea
ră de seară, spre clădirea 
aceea discretă, unde pot 
să-și pună în valoare ta
lentul și priceperea, a- 
colo unde se găsesc pe ei 
înșiși. La clubul tinere
tului din Vulcan e pri
măvară, anotimpul înce
puturilor care dă semnul 
certitudinilor viitoare.

Bujor MIRCESCU

patriotice", or- 
ti- 

intreprin-

balurile 
au 

pentru 
Paro- 

Co- 
imagi- 
a va- 
orga-

J

i
Ii

*

Din amfiteatre pe marea scenă
a tării

9

Cu cîtva timp în urmă, 
am avut ocazia să stăm 
de vorbă cu tov. SECRIE- 
RIU SILVIA, cadru didac
tic la Conservatorul de 
muzică „Ciprian Porum- 
bescu" din București, 
membru al juriului fazei 
interzonale a Festivalului 
Artei și Creației Studen
țești, integrat în Festiva
lul național „Cîntarea 
României", desfășurat re
cent la Timișoara, care â 
avut amabilitatea să răs
pundă unor întrebări a- 
supra prezenței Institutu
lui de mine în festival.

— Prezența Institutului 
de mine din Petroșani în 
festival s-a dovedit a fi, 
în acest an, superioară din 
punct de vedere calitativ, 
celorlalte ediții, 
studenții din 
muzica, poezia, ____ ,
dansul, constituie „cea de-a 
doua natură", o modalita
te de exprimare a idealu
rilor specifice vîrstei lor. 
Ca membru al juriului am 
avut ocazia să urmăresc 
toate momentele artistice

Pentru
Petroșani, 

teatrul,

prezentate 
fost destule clipe 
nerii de pe scenă 
șit, prin arta lor, 
ționeze asistența.

— Ce v-a impresionat 
în mod deosebit și ce re
comandări aveți de făcut 
formațiilor și soliștilor ? 
— Am remarcat în mod 

deosebit cele două coruri 
— corul bărbătesc și cel 
mixt de cameră. Am apre
ciat la corul bărbătesc vi. 
goarea, forța de expresie 
muzicală. Aș recomanda 
mai multă atenție în re
liefarea melodiei (in piesa 
„Toarce lele"), precum 
o mai justă dozare 
nuanțelor. Corul de 
meră, omogen, bine 
zat în scenă, a demonstrat 
elasticitate 
nuanțare, 
repertoriu 
Mozart la 
Radu Șerban). Ar fi de 
rit o mai mare atenție în 
pronunțarea textului, pre
cum și o pregătire mai 
bună a partidei de alto, 
deficitară încă la capito
lul intonație și emisie so-

în festival. Au 
cînd ti- 
au reu- 
să emo-

Și 
a 

ca- 
ase-

deosebită 
sensibilitate, 
variat (de 
N. Oancea

în
un 
la
Și 

do.

noră. Folkistul D. Căpîl- 
nășiu a demonstrat multă 
sensibilitate, deși melodia 
sa este încă simplă sub 
aspect armonic și melodic. 
S-au remarcat de aseme
nea, montajul literar și 
formația de teatru, purtă
toare ale unui înalt mesaj 

pri- 
obi-

artistic. în ceea ce 
vește. ansamblul de 
ceiuri și formația de dan
suri, pot afirma că au pro
movat un folclor autentic 
din zona Văii Jiului, im- 
punîndu-se tocmai prin a- 
cest lucru. Este nevoie de 
o sincronizare mai 
atît la ansamblul de 
ceiuri (cursivitatea 
mentelor), cît și la forma
ția de dansuri. în încheie
re aș dori să transmit 
mult succes- tuturor con- 
curenților pe mai departe, 
precum și sfatul de a nu

ar- 
for- 

o 
permanentă, nu 

o

mare 
obi- 
mo-

întrerupe- activitatea 
tistică. O adevărată 
mație este cea care are 
activitate
cea care desfășoară 
muncă în a=alt

II. ALEXANDRU

(Urmare din pagina 1)

buția cunoașterii social- 
politice la creșterea conș
tiinței revoluționare" • în 
cadrul serii cultural-edu
cative organizate la ora 
18 de Clubul sindicatelor 
din Vulcan se va desfășu
ra o dezbatere cu tema 
„Igiena individuală și ro
lul ei în menținerea sănă
tății" • Duminică dimi
neața, la ora 10, pe estra
da de lingă club este pro
gramat un concert de pro- 
menadă susținut de fanfa. 
ră • La ora 18 discoteca. 
• La Uricani azi și inline, 
la ora 10, două acțiuni ale 
bibliotecii : „Familia — 
nucleul de bază al socie
tății" — expunere și di
mineața literară sub gene
ricul „Romanul politic în 
etapa actuală",

N.R. Orice modificări a- 
le acestor programe, sau 
aminarea lor aparțin con
ducătorilor caselor de cul
tură și cluburilor.
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(Urmare din pag. I)

a-

în drum spre întreprin
derea „Progresul" — ur
mătorul obiectiv al vizitei
— tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu s-a oprit pe 
șantierul ansamblului de 
locuințe Berceni-Olteniței 
unde, împreună cu specia
liștii și constructorii, a 
examinat modul de asam
blare a panourilor prefa
bricate. Secretarul general 
al partidului a arătat că 
trebuie să se acorde o
ten tie sporită finisajului 
și calității acestor pro
duse. să se manifeste mai 
multă grijă față de trans- 
p tarea și manipularea 
prefabricatelor.

în continuare, tovarășul 
N olae Ccaușescu a vizitat 
întreprinderea de prefabri
cate din beton „Progresul' 
importantă unitate a 
dustriei de materiale 
construcții, 
iu uri mari din țară, și prin
tre primele de prefabricate.

Di rectorul unității in
formează. despre tehnolo
giile îmbunătățite aplica
te de colectivul de aici în 
realizarea produselor
— panouri mari 
locuințe, bolțeri 
tunelul metroului 
reștean, tuburi de 
ne pentru conducte 
și pentru irigații, 
nele destinate căilor 
circulație a tramvaielor 
silențioase — pentru unele 
din acestea întreprinde
rea „Progresul" fiind sin-

l" 
în
de 

prima de pa

saîe 
pentru 
pentru 
bucu- 

presiu- 
de apă 
longri- 

de

gurul producător din
Secretarul general 

partidului cere să se 
corde, în continuare, 
atenție sporită 
consumului de 
bil, astfel îneît, 
mai bună organizare 
muncii, să se reducă subs
tanțial norma la prefabri
catele de beton.

Mulțumind din adîncul 
inimilor pentru vizită, gaz
dele s-au angajat să depu
nă toate eforturile pentru 
a duce la îndeplinire sar
cinile și indicațiile date 
și cu acest prilej de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Analiza modului de 
transpunere în practică a 
indicațiilor privind produ
cerea în fabrici a panou
rilor de fațadă gata fini
sate pentru construcția 
blocurilor de locuințe a 
continuat Ia unitatea Bra- 
gadiru a întreprinderii de 
prefabricate Militari. Aici, 
secretarul general al parti
dului este informat despre 
măsurile luate în scopul 
trecerii la producția pe 
scară industrială a noilor 
tipuri de materiale de 
construcții. Specialiștii, 
muncitorii unității 
angajat ca pînă la 
acestei luni să atingă ca
pacitatea de producție pre
văzută în proiect, reali- 
zînd zilnic panouri pentru 
12 apartamente. Secretarul 
general al partidului 
dicat ca între cele 
unități bucureștene 
produc prefabricate

țară, 
al 
a- 
o 

reducerii 
combusti- 

printr-o 
a

s-au 
finele

a in- 
patru 
care 

de a-

cest gen să se desfășoare 
o întrecere care să aibă 
drept obiectiv realizarea 
unor panouri pentru fața
de de locuințe de calitate 
superioară, atît din punc
tul de vedere al finisaju
lui. cît și al esteticii.

Colectivul unității 
angajat să depună 
eforturile, întreaga 
citate în scopul îndeplini
rii indicațiilor primite.

Ultimul obiectiv ’ 
a fost întreprinderea 
prefabricate Militari.

în fața unor grafice, 
rectorul întreprinderii 
înfățișat evoluția 
principalii indicatori 
plan, preocupările colecti
vului în direcția aplicării 
în viață a indicațiilor se
cretarului general al parti
dului privind ridicarea 
eficienței economice a în
tregii activități.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a apreciat re
zultatele obținute, efortu
rile îndreptate spre asimi
larea unor noi produse și 
a indicat specialiștilor, 
conducerii întreprinderii 
să se ocupe cu mai multă 
atenție de utilizarea cu 
eficiență sporită a mijloa
celor din dotare, de diver- 

a 
o 

strictă normare a tuturor 
consumurilor.

în încheierea vizitei la 
cele patru unități bucu
reștene profilate pe pro
ducerea de panouri pentru 
fațadele blocurilor de In

s-a 
toate 
capa-

vizitat
1 de

di- 
a 

unității, 
de

siflcarca modelelor și 
cerut să se treacă la

l

diversifi- 
fațade- 

inclusiv a 
astfel

cuințe, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a apreciat că 
au fost obținute unele 
rezultate pozitive în direc
ția asimilării acestor pro
duse, dar că se impune să 
se acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru 
carea modelelor 
lor, finisajelor,
coloristicii acestora, 
îneît să se asigure reali
zarea unor construcții de 
locuințe cu un aspect cît 
mai plăcut, cu arhitectură 
modernă. în același timp, 
s-a cerut să se ia măsuri 
pentru continua îmbună
tățire a calității produse
lor, pentru realizarea pa
nourilor de fațade cu con
sumuri de materii prime, 
combustibili și energie cît 
mai reduse. Ia un 
minim obligatoriu 
toate unitățile de

Tovarășul
Ceaușcscu a indicat edili
lor Capitalei
condiții pentru trecerea la 
extinderea construirii blo
curilor de locuințe eu pa
nouri pentru fațade 
finisate.

Specialiștii prezenți 
acest dialog de lucru 
angajat să acționeze
toată fermitatea pentru în
făptuirea indicațiilor 
de secretarul general 
partidului, pentru 
rea eficienței și
muncii în acest important 
sector de activitate.

N i c

nivel 
pentru 
profil, 
o I a e

să creeze

gata

la
s-au

cil

date 
al 

spori - 
calității
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Fotbal

Avancronică
@ BASCHET. Dumini

că dimineața, sala de 
sport a Liceului indus
trial din Petroșani găz
duiește meciul de baschet 
de divizia B (tineret) din
tre „Jiul-Stiinta" 
șani — „URBIS" 
rești.

Petro-
Bucu-

© FOTBAL. în 
pionatul diviziei C 
fotbal doar un 1 
meci acasă, dar nu 
propriul teren : „Minerul1 
Paroșeni — „Inter" 
biu. Meciul are loc dumi
nică, ora 11, pe stadio
nul Asociației sportive 
„Minerul" Vulcan, deoa
rece terenul reprezenta
tivei minerilor din Pa
roșeni se află în reame- 
najare. In aceeași zi și 
la aceeași oră se dă star
tul returului campiona
tului județean de fotbal 
seria Valea Jiului. Pro
gramul este următorul : 
„Prepara torul" 
„Măgura" Pui, 
zul" Petroșani — 
min" Petroșani, 
ratorul" Lupeni 
nătatea" Vulcan, 
rul" Uricani — C.F.R. Pe
troșani, „Avintul" Hațeg, 
— „Paringul" Lonea.

cam-
1 de 
singur 

pe

Si-

Petrila — 
„Autobu- 

„Ilidro- 
„Prepa- 
- „Să- 

„Mine-

® HANDBAL, 
ționala și populara 
petiție de handbal 
mântui negru" se
șoarâ sîmbătă și dumini 

incepînd cu ora 9

Tradi 
com 
„Dia 

desfă

din Petroșani, 
fete 
ale 
lo-

școlar
ticipă echipele de 
băieți campioane

că.
pe terenul Clubului spor 
tiv 
Pa 
și
școlilor generale din 
calitățile Văii Jiului.

D.C.

Epilogul meciului de la Simeria
Cunoscută fiind desfă

șurarea evenimentelor din 
•partida C.F.R. Simeria — 
„Minerul" Lupeni din cam
pionatul diviziei C, din 
etapa a 17-a (27 martie
a.c.), revenim în aceste 
rînduri cu date asupra e- 
pilogului meciului — hotă- 
rît la „masa verde".

Luînd in discuție
întîniplate, Comisia de dis
ciplină a F.R.Fîntrunită 
în ședința de joi 
(7 aprilie — n.n.), 
rit:

— omologarea

cele

tului cu scorul de 3—0 în 
favoarea echipei Minerul 
Lupeni ;

— suspendarea, pe dife
rite termene, a doi jucă
tori de la C.F.R.. Simeria ;

— suspendarea echi
pei C.F.R. Simeria pe do
uă etape (deci pierderea 
fără joc, cu 3—0, a meciu
rilor respective).

Consemnind aceste
tăriri, prin care Comisia 
de disciplină a F.R.F. a 
sancționat prompt Și cu 
fermitate abaterile grave 
ale jucătorilor de la Sime-

ho-

rczulta-

ria, să sperăm că echipa 
minerilor din Lupeni va 
fructifica în continuare ca
drul sportiv creat și își 
va apăra șansele în lupta 
sportivă pentru promovare.

Prin sus-amintita deci
zie, „Minerul" Lupeni s-a 
detașat în clasamentul se
riei a IX-a a diviziei C, 
cu două puncte. Mîine, 
-10 aprilie, o așteaptă o 
partidă dificilă în derby-ul 
seriei, în deplasare la „U- 
nirca" Alba iulia.

loan Al. TĂTAR

FILME

ș
i

J

18,30 Săptămîna politică.
18,45
19,00
19,15

19,30

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Raidul vărgat; 
Unirea : Quo vadis. Homo 
sapiens.

LONEA : Prea tineri 
pentru riduri.

ANINOASA : Provo
carea dragonului.

VULCAN — Luceafărul: 
Și caii se împușcă, nu-i 
așa ?

LUPENI —
Secvențe.

URICANI : 
domniței Ralu.

Cultural :

Zestrea

11,00

11,20

11,50
12,45

TV

Visuri
epi-

Din marea 
patriei.
Film serial, 
destrămate 
sodul 6.
Ora de muzică.
Noi în anul 2000. 

13,00 La sfîrșit de săptă- 
mînă.

18,15 Călătorii prin țara 
mea.

22 20
22,’30

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
La sfîrșit de 
mină.
Telejurnal.
Cîntă d-aleâ d-ale 
noastre — melodii 
îndrăgite și roman
țe.

VREMEA

I
ccono-

săptă-

î

î

Meteorologul de servi
ciu Gheorghe Paca co
munică i Ieri, tempera
tura maximă a aerului la 
Petroșani a fost de plus 
20 de grade, iar la Pa
ring de plus 13 grade; 
minima a fost de plus 4 
și, respectiv, plus 2 
grade.

Pentru iirmătoarele 24 
de ore : Vremea va fi 
caldă, cu cer variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat din sectorul 
vestic. Temperatura ma
ximă va fi cuprinsă în
tre plus 16 și p.’us 21 de 
grade, minima intre plus 
3 și plus 8 grade.

memento

Mica publicitate
infor-

Vul-
VIND Dacia 1100, 

mâții str. Gării 25 
can. Telefon 70087, după 
ora 18. (382)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Frost 
Constantin, eliberată 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (383)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buhu.și 
Marius, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI

de

3

B
i

1

■

pe numele Vincze 
eliberată de I.M. 
O declar nulă.

serviciu
Andrei,
Lupeni.
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
pe numele Pilat 

eliberată de 
nu-

serviciu
Constantin,
I.M. Lupeni. O declar 
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mibaly 
Ladislau, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

DE FAMILIE

municipal sindical și Casa 
îndoliate,

Colectivul consiliului
de cultură, transmit condoleanțe fami iei 
pentru pierderea celui care a fost

KOSZNAȘ ALFRED (380)

FAMILIA amintește cu aceeași durere împlini
rea a trei ani de cînd scumpul nostru fiu și frate 
ne-a părăsit

VRÂJ1TORU GHEORGHE EM1LIAN (Lulu)
Nu te vom uita niciodată. (378)

Bilanțurile medaliilor și 
pozițiilor fruntașe, Încheia
te la sfîrșitul fiecărui an, 
indică pe prim-planul per
formanței, - navomodelis- 
mul, sania, luptele libere 
și atletismul, la care se a- 
daugă tirul cu arcul, deci 
succesele aparțin unor 
secții ale cluburilor sporti
ve „Jiul" și școlar din Pe
troșani, „Minerului" din 
Aninoasa. Performanțele la 
sanie sînt legate de acti
vitatea profesorului Grigo- 
re Peter, cu specializarea... 
handbal, în sezonul 1980— 
1981 antrenor și al lotului 
național. Cum se explică 
opțiunea pentru sanie ?

— La C.S.Ș.P. era, în 
1977, liberă doar catedra 
de sanie. A trebuit să de
prind eu însumi tainele a- 
eestui sport, am participat 
la cursuri de specializare 
în țară și peste hotare. A 
fost dificil, mai ales că 
literatură de specialitate 
nu exista, materialul spor
tiv trebuia confecționat, 
de noi.

Ambițios, incomod pen
tru unii, fiul minerului din 
Vulcan a beneficiat de 
sportivi excelenți, a izbu
tit să impună sania ca 
disciplină-fanion în cadrul 
performanțelor realizate 
de C.S.Ș.P. Fără bază de 
antrenament (1200 ore a- 
nual !), cu un echipament 
și material sportiv precar

a pornit totuși la drum, 
a făcut rost de fibră de 
sticlă și oțel special, cons
truind singur trei sănii, 
cotate printre, cele mai bu
ne din țară.

— Ca vestiar ni s-a în
credințat o incăpere mică, 
dar care mai îndeplinește... 
zece funcționalități, 
de sanie nu există in Va
lea Jiului, deși 
noștri sînt generoși in di-

Pirtie

munții

rile VI la junioare mari 
și IV in „Cupa F.R.B.S.", 
prin Rita Gheorghiță, pre
zența în lot a Ritei și a 
lui F rancisc Simon ; 1980 : 
debutanta Livia 
ghiță ocupă locul 
„Cupa Prietenia" ; 
titlu de campioană 
nioare I prin Rita ;
de asemenea, palmares o- 
norant — locurile VIII la 
„Cupa Prietenia" și IX

Gheor- 
IV în 
primul 
la ju- 

1981,

arc patru grupe de înce
pători și una de perfor
manță, în total 60 de 
sportivi. Băieții au dema
rat mai greu, dar se a- 
nunță performeri valoroși, 
anul acesta Constantin Bi
tu, in tandem cu un spor
tiv de la I.E.F.S., a deve
nit campion la dublu.

— Livia, remarcă antre
norul ei, are calitățile 1- 
deale de performeră și la

diție „momesc" sportivii 
noștri cu diverse promi
siuni. Și e păcat ca, for
mați în Vale, cu un renu
me sportiv deja cucerit, 
să aducă medalii altora. 
Fără sprijin, secția de sa
nie a C.S.Ș.P. nu va dăi
nui sau nu va repurta suc- 

capa-

antre- 
saniei 

sensibilizeze

Dacă nu i se asigură pîrtie de performanță, 
sania va rămîne de... căruță

ferențe de altitudine. Copiii 
care practică sania 
ca niște „sorcove", 
echipați cu ce rămîne 
magazie.

Ambiția și talentul 
piilor din Vale s-au dove
dit însă superioare condi
țiilor de pregătire ale clu
burilor de tradiție în spor
turi hibernale din 
Predeal, Brașov și 
Dornei. Debutul în compe
tițiile „Daciadei" s-a pe
trecut în 1978, cu o grupă 
de 12 băieți și fete, selec
ționați din școlile din Pe
troșani și Petrila. Primele • 
succese au fost repurtate 
în anul următor — locu-

arată 
sînt 

în

co-

Sinaia, 
Vatra

la curopencle .de juniori, 
prin Silvia și Rita Gheor- 
ghiță, ultima adăugindu-și 
în panoplie titlul național 
la junioare ; 1982 : Rita
devine campioană națio
nală Ia senioare, Livia — 
vicecampioană la senioare, 
campioană națională 
junioare I, locurile 
„Cupa Prietenia" și . 
„Cupa mondială", 
noi lauri Liviei ; 
Dorina Crețu mărește 
mărul campionilor 1 
nall de juniori I, 
își însușește bronzul 
ționalelor de seniori, 
mată în clasament de Do
rina. In prezent, C.S.Ș.P.

la 
în 
în 

adaugă 
1983 ;

: nu-
națio-
Livia

na- 
ur-

IX
X

atletism sau volei. Rita 
a plecat deja la unul din 
cluburile care au curtat-o, 
„Tractorul" Brașov, dar 
transferul ei nu este vala
bil. Dintre cei care „vin 
din urmă", îi recomand 
pe Constantin Bitu, Vasile 
Iepure și Sorin Crețu. An
trenamente specifice ? —
reia dinsul întrebarea 
noastră. Doar- cu prilejul 
concursurilor, la Sinaia, 
Predeal, Vatra Dornei, pe 
pîrtiile din U.R.S.S. 
R.D.G. Pentru că la
nu se acordă atenția me
ritată săniei, deși există 
talente native excepțio
nale, or cluburile de tra-

sau
noi

cesele de care este 
bilă.

Apelul reputatului 
nor în domeniul 
trebuie să
conducerea C.S.Ș.P., foru
rile sportive municipal și 
județean, federația de 
specialitate și organele lo
cale de stat. Munții și 
constituția fizică a tinerei 
generații din Vale întrec 
toate așteptările. Este ne
voie totuși de efort mate
ria] pentru asigurarea ba
zei materiale, 
diții- bune de 
și concursuri, 
numai 
săniei 
născu ți 
pot să 
succes 
națională și 
lă. Deși adresată la sfîrși
tul 1 
noastră 
vrea ca 
se trece 
acțiune, 
suiește înțelept 
verb românesc 
sanie (și pîrtie — n.n.)—‘ 

ion VULPE

a unor con- 
antrenament 
Pentru că 
practicanții 

performanță,
astfel 

de 
și crescuți in Vale, 
ne reprezinte cu 
culorile in arenele 

internaționa.

sezonului invitația 
la meditație se 
un îndemn de a 
cîf mai curînd la 
fiindcă așa glă- 

un pro- 
..fă-ți vara
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