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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Complexul expozițional
Piața Sein te ii

ofdio&feucă de c&Mtiudu

A te mulțumi cu puțin, 
înseamnă insuficient

cele trei mari 
furnizoare dc 

pentru cocs din 
mina 
mul- 

unita-

Dintre 
unități 
cărbune 
vestul bazinului. 
Uri câni se detașa 
tă vreme ca fiind 
tea cu cea mai bună ac
tivitate pe linia calită
ții cărbunelui. Timpul a 
trecut însă și rezultatele 
bune au rămas doar... a- 
mintiri. în prezent, în 
probleme de calitate, mi
na 6e confruntă cu gre
utăți care — numai apa
rent — sînt greu de de
pășit. Analiza re- 
flectînd situația pe 1982, 
a scos la iveală nu nu
mai urmările (mina pier- 
zînd mii de tone pentru 
nerealizaroa calității) dar 
și cauzele care au dus ia 
acea stare de lucruri.

Ce s-a schimbat in- a- 
cest domeniu la mina 
Uricani în primele pa-

La sectorul III al

I.M. Lupeni

Minerii continuă 
șirul succeselor

cele 6 310 tone 
extrase suplimen-

contrl- 
secto- 

din 
Mihai Blaga

După 
cărbune 
tar în primele 4 luni ale 
anului, minerii sectorului 
III a! minei Lupeni con
tinuă șirul succeselor. In 
primele 10 zile ale lunii 
mai, din marile frontale 
mecanizate ale sectorului 
au fost extrase 1100 tone 
de cărbune peste plan, 
deci jumătate din anga
jamentul colectivului pe 
luna in curs.

Cea mai mare 
buție la realizările 
rului o aduc minerii 
brigada lui 
care, lucrînd cu producti
vități de 16—15 tone pe 
post, cu cite 2 tone/post 
superioară prevederilor, au 
acumulat pe această lună 
o depășire de 450 tone de 
cărbune. Peste 200 tone au 
extras suplimentar din 
noul frontal din panoul 4 
și minerii brigăzii lui 
Matyus Laszlo. Brigada a 
mutat complexul SMA-2 
din panoul zero în numai 
20 de zile, iar de 
putui lunii mai a 
cu succes 
mai mult 
abataj.

Ambele 
ciazâ de 
talației de monorai 
tat luna trecută pe 
ax colector de 
tul 430, lung 
care le asigură 
zionare ritmică 
tivă cu materiale și 
de schimb.

la înce- 
demarat 

pentru 
în noul

bătălia 
cărbune

benefi-brigăzi 
avantajele ins- 

i mon- 
noul 

orizon- 
300 m, 
aprovi- 
opera- 

i piese

la 
de 
o
Și

(aproape) ju- 
accst an ? Ni- 

esențial. E drept, 
de cenușă s-a

tru luni și 
mătate din 
mic 
procentu’ < 
mai apropiat de cel sta
bilit însă tonele penali
zate se adună în conti
nuare. Și cum ele depă
șesc deja 30 000 de tone 
situația devine (din nou) 
alarmantă. Depășirea cu 
5,2 puncte a procentului 
de cenușă și cu 0,9 punc
te a umidității are re
percusiuni asupra rea
lizărilor minei. .

Argumentul principal 
invocat este calitatea foar
te slabă (cenușă de 70 la 
sută) a cărbunelui de la 
cariera minei, dar nu 
stă în picioare. Pentru că 
media zilnică a produc
ției expediată din carie
ră rareori depășește 100 
de tone. Trecerile prin 
steril. intercalațiile ca
re apar și dispar sînt de (Continuare io pag. a 2-a)

Alexandru TĂTAR

Realizarea planului fizic la apartamente 
obiectiv sub semnul urgentei la Petroșani

făcută la 
șantiere- 

s-auB

s

3 forțele 
creș- 

ritmu- 
exe- 
sînt ;

X

3

Din analiza 
fața locului pe 
le din Petroșani 
desprins cu claritate cî- 
teva concluzii. Proble
mele asupra cărora vor 
trebui să fie _______ 
concentrate 

toate 
pentru 
terea 
lui de 
cuție

asigurarea 
zilnică a 
mijloace 
necesare 
șantiere; 
relor cu 
Iul cerințelor « 
prin plan (schele, 
rale, pompe pentru 
toane, vibratoare, 
compresoare) ; 
rea din timp, înainte de

n umărului de
de transport 
activității pe 

dotarea șantie- 
utilaje la nive- 

stabilite 
, maca- 

be- 
moto- 

procura-
(Continuare in pag. a 2-a)

a-
are 
de 

ge-
A-
e-

asemenea scuze de... cir
cumstanță. O cauză prea 
puțin avută în vedere, 
dar care în situația 
mintită se pare că 
contribuții nedorit 
mari este transportul 
neral din subteran, 
tîta timp cît sînt în
xecuție ample pregătiri 
în mixt, iar evacuarea 
sterilului se face pe ace
lași flux de transport cu 
cărbunele, rezultatele de 
la calitate nu mai tre
buie să surprindă pe ni
meni. De asemenea, o al
tă cauză a slabelor re
zultate, care dovedește 
slaba calitate a muncii
pentru... calitate, este 
controlul din subteran.

manoperă a 
deficitare

punerea în 
materialelor
(tablă zincată, cărămizi, 
țigle, vopsele, radiatoa
re, vane de oțel etc.) ; 
sporirea numărului de

PR01ECTANȚI prezenti 
CONSTRUCTORI
BENEFICIARI șantiere

pe

nivelul 
structuri 
utilizarea

constructori la 
necesarului pe 
de meserii; 
intensivă, la capacitatea 
planificată, a utilajelor 
de mare productivitate 
din dotare.

în cel mai scurt timp 
se cer rezolvate proble
mele de finanțări și de
contări, de eliberare

N i c o 1 a e 
gene- 

Comu- 
președintele 

Româ- 
vineri 

soluții 
bioga-

la

Tovarășul
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român,
Republicii Socialiste 
nia, a examinat, 
dimineața, unele 
privind utilizarea 
zului, gazului metan și ga
zului de sondă la mașini
le din transporturi și 
lucrările agricole.

Analiza s-a 
pe platoul 
ex pozițional 
Scinteii.

Noul dialog 
înscrie în 
constante ale 
partidului și statului nos
tru, personal ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pe 
linia reducerii consumu- 

desfășurat 
Complexului 
din Piața

de lucru se 
preocupările 

conducerii

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU voi- efectua o vizită de stat în Turcia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre- Republicii Turcia, Kenan Evren, o vizi- 
ședintele Republicii Socialiste România, tă c]e stat în Turcia, în perioada 20—23 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu . 
vor efectua la invitația președintelui 11

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

- Al

amplasamentelor și ata
carea lucrărilor la toa
te obiectivele prevăzute 
în planul de investiții 
pentru anul 1983. Pen
tru numeroase lucrări, 

cum sînt, bu
năoară punc
tele termi
ce din zona 
centrului ci
vic al orașu
lui Lupeni, 
sistematizări 

și canali
zări la Vulcan, rețele 
tehnico-edilitare la Pe
troșani și Petrila, nu sînt 
asigurate nici acum în 
întregime documentațiile 
de execuție în detaliu.

E

Viorel STRAUȚ 

rilor de combustibili, a 
punerii în valoare a noi„ 
surse și mijloace de în
locuire a combustibililor 
clasici cu alții mai econo- 
micoși, mai eficienți.

Specialiști de la între
prinderea dc transporturi 
locale din Tg. Mureș au 
înfățișat secretarului ge
neral al partidului unele 
metode originale, cu o efi
ciență economică ridica
tă. privind utilizarea ga
zului metan în transpor
tul urban și interurban. în 
acest sens, ei au prezen
tat mai multe variante de 
autobuze, care folosesc 
drept combustibil gazul 
metan sau în amestec cu 
motorină. Prin transfor
mări simple, realizate pe

Acțiuni de anvergura 
intrate în tradiția 

Văii Jiului

secretar al

Interviu cu tovarășul 
CONSTANTIN IOVANESCU, 

Comitetului municipal de partid

tradițională, luna manifestărilor politi- 
cultural-educative și sportive, „Laudă 

care

Devenită 
co-idcologice, 
omului muncii și creației sale" este o acțiune 
cîștigă an de an în calitate și eficiență, în diversi
tate și participare, în aderență la marea masă de 
mineri, preparatori, constructori de mașini și obiec
tive social-edilitare și alți oameni ai muncii din Va
lea Jiului. Despre semnificația acestor manifestări, 
a avut amabilitatea să ne vorbească tovarășul 
CONSTANTIN IOVANESCU, secretar al Comite
tului municipal Petroșani al P.C.R., președintele 
Consiliului municipal de educație politică și cultură 
socialistă.

manifes- 
în data 
dura pî- 

cu-

— Anul acesta, 
țările vor începe 
de 15 mai și vor 
nă în 12. iunie. Ele 
prind un larg evantai de 
acțiuni politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive care vor atrage mii, 
zeci de mii de participant 

' la actul de educație și cul
tură. Manifestarea este un 
răspuns faptic la chema- 
rea-îndemn adresată de se
cretarul general al parti - 
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Să facem 
din Valea Jiului nu numai 
un centru minier 
nic, ci și un centru 
citoresc în care condițiile 
de viață și de muncă să 
fie exemplare".

— Tovarășe secretar, 
vă rugăm să treceți în 
revistă citeva dintre 
acțiunile cele mai im
portante.

— Organizate zilnic, ac
țiunile politico-ideologice 
sint multiple și diverse, 
cuprinzînd simpozioane, 
consfătuiri, expuneri, ex
poziții de carte, mese ro- 

puter -
mun-

Minerul șef de brigadă Petrișor Florea de Ja sec
torul II al minei Vulcan este bine cunoscut pentru 
calitățile sale de organizator și conducător al forma
ției de lucru pe care t, conduce, mereu evidențiată 
în întrecerea socialistă de a da țării cît mai mult 
cărbune. în imagine, brigadierul (primul din stingă) 
alături de șeful de schimb Gheorghe Ardelean și or
tacii Dumitru Mitruț și Virgil Compera.

. Foto : Ștefan NEMECSEK

plan local, o serie de au
tobuze ce funcționau cu 
benzină sau cu motori
nă au fost echipate cu 
dispozitive speciale și cu 
rezervoare pentru gaz me
tan, circulînd, la ora actu
ală, cu noul combustibil. 
Asemenea mijloace de 
transport, deosebit de efi
ciente, au intrat deja în 
parcul auto destinat trans
portului în comun din o- 
rașele Tg. Mureș, Sighi
șoara, Tîrnăveni și Luduș, 
Rezultatele obținute con
firmă, întru totul, valoa
rea soluțiilor prezentate. 
Astfel, în cazul alimentă
rii mixte gaz metan-mo- 
torină, consumul de corn-

(Continuare în pag. a 4-a) 

d'e 
Va- 

dofiumen le
al Xll-lca, 

Naționale 
din celelal- 

de partid 
crește- 
cărbu- 

dezvoltarea e- 
muni-

tunde, schimburi de expe
riență și dezbateri ideolo
gice, organizate în special 
la cluburile muncitorești, 
pentru mineri, in folosul 
lor. Ele sînt orientale, în
deosebi spre cunoașterea 
și aprofundarea sarcini' r 
ce revin colectivelor 
oameni ai muncii din 
lea Jiului din 
le Congresului 
ale Conferinței 
ale partidului, 
te documente 
și de stat pentru 
rea producției de 
ne, pentru 
conomico-socială a 
cipiului în cincinalul 1981- 
1985. De asemenea, 
canalizate spre 
zarea experienței 
te în ceea ce 
munca 
din învățămîntul 
co-ideologic (Petrila, 
mai), educația materialist-.

sint 
generali- 
înainta- 
prive.ște 

propagandiștilor, 
politi-

18

Interviu consemnat de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag a 3-a)
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Din activitatea organizațiilor U.T.C
Tinerii 

lui Petriia 
bune în munca patriotică, omagiind prin însăși for
ța lor creatoare, aniversarea a 62 de ani de Ia crearea 
Partidului Comunist Român. Inițiativa și activitatea 
tinerilor se manifestă atît in procesul de producție, 
cit și în timpul liber, ei participind cu spirit gos
podăresc la economisirea și valorificarea materialelor.

din întreprinderile și instituțiile orașu- 
au obținut in aeeastă perioadă rezultate

■ Organizațiile U.T.C. 
de la preparație au des
fășurat ample lucrări ca
re se finalizează în aces
te. zile. Printre obiecti
vele activității lor patrio
tice se află curățarea 
completă a planșcului 
dintre cotele 0—5, 600, la 
uscătoria veche : demon
tarea panoului de 40 m 
de la linia 17 ; izolarea 
acoperișului în zona spă
lătoriei noi, deasupra ce
lor 4x7 silozuri : ame
najarea terenului aflat 
în fața uscătoriei vechi 
și a noului laborator ! 
montarea conductei do 
apă și abur la uscătoria 
nouă. In aceste acțiuni 
s-au remarcat organiza

țiile U.T.C. nr. 2 și nr. 
5 — electromecanic, pre
cum și tinerii Marinela 
Marindescu, Ion Gîmbu- 
ță. Aurelia Cojocaru, 
Gheorghe Brustureanu, 
Eugen Pirita și alții. Va
loarea lucrărilor efectu
ate în acest an este 
peste 40 000 lei.

■ Elevii Liceului 
dustrial din Petriia 
efectuat, timp de 2 
tămîni, 
că la 
strîns 1 
loare 
lei.

■ Tinerii din organi
zațiile U.T.C. de la mina 
Lonea au obținut peste 
66 000 lei prin desfășura-

de

in- 
au 

săp- 
muncă patrioti- 

l.M. Lonea, Ei au 
fier vechi în va- 
de aproape 21 000

au obținut peste

rea unor lucrări în sub
teran. . Tot prin ast
fel de acțiuni, sprijinind 
procesul de producție, de 
obținere a unor canti
tăți sporite de cărbune, 
organizațiile U.T.C. de la 
l.M. Petriia au realizat 
lucrări în valoare însem
nată : aproape 78 000 lei.

■ „Organizația noas
tră de tineret, ne spunea 
tovarășul Ion Carvațchi, 
prim-sccretar al Comite

tului orășenesc U.T.C. și-a 
luat angajamentul să re
alizeze, pînă la sfîrși- 
tul lunii mai, 
70 la sută din planul e- 
conomic anua). Activi
tățile rodnice care se 
desfășoară, în fiecare zi, 
in întreprinderi, în uni
tățile de învățămînt din 
oraș, demonstrează, cu 
forța de convingere a 
faptelor trainice durate 
prin hărnicie și elan ti
neresc, că ne vom res
pecta angajamentul".

Tiberiu SPĂTARU

(Urmare din pag. 1)

Pentru că, așa cum am 
văzut, la suprafață per
sonalul de la claubaj 
muncește cu dăruire și 
responsabilitate. Cele pa
tru femei, cîte sînt. pe un 
schimb, au însă foarte 
mult de lucru, 
denotă că în subteran, 
colo unde este 
posibilă, alegerea 
lului este încă ades... 
uitată 1

O altă „contribuție" 
dorită la diminuarea 

"Umiditatea 
complexul 

prin-
> (ne
zis, a- 

per- 
umidită-

surilor stabilite pentru 
îmbunătățirea calității 
în subteran, măsuri care 
țin, îndeosebi, dc tehno
logia de 
dele de 
alegerea 
ție de 
zăcămintului se 

Aceasta Ia înrăutățirea 
cărbunelui brut.
pentru cocs este 
de cărbune de 
apare cerința

a-
totuși 
steri- 

voit

ne-
ca-

lucru, de meto- 
exploatare, de 
acestora în func- 

caracteristicile 
ajunge 

calității 
Or, cum 

nevoie 
calitate, 

stri ngentă 
de a se acționa cu toate 
forțele în acest

Din scrisorile sosite la redacție
Redați copiilor dreptul 
și locul pentru joacă!

Cu fruntea sus 
și îmbrățișat 

de ortaci

Ste-
Lupeni,

Ștefan, strada 
nr.

Mă numesc Maria 
pa și locuiesc în 
cartierul 7 
Luminii, nr. 1. Vă scriu 
in numele mai multor lo
catari de pe strada noas
tră și cele vecine, in legă
tură cu necazurile pe ca
re Ie avem.

La începutul lunii 
iembrie 1982 
de pe strada principală au 
fost mutate 
străzilor laterale.
perul străzii noastre a fost 
așezat chiar pe terenul 
copiilor unde aveau 
cesorii pentru joacă, 
acestea au fost 
tate. Culmea este că, 
cînd a fost așezat contai
nerul, gunoiul 
fost ridicat.

Interesant este însă

no-
contalnerele

în s pa lele 
Contai-

ac- 
dar 

îndepăr- 
de

taxe, dar pe cei 
fac datoria nu-i

noi plătim 
care nu-și 
pune nimeni la plata la
xelor pentru...

Vă rugăm 
niți pentru 
tuației care 
un aspect: 
tabilă „haldă de gunoi" se 
află lingă școala 
lă nr. 4, iar copiii 
voiți să escaladeze 
acest... „munte 
de răspundere" 
avea acces în 
apoi, în clasă, 
odată

neglijență. 
să ne spriji- 
rezolvarea sl- 

mai are încă 
această veri-

genera- 
sînt ne

zilnic 
lipsei 

a
Și. 

tot-

al
pentru 

școală
Dorim

ca terenul dc joacă 
redat copiilor, nu 

transformat in ram- 
gunoi.

lității o are 
excesivă. La 
mare, de exemplu, 
cipiul de stropire 
cesară. nimic de ; 
ceasta operațiune) 
mite creșterea 
ții datorită faptului că 
debitul apei este uneori 
prea mare față de nece
sar. Cărbunele mai vi
ne suprasaturat de apă 
și de la punctele dc în
cărcare unde apa curge 
uneori cu nemiluita...

Concluzia e clară : prin 
insuficienta preocupare 
pentru îndeplinirea mă-

sens.
Nu prin formalism, și cu 
jumătăți de măsură.

Colectivul minei 
câni a dovedit în nenu
mărate rînduri că are 
calitățile necesare pentru 
a acționa cu rodnicie. Un 
control subteran mai si
gur, căutarea și 
unor modalități dc sepa
rare a fluxului 
cuare din subteran, 
părțirea unor 
bilități precise 
tehnico-inginerești de 
sectoare și 
minei — iată 
lele măsuri 
luate neîntîrziat.

Maria STEPA, 
cartierul Ștefan, strada 
Luminii nr. 1, Lupeni

Aspect de munca
Cantina-reslauranl 

din zona noului centru 
civic al Lupeniului.

Foto :

găsirea

de eva- 
îm- 

responsa-
cadrelor 

la 
conducerea

princlpa- 
care trebuie

e

ț 
j

(Urmare din pag. 1)

I

Colectivul de oameni ai 
muncii de la l.M. Uricani 
s-a despărțit de unul din
tre cei mai bravi mineri 
ai minei. Este vorba de 
șeful de brigadă Constan
tin Sorcscu care a ieșit 
la pensie. De-a lungul vie
ții sale, Constantin S<>- 
rcscu a însumat 35 de ani 
de activitate din care 21 
de ani la mina Uricani. 
In toți acești ani s-a nu
mărat printre fruntașii în
trecerii socialiste, dind ță
rii mii de tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan, 
fapt pentru care a fost 
distins cu medalii și ordi
ne ale R.S.R. Constantin 
Sorescu s-a numărat prin
tre veteranii minei Uri
cani care a crescut mulți 
tineri mineri, învățîndu-i 
tainele mineritului. Cei 

l-au ascultat au avut 
învăța de la harnicul 

brigadă. A plecat 
mină cu 
tisfăeut că 

datoria așa 
cerut partidul, 
de ortacii care l-au 
citat și i-au urat ( 
te și viață lungă.

fruntea 
și-a fă- 
cum i-a

îmbrățișat 
i feli- 
fiănăta-

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

Universității politice și de conducere 
Filiala Petroșani

Cursurile universității au loc in ziua de 
luni, 1G mai a.c., ora 17, după cum urmează :

— Anul I — sala c.o.m. a Combinatului 
minier Valea Jiului ;

— Anii II, III și IV în sălile Casei de 
cultură.

Răspundem cititorilor
o VAS1LE D PREDA, 

Vulcan : Depuneți cerere 
la asociația de locatari de 
care aparțineți, acceptați 
suportarea costului lucră
rii de curățire a subsolu
lui și insistați, împreună 
cu comitetul asociației, pe 
iîngă E.G.C.L. Vulcan pen
tru executarea ei într-un 
timp cit mai scurt, în 
rice caz 
timpului

o-
înainte dc sosirea 
călduros.

• MARTIN MULLER ȘI 
ALȚII, Petriia : Terasa blo
cului nr. 14 în care locuiți, 
este programată pentru re- 
cOndiționare în această va
ră. De marți, 10 mai, 
E.G.C.L. Petriia a început 
asemenea reparații la cîte- 
va blocuri din cartierul 8 
Martie. Veți fi vizitați la 
domiciliu de tehnicieni de 
la E.G.C.L., prilej cu care 
veți afla cînd vă vine rîn
dul pentru reparații și la 
blocul 14.

„METAMORFOZELE
Elevii clasei a 

Școala genc- 
Petroșani au 
spectacol sub 
„Metamorfozc- 
Spectacolul a

2

MUNCII". 
VI-a de la 
rală nr. 
realizat un 
genericul 
le muncii",
fost prezentat în fața co
lectivelor de muncă de Ia 
Fabrica de produse lacta
te, secția 
C.P.V.I.L.F.,

de tîmplărlc,
Fabrica de

piine, l.M. Dilja, urmînd 
a fi itinerat in unități in
dustriale din cartierul A- 
eroport, întreprinderea dc 
tricotaje, IPSRUEEM și u- 
nitatea de pompieri. (LV.)

LA OFICIUL teritorial 
municipal al O.P.M.O.S. au 
sosit biletele de tratament 
pentru pensionari, pe tri
mestrul III al anului. Dis
tribuirea se face începînd 
de luni, 1G mai, potrivit 
recomandărilor medicale. 
(l.M.)

MASA ROTUNDA. în 
încheierea acțiunii de edu
cație sanitară desfășurată

Există un însemnat nu
măr dc lucrări nedecon- 
tale.

Reprezentantul bene
ficiarului, ing. Alexan
dru Todor, directorul 
I.G.C.L. Petroșani a dat 
asigurări că programul 
de lucru întocmit la în
ceputul anului pentru 
sprijinirea activității
constructorilor se 
tuiește, in pofida 
mari dificultăți 
te de lipsa de combusti
bili și utilaje pentru- 
transport. La rîndul său, 
reprezentantul construc
torilor, ing Dumitru Tur
nă a dat asigurări, în fa- 

comi- 
de 
pe 

vor 
bine

volumul dc investiții pe 
care trebuie să-l reali
zeze constructorii din ca
drul Grupului Petroșani 
al T.C.II. a sporit cu 30 
la sută comparativ cu 
anul 1982, impune ex
tinderea spațiilor de cles-

muncii pe toate șantie
rele.

In Petroșani, pe lingă 
necesitatea atacării pe 
un front larg a tuturor 
obiectivelor nominaliza
te în planul pe 1983 în 
zona cartierului Nord, o

înfăp- 
unor 

genera-

ța secretariatului 
tetului municipal 
partid Petroșani, că 
șantierele Grupului 
fi mobilizate mai
toate mijloacele umane și 
materiale astfel îneît 
planul construcției de a- 
partamente 6ă fie reali
zat integral pînă la sfîr- 
șitul anului. Faptul că

la mina Lupeni în cursul 
lunilor martie-aprilie, sub 
coordonarea Institutului 
de igienă București, de 
tre personalul 
localitate, ieri 
un simpozion 
coolismului și 
lor acestuia. Simpozionul a 
fost susținut de cadre me
dicale, tehnice, juriști. Dez
baterea a fost urmată de 
un film de 
tară.

PENTRU 
CITADIN, 
scuarurile din 
parcurile și zonele de

că- 
din 
loc 
al-

medical 
a avut 

pe tema 
consecințc-

educație- sâni-

FRUMOSUL
Pe peluzele, 

cartierele,
a-

Realizarea planului
fizic ia apartamente

cărcarc-depozitare a ma
terialelor de construcții 
în zona gării Livezeni, 
corelarea judicioasă a u- 
tilajelor de
excavatoarelor, 
în funcțiune la 
capacitate a bazei 
prii de prefabricate din
Livezeni, întărirea disci
plinei tehnologite și a

transport și 
punerea 
întreaga 

pro-

problemă deosebită, care 
se află sub semnul ur
genței o constituie finali
zarea lucrărilor la noul 
teatru. După cum s-a 
constatat, la obiectivul 
extindere-teatru, finali
zările interioare sînt 
urmă comparativ cu 
mcnul apropia h de 
nere în funcțiune.

in 
ter- 
pu- 
Aici

sînt concentrate în aces
te zile importante efec
tive ale. constructorilor.

In perioada care a tre
cut din trimestrul II în 
Petroșani s-au constatat 
serioase răniîneri în ur
mă față de graficul de 
execuție la apartamen
te, lucrări tehnlco-ediliA. 
tare și sistematizări. A- 
cest fapt impune eforturi 
suplimentare, o 
nă mobilizare a 
torilor, folosirea 
a fiecărei zi de 
șantiere pentru 
ficarea ritmului 
cuție. Rămînerile în 
mă trebuie să 
date acum, cînd am in
trat în perioada de vară, 
optimă pentru activita
tea constructorilor. Pen
tru a vedea în ce măsu
ră se materializează a- 
cest obiectiv, vom 
ni in coloanele ziarului 
pe urmele promisiunilor 
făcute de reprezentanții 
contructorilor și benefi
ciarului.

mai bu- 
construc- 
din plin 
lucru pe 

intcnsi- 
de exe- 

ur- 
fie lichi-

revc-

fi
I

c 
t

grement ale municipiului 
vor fi plantate în această 
primăvară peste 600 000 de 
flori. După încheierea 
plantărilor de arbori și 
arbuști ornamentali, edilii 
municipiului au trecut la 
sădirea florilor.

OMOGENIZAREA 
mațiilor de lucru |

l for- 
prcocu- 

pă în cel mai înalt grad 
organele politice și 
ducerea colectivă de 
l.M. Paroșeni. 
multiplele acțiuni 
șurate în acest scop, 
inițiază lunar 
profesionale urmate de în-

con- 
la

Printre 
desfă- 

_ >, se 
dezbateri

tîlniri ale diferitelor for
mații de lucru și catego
rii profesionale la casa de 
odihnă a minei. In ulti
mele săptămîni au fost or
ganizate Ziua brigăzii lui 
Nicolae Brutu (pentru re
zultate deosebite în mun
că), Ziua maistrului mi
nier si Ziua lăcătușului.

EXCURSIE. Clubul sin
dicatelor din Lonea orga
nizează în data de 19—20 
mai a.c. o excursie cu au
tocarul pe traseul Hațeg — 
Crăștie — Sibiu. Se vor 
vizita diferite monumen
te istorice și obiective tu-

risticc. (M. Vachold, corcsp.) 
COLOANA. Tinerii lă

cătuși mecanici Ion Mun- 
teanu, Viorel Iovan, su
dorul Constantin Fîeiu și 
tîmplarul Gheorghe Line 
montează o coloană de ae- 
raj în atelierul 
al A.U.T.L. F

I
crul mecanic t 
Petroșani, care | 

va face posibilă evacua- . 
rea gazelor de eșapament. . |

IRubrică realizată de 
Dan STEJARU

M2«
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r Luna manifestărilor politico-ldeologice, cultural-educative și sportive

(Urmare din pagina 1)
științifică a maselor (Uri
cani, 24 mal, Petrila 3 iu
nie), educarea prin muncă 
și pentru muncă a tinerei 
generații (Petroșani, 25 
mai), activitatea colective
lor de agitatori în mobili
zarea cetățenilor la auto- 
conclueere și autogestiu- 
ne teritorială (Aninoasa; 
12 mai și Banița. 25 mai), 
cunoașterea politicii ex
terne a României (Muzeul 
Mineritului, 26 mai), cit și 
spre alte aspecte ale edu
cației, ale formării omului 
nou, de tip comunist

— Toate acestea
tr-o legătură organică

în-

cu problemele de pro
ducție...

— Desigur. Vor avea 
loc „Zile- ale brigadierului1' 
(Lupeni, 19 mai, Uricani, 
15 mai), declanșarea „De
cadei record în produc
ție" (în toate întreprinde
rile miniere), schimburi de 
experiență între colective- 

- le de mineri, ingineri și 
tehnicieni, dezbateri pro
fesionale (Preparația Pe
trila, 17 mai) acțiuni de 
cunoaștere a normelor de 
protecție a muncii (IPCVJ, 
28 mai), dezbateri pe tema 
recuperării, recondiționă- 
rii și refolosirii materia
lelor, pieselor și suban- 
samblelor (Petrila, 28 
mai și C.M.V.J., 3 iunie). 
Sînt acțiuni menite să mo
bilizeze mai puternic co
lectivele de muncă pentru 
realizarea mărețelor sar
cini ce stau în fața, Văii 
Jiului, pentru a răspunde 
prin fapte chemării parti
dului de a da țării cît mai 
mult cărbune.

— ...Șt, desigur, ma
rea varietate de acți
uni culturale.

— întreaga manifesta
re va trăi o amplă des
fășurare de forțe artisti
ce — practic toate forma
țiile artistice din Valea 
jiului înscrise în Festiva-

Iul național „Cîntarea 
României" — toți oamenii 
muncii iubitori de frumos 
își vor etala capacitățile 
și calitățile creatoare 
interpretative. în toate 
calitățile municipiului, 
toate scenele,' în sălile 
apel și la locurile de
grement v* fi o adevăra
tă sărbătoare, o sărbătoare 
a cin tecului și jocului, 
poeziei și muzicii tinere, 
a teatrului. Referitor la 

! absolu- 
săptumîna 

alea 
iunie), 

benefi- 
mij-

Și 
lo
pe 
de 
a-

a
muzicii 

Referitor 
teatru, o noutate 
tă. în afâl'ă de ' 
Teatrului de stat 
Jiului" (31 mai — 7 
minerii noștri vor 
cia de prezența în 
locul lor a nu mai puțin 
de trei teatre de prestigiu 
din Capitală: „Nottara" (24 
mai — 1 iunie), „Ciulești" 
(l—3 iunie) și Teatrul Na
țional (8—12 iunie), 
căror colective 
se vor întîlni cu 
adîncurilor în sălile de 
pel și apoi în cele 
spectacole.

— Alte acțiuni ?
— Vor avea loc acțiuni 

cu filmul, care sînt 
prinse și în „Luna 
rii cinematografice 
dorene". premiere,

ale 
artistice 
oamenii 

si
de

cu- 
chltu- 
1 îune- 
întîl-

niri cu slujitorii celei de 
a 7-a arte, cineînterviuri,

procese cinematografice și 
altele. De asemenea, se va 
deschide primul „Salon de 
carte" in Valea Jiului 
(Petroșani. 6—12 iunie). Se 
vor desfășura zilele re
vistelor „Luceafărul" și 
„Steaua", ale ziarului 
„Steagul roșu", va avea loc 
o „Paradă a modei", o zi 
a muzicii culte și multe 
alte diverse acțiuni. în 
toată Valea Jiului, aproa
pe zilnic, se vor organiza 
in treceri sportive.

— Se pot desprinde 
cîteva acțiuni mai 
amploare ?

— în primul rînd 
luăm „S o r b ă r 
Parângului". (22 
la Cabana Rusu). Apoi, tot 
o acțiune de anvergură, 
„Nedcia vulcăncană" (1-5 
iunie) și „Balada munților11 
(30 mai — 5 iunie, la Pe
trila). în fiecare oraș va 
avea loc o „Săptămînă a 
pionieriei", eu acțiuni spe
cifice. Duminică, 12 iunie 
manifestările dc sub gene
ricul „Laudă omului mun
cii și creației sale" se vor 
încheia pe stadionul „Jiul" 
cu un mare spectacol de 
divertisment cu participa
rea unui număr aprecia
bil de 'artiști amatori și 
profesioniști din Valea 
Jiului și din țară.

Premii pentru studenți
Odată cu pregătirea de specialitate, studenții Ins

titutul de mine din Petroșani sînt integrați și in ac
tivități educative, cultural-artistice și sportive care 
contribuie la formarea unei personalități armonioa
se, așa cum este viața social-econonm ă. Prezente în 
manifestările Festivalului artei și creației studențești, 
cuprins în Festivalul național „Cîntarea României", 
formațiile cultural-artistice ale studenților au conti
nuat succesele din anii trecuți, demonstrând că 1» 
Petroșani viața educativă se desfășoară într-o neîn
treruptă legătură eu mineritul Văii Jiului.

Studenții Institutului de mine au obținut remar
cabile rezultate la faza națională a festivalului: locul 
I — corul bărbătesc dirijat de Vladimir Ureche ; fil
mul " ’ 2 , _ ”
bul studențesc condus de* 1. Mihuț, student în 
IV ; " ' ............................................ '
foto
Locul II — fii 
crarea diason „Frumusețile patriei" ; Locul III — 
grupul vocal-cameral, dirijat de prof. Horațiu A- 
lexandrescu ; obiceiul „Nuntă in Valea Jiului" (ins
tructor George Negraru); montajul muzical-literar 
„Prometeii adîncului", pregătit de actorul Adrian 
Zavloschi de la Teatrul de stat Petroșani ; foto
grafia „Reportaj".

Toate aceste 
tivalului artei și 
doială, un succes 
mult mai bogată în planul conștiinței, susținînd 
punînd în valoare potențialul creator ____
Nîral-artistie, ci științific și tehnic al tinerilor 
vor participa nemijlocit la progresul tehnic și c-re 
terea producțiilor in mineritul românesc.

T GORJANU

Etapa municipală a Festivalului national
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mai,

„Repetiție pentru reportaj", realizat- de clneclu- 
anul 

fotografie cotor, două lucrări realizate de cercul 
condus de Deneș Laszlo, student în anul IV. 

' mul „Cinemateca de provincie" și iu-

prejnii și titluri de laureați ai Fes- 
creației studențești sint, fără în
de' prestigiu, dar au o semnificație 

Și 
nu numai cul

care

„Cîntarea României" pentru șoimi ai patriei

și 11 mai, s-a 
etapa munici- 

f ești valului națio- 
„Cîntarea României" 

ediția a IV-a pentru 
șoimi ai pârtiei. Concur
sul a relevat munca deo
sebită depusă în unitățile 
aparținînd învâțămîntului 
preșcolar și școlar, mun
ca de zi cu zi a educatori
lor și învățătorilor. Juriu) 
concursului a ascultat 55 
de formații și 67 de so
liști și recitatori, euprin- 
zînd peste 900 de copii. 
O preocupare deosebită 
au manifestat orașele Lu
peni (14 formații și 16 in
terpret individuali). ~ 
troșani (18 
interpret 
Petrila (14 
interpreți

Surprinde lipsa de preo
cupare a unor unități care 
nu au prezentat nici 
car un singur '
Iată cîștigătorii 
I, care vor 
municipiul nostru 
pa județeană :

GRĂDINIȚE :
toii: Antonia lsac, 
ni ța nr. 5 Vulcan, 
Ciornei

Joi, la Clubul sindicatelor din Aninoasa

Ziua activistului cultural

?

c
g

2

ț

între 6 
desfășurat 
pală a 
nai —

Petro-
Pctroșani.

nr. 5 
Cămin 3 

i popu- 
Nedof — 
Petroșani.

Gra

NOT

Pe- 
formații și 28 

individuali), 
formații și '10 
individuali).

rnă- 
concurent. 
premiilor 

reprezenta 
in eta-

Recita-
grădi-
Lucia

cămin C.M.V.J.

Petroșani, cămin 3 
șani și cămin 7 
Scenete: Grădinița 
Lupeni ; Cor : i
Petroșani. Muzică 
iară : Codruța 
cămin nr. 3
Dansuri populare — 
dinița nr. 7 Petroșani și 
Grădinița 
(maghiar).
Grădinița
ȘCOLI — 
ban Alina,

nt'. 1 
Dans 
ni’.

Lupeni 
tematic : 

6 Lupeni.
Monolog: Co-
Școala gene

rală Cimpu lui Neag ; Cor
— Școala generală nr. 1 
Petroșani. Montaje — Școa
la generală nr. 1 Petro
șani. Dansuri populare : 
Școala generală nr. 1 Pe
trila. Solist muzică ușoa
ră : 
ia generală nr. 
Dans modern ; 
nerală nr. 1
Dans ritmic — 
nerală nr. 6 Petrila. 
liști instrumentiști — pian: 
Mihai Ajder — Școala ge
nerală nr. 7 Petroșani — 
vioară — Romana Popescu
— Școala generală nr. 2 
Petrila.

Solist muzică
Pomina Bus — Școa- 

1 Lupeni.
Școala ge- 

Petroșani. 
Școala ge-

So-

Horațiu A LEXA NDRESCU, 
coresp.

„UNDE CiNl’A-UN PIAN ȘI O VIOARĂ..."

Q S-a mai scris despre 
orchestrele din localuri. 
Revenim. Iată un exemplu 
care nu poate fi dat drept... 
exemplu. La restaurantul. 
„Cotnari" din Lonea cîntă 
o orchestră formată din 3 
(trei) instrumentiști — la 
vioară, la acordeon și la 
orgă. De regulă insă nu 
pot fi auziți decît doi. 
Organista are deseori pro
bleme cu sănătatea, 
atunci rămîne o
și-un acordeon. Despre ca-

litatea muzicii, 
vorbim. Doar 
tul se ridică la un 
acceptabil. Nu aude 
meni ?

ce să mai 
acordeonis- 

nivel 
ni-

Și 
vioară

■ O întrebare pe 
sa I.C.S.M.I. Petroșani și 
a conducerii 
lui „Jiul", 
cîntă în 
„Acustic", 
crescuseră 
casările și
bianță plăcută și civiliza-, 
tă în local. Acum... (M.B.)

adre-

restaurantu- 
De ce nu mai 
local formația 

Cit a făcut-o, 
considerabil in

se crease o am-

O acțiune interesantă, cu semnificații în viața 
culturală a Văii Jiului, a avut loc, joi, Ia clubul sin
dicatelor din Aninoasa. Este vorba despre Ziua acti
vistului cultural și lectoratul de biblioteconomie, or
ganizate de Consiliul 
troșani.

în cadrul acțiunii 
le de muncă folosite
clubului Lonea în programarea activității. De aseme
nea, s-au jalonat direcții de acțiune pentru îmbună
tățirea activității în cluburile muncitorești și biblio
tecilor din sistemul sindicatelor. (M.B.)

municipal al

s-au dezbătut 
de Consiliul

sindicatelor Pe

stilul și metode- 
de conducere al

H Azi la ora 18, in sala 
de lectură a bibliotecii 
Casei de cultură din Pe
troșani are loc o expune
re in cadrul ciclului „Fi
le de istorie". Expunerea 
„La Blaj, pe Cîmpia Li
bertății" va fi audiată de
ținerii 
rea de 
tăm și 
Seara, 
parține

■ La clubul muncitoresc 
din Lonea, 
desfășoară 
lectivă" în 
nil „Legile 
noastre".

■ La ora 
sindicatelor 
organizează,

de la întreprinde- 
tricotaje. Vă invi- 
pe dumneavoastră, 
casa de cultură a- 
studenților.

la ora 18, se 
„Audiența co- 

cadrul 
țării,

acțiu- 
legile

el ubul17, la 
din Lupeni se 
în cadrul bi

Vaier Donea, 
al Instituirii 

din Cluj (1950),
Teatrul din Pe-

Sînt aproape 33 de am 
de cînd 
absolvent 
de teatru 
venea la 
troșani ; cobora din Ma
ramureș (Dindești — Că
rei) cu o bogată zestre 
morală și patriotică : în
că tînăr, prea tînăr,■ ia 
parte în toamna anului 
1944 la luptele de la Mi
nis — Păuliș ; ca stu
dent, participă la ample 
acțiuni de construcție 
socialistă a patriei, iar 
ea actor se află pe de
plin angajat in largul 
proces social-cultural al 
țării. Stau mărturie or
dinele și medaliile 
România ce i-au fost 
ferite pentru merite 
sebite in munca și 
vitatea scenică. De 
debutul în teatrul 
rilor, cu rolul 
din „Moștenirea 
de S. Seinin (17 
1951) și pînă azi, 
pe scena 
(căci între 
a lucrat la 
Popa" din

ll.S. 
con- 
deo- 
acti- 

la
niine- 

Lîjicov 
fatală" 
martie 
a adus 

petroșăneană 
anii 1965-19G7 
Teatrul .V.I. 
Bîrlad) peste 

o sută de personaje din 
dramaturgia noastră 
universală, clasică 
contemporană, roluri 
diversă complexitate, 
care i-au solicitat în fune-

și 
ș» 

de

muncitoresc 
organizează 
la punctul 

al minei, 
tema 

efi- 
ini- 

și 
pro-

bliotecii. un ir 
var științific.

Sfi Ci ubul 
din Uricani 
azi, la ora 14.
de documentare 
o masă rotundă pe 
„Gîțidirc 
ciontă, 
țiativeîe 
care este rolul lor 
dueție".

g La Vulcan, la 
clubul sindicatelor 
nizează un „Cadran ști
ințific" în cadrul căruia 
se desfășoară dezbaterea 
„Răspîndirea cunoștințelor 
științifice, formarea 
concepții înaintate 
pre viață, obiective dc sea- 

politice și 
de ma-

organizare,
Cum aplicăm 

muncitorești 
în

unei 
des-

rnă ale muncii 
cultural-educative 
să".

■ La Aninoasa. 
une intersantă la 
de nefamiliști din 
tate. „Tinerii 
medicul răspunde", 
unea are loc la ora 17.

Mircea BUJORESCU

o acți- 
căminul 

locali- 
întreabă, 

Acți-

o voce cu accent moral

ție de implicita lor 
o alta aidoma a inter
pretării. S-a întîlnit cu 
personaje de toate virs- 
tele, uneori la toate vîrs- 
tele. A fost, pe rînd, și 
adolescentul timid și ju
nele prim și „eroul pozi
tiv", dar mai ales „bă
trânul", de a cărui înțe
lepciune trebuie să 
ținî cont și în fața 
reia trebuie să se 
seamă. A obținut în
terpretarea personajelor 
o anume naturalețe, sim
plitate și, îndeosebi, gra
vitate morală. Au fost 
roluri care i-au solicitat 
inteligență scenică, sub
tilitate și uneori rafina-

se 
că
dea 
in-

mont. De fapt, cronica
rii i-au subliniat natu
ralețea, trăirea intensă și 
dramatismul, autentici
tatea și veridicitatea și. 
mai ales, simplitatea și 
gravitatea, căci actorul 
practică un joc al identi
ficării cu personajul.

Simplu spus, profilul 
său artistic își luminează 
o dimensiune de adînci- 
me morală. Din substan
ța personajelor interpre
tate de Vaier ~ 
iese la iveală un 
strat moral ca o dîră al
bă, indicatoare de sens ; 
personajele sale țin de 
speța celor fascinate de 
dreptate -și adevăr, acto-

Donca, 
sub-

rul posedînd știința di
rijării luminilor tocmai 
spre aceste puncte, trans- 
formîndu-le în adevăra
te focare de sorginte e- 
tică. în vocea sa timbra
lă rezonează parcă voci
le adunate din bătrâni 
cu rezerva lor de înțe - 
lepciunc șl statornicie a 
unei ființe. Oricum s-ar 
desfășura un spectacol, 
orientarea sa se Tcface 
pentru Vaier Donca în 
funcție de un trecut, tre1 
cut revărsat ca memo
rie intr-un prezent re
memorat. Temperamen
tul său artistic inflexi
bil și atifrudinal se în
carcă de indignare cînd 
adevărul pare să fie a- 
firmat, de cutremurare 
cînd este infirmat, de 
temperată înflăcărare 
cînd triumfă. El 51 obli
gă pe spectator să-i ur
meze cu atenție mișca
rea dramatică, Bpunîn- 
du-i că totul devine im
portant cînd privim îna
poi, căci totul este grav 
și no privește în mod e- 
sențial. Și poate că ni
mic nu este mai grav de
cît acest necruțător joc 
de a fi pe scenă la mar
ginea poveștii și in mij
locul vieții.

Dumitru VELEA

1
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Complexul expoziționai 
din Piața Scinteii

(Urmare din pag. I)

bustibll lichid se reduce 
ca circa 70 la sută în con
dițiile unei autonomii de 
elrculațle de peste 30 de 
km. La autobuzele care 
funcționează cu motoare 
pe benzină, înlocuirea cu 
gaz metan a fost totală.

Specialiștii mureșeni au 
prezentat, totodată, unele 
aplicații ale utilizării ga
gului metan la motoarele 
staționare, folosite în ac
ționarea unor pompe, în 
zootehnie și în alte dome
nii de activitate, cu re
zultate la fel de convin
gătoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat in
geniozitatea soluțiilor pre- 
zentate, eficiența acesto
ra, i-a felicitat pe autorii 
lor, indicîndu-le, în ace
lași timp, să se preocupe 
de mărirea autonomiei de 
circulație a mijloacelor 
de transport ce utilizează 
gazele. în același timp, a 
recomandat ca soluțiile la 
care au ajuns specialiștii 
mureșeni să fie extinse la 
transportul interuzinal, de 
pe șantiere, interurban, 
pe distanțe mai mici, pre
cum și la cel de mărfuri. 
S-a cerut, de asemenea, 
să se studieze problema 
utilizării gazului metan la 
locomotivele Diesel.

Tot cu acest prilej, a 
fost prezentat un auto- 
transportor format din mai 
multe platforme cu con
tainere pentru deșeurile 
menajere, folosit în mu
nicipiul Tg. Mureș și rea
lizat după o soluție iefti
ni aiiiaiiaiiiiiiiaiutaaait 

nă, care prezintă, în plus, 
posibilitatea colectării se
parate a hîrtiei, sticlei, 
metalului, textilelor etc. 
S-a indicat ca acest mij
loc de transport să fie ge
neralizat în cel mai scurt 
timp în toate orașele țării.

în continuare, cadre di
dactice de la Institutul de 
învățămînt superior din 
Pitești, împreună cu speci
aliștii din agricultură și de 
la întreprinderea de gos
podărie comunală au pre
zentat o serie de rezultate 
pe linia folosirii blogazu- 
lui și a gazelor de sondă 
la acționarea tractoarelor. 
S-au evidențiat rezultate
le bune obținute pînă în 
prezent prin înlocuirea 
combustibililor lichizi cu 
biogaz la tractoarele folo
site la diverse lucrări a- 
gricole. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rea
lizările din acest domeniu, 
a recomandat unele solu
ții menite să contribuie 
Ia simplificarea alimentă
rii tractoarelor, la mă
rirea autonomiei de func
ționare a motoarelor pe 
bază de biogaz.

Specialiștii argeșeni au 
prezentat, cu același pri
lej, un ingenios dispozi
tiv de pornire a motoa
relor ce înlocuiește acu
mulatorul. Remarcînd e- 
ficîența acestui sistem î- 
nerțial de pornire, secre
tarul general al partidu
lui a indicat ca el să fie 
extins la întreaga produc
ție de autovehicule.

Subliniind necesitatea 
realizării unei mai strînse 
colaborări a învățămîntu- 

lui tehnic superior cu 
producția, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut minis
trului învățămîntului, a- 
flat la acest dialog de lu
cru, să se ia măsuri în 
vederea unei mai bune 
organizări a facultăților 
în care se pregătesc spe- 
cialiști în. domeniul auto
vehiculelor.

în încheierea analizei, 
conducătorul partidului și 
statului nostru, felicitîn- 
du-i pe autorii acestor 
realizări, a cerut specialiș
tilor, factorilor de răspun
dere să continue preocu
pările în direcția punerii 
în valoare și extinderii 
aplicațiilor noilor surse 
de energie solară, a vîn- 
tului, geotermală, a ener
giei rezultate din procesele 
de producție — probleme 
ce capătă o deosebită im
portanță în condițiile a- 
gravării crizei economice 
mondiale, de materii pri
me și energetice — în 
scopul gospodăririi ju
dicioase a tuturor resur
selor, al diminuării con
sumurilor de combustibil 
și energie, al creșterii e- 
ficienței în toate sectoa- 
rele de activitate.

Participanții la dialogul 
de lucru au mulțumit to
varășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reco
mandările șl indicațiile 
date și l-au asigurat că 
nu vor preocupeți nici un 
efort pentru transpunerea 
în viață a obiectivelor pri
vind utilizarea eficientă a 
resurselor energetice, ter
mice și de combustibili.

O.N.U.

Concepția României, a președintelui ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 

prezentată la lucrările sesiunii comisiei 
de drept international

GENEVA 13 (Agerpres). 
— La Geneva au început 
lucările sesiunii comisiei 
de drept internațional, or
ganism specializat la 
o.N.U. în care au fost a- 
lese 34 de,,state, printre 
care și România, cu sarci
na de a codifica și asigura 
dezvoltarea progresivă a 
dreptului internațional. 
Potrivit mandatului sta
bilit de Adunarea Gene
rală a O.N.U., comisia tre
buie să elaboreze textul 
unui proiect de cod al 
crimelor împotriva păcii 
și securității internațio
nale.

Intervenind în dezba
teri, reprezentantul ro
mân, ambasadorul Cons
tantin Flitan, a arătat că

FILMEI I 
I

PETROȘANI — 7 
iembrie: Buletin
București ; Unirea : 
mîinile curate.

LONEA : Năpasta. 
ANINOASA : Atac 

potriva lui Rommel.
VULCAN — Luceafă

rul : Concurs.
LUPENI — Cultural s 

Marea evadare, I—II.
URICANI : Comoara. 

No
de 
Cu

îm-

>

elaborarea codului ar 
trebui să țină seama de 
marile transformări revo
luționare care au interve
nit în viața internaționa
lă după cel de-al doilea 
război mondial.

înfățișînd concepția
României, a președintelui 
ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre carac
teristicile situației inter
naționale actuale, repre
zentantul român a pro
pus ca în cod să fie incri
minate toate manifestări
le de natură să provoace 
agresiuni și noi conflicte 
militare, inclusiv izbuc
nirea unul război mon
dial.

Vorbitorul a propus să 
se înscrie ca normă juri
dică obligatorie pentru

din Atlantis**. fi
de

83. Re- 
Săptămîna 
1001 de 

Telejurnal.

11,00 Cultivarea limbii 
și literaturii române în 
școală. 11,30 Film serial: 
„Omul 
pisodul 1. 12,05 Ora 
muzică. 13,00 La sfîrșit de 
săptămînă (I). Telesport.
18.15 Litoral 
portaj. 18,30 
politică. 18,45 
seri. 19,00
19.15 La sfîrșit de săptă
mînă (II). Ritm și 
melodie. 19,30 Telecnci- 

toate statele recurgerea 
la mijloacele de rezolva
re pe cale pașnică a di
ferendelor. El a aiătat că
ținînd seama de multiple
le probleme existente, este 
necesar să se creeze, în
cadrul O.N.U., un
special cu sarcina de a 
acționa pentru începerea 
negocierilor între statele 
aflate în litigiu și rezolva
rea pe cale pașnică a ori. 
cărui diferend. Dacă sta.
tele nu vor face apel k 
acest organism sau ni 
vor ține seama de activi, 
tatea sa urmează ca el< 
să fie considerate agre
soare, actele lor trek 
să fie incriminate în 
ca fiind îndreptate îm 
potriva păcii și securită
ții internaționale..

clopedia. 20,00 
I.L. Caragiale. 
carnavalului**, 
tă Nana 1 
20,35 Bulevardul 
ta — film serial, 
dul 6. 21,15 Un

> Serial : 
„D-ale 

20,10 Cîn- 
Mouskouri.

Paulis-
Episc- 
zîmbet 

la... Brăila. Spectacol de 
varietăți cu public. 22,10 
Telejurnal. Sport, 22,30 
Un cîntec pentru fiecare.

memento

Prețurile maximale de mercurial, valabile din 11 mai 1983 (II)
Consiliul popular al județului Hunedoara stabilește următoarele prețuri:

<

i

■

l

I

Produsele Perioada de Preț maximal Perioada de Preț maximal
aplicare U/M de mercurial aplicare U/M de mercurial

cal. I cal. I

PĂSĂRI VII — OUA ANIMALE
Găini—cocoși toată perioada kg,/viu 20,00 Ovine și caprine adulte toată perioada kg./viu 13,00
Curci—curcani O 28,50 Miei și iezi greut. min.
Gîște îngrășate »> t> 27,25 15 kg. w 0 15,00
Rațe 0 25,00 Porci •r 0 16,50
Pui de găină n 22,00 Vaci t» 19,00
Pui găină 1—5 zile n buc. 3,00 Viței 20,00

» » 6—10 zile t» M 5,00 Iepuri de casă pt. tăiere tt 19,00
Boboci rață pînă Ia 10 zile o ’• A 10,00 PURCEI
Boboci gîscă pînă la 10 zile n 0 10,00 pînă la 10 kg. viu toată perioada buc. 270,00
Pui curcă 0 t? 12,00 „ 15 kg. viu 380,00
Pui iepure 0 t> 15,00 „ 20 kg. viu n V 460,00
Ouă n O 1,50 ANIMALE

CEREALE DE TRACȚIUNE
Porumb toată perioada kg. 2,80 Boi toată perioada buc. 14 000,00
Grîu 0 3,00 Cai 0 17 000,00
Orz t> 2,00 Iepe t? 0 19 000,00
Ovăz o 2,00 Măgari 0 0 7 000,00
Secară & 2,50 PLANTE MEDICINALE
Mălai ft 3,50 USCATE
Tărîțe 1,40 Mușețel toată perioada 100 gr. 7,00
PRODUSE INDUSTRIALE Tei 0 6,00
Lină toarsa fir simplu natur toată perioada kg. 275,00 Sunătoare 0 3,50
Lină toarsă fir dublu natur 0 0 300,00 NUTREȚURI
Lină toarsă fir simplu vopsită ,, • 100,00 Fîn natural toată perioada tonă 800,00
Lină toarsă fir dublu vopsită 128,00 FLORI TAIATE CÎMP
Lină țurcană caier 0 1 20,00 Garoafe toată perioada fir 2,00
Lină țigaie caier 150,00 Garofițe 0 0 1,00
Mătură din sorg cu coadă Lalele r» 0 2,00
șlefuită greutate 950 gr. oue. 23,00 Crin tt 3,00
IVîăiură din sorg cu coadă Gladiole ti 0 3,00
pentru haine greut. 300 gr. 12,00 Trandafir altoit fi tt 3,00
Umeraș haine pt. bărbați 5,00 Trandafir simplu tt tt 1,50
Umeraș haine pt. femei 2.00 Narcise »» 1,00
Fund din cherestea fag Lăcrămioare tt 0,50
dimens. 230/180 mm. w 7,00 Violete ,r 0,50
Fund din cherestea fag Zambile tr 0,50
dimens. 300/200 mm. 9,50 Crizanteme flori mari 3,00

. dimens. 450/250 mm 14,00 Crizanteme flori mici tt 2,00
Lingură de lemn lung. Bujori 2,00
250 mm.

■■ buc. 1,50 Liliac 0 tt 1,00
Diferite flori de cimpSe abrogă prețurile la varz de seră. tăiate și uscate bucl>ct/5 fire 1,00

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA • Pelro?oni «tr N Bâ*ceseu - 2. teleloone 4 16 62 («ee*ef9rîot). 4 16 63 4 24 64 (secții) TIPARUL • TiDOO'offO Petrocnnl. N Bâlceseu - 2


