
PROLETARl BIN VOATS ȚARIbS. VNÎȚ1-VA1 j

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P Ci

— .........

ANUL XXXIX, NK. 9 517 S1MBĂTA, 21 P IA! 1983 4 PAG. — 50 BANI

ȚÂRII cir MAI MULT CĂRBUNE 1

„Decada producțiilor
LA I.M. BARBATENI

record"

Succese
minerești

căr-
Cu 
de 

două 
de

Abata.iele mecaniza
te din sectoarele III și 
IV de la I.M. Lupeni au 
produs și in această lu
nă din plin. Din abata
je au fost extrase supli
mentar de la începutul 
lunii 1221 tone de 
bune cocsificabil. 
acestea, colectivele 
mineri ale celor 
sectoare cumulează
la începutul anului un 
plus de peste 19 900 to
ne de cărbune. Rezul
tate deosebite obțin in 
aceste zile din „Decada 
producțiilor record’1 bri
găzile din abatajele me
canizate conduse de 
Mihai Blaga, Constantin 
Popa, Laszlo Matyus, 
Paul Grasu, Tecdor 
Boncalo și Aurel Man- 
da. Producția suplimen
tară a fost obținută pe 
seama folosirii la ca
pacitate a utilajelor 
din dotare, fapt ce a 
condus la creșterea pro
ductivității muncii

Realizarea indicatorilor 
de eficiență oglindește 

concret calitatea muncii
colectivul 
a rămas 
naționale

Pe primele patru luni a- 
le acestui an, 
minei Bărbăteni 
dator economiei
cu 45 155 tone de cărbune, 
restanța „acoperă" efectiv, 
sarcinile de plan pe o lu
nă 
că

Să adăugăm și faptul 
neîncadrarea in indicii 

de calitate (depășirea pro
centului de cenușă. 1.9 
puncte) a adus o penaliza
re de 5061 tone de cărbune.

— Neîndeplinirca indi
catorilor fizici, remarcă c- 
conomistul Victor Răguși
te. secretar adjunct al co
mitetului de partid pe mi- 

onorează colecti-*

a-vul nostru. Demarajul 
nului s-a petrecut greoi, 
producția lunară a crescut 
însă de la 35 550 tone în 
ianuarie, la 4G 839 tone în 
aprilie.

Autocritica certifică stră
duința de a se acționa 
pentru asigurarea unei efi
ciente economice 
dar bilanțul celor 
luni demonstrează 
s-au mobilizat toate

sporite, 
patru 

că nu 
forțele,

Ion VULPE

(Continuare in pag a 2-a

Vizita de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 

în Republica Turcia
Plecarea din Capitala

Nicolae
președintele

Tovarășul 
Ceaușescu, 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat 
vineri dimineața intr-o 
vizită dc stat în Turcia, la 
invitația președintelui Re
publicii Turcia, Kenan li
vre n.

Șeful statului .român este 
însoțit in această 
tovarășii Ion M. 
viceprim-ministru 
vernului, 
ministrul 
ne, loan 
industriei

vizită de
Nicolae, 

al gu-
Andrei,Ștefan

afacerilor exter-
Avram, ministrul
construcțiilor de

Ceremonia sosirii la

mașini, dc alte persoane o- 
fieiale.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, de alți 
tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Ceremonia plecării 
vut loc pe aeroportul 
topeni.

Numeroși bir ureșteni 
veniți la aeroport au acla
mat îndelung pc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu.

Exprimînd gîndurile 
tregului nostru popor,

a a-
O-

in-
ei

au urat un călduros „drum 
bun !“, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu și succes 
deplin în vizita de stat 
pe care o întreprind în 
Turcia, eveniment care se 
înscrie ca un moment im
portant în dezvoltarea re
lațiilor dintre cc.'e două 
țări. în interesul popoare
lor noastre, al cauzei pă
cii, securității.
și colaborării în 
in Europa și in 
lume.

La ora 19,19, 
prezidențială a 
îndreptîndu-se 
kara.

cauzei
înțelegerii 

Balcani, 
întreaga

aeronava 
decolat, 

spre An-

Ziua de 20 mai a înscris 
un nou moment important, 
cu adinei semnificații in 
bogata cronică a relațiilor 
multilaterale de colaborare 
prietenească dintre Roma
nia și Turcia. In această 
zi a început vizita de stat 
in Turcia a tovarășului 
Nie< ac Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia-

liste România, împreună 
cu tovarășa Elen a 
Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Kenan Evren. 
Noua întîlnire româno- 
turcă la nivel ina't a fost 
așteptată aici cu cel mai 
mare interes, fiind apre
ciată ca un eveniment po
litic deosebit, menit să 
dea noi dimensiuni coope-

Cons- 
orta- 
Aca-

Noi garnituri

de mobilă

O formație ce se re
marcă prin rezultate 
bune în producție 
sectorul I al I.M. 
cai: — brigada de 
neri condusă de Șerban 
Florică In clișeu : bri
gadierul Șerban Florică. 
șeful de schimb 
tantin Durnea și 
cui lor, Octavian 
trinei.

1 oto :

Mobilizară si dăruire 
de excepție 

în abatajele Dîljei

Ankara
rării și colaborării 
rale pe tărîm i 
științific, cultural 
alte domenii, 
a elași timp, 
și înțelegerii 
în Europa și 
lume.

Este pentru

bilat?
economic 

I Și 
servind, 

cauzei ] 
în 
în

în 
. in 
pa ii 

Balcani, 
întreaga

(Continuare iu pag. a 4-a>

Luna manifestărilor politico-ideologice.
cultural-educative și sportive

Concoiuitent cu 
fășurarea „Decadei 
ducțiilor record", 
municipiul nostru
programate si astăzi, 
cadrul generos 
de Luna 
politico-ideologice,
tural-educalive și 
tive 
mumii 
acțiuni diverse
tractive.

des- 
p co

in 
sînt 

în
oferit 

ma nifestărilor 
cul- 

spor- 
,,Laudă omului
si creației

I

I
l

Minerii de la I.M. Dîl- 
ja confirmă prin fapte
le ultimelor zile că 
„Decada producțiilor 
cord“ organizată in 
treaga Vale, ei s-au 
bilizat exemplar 
realizarea și 
ritmică a sarcinilor 
plan. în săptămînă 
se încheie, printr-o 
rui'e de excepție, 
dwția extrasă 
această mină a 
in medie cu 300 
carbine lață de 
rile zilnice din 
na' precedentă, 
le-a permi 
mineri de la Dîlja să re- 
u-- -eze J00 !■*  tone din 

re.t ința ■umu’ată in pri
ma pw te a luau ceîn- 
du--' astfel condiții ca 
minusul <ă fie recuperat 
integral

Aceste rezultate

în 
re- 
în- 

mo- 
pentru 

depășirea 
de 

care 
dă- 

pro- 
zilnic la 

crescut 
tone de 
realiză- 

săptămî- 
Aceasta 

harnicilor

re-

marcabile obținute in 
ceasta săptămînă au fost
rodul unei bune organi- i 
zări a tuturor locurilor ? 
de muncă, al dăruirii în- I 
tregului colectiv de mi-\ 
neri, mobilizării exempla- t 
re a sectorului de trans- ) 
port pentru preluarea și | 
transportarea operativă a ( 
producției de la locurile] 
d"
rea 
cu 
S-a 
o 
de posturi prestate in a- 
bataje. cu 20 pe zi.

Minerii sectorului III, 
coordonați și îndrumați 
permanent d- șeful loi 
de sector, ing. Emilian

muncă, i 
ritmică a 

materialele 
înregistrat 

c> eștere a

aproviziona- 1 
brigăzilor 
necesare, 
mai ales, 

numărului i

i

După cum ne-a informat 
tehnicianul Dorin 
de la Fabrica de 
Pctiila, ieri au plecat sp.-e 
Drobeta Turnu Severin. A- 
rad și Rîmnicu Sărat, 14 
garnituri de mobilă „Belve
dere 1“ ,,i „Corvinul". în ace
lași lot au fost expediate be
neficiarilor și in biblioteci 
„Cot vinul* 1, 
tura se r 
200 OUC lei

Cîntar, 
mobila

aces-
pestc

Gheorghe BOȚEA

(Continuare tn pag. a 2-aI

Tată co-
lectiv obține rezultate re
marcabile în economia mu
nicipiului Petroșani și își 
face simțită prezența în 
mai multe județe ale țârii.

ifflrt3KBe»Be'a''«tSJbKaHagSB>»B:4»BHaBsainK0i;aBK

CUL'

I 
I 
!
i 
!
I

do cultura din PetroșaniCasa
din Lupeni sînt programate me- 

,.Constantin Dobrogeanu Gherea —

La ora 17 la 
clubul sindicatelor 
dalioane literare 
sociolog și critic literar de seamă al națiunii române1’.

• în cadrul Complexului sportiv din Petroșani 
al l.C.M.M. este prevăzută să se desfășoare faza mu
nicipală a cupei „Constructorul" la tenis, popice, și 
șah. Acțiunea va fi organizată de Consiliul municipal 
al sindicatelor și Asociația sportivă „Constructorul 
minier", care deschide, cu acest prilej, și un curs de 
inițiere in tenisul de cîmp.

Ceea ce am înfăptuit pînă acum, 
ne îndeamnă la mai mult

In primele patru 
care au trecut din 
an, colectivul de 
ai muncii 
1 P.S.R L’.E.E.M. 
a

luni 
acest 

oameni 
de la 
Petroșani

realizat o economie de 
26 000 kWh de energie 

electrică. Aceasta este e- 
chiva.entă cu consumul dc 
energic pc a- 
proape o lună 
de zile. Eco
nomia realiza, 
tă ilustrează 
eforturile fă
cute de toate 
secțiile de 
la această 
pentru 
ma de 
care s-au 
însemnate economii, 
de reparații și 
a utilajului minier, 
cuprinde atelierele de 
Livezeni și Varnița, 

o economie dc 
iar S.S.II

i reparații și 
mecanice au 
cîte 11 000 kWh.
226 000 kWh econo- 

i au fost realizați în 
care colecti-

vul de aici și-a depășit 
sarcinile dc plan la pro
ducția marfă vindulă și 
încasată, pc ce e patru 
luni, cu 3 650 000 lei, înca- 
drîndu-se in consumul spe
cific planificat. Spre e_ 
xemplu, la construcția de 
mașini norma dc consum

întreprindere a 
un plan de măsuri 
fost și este respec- 
strictcțe, avînd în 
cei 226 000 kWh e-

conducerea colectivă de la 
această 
stabilit 
care a 
tat cu 
vedere
conomisiți în perioada care 
a trecut din, acest an. Prin
tre aceste

rea și 
ționarea 
capacitate 
instalației

lizal i 
kWh, 
secția 
crări 
misit

Cei 
misiți 
condițiile in

a se încadra în nor- 
consum, eforturi 

materializat în 
Secția 

întreținere 
care 

la 
a rca- 
105 000 

V ulcan și 
prelu- 
econo-

planificată la 1000 de lei 
producție marfă a fost de 
9,771 kWh și s-a 
9,(199, rczultînd 
notnie de 11 000 kXVh 
mai la acest indicator.

Însemnate economii 
realizat acest colectiv 
la energia termică, econo
misind în aceeași perioadă 
143 G< al. O contribuție c- 
scnțială la economisirea c- 
nergiei termice 
S.S.II. Vulcan.

Pentru a se încadra 
consumul specific dc 
nergie electrică și termică,

realizat 
o eco- 

nu-

a 
si

a avut-o

în 
c-

măsuri se nu
mără încărca- 

func- 
la 
a 

de
galvanizare 
de la S.S.II. 
Vulcan, eli

minarea mersului în gol
sau în sarcină redusă a 
motoarelor și transforma
toarelor, reducerea la stric
tul necesar a iluminatului 
artificial și asigurarea cu 

iluminatuluiprioritate a
natural etc. Despre modul 
cum s-a acționat pentru 
obținerea succeselor și ce. 
se va face în continuare 
pentru dezvoltarea 
ne-a vorbit inginerul

lor, 
Ștc-

B. GHEORGIIE

(Continuare In pag. • 2-a)
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In sprijinul producției — 
munca politica

dinamica,
Întărirea disciplinei
„alai multe acțiuni po

litice întreprinse de comi
tetul de partid pe sector 
au pornit de la constata
rea unei situații econo
mice necorespunzătoare, 
ne-a spus la mina Lonea 
maistrul minier princi
pal Teodor Dolha, secre
tarul comitetului de 
partid al sectorului III. 
Este vorba despre faptul 
că în mod frecvent în a- 
bataje este realizată și 
chiar depășită producti
vitatea muncii planifica
tă, dar pe sector nu se 
realizează producția. în 
adunările generale ale 
organizațiilor de bază, 
cu prilejul rapoartelor 
de producție cu brigadie
rii și șefii de schimb a 
fost dezbătută cauza a- 
cestei stări de lucruri. 
Sîntem afectați încă de 
lipsa de efectiv..,".

La mina Lonea și alte 
sectoare întîmpină difi
cultăți din lipsă de efec
tiv. E drept că după tre
cerea la noul program de 
lucru, prin reorganiza
rea brigăzilor pe trei 
schimburi a fost asigura
tă o mai bună plasare a 
locurilor de muncă. Dar, 
de multe ori valorifica
rea la maximum a unor 
capacități de producție 
nu se realizează, iar cau
za nu este alta decît... 
lipsa de efectiv, deși, pe 
ansamblu, întreprinde
rea se încadrează în in
dicatorul scriptic plani
ficat.

— Sîntem cu efectivul 
la limită, am reținut din 
explicațiile interlocuto
rului. Orice absență ne
motivată ne afectează. în 
această situație, principa
lul obiectiv al organiza
țiilor de partid îl consti
tuie întărirea disciplinei, 
reducerea nemotivatelor 
și îmbunătățirea coefi
cientului de utilizare a 
fondului de timp. Mem
brii comitetului de partid 
pe sector, ai birourilor 
organizațiilor de bază, 
cadrele de maiștri, ingi
nerii, se preocupă insis
tent de îmbunătățirea stă
rii disciplinare. Abate
rile sînt discutate cu exi
gență chiar în abataj, un
de opinia ortacilor 6e 
manifestă mai răspicat, 
mai ferm.

Pe linia acestei orien-

Ceea ce am înfăptuit pînă acum, 
ne îndeamnă la mai mult

(Urmare din pag. I) 

fan Nyergeș, de la biroul 
mecano-energetic.

„întreprinderea noastră 
are secții în diferite loca
lități din Valea Jiului fie
care avînd în dotare mul
te mașini și utilaje consu
matoare de energie elec
trică. De aceea este nece
sară o repartizare judicioa
să a energiei electrice pe 
secții, ateliere și mai ales 
un consum rațional la 
toate locurile de muncă. 
Spun aceasta pentru că a-

Clase suplimentare 
față de planul de 

școlarizare
După cum ne infor

mează Inspectoratul șco
lar al județului Hune
doara, la Liceul indus
trial nr. 1 din Lupeni 
planul de școlarizare 
pentru treapta I a fost 
suplimentat — pentru 
anul școlar 1983—1984 
cu două clase, profil 
electrotehnic, însumînd 
72 de elevi.

eficientd
țări exigente, începind 
din luna aprilie, starea 
disciplinară s-a îmbună
tățit, iar efectul asupra 
situației economice a 
sectorului nu a întîrziat 
să se producă. în pre
zent sectorul are o pozi
ție bună și dispune de 
reale posibilități pentru 
a încheia luna mai cu 
planul realizat.

Urgentarea lucrărilor 
de pregătire

La mina Vulcan, acti
vitatea organizației de 
partid din cadrul secto
rului VII a avut ca o- 
biectiv principal mobili
zarea formațiilor de lu
cru pentru recuperarea 
unor întîrzieri la lucră
rile miniere. Cu toate 
greutățile de natură tec
tonică, brigăzile de pre
gătiri — cum sînt cele 
conduse de Dumitru Să- 
năuțeanu, Antal Geza, 
Constantin Sufragiu, Ma- 
kay Kalman, Alexandru 
Angliei — au fost antre
nate la o activitate rit
mică susținută. De la o 
lună la alta, aceste for
mații au reușit să spo
rească vitezele de avan
sare. în cadrul sectorului 
s-au epuizat rezervele 
din zona sudică, iar pre
gătirea capacităților din 
zona vestică a minei, ca
re trebuia să preia deja 
sarcinile de plan, era în- 
tîrziată cu 1,5 ani. Con
ducerea sectorului, biroul 
organizației de bază au 
insistat zi de zi pentru 
urgentarea acestor lu
crări și pe baza progra
mului de recuperare în
tocmit în luna martie mai 
multe capacități de pro
ducție din această zonă 
au intrat în funcțiune, 
contribuind în mod 
substanțial la îmbunătă
țirea realizărilor pe în
treprindere.

întreaga activita
te desfășurată de biroul 
organizației de bază a 
fost subordonată recupe
rării restanțelor la lucră
rile miniere. Cu un o- 
biectiv concret în față, 
organizația de partid și-a 
afirmat din plin capaci
tatea organizatorică, de 
mobilizare a tuturor for
țelor din sector pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan.'

Ion MUSTAȚĂ

obține noi economii. Ceea 
ce am înfăptuit pînă acum, 
ne îndeamnă la mai mult. 
De altfel au fost luate 
măsuri ca în secția de 
prelucrări mecanice, pre
cum și in celelalte secții 
unde avem mașini de pre
lucrat la rece, acestea să 
fie oprite atunci cînd nu 
se lucrează la ele. Pentru 
a reduce consumul de e- 
nergie termică în perioada 
de iarnă, încă din timpul 
verii trebuie să facem o 
revizie generală la toate 
instalațiile termice, să îm

vem reale rezerve de a

UMOK. incepina de 
Ila 27 mai, la Gabrovo 

(Bulgaria), se vor desfă- 
| șura manifestările celei 
I de-a V-a ediții a Biena- 
’ lei umorului universal, 
Iîn cadrul secțiunilor : ca

ricatură, sculptură mică, 
literatură și film. între 
invitații actualei ediții se 
află și frații Ion și Mi
hai Barbu din Petroșani, 
apreciați pe mai toate

(Urmare din pagina 1)

că există încă resurse ne
valorificate. Pentru „aco
perirea" multor neîmpli- 
niri se invocă argumentul 
..greutăților obiective", de 
tectonică. îl ascultăm pe 
ing. Emilian Turcu, șeful 
biroului topografie :

— Exploatarea cîmpului 
minier Bărbăteni e încă 
aproape de suprafață, ză- 
cămîntul e foarte tectoni- 
zat, intîmpinăm greutăți 
cu pregătirea abatajelor 
frontale, care ar asigura 
teren de afirmare mecani
zării complexe. Să luăm 
in considerare și gradul 
redus de cunoaștere al 
zăcămîntului, prin lucrări 
de cercetare de la supra
față, dar, în ultima perioa- 
ră, sondele au fost îndesite.

Nu ignorăm repercusiu
nile generate de condițiile 
de strat, dar ele au fost 
similare în ianuarie șl a- 
prilie, perioadă în care, la 
nivelul unei luni, produc
ția a înregistrat un salt 
de 11 289 tone cărbune, 
în trimestrul I însă chel
tuielile înregistrate la mia 
de lei atingeau 1112 lei, 
pentru ca în aprilie să 
scadă la 1000 lei, dar pînă 
la plan mai sînt 89 lei 
(depășirea cheltuielilor pe 
4 luni este de 9 568 000 
lei). Concluzionînd, cu toa
te că planul a fost reali
zat la producția netă doar 
în proporție de 75,7 pro

Mobilizare și dăruire
1 Neagoe, s-au aflat și de 
l această dată la înălțime. I Linia de front a acestui 

sector a fost dirijată foar
te bine în această lună, 
producția extrasă zilnic 
s-a menținut în perma- 

\ nență la cote superioare 
I sarcinilor de plan. Mine- 
’ rii din brigăzile conduse 
ț de Nicolae Cozma, Vale- 
i rian Maxim, Nicolae To- 
) ma, Luca Mădărășan, 
1 Nicolae Pintilie, Lau- 
Îrențiu Burlul și Gheor

ghe Cercel au dat dova
dă că sînt capabili să 
depășească unele greu
tăți inerente ivite in 
subteran și să se mobili
zeze exemplar pentru re
alizarea sarcinilor de 
plan. In primele două 
decade ale lunii mai, din 
abatajele acestui sector 
au fost scoase suplimen
tar la lumină, pentru 
lumina țării, 900 tone de 
cărbune. Productivitatea 
muncii pe sector a fost 

bunătățim izolațiile la 
conductele de apă caldă și 
abur și să asigurăm etan
șeitatea la toate ușile, fe
restrele și luminatoarele. 
Prin respectarea în conti
nuare a măsurilor stabilite 
pentru încadrarea în con
sumul specific de energie 
electrică și prin realizarea 
acestor lucrări care ni 
le-am propus, avem con
vingerea că vom realiza 
în continuare însemnate 
economii la. consumul de 
energie electrică și termi
că".

caricaturii.

Gheorghe,
Lazăr

ace- 
la 

Cit 
sar- 

ei 
multe... 

dimpotri- 
la 

fa
vor

meridianele...
• FAMILIE. Cinci frați: 

Ion, Vasile, 
.Nicolae și Toader
(primii trei împreună cu 
soțiile) lucrează în , 
eași întreprindere, 
U.F.E.T, Petroșani, 
privește rezolvarea 
cinilor de plan, între 
nu încap prea 
familiarisme, 
vă. Vom consemna 
timp vestea că alte 
milii de muncitori 
bate actualul record.

• IGIENIZĂRI. Mese
riașii de la I.C.S-A. și

cente, s-a angajat întreg 
volumul de cheltuieli la 
nivelul planului realizat, 
rezultînd o serie de con
sumuri exagerate, care 
grevează asupra eficienței 
economice. Dar să concre
tizăm Ca urmare a nerea- 
lizării planului fizic și al 
valorii producției nete, s-a 
depășit fondul de retribui
re admisibil cu 5 000 000 
lei. All.i 962 000 lei s-au 
scurs pe „apa sîmbetei", 

Realizarea indicatorilor 
 de eficiență

datorită risipei de energie 
electrică, nesocotirea pla
fonului factorului de pute
re de energie electrică ab
sorbită a dijmuit activul 
b ’qnfeî cu 1 300 000 lei. 
Din analiza economică în
treprinsă rezultă că nu
mărul nemotivatelor (3621 
zile om) și al foilor de 
boală (459) n-a afectat 
prea mult roadele muncii, 
dimpotrivă, colectivul de 
mineri, maiștri, și ingineri 
de la Bărbăteni se dove
dește disciplinat, abateri
le disciplinare sînt în con
tinuă scădere. Atunci cum 
s-a muncit ? Din păcate, 
răspunsul cifrelor ilus
trează neîmpliniri calitati
ve în procesul muncii, o

E
|E

I
E 
ț
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Instantaneu din activitatea copiilor de la grădini
ța cu program prelungit din Petrila.

în cu- 
oaspeți 

gara 
vor 
in- 
Va 
re- 

urba- 
îndreptîn-

dinamică ncadecvată a 
structurii forței calificate 
de muncă. Astfel, dacă în 
cărbune s-au prestat, în 
perioada amintită, doar 
32 697 posturi, cu 13 650 
snb prevederi, productivi
tatea muncii în subteran 
s-a dovedit inferioară cu 
0,535 tone/post și datorită 
numărului mare de mun
citori care își desfășoară 
activitatea la întrețineri 
(11 339 posturi, față de

6 096 planificate, dar la 
pregătiri au fost cuprinse 
doar 2 987 posturi). Ce de
notă structura forței de 
muncă 7 Că în loc să se ac. 
ționeze pentru dirijarea 
cu precădere a personalu
lui calificat spre fronturi
le direct productive, „greu
tățile obiective" dar și lu
crările de slabă calitate 
„sugrumă" adesea fluxul 
productiv, impun un vo
lum impresionant de ac
tivități auxiliare, care 
„umflă" cheltuielile ne
productive. în acest con
text, neasigurarea unor 
condiții speciale pentru 
mecanizarea lucrărilor din 
subteran nu numai că îm
piedică realizarea unor

întreruperi de lungă du- ( 
rată. <

In zilele acestei săp- 1 
tămîni, un salt cantitativ ț 
la producția extrasă zii- i 
nic s-a realizat și la sec- ’ 
torul I, condus de ing. j 
Dumitru Oprea. Brigăzi- l 
le minerilor Constantin ) 
Buta, Ludovic Varga, Ion ) 
Avădanei, Constantin l 
Crăciune și Gheorghe i 
Matei, au reușit să se J 
mobilizeze mai bine pen- • 
tru realizarea și depăși- l 
rea sarcinilor de plan. 
Faptul că în ultimele zi
le colectivul minei Dilja 
a făcut, prin rezultatele 
zilnice înregistrate dova
da unei rodnice activități 
productive, concretizate 
în plusul la care* * ne-am 
referit, constituie resor
tul de cea mai mare im
portanță al creșterii în 
continuare, în toate aba
tajele minei, a producti
vității fizice a muncii și, 
pe această cale, a pro
ducției de cărbune. ' 

depășită în medie cu 
peste 100 leg pe post. Or
tacii lui Nicolae Cozma 
și Nicolae Toma au obți
nut productivități supe
rioare sarcinilor cu pes
te 1200 kg pe post, iar 
cei ai lui Valerian Ma
xim cu aproape 2 tone 
pe post.

De reviziile și repara
țiile fluxului de benzi din 
cadrul sectorului și de 
menținerea lui în stare 
bună de funcționare s-au 
ocupat lăcătușii și elec
tricienii conduși de sing. 
Gheorghe Brașoveanu și 
maistrul principal meca
nic Petru Marcu, iar de 
întreținerea și repararea 
utilajelor din abataje, e- 
lectrolăcătușii conduși 
de maistrul Vasile Ribu. 
Dovadă că aceste repara
ții au fost executate cu 
înaltă răspundere munci
torească de către oame
nii sectorului stau măr
turie rapoartele de la 
dispecer în care nu au 
fost menționate avarii și

A.P. Petroșani execută
în prezent luprări de i- 
gienizări și moderniza
re a unităților de măce
lărie nr. 116 și cofetărie 
„Carmen" din Petrila— 
Lonea, urmînd ca, săp- 
tămîna viitoare, să fie 
redeschise.

• TELEFOANE, 
rînd, la casa de 
a I.A.C.C.V.J. și 
C.F.R. Petroșani
funcționa telefoane . 
terurbane automate, 
spori, de asemenea, 
țeaua telefoanelor 
ne, atenția

Adu-se spre zona depozite
lor de mărfuri și a se
diului vechi al Fabricii 
de pîine și produse de 
panificație din Petroșani.

• INSIGNE. Conduce
rea clubului sportiv „Jiul" 
Petroșani oferă suporte
rilor săi o plăcută sur
priză — insigna secției 
de fotbal, într-o modernă 
reorientare a cîmpurilor 
de blazon și culorilor clu
bului. 

productivități sporite, dar 
atrage și penalizarea în
treprinderii cu plata a- 
mortismentelor (200 000 
lei pe lună pentru un sin
gur complex I) unor uti
laje, care produc astfel 
doar... pagube. Bilanțul 
primelor patru luni trage 
un amenințător semnal 
de alarmă. Ncfolosirea e- 
ficientă a fondului de timp 
se face vinovată de restan
țele în realizarea planului 
șl cheltuielile necconomi- 
coase. în acest sens, noul 
secretar al comitetului de 
partid pe mină, Ion Mon- 
doca sublinia :

— Va trebui să acționăm 
pentru o mai bună plasare 
a locurilor de muncă di
rect productive. De aseme
nea, trebuie eliminate 
„strangulările" fluxului de 
producție, trebuie îmbună
tățite aprovizionarea cu 
materiale, calitatea lucră
rilor de revizii și reparații.

Revirimentul ultimelor 
două luni și faptul că nu 
demult, colectivul mineresc 
din Bărbăteni a deținut 
primul loc în întrecerea 
socialistă pe ramura mi
neritului demonstrează 
convingător că redresarea 
activității productive, în
cadrarea în indicatorii de 
eficiență constituie obiecti
ve realizabile ale organi
zației de partid, ale oame
nilor muncii de aici, care 
trebuie atinse cît mai cu- 
rînd.
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Con-
164), 

Nico- 
7400), 
Ancao

i
E

Rusu 
Victor 

de- 
fost depistați 
de circulație 

autovehicu- 
ce se înfrup- 
licoarea lui

B

Trei luni de medita
ție au acum la dispozi
ție Eugen Laszlo (31 
HD 6499) de la I.C.M.M. 
Petroșani, Mircea " 
drescu (41 ÎID 
I.G.C.L. Lupeni, 
lae Suciu (31 HD 
I.T.A. Deva, Iosif 
(41 HD 2344), OGA De
va, Petru Mihalache (2 
HD 9117), Aurel 
(2 HD 1249) si 
Csiki (2 HD 6337) 
oarece au 
de agenții 
conducînd 
lele după 
taseră din
Bachus. Gafa i-a costat

a-
fost 

de 
de

3.

ș

x

țîI
scump: 500 de lei 
mendă și le-au 
suspendate permisele 
conducere pe timp 
trei luni.

LE-A SUR1S
NOROCUL, DAR...
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Fiecare cetățean are 
obligația de a-și asigu
ra autoturismul pro
prietate personală a- 
tunci cînd îl parchează 
în apropiere de domi
ciliu sau în stradă. Po
sesorii autoturismelor 
2 HD 5524, 2 HD 1536 
și 1 HD 1853 le-au lăsat 
pe strada Aviatorilor 
din Petroșani cu ușile 
deschise. Lucruri de va
loare au fost lăsate la 
discreția celor dornici 
de chilipir. Spre noro
cul lor, autoturismele 
au fost încercate . de 
oamenii legii, iar lucru
rile de valoare au încă
put pe mîini 
data aceasta 
norocul, dar

I

ș 

aI
1

gi
E

bune. De 
le-a surîs 
pe viitor.n

*
Duminică, 22 mai a.c 

au drept de i 
autoturismele 
tate personală, 
trlculate sub 
CU SOȚ.

circulație 
proprie- 

în ma
ri umăr

realizată cu 
Biroului 

Miliției 
Petroșani

Rubrică 
sprijinul 

circulație al 
municipiului
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Formațiile calificate nu sînt în ...vacantă!

I

capaci- 
de 

dau 
muncii, 

Și 
ce- 

mo- 
ale 

am- 
ac-

Mobilizarea fără prece
dent a tuturor forțelor ar
tistice, a tuturor 
tăților de creație și 
intepretare de care 
dovadă oamenii 
indiferent de vîrstă 
profesiuni, sintetizează 
le mai înalte calități 
rale și spirituale 
poporului nostru, în 
pla desfășurare de 
țiuni culturale prilejuite 
de festivalul muncii și 
creației „Cîntarea Româ
niei".

Iată-ne, cu puțin timp 
înainte de desfășurarea fa
zelor finale ale festivalului. 
După fazele de masă, oră
șenești, municipală și ju
dețeană care au „cernut" 
valoarea artei de amatori, 
Valea Jiului a înregistrat 
un număr record de for
mații calificate pentru fa
zele republicane. 23 
formații și interpreți 
viduali se află acum 
pregătiri intense pentru a 
ne reprezenta cu cinste pe 
marea scenă a țării. Zi
lele trecute am asistat la 
repetițiile formațiilor 
sei de cultură din Petro
șani, care „merge" mai 
departe în festival cu nu 
mai puțin de 9 formații și 
interpreți individuali. A- 
cela.și neobosit animator, 
un activist cultural atras 
de o viață, pentru o viață 
de scenă, pasionat, price-

de 
indi- 

în

Ca-
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Sesiune de 
comunicări științifice 

în cadrul generos 
ferit de Festivalul 
țional „Cîntarea Româ
niei", Centrul de cerce
tări pentru securitate 
minieră Petroșani orga
nizează în 25—26 mai 
1983, la sediu, o sesiu
ne de comunicări știin
țifice pe tema „Protec
ția muncii în exploată
rile miniere. Rezul
tate. Perspective". în 
cadrul sesiunii, vor fi 
prezentate 50 de comu
nicări, iar în încheiere 
va avea loc o masă ro
tundă cu tema „Căile 
de creștere a aportului 
cercetării științifice în 
domeniul securității, în 
procesul de 
din industria 
La solicitările 

participanți- 
organiza 

specialiștii

bile ale 
lor, se vor 
discuții cu
C.C.S.M. (MB.)

producție 
minieră".

preala

Pionierii și șoimii patriei,
pe scena marelui festival

Acuratețe muzicală, 
dezinvoltură scenică

Ediția a IV-a a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", pe'ntru șoimii 
patriei și pionieri s-a în
cheiat. Ca o concluzie a- 
supra prezenței Văii Jiului 
în concurs, tovarășul : 
Filip, inspector școlar 
dețean cu probleme 
muzică ne-a declarat :

— Recentul spectacol al 
șoimilor patriei, în cadrul 
fazei județene a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", încheie șiragul 
manifestărilor cultural-ar- 
tistice ale formațiilor din 
grădinițe, din școlile gene
rale și liceele municipiului. 

Spre deosebire de ediția 
precedentă, calitatea for
mațiilor și a interpreților 
individuali a fost indiscu
tabil o certitudine. Apre
ciabilă este prezența unor 
genuri noi — dans de so
cietate, jocuri muzicale, 
dans tematic — eu largi 

put, autoritar și calm care 
este George Ncgraru, „di
rijează" în așa fel repeti
țiile pentru a nu se su
prapune orele, intrările în 
scenă. Am văzut „la lu
cru" formația de teatru 
pentru copii „Moș Poves
te", care, în vederea unei 
mai bune pregătiri, a sus
ținut săptămîna trecută 
două spectacole cu public 
cu piesa „Fotbal cu peri-

W///WJ//////////////Z////////

Festivalul național 
„Cîntarea României”
Z/////ZZ//Z/Z//Z///ZZ/ZZ///ZZ/Z/Z

de G. Negraru. Re- 
montajul literar- 

„Sete de lumină",

Nicolae Zăblău),

peții" i 
petă 
artistic 
baletul contemporan (ins
tructor, 
ansamblul „Parîngul" (con
ducerea muzicală Ionel 
Coza), grupul coral-came- 
ral „Armonia", recentul 
cîștigător al concursului 
„Iacob Mureșianu" de la 
Blaj (dirijor prof. A. 
Schweitzer), grupul sati
ric „Trio veselia" (G. Ne- 
graru, loan Velica, Gheor- 
ghe Sereș), precum și gru
pul vocal-instrumental „A- 
custic", a cărui prezentare 
nu mai este necesară. Mircea

T. CÂMPIANU

parte 
sînt 
Va-

„Nede- 
dovedește, 
că folclo- 
este o 
și pentru

BLJORESCl)

sus

Ion 
ju
de

învins, 
bucur

de mai
de regizor

A-
nu

tră- 
ale 

dragostea 
puri- 

A

îndreptă- 
apreciere sinceră a 

' tuturor îndrumă- 
artistici.
deci firesc să cre

de 
către 

re- 
muzicii 

formații

Brigada artistică 
I.U.M. Petroșani, o for
mație care se pregăteș
te intens să ne repre
zinte la faza interjude
țeană a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei".
Foto : Șt. NEMECSEK 

valențe educative, primite 
cu căldură nu numai 
spectatori, ci și de 
juriu. De asemenea, 
marcăm prezența 
culte și a unor 
coregrafice de excepție la 
șoimii patriei.

Formațiile Văii Jiului au 
impresionat în primul rînd 
prin calitatea repertoriu
lui, prin compoziție și- in
terpretare, prin acurate
țea muzicală, prin dezin
voltura scenică, 
țind o 
muncii 
torilor

Este 
dem că și în viitor micii 
mesageri ai artei Văii Jiu
lui vor adăuga noi împli
niri faptelor de muncă și 
creație ale oamenilor din 
plaiul diamantului negru. 

Ilorațiu ALEXANDRESCU,
coresp.

nîc, în sălile Casei 
cultură este un permanent 
„du-te-vino“, o atmosferă 
specifică pregătirilor fe
brile.

La spectacolul-vizionare 
care se va desfășura în 4 
iunie, între orele 9—17,
vor mai participa forma
țiile de teatru în limbile ro
mână și maghiară, monta
jul spitalului (toate din 
Lupeni), fanfara reunită a 
Văii Jiului, dansurile ine
dite, de la Uricani, Corul 
„Freamătul adîncului", di
rijat de Vladimir Ureche, 
brigada artistică a 
I.U.M.P., formațiile de 
muzică ușoară „Color" și 
„A.G." a clubului din Vul
can, interpreții individuali 
Florentin Budea, 
reta Grădinaru,
Popa și Ilorațiu Alcxan- 
drescu. Toate aceste for
mații și interpreți nu sînt 
în... vacanță. Exigențele 
fazei 
cute 
te și 
bule 
o comportare foarte bună 
în concurs, pentru a re
prezenta cu cinste Valea 
noastră.

Marga- 
Nicolae

vacanță.
finale le sînt cunos- 
din edițiile preceden- 
toate eforturile tre- 
îndreptate acum spre

„iți spuneam adinea
uri, ce grea profesie e 

•Și-mi dau sea- 
greu- 
Cu m 
(Mi-

teatrul... 
ma astăzi cîte din 
tățile e'f ai 
să nu mă 
hai Zirra).

Cuvintele 
sînt scrise 
pentru Ștefania Donca în 
caietul program al "spec
tacolului „Făt-Frumos" de 
Floria Furtună. Ea inter
preta un personaj destul 
de dificil în economia 
spectacolului, consemnat 
ca atare de cronicari. N. 
Drăgan în „Drumul so
cialismului" din 9 no
iembrie 1967 scria : „Vor
bind despre Ștefania 
Donca în rolul lui 
ghiuță, nu putem să 
scoatem în evidență jo
cul ei plin de dezinvol
tură, uimitoare siguranță, 
copleșind spectatorii prin 
firescul și naturalețea a- 
pariției în scenă". O mar
că a maturității se cuvi
ne pusă pe experiența 
artistică a Ștefaniei Don
ca, începută la 1 iunie 
1956 în teatrul nostru și, 
poate cu mult mai de
vreme, alături de tatăl 

său, violonist. S-a născut 
la Filiași și studiile le-a 
făcut la București, ca a- 
poi, traiectul experienței 
sale să treacă prin mai 
multe teatre, clar cu ace
lași punct de revenire : 

-1960 — Teatrul de 
„Valea Jiului" Pe-

Preludiu la „Nedeia vulcăneană”

• Pentru cititorii noș
tri din reședința de 
municipiu, informăm că 
Ia Casa de cultură din 
Petroșani astă-seară, Ia 
ora 20, are loc un spec
tacol reconfortant. Este 
vorba despre spectaco
lul de divertisment „Va
rietăți (Nu vă ascundeți 
după uși)“, prezentat 
de cunoscutul și apre
ciatul teatru giurgiu- 
vean „Ion Vasilcscu". In 
program, muzică ușoară 
și populară, momente 
vesele. Afișul este sus
ținut de Lucky Mari
nescu, Ion Ulmeanu, 
Rodica Pal iu, orches
tra dirijată de Valențiu 
Grigorescu, solistele de 
muzică populară Tița 
Șlefan, Mariana Negru- 
zzi, taraful condus de 
Ion Albeșteanu și alții. 
Invitat — Gil Dobrică. 
Vă dorim vizionare plă
cută !

• Clubul sindicate
lor din Lonea vă invită, 
astă-seară, la ora 18, 
la „Ziua brigadierului", 
în cadrul căreia are 
loc dezbaterea Pe tema 
„Rolul șefului de briga
dă în educarea și 
marea ortacilor 
subteran". (M.B.) 

troșani ; 1960—1961 
Teatrul tineretului Piatra 
Neamț; 1961—1965 — din 
nou la Petroșani; 1965— 
1967 — Teatrul „V.I. Po
pa" Birlad; din 1967 și 
pînă în prezent, iarăși la 
teatrul minerilor. Din 27 
de ani de activitate, în- 
mănunchind peste 80 de 
roluri (doar 3 ani și 6 ro
luri nu s-au împlinit sub 
semnul teatrului din

ȘFEFMIA D0NM - 
o actriță „sfioasă și 

sensibilă"
Vale). Temperamental, 
este o sentimentală, de 
o sensibilitate bogată și 
de o sinceritate dezar
mantă, pe scenă se iden
tifică cu personajul, în 
viață participă pe deplin 
la bucuriile și tristețile 
celorlalți Indiferent de 
mărimea și importanța, 
rolului, consideră că toa
te silit de răspundere și 
față de toate ești răspun
zător.

Diversitatea de persona
je și ele stiluri dramatice, 
cit și a viziunilor regi
zorale, determinate vre
mii și ordonării axiologi
ce (a lucrat cu aproape

O • «fi m*«n  •
Folclorul în fotografie

Cu prilejul jurizării lucrărilor prezentate la cea 
de a IV-a ediție a Salonului interjudețean de artă 
fotografică „l'oto-folclor ’83“ am solicitat cîteva opinii 
inițiatorului și 
în manifestările 
Francisc Nemeth, președintele fotoclubului „Electron" 
al U.E. l’aro.șeni, membru al Asociației Artiștilor Fo
tografi din R.S.R.

animatorului acestei acțiuni cuprinse 
săptămînii „Nedeia vulcăneană".

— „Nedeia vulcănea- 
nă“, manifestare folclori
că de masă organizată a- 
nual de Consiliul orășe
nesc de cultură și educa
ție socialistă Vulcan, este 
cuprinsă în Luna mani
festărilor politico-ideolo- 
gice, cultural-educative 
și sportive ce se desfă
șoară în întreaga Vale a 
Jiului sub genericui 
„Laudă omului muncii și 
creației sale". între ac
țiunile tradiționale orga
nizate în cadrul ediției 
a Xl-a a săptămînii „Ne
deia vulcăneană" — 1—5 
iunie a.c., se numără și 
Salonul interjudețean de 
artă fotografică „Foto- 
folclor ’83", care a ajuns 
la a patra ediție.

— Ce s-a consemnat 
pînă acum din pregăti- de 5 iunie, 
rile în vederea vernisa
jului acestui salon?

. —r Desigur, cei ce se 
ocupă de pregătiri — în 
principal membrii Foto- 
clubului „Electron" al 
U.E. Paroșeni, dar și alți 
pasionați ai fotografiei 
din Vulcan, împreună cu 
membrii consiliului oră
șenesc al sindicatelor și 
clubului muncitoresc al 
orașului, au epuizat deja 
o parte din obligații. în 
vederea deschiderii ex
poziției; care va prezenta 
publicului din Vulcan ce
le mai reușite lucrări de 
artă fotografică inspirate 
din obiceiuri, tradiții, da
tini strămoșești, din fru
musețea arhitecturii popu
lare și portului popular, 
eforturile depuse s-au 
concretizat în primirea 
la vreme a unui număr 
de aproape 300 fotografii 
și cîteva sute de diapo
zitive color. în săptămîna

30 de regizori) i-au im
pus o anume discreție în 
sublinierea sensurilor fie
cărui personaj, o exigen
ță a punctărilor filigra
nate, pe cit posibil tul
burătoare prin simplitate 
și firesc. „Multă gingă
șie s-a răspîndit din sce
neta Povestea fluturașu- 
lui de Alex. Jeles, unde 
o contribuție de seamă a 
adus-o tinăra actriță Ște-

• fania Donca. cea care a 
interpretat cu multă sim
țire rolul „fluturașulu", 
se surprindea încă de la 
început în „Steagul roșu" 
(într-o notă) la premiera 
celui de-al doilea specta
col de estradă din 1956. 
1 rim ie Străuț, în același 
ziar, din 20 septembrie 
1956, referindu-se la ro
lul din „Steaua fără nu
me" nota ■ „Cu multă sin
ceritate, spontaneitate și 
bun simț a fost interpre
tată eleva Zamfirescu 
dinir-a 6-a de către Ște
fania Donca". Sub aceste 
auspicii își începe con
fruntarea cu fiecare rol și 

trecută, lucrările au fost 
selectate de un juriu din 
care au făcut parte și 
personalități ale culturii 
și artei fotografice na
ționale, membri ai Aso
ciației artiștilor fotografi 
din R.S.R. Au fost selec
tate pentru expoziție pes
te 100 de fotografii, sta- 
bilindu-se și premiile sa
lonului, între care 14 
premii speciale acordate 
de juriu, de organisme 
politico-educative și nu
meroase unități econo
mice din oraș, precum și 
de ziarul „Steagul roșu", 
care va oferi în cadrul 
„Nedeii" cîteva plachete.

— Ce ne puteți spune 
despre premianți ?

•— Lucrările lor vor fi 
cunoscute public în ziua 

la vernisaj, 
în aceste zile se află la 
tipărit catalogul ilustrat 
al salonului, in care sînt 
enumerate toate lucrări
le prezentate și premiile 
acordate. O bună 
dintre concurenți 
artiști-fotografi din 
lea, Jiului, unii deja re*  
cunoscuți. alțh la început 
de drum. Premiul special 
al juriului a fost acordat 
în unanimitate și cu feli
citări tot unui pasionat 
al fotografiei și diapozi
tivului din Vale. Semni
ficativ este faptul că, te
ma folclor în fotografie 
se bucură de un larg in
teres din partea artiști
lor fotografi, iar 
ia vulcăneană" 
odată în plus, 
rul tradițional 
mare iubire 
mulți orășeni...

comuniunea cu spectatorii. 
La rindul său, V. Fuleși în 
„Steagul roșu" din 21 mai 
1964 despre rolul „Vre
mea dragostei" consemna: 
,.O creație meritorie a 
izbutit Ștefania Donca 
(Sașa Soboliova). Cu mul
tă sensibilitate și natura
lețe ne-a dezvăluit 
săturile esențiale 
personajului : 
de muncă, cinstea, 
tatea sentimentelor, 
interpretat cu dezinvoltu
ră și siguranță, astfel in
cit întreaga ei evoluție a 
fost convingătoare". La 
Petroșani, în „Jocul de-a 
vacanța" ea a „prins bine 
motivația psihologică a 
personajului minat de 
insatisfacții (Doamna Vin-- 
tilă), pe care-l interpre
tează cu înțelegerea ar
tistică necesară", observă 
T. Spătaru în „Steagul 
roșu" din 13 martie 1973.

Prin aceste sumare tri- 
miteri se pare că liniile 
generale ale profilului 
său artistic s-au conturat, 
clar formularea lapidară 
rcftîne a fi dat-o Marga
reta Bărbuță încă din 
1958 in revista „Teatrul" 
nr. 4, referindu-se la in
terpreta personajului Lea- 
na clin „Hagi Tudose", 
că este o actriță „sfioasă 
și sensibilă". La care s-ar 
putea adăuga doar faptul 
că adjectivele le-a trecut 
în substantive.

Dumitru VELEA
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Vizita de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Turcia

Ceremonia sosirii Începerea convorbirilor oficiale
(Urmare diu pag. D 

în ultimii 15 ani cînd po
porul turc ii primește ca 
oaspeți distinși și stimați, 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

în cinstea sosirii tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, poarta aeriană 
a capitalei turce, aeropor
tul „Esenboga", a îmbrăcat 
haine de sărbătoare. Pe 
frontispiciul clădirii se a- 
flă arborate drapelele de 
stal ale României și Tur
ciei și urarea în limbile 
română și turcă „Sti mâții 
noștri oaspeți, bine ați 
venit !“.

La ora U.30, aeronava 
i: ezidențiată românească 
aterizează. La coborîrea 
dm avion, tovarășul 
N".olițe Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sint sa
lutați cu deosebită cordia
litate de președintele Ke
nan Evrcn și fiica sa, 
doamna Senay Gurvit, care 
le urează un călduros bun 
venit în Turqia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă gazde
lor persoanele oficiale ro
mâne care îl însoțesc în 
această vizită de stat; Ion 
M. Nicolae, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ște
fan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, loan A- 
vram, ministrul industriei

Inlrevedere între președintele 
Roiîiâniei și președintele Turciei
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut 
vineri după-amiază. la Pa
latul prezidențial Cianka- 
ya, o vizită protocolară 
președintelui Republicii 
Turcia, Kenan Evren. 

construcțiilor de mașini, 
pe celelalte persoane ofi
ciale.

O gardă alcătuită din 
unități ale armatei turce 
prezintă onorul.

Se intonează imnurile 
de stat ale României și 
Turciei. Sint trase, in 
semn de salut, 21 de salve 
de artilerie.

în continuarea ceremo
niei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren tree în re
vistă garda de onoare.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sint 
prezentate oficialitățile din 
țara gazdă venite in întîm- 
pinare.

Sînt de față Vasile Pa- 
tilincț. ambasadorul țării 
noastre la Ankara, și Na- 
hit Ozgur, ambasadorul 
Turciei la București, pre
cum și membri ai ambasa
dei române.

Copii ai membrilor am
basadei țării noastre la 
Ankara și copii turci oferă 
cu dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, pre
ședintelui Kenan Evren, și 
fiicei acestuia, doamna 
Senay Gurvit, frumoase 
buchete de flori.

Cei doi' șefi de stat iau 
loc într-o mașină escorta
tă de o gardă de metoci- 
cliști. coloana oficială in-

întrevederea dintre cei 
doi șefi de stat, premergă
toare convorbirilor oficia
le, a decurs într-o atmos
feră de cordialitate și sti
mă reciprocă, sub semnul 
relațiilor prietenești care 
s-au statornicit și se dez
voltă între țările și popoa
rele noastre. 

dreptindu-se dc la aero
port, spre reședința ce 
le-a fost rezervată înalților 
oaspeți pe timpul șederii 
la Ankara. De-a lungul în
tregului traseu străbătut, 
împodobit sărbătorește în 
cinstea sosirii înalților soli 
ai poporului român cu 
drapelele de stat ale 
României și Turciei, cu 
portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Ke
nan Evren, populația An
karei face o caldă și en
tuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
aclamă cu entuziasm. a- 
plaudă îndelung pe cei 
doi șefi de stat, flutură 
stegulețe, buchete de flori, 
aruncă in fața mașinii ofi
ciale petale de flori,

Momentul intrării în re
ședință este marcat de o- 
norul prezentat de o gar
dă militară în uniformă 
de paradă.

Președintele Nicolae 
Ccaușesc u șl tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cor
dial cu președintele Ke
nan Evren și doamna Se
nay Gurvit, luîndu-și a- 
poi rămas bun pînă la în- 
tîlnîrea de după-amiază.

în cursul după-amiezii 
de vineri, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus o coroană de 
flori la Mausoleul Ata
turk. în semn de profund 
omagiu adus marelui om 
de stat, fondatorul Repu
blicii Turcia.

în întîmpinarea oaspeți
lor români au venit gu

Vineri, 20 mai, au înce
put, la Ankara, convorbi
rile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Tur
cia, Kenan Evren.

La convorbiri participă 
din partea României, tova
rășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului și celelalte per
sonalități oficiale române, 
iar din partea Republicii 
Turcia — Bulent Ulusu, 
primul ministru al Repu
blicii Turcia și alte oficia
lități turcești.

în cadrul întrevederii, 
cei doi șefi de stat au tre
cut în revistă stadiul re-

Dineu în onoarea înalților oaspeți români
în onoarea președin

telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președin
tele Republicii Turcia, Ke
nan Evren, a oferit, vineri, 

Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul Ataturk

vernatorul regiunii Anka
ra, comandantul garnizoa
nei și primarul orașului 
Ankara, precum și alți 
reprezentanți ai organelor 
locale, generali, ofițeri su
periori.

Au fost, de asemenea, de 
față ambasadorul Turciei 
la București, și ambasado
rul României la Ankara.

în acordurile unui imn 
funebru este depusă co
roana, pc ale cărei pan

lațiilor româno-turce, ex- 
primîndu-și deplina sa
tisfacție față de cursul con
tinuu ascendent al conlu
crării româno-turce, pe 
cele mai diverse planuri.

A fost exprimată și cu 
acest prilej hotărîrea de a 
impulsiona și mai mult 
dezvoltarea generală a ra
porturilor româno-turce 

și, în mod deosebit, a 
relațiilor economice, a co
laborării și cooperării în 
producție — pe baza res
pectării principiilor inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului 
în treburile interne, ega
lității depline în drepturi 
șl avantajului reciproc, în 
interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii 
și cooperării în Balcani, 

un dineu oficial la Palatul 
prezidențial Ciankaya.

Au luat parte persoane 
oficiale române și turce.

în timpul dineului, des
fășurat într-o ambianță 
de caldă cordialitate, pre
ședinții Kenan Evren și 

glici sînt înscrise cuvinte
le : „Din partea președin
telui Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu".

Cei prezenți păstrează 
un moment de reculegere.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu semnea
ză apoi în cartea de onoare 
a mausoleului, în care au 
fost înscrise cuvintele : 
„Cu prilejul vizitei în Re

în Europa și în întreaga 
lume.

în acest cadru, cei doi 
șefi de stat au examinat 
noi posibilități și noi do
menii ce pot face obiectul 
colaborării dintre România 
și Turcia, precum și mă
suri ce se impun pentru 
intensificarea cooperării 
bilaterale, avîndu-se în 
vedere posibilitățile mul
tiple pe care le oferă eco
nomiile celor două țări.

în continuare s-a înce
put un schimb de păreri 
in legătură cu unele pro
bleme ale vieții internațio
nale actuale.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, 
de stimă și înțelegere re
ciprocă.

Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi, care au fost 
urmărite cu viu interes, 
fiind subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

Au fost intonate imnu
rile de stat a'e Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Turcia. ț 

publica Turcia, aducem 
un ca’.d omagiu memoriei 
lui Mustafa Kemal Ata
turk, fondatorul statului 
turc modern, 20 mai 1983".

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, îm
preună cu persoanele ofi
ciale care ii însoțesc au 
vizitat Muzeul Ataturk, 
care adăpostește obiecte 
reprezentative și docu
mente ce au aparținut ma
relui om de stat al Turciei.
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PREȚURILE MAXIMALE DE MERCURIAL
VALABILE DIN DATA DE 19 ALAI 1083, ORA 6

La restul produselor răinin valabile prețurile stabilite anterior.

Produsele U/M Preț maximal
— lei —• Conopidă kg. 7,00• Dovlecei in floare 6,50• Dovlecei mijlocii si mari 4,25• Varză timpurie ■ 6,50• Agrișe 15.00• Piersici 7,25

LUPTE LIBERE

Steaua a înclinat steagul în fața C. S. Ș. P.

I
FILME

l PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie : Domnul Mi

liard , Unirea :• Un echi- 
paj pentru Singapoi e,

| LONEA ; Comoara.
I ANINOASA : Năpasta
. VULCAN — Luceafărul:
I Marea evadai e, I-II.
* LUPENI — Cultural : 
| Papilloii, I-II.
•i URICANI : Imperiul
j contraatacă, I-ll

Mica
publicitate

VÎND Dacia 1300, stare 
perfectă. Bărbăteni bloc 
13/50. (555)

TV,
11,00 Din marea carte a 

patriei — cărbunele 
alb al Carpaților.

11,25 Film serial. Omul 
din Atlantis. Episo
dul 2.

12,00 Ora de muzică.
12.45 Noi in anul 2000.
13,00 La sfîrșit de săp-

tămină (I).
18,15 Păstrători de legi

și datini.
18,3j Sâptămîna politică.
18.45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,2 La sfîrșit de săp- 

tămii'ă (II)
— 19,3< Teieenciclope- 

dia.
— Serial I.L. Ca-

ANUNȚ DE FAMILIE

CU inimile zdrobite de durere soția, copiii, pă
rinții, surorile și cumnații, anunță împlinirea a doi 
ani de la dispariția scumpului nostru

FARKAȘ DENEȘ (Giony)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie. (554)

ragialc în regia lui
Sică A'.exandrescu 
O scrisoare pierdută 
(fragmente).

— 20,10 Farmecul mu
zicii

— 20,30 Film
Bulevardul
Episodul 7.

21.15 Meridianele 
rului și ale 
lui.

22.15 Tetei urnal
22.30 Un cin tec 

fi Bea re.
23.30 închiderea

inului.

serial :
Paulista.

umo- 
cîntecu-

Sport, 
pentru

progra-

Interseriile campionatu
lui republican pe echipe 
al juniorilor și cadeți’.or 
au consemnat satisfacții 
depline pentru câștigătoa
rea seriei a XVII (-a. Astfel, 
garnitura C.S.Ș. Petroșani 
s-a dovedit imbatabilă în 
întrecerile etapei a Il-a, 
surclasînd cluburi de tra
diție, precum Steaua Bucu
rești, C.S.Ș. Olimpia 
Craiova și C.S.M Craiova, 
întrecerile, găzduite de 
sala de lupte a asociației 
sportive „Jiul" Petriia (șco
larii din Petroșani nu au 
altă sală adecvată de con

Avancronică
• BASCI-IET. Dumini-

că, ora 11,30. in sala de 
sport a Liceului indus
trial din Petroșani, arc 
loc meciul de baschet 
dintre Jiul-Știința Pe
troșani — Academia mi
litară, contînd pentru 
campionatul diviziei B 
(tineret).

• FOTBAL. în cam
pionatul diviziei C, seria 
a IX-a, Mi.nerui-Știința 
Vulcan întîlnoște fosta 
divizionară B Dacia O- 
răști iar Minerul Pa- 

curs, cîntar, vestiar, pre
lată...), au evidențiat forma 
deosebită a elevilor antre
norului Vasile Făgaș ; 10—1 
cu C.S.M. Craiova și 8—3 
cu cealaltă echipă din Bă
nie, C.S.Ș. Olimpia. Finala 
cu echipa militarilor, care 
oferea calificarea, indife
rent de rezultat, ambelor 
combatante, a devenit in
teresantă mai ales prin 
prisma palmaresului și or
goliului jucătorilor din 
Vale, în prima etapă, la 
Craiova, fuseseră învinși 
la limită: 5—6. M<bilizin- 
du-se exemplar, juniorii

reșeni pe Minorul Ani-
noasa. Meciurile au loc 
la ora II La aceeași eră 
se desfășoară și meciu
rile din campionatul ju
dețean de f tbai- dintre 
Preparatorul Petriia — 
C.h'.R. Petri șani, Sănă
tatea Vulcan — Paringul 
Lonea (teren Paroșeni), 
Hidre min Petroșani — 
Avîntul Hațeg (teren 
C.F.R.), Autobuzul Pe
troșani — Preparatorul 
Lupeni (teren Aninoasa). 

și cadeții noștri au condus 
din start, de la 4—0 scorul 
a evoluat la 7—1, după 
consumarea celei de a 
Xl-a. întîiniri, a indicat 
8—3 in favoarea lor. Din 
rîndvl reprezentanților 
Văii s-au remarcat Marius 
Văcărqanu (44 kg), Viorel 
Cercel (51), debutantul Ni
colae Cioabă (60). Grigore 
Mereuță (65), Roman Tu
dor (70), Gelu Madear (81), 
Aurel Dragotă (87) și Ser
giu Agavriloaie (4-87).

în clasamentul final, pri
mul loc a revenit echipei 
C.S.Ș.P., cu 7 puncte (mai 
multe victorii individuale 
in fața urmăritoarei), se
condată de Steaua Bucu
rești (7) C.S.Ș. Olimpia 
(4) și C.S.M (2) Așadar, 
la Cluj-Nap >ca (27—29 
n finalele de lupte li
bere vor alinia zece pu
ternice garnituri, intre ca
re medaliatele anului tre
cut ; C.S.Ș. Oradea, C.S.Ș. 
Viitorul Cbjj-Napoca, C.S Ș. 
< ala ti și rampiana anu
lui 1981. C.S Ș Steagul 
roșu Brașcv. Intr. favoriți 
st numără însă și luptăto
rii din municipiul nostru, 
creditați cu breazul în
trecerilor in urmă cu doi 
ani.

Sever NOIAN

4ECACTIA SI ADMINISTRARĂ ; Petrosonl. rtr N Bâlcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secieloriot), 4 16 63. 4 24 64 (secții) TIPARUL t Tipogrofio PetrosonL st». N. Băicescu • 2


