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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 27 mai, au 
continuat, la Comitetul Central al parti
dului, lucrările Consfătuirii de lucru pe 
problemele industriei și agriculturii.

Lucrările consfătuirii au avut loc în 
plen și pe grupe de județe.

La dezbaterile în plen, care au avut loc 
în această zi, au luat cuvîntul tovarășii: 
Iile Cîșu, Iosif Szasz, Anton Lungu, Ni
colae Vereș, Vasile Bărbulescu, Florea 
Ristache.

Participanții la dezbateri au subliniat 
cti actuala consfătuire se înscrie în suita 
întîlnirilor permanente, rodnice și nemij- 
locite, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le are cu activul de partid și 
de stat, cu cadrele de conducere și oa
menii muncii din toate domeniile de acti
vitate, în vederea stabilirii căilor și di
recțiilor principale de acțiune pentru 
transpunerea neabătută în viață a progra
mului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a

(Continuare în pag. a 4-a)

fÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Minerii de
sporească

la Uricani sînt datori să 
produsa pentru cocs

Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii

In vederea realizării 
cu bune rezultate a sar
cinilor economice ale 
primei jumătăți a anului, 
siderurgia românească 
solicită presant în e- 
tapa actuală cantități 
sporite de cărbune coc- 
sificabil. Materializarea 
acestui imperativ econo
mic major se află în mi
na minerilor. Colective
le miniere din vestul ba
zinului, principalii pro
ducători de cărbune coc- 
sificabil — minele Lu- 
peni și Uricani — nu-și 
onorează însă ritmic 
planul fizic. De exem
plu, în a doua jumăta
te a lunii mai, colectivul
I.M.  Lupeni a înregistrat, 
aproape fără excepție, 
minusuri zilnice la ex
tracția de cărbune, iar 
pentru minerii din Uricani, 

decada a II-a a lunii 
6-a încheiat cu o nereali- 
zare de 5 000 de tone. 
Care sînt cauzele aces
tei stări de lucruri la
I.M.  Uricani ? Căutăm 
răspunsul pornind de la 
ideea că la analiza con
dițiilor concrete, care au 
stat la baza stabilirii 
sarcinilor lunare, colecti
vul acestei întreprinderi 
putea și trebuia să în
deplinească integral pro
ducția fizică planificată.

— Nu ducem lipsă de 
linie de front, nici de 
dotare — ne spunea în 
urmă cu cîteva zile di
rectorul întreprinderii, 
ing. Carol Schreter. Ceea 
ce ne-a împiedicat în a 
doua decadă a lunii să 
ne îndeplinim ritmic sar
cinile, după ce în prima 
decadă ne situam la plan

deter- 
conformația 
coperișului 

microfaliilor 
frontului...

600

— au fost problemele âe 
strat, care ne-au îngreu
nat realizarea programu
lui zilnic în marea ca
pacitate din panoul 5, 
sectorul II. în mare par
te, s-au găsit la această 
oră soluții pentru învin
gerea greutăților 
minate de 
stratului, a 
friabil și 
de-a lungul

într-adevăr, cele 
tone de cărbune raporta
te peste prevederi de că
tre colectivul sectorului 
1 al minei și cele 3 300 
tone peste prevederi ex
trase la zi de sectorul 
III confirmă faptul că 
realizările celorlalte sec
toare ale minei și ale

Anton HOFFMAN 

(Continuare îd pag. a 2-a>

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
vineri la amiază s-au des- 

Plenara Consiliului Nalionid al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii

și Gospodăririi Apelor
Vineri după-amiază, au 

început 'a București lu
crările plenarei 
lui Național ai 
turii, Industriei 
tare, Silvicul "urii 
podăririi Apelor.

La lucrări iau

J

Consiliu- 
Agricul- 
Alimen- 
și Gos-

parte, ca
invitați, secreta'ii cu pro

, construcții, 
mărfurilor si * 

chis lucrările Plenarei 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfu
rilor și finanțe.

Participanții la plena
ră l-au întîmpinat cu deo
sebită căldură, cu senti- 

blemele muncii de partid 
din agricultură, ’cadre din 
conducerea direcțiilor a- 
gricole județene, repre
zentanți ai filialelor Băn
cii pentru agricultură și 
Industrie Alimentară, ai 
trusturilor de mecanizare, 
ai întreprinderilor agrico

transporturi, 
finanțe>
mente de nețărmurită dra
goste și profundă stimă pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sosirea în 
Sala Palatului Republicii, 
locul de desfășurare a lu
crărilor.

(Continuare în pag. a 4-a)

le de stat, factori de răs
pundere de la inspectora
tele silvice, oficiile de gos
podărire a apelor, repre
zentanți ai unor consilii u- 
nice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, ai co- 

(Continuare în pag. a 4-a)

IM. PAROȘENI

409 ione peste plan 
într-o singură zi

Minerii, tehnicienii și in
ginerii de la I.M. Paroșeni 
raportează în aceste zile 
succese deosebite. în ziua 
de 26 mai ac. din abataje
le minei Paroșeni au fost 
expediate spre ziuă 409 
tone de cărbune peste 
sarcina stabilită prin pre
liminar. Odată cu aceas
ta, de la I.M. Paroșeni au 
fost expediate suplimen
tar față de prevederi, de la 
începutul lunii mai, 1263 to
ne cărbune. Producțiile su
plimentare au fost obținute 
în principal din abatajele 
dotate cu susținere mecani
zată și cu combine de tă
iere. Pe primele locuri in 
întrecerea socialistă se 
află minerii din brigăzile 
conduse de Victor Rome- 
ghea, Francisc Fazalcaș, 
Gavrilă Mesaroș și Nicolae 
Brutu. (V.S.)

După o zi fructuoasă de muncă, dialog între trei 
brigadieri de la I.M. Vulcan : Antal Gheza, sectorul 
VII, Mihai Vieru și Vasile Mihai, sectorul VI.

l oto : Ștefan NEMECSEK

Opțiunea profesională 
a elevilor, în pas cu cerințele 

dezvoltării economice
Desfășurată pe parcursul 

a două zile (21 și 22 mai), 
acțiunea' de preînscriere 
s-a dovedit — după pă
rerea unanimă a părinți
lor, elevilor și colectivelor 
didactice — deosebit de
utilă. în cadrul 
organizate sub

acțiunilor 
genericul

„Zilele liceului" mu'ți pă
rinți au vizitat pentru 
prima oară liceul spre ca
re s-au orientat copiii lor, 
au cunoscut „pe viu" con
dițiile de instruire teore
tică și practică, au primit 
răspunsuri la multe din 
întrebările care ii frămîn- 
tau, întrebări legate de 
structura bazei materiale, 
de compoziția colectivului 
de cadre didactice pe spe
cialități, de conținutul și

specificul meseriilor pen
tru care se vor pregăti e- 
lcvii, de posibilitățile de 
continuare a studiilor sau 
de încadrare în producție 
etc. Elevii au avut prile
jul să intre în atmosfera 
cabinetelor, laboratoarelor 
și atelierelor in care se 
vor pregăti începînd din 
anul șco'ar 1983/1984, iar 
conducerile liceelor, co
lectivele de cadre didactice 
știu încă de pe acum ce 
trebuie să întreprindă 
pentru realizarea planu
lui de școlarizare, cum 
să organizeze cursurile

Prof. Vasile BACOI, 
inspector școlar județean

(Continuare în pag. a 2-a)
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\indrie de
pentruExistă oameni 

care timpul de muncă în
seamnă zi lumină. Oa
meni care prin faptele 
lor ne fac viața mai bo
gată, mai frumoasă. Noi
le blocuri de locuințe, 
cartierele moderne, bu
levardele, adevăratele o- 
pere de artă cum sînt, bu
năoară in Petroșani fioul 
stadion sau magazinul 
universal „Jiul", consti
tuie tot atîtea mărturii 
durabile ale migăloasei 
activități cotidiene a 
constructorilor.

In aceste zile 
martorii finalizării 
obiectiv important 
tru îmbogățirea 
spirituale a municipiului 
— extinderea și 
dermzarea clădirii 
trului. Un obiectiv

sintem 
unui 
pen- 

vieții

mo- 
tea- 
care

constructor
constituie un motiv de 
justificată mîndrie pen
tru ing. Avram Tomșa. 
maistrul I adislau Max, 
mozaicarii Alexandru 
Moldovan și loan Filip, 
betoniștii din echipa lui 
Nicolae Paștin și Nicolae 
Brașoveanu, montorii de 
marmoră loan Roca, loan 
Dragomir și loan Bizon, 
sudorul Ionel Pinten sau 
electricianul Vasile An- 
ghelache, pentru atiția ț 
alfi zeci de 
anonimi, pe 
dem zi de 
în salopete, 
conturînd silueta 
edificii.

pentru 
constructori 
care-i ve

zi îmbrăcați 
pe schele, 

noilor

VioreJ STRĂUȚ

(CoaliDUcire in a Z-ai j

RESPONSABILITATEA CADRELOR 
hotăritoare în rezultatei activității productive

Este o certitudine că 
bilanțul merituos al colec
tivului minei Petrila pc 
perioada trecută din acest 
an constituie efectul 
muncii responsabile, pli
ne de inițiativă și dăruire 
a comuniștilor, a tuturor 
cadrelor minei, al efortu
rilor lor stăruitoare în ve
derea valorificării la nivel 
superior a întregului po
tențial tehnic și uman a. 
colectivului.

Acest deziderat, impli
carea responsabilă a co
muniștilor, a tuturor ”a- 
drelor în eforturile de so
luționare operativă și efi
cientă a problemelor ac
tivității productive a de
venit preocuparea constan
tă. înscrisă pe loc de frun
te, în agenda de lucru a 
comitetului, a organizați
ilor de partid din cadrul

minei. în cadrul acestei 
preocupări, ne relatează 
tovarășul Mărcii Boantă, 
secretarul comitetului de 
partid a. minei, membrii 
activului de partid, ca
drele tehnico-inginerești

rrillll/Hn/fUHIHHIIIIIIIHt 
In sprijinul producției 

- muncă politică 
dinamică, eficientă

rtiiiittnitiiiiiHiitiinnmn
din conducerea operativă a 
unității, șefii dc servicii, 
de birouri și de sectoare 
sînt repartizați cu sarcini 
precise pe organizații de 
bază, pe formații de lucru, 
pe capacități de produc
ție, Nu există adunări ge
nerale de partid la caro să 
nu participe. în afara se

cretarului de partid și șe
ful sectorului, un mem
bru a. biroului comitetu
lui dc partid și un repre
zentant al conducerii mi
nei. Ei a.u obligația să răs
pundă pe loc problemelor 
pe care le ridică membrii 
de partid in legătură cu 
activitatea productivă, 
condițiile dc muncă etc. 
De regulă „Momentul e- 
conotnic" în cadrul adu
nărilor generale nu cons 
tituie doar o informare a- 
supra realizări or „la zi", 
ci și un pri ej de eviden
țiere a modului în care 
au acționat diferite ca
dre pentru soluționarea 
sarcinilor ce lc-au revenit 
în perioada trecută dc- la

Ioan DUBEK
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Ce acțiuni interesante 
ne oferă cluburile și case
le de cultură. Ia sfirșitul 
acestei săptămîni ?

fg Astăzi, la ora 17, clu
bul sindicatelor din Vul
can organizează „Amfitea
trul artelor". în cadrul ac
țiunii 6e va discuta des
pre „Cultura românească 
în Evul mediu".

■ La Uricani, la ora 12, 
biblioteca inaugurează 
ciclul de acțiuni „Zilele 
cărții pentru copii". Cu a- 
cest prilej, se deschide ex
poziția de carte pentru 
cei mici, intitulată ..Co
pilărie fericită".

H Clubul sindicatelor 
Lupeni, prin cercul său de 
arte p astice, organizează 
azi la ora 17 vernisajul 
expoziții i de desene de
dicată „Zl.ei copilului".

|g Astăzi, ora 18, la clu
bul sindicatelor din Lo- 
nea are loc un simpozion 
pe tema „Tineretul pa
triei — detașament ac
tiv în construcția socia
listă a țării".

■I O acțiune interesantă 
și-a propus pentru azi, la 
ora 16, clubul sindicatelor 
din Petrila. Este vorba 
despre curierul medical, 
în cadrul căruia medicul 
loan Preda va dialoga cu 
cetățene ale orașului des
pre „Igiena mamei și a 
copilului".

& Casa de cultură Pe
troșani, organizează, la 
ora 12. la Școala genera
lă nr. 4, în cadrul ciclu, 
lui de acțiuni „File de is
torie", o expunere pe te
ma „Deccbai — eroul le
gendar".

(S Dacă vremea permi
te (și ultimele zile dovedesc

Mircea BVJORESCU

| (Continuare in nas a t-a)
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Schimb 
de experiență 
privind prevenirea și 

combaterea 
pneumoconiozelor
Timp de două zile, în 

Valea Jiului s-a desfă
șurat o consfătuire cu 
caracter de schimb de 
experiența în problema
tica prevenirii și comba
terii prafului silicogen 
și îmbolnăvirilor profe
sionale, a pneumoconio
zelor provocate de pre
zența prafului în lucrări
le miniere. Găzduită de 
compartimentul de pro
tecție a muncii al 
C.M.V.J. și de labora
torul de pneumoconioze 
al l.C.P.M.C. Petroșani, 
consfătuirea cu caracter 
de schimb de experien
ță a reunit specialiști în 
domeniu din mari uni
tăți productive ale Mi
nisterului minelor și din 
centre dc pneumoconio
ze din întreaga țară, ca
dre din institute medi
cale, laboratoare și spi
tale care au ca profil 
cercetarea și tratamen
tul bolilor profesionale.

Consfătuirea a consti
tuit prilejul unei profun
de analize a cauzelor îm
bolnăvirilor profesionale, 
evidențiind căi și mij
loace moderne, de înaltă 
valoare practică în vede
rea prevenirii și com
baterii prafului indus
trial în procesele teh
nologice din subteran, 
precum și interesul ma
ior care se acordă în ța
ra noastră prevenirii și 
tratamentului acestor 
boli în scopul apărării 
sănătății minerilor.

Minerii de la Uricani
sînt datori să sporească 

producția pentru cocs
(Urmare din pag. I)

majorității brigăzilor sînt 
pozitive, aportul lor ridi- 
eîndu-se la cota exigen
țelor ce stau în fața în
tregului colectiv pentru 
creșterea producției de
cărbune cocsificabil. A
stagnat în schimb activita
tea în principala capaci
tate productivă a secto
rului II și a minei. Des
pre ce capacitate este 
vorba, de fapt ? Iată cîte- 
va date semnificative în 
acest sens. în abatajul do
tat cu complex mecanizat 
de mare înălțime din pa
noul 5, în luna aprilie, 
au fost realizate peste 
24 000 tone de cărbune 
cocsificabil, avansarea a 
fost de 34 ml, iar pro
ductivitatea muncii obți
nută în medie de 21 to
ne /post (cu vîrfuri de 33 
tone pe post). Și în deca
da I a lunii mai realizări
le s-au menținut la nivele 
sensibil egale, dar ele 
au scăzut în unele zile 
ale decadei a 11-a, uneori 
cu 4—500 de tone la pro
ducția fizică, iar randa
mentele la 15 tone pe post. 
Cauzele le-am consemnat 
și ele ne conduc spre o 
concluzie clară : colectivul

SERVICIILE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

■ După lucrările de 
igienizare din interior, 
restaurantul „Cerna" din 
Petroșani a fost redeschis, 
in prezent continuînd ul
timele amenajări pe te
rasa din fața unității.

H începînd de luni, 
30 mai a.c., unitățile a- 
limentare 87 Merișor și

O inițiativă lăudabilă

Popularizarea fruntașilor anului 19821
Consecvent în preocupările de a populariza colec- î 

tivele evidențiate în activitatea economică, desfășu- i 
; rată în anul 1982, precum și fruntașii din unitățile i 
; de producție, investiții și prestări dc servicii, Consi- ț 
i liul municipal al sindicatelor a editat și în acest an i 
! o cuprinzătoare broșură intitulată sugestiv : „întrece- : 
: rea socialistă — tribună a vredniciei și abnegației i 
; muncitorești". Prezentarea colectivelor evidențiate și i 
ț a fruntașilor este însoțită de numeroase imagini foto, î

Ediția „1982“ a broșurii, apreciată încă din prima 1 
! zi de apariție, constituie atît un izvor de informare i 
i cu privire la activitatea colectivelor cît și un eficient i 
î stimulent moral pentru cei care pe tot parcursul a- ' 
i nulul au acționat stăruitor în vederea îndeplinirii i 
; exemplare a sarcinilor dc plan și angajamentelor a- 
1 sumate in întrecere. țl.M.)

în cadrul compartimentului C.T.C. al I.l'.M.P. a 
luat ființă un modern laborator de metrologie.

în fotografie, aspect de muncă din laborator.

l oto : Ioan BALOI

(Urmare din Dag. I)

brigăzii conduse de mais
trul mecanic Petru Man- 
driș, conducerea sectoru
lui și a minei au obligația 
să acționeze energic, să-și 
concentreze întreaga ca
pacitate tehnică și organi
zatorică de care - sînt în 
stare, pentru ca, imediat 
situația să revină la nor
mal I Este o cerință ex
presă ce trebuie să mo
bilizeze întru totul po
tențialul colectiv, pentru 
ca, în puținele zile răma
se pînă la finele lunii, pro
ducția din acest abataj să 
sporească la cota sarcini
lor. în două din ultimele 
cinci zile, prin măsurile 
la care se referea direc
torul minei, producția ex
trasă s-a situat peste pre
vederile zilnice. Dar aceas
ta nu este îndeajuns — 
în condițiile în care ccle- 
lclaltc sectoare ale minei 
obțin plusuri, depășirea 
zi de zi a pianului este 
singurul țel care poate sta 
în aceste zile în fața unui 
colectiv harnic ca cel de 
la Uricani, pentru a sa
tisface astfel un comanda
ment major ce mobilizea
ză conștiința minerilor 
întregului bazin — țării, 
cît mai mult cărbune !

86 Bănița. vor intra în 
igienizare și extindere. 
Lucrările se vor realiza 
concomitent cu servirea 
populației cu alimentele 
de strictă necesitate.

■ Echipa de tîmplari, 
electricieni și instalatori 
a l.C.S.-A.P. Petroșani, 
a început lucrările de a- 

adunarea precedentă. La 
analizele deeada’.e asupra 
realizării planului sînt in
terpelate în legătură cu 
problemele ce le ridică 
brigadierii și situația bri
găzilor și cadrele tehni- 
co-inginerești care răspund 
de brigăzile respective. Cu 
acest prilej, funcție de 
problemele ivite, se stabi
lesc măsuri și responsa
bilități precise pentru so
luționarea promptă a unor 
cerințe ale diferitelor lo
curi de muncă. La o a- 
na’iză recentă, asemenea 
sarcini au primit șeful bi
roului de aprovizionare și 
inginerul șef electrome
canic, privind asigurarea 
dotării brigăzilor lui --A. 

Lazov și A. Grigore, Pe
tru Kineses și Iosif Cris- 
tof, pentru îmbunătățirea 
lucrărilor de susținere a 
fronturilor de lucru, sar
cini ce au fost îndeplini
te operativ, brigăzile res
pective reușind Să obțină 
realizări superioare. în 
ședințele biroului comite
tului de partid, ale birou
lui executiv al c.o.m., se 
analizează cu regularita
te modul cum acționează 
cadrele minei pentru în
deplinirea îndatoririlor ce 
le-au revenit din analize
le precedente, din propu
nerile și cerințele formu
late de comuniști și -cei
lalți oameni ai muncii.

menajare a barului din 
incinta teatrului din Pe
troșani.

■ Restaurantul „Cina" 
din Lupeni pune la dis
poziția consumatorilor 
meniuri complete, la pre
țul de 23 lei, cu servire 
în unitate sau la domi
ciliu.

Opțiunea profesionala a elevilor
(Urmare din pag. 1)

de pregătire suplimentară 
în perioada care a mai ră
mas pînă la susținerea 
probelor de verificare 
pentru intrare în treapta 
T, la profilele la care nu
mărul candidaților este 
mai mare dceît numărul 
locurilor.

în urma centralizării 
datelor, după încheierea 
preînscrierii, considerăm 
că este necesar' să-i infor
măm pe elevi și pe părinți 
despre rezultatele acestei 
acțiuni. Din cci 3190 dc 
absolvenți ai clasei a 
Vlll-a, din școlile Văii 
Jiului, 2 900 au optat pen
tru liceele și școlile gene
rale cu treapta I din mu
nicipiul Petroșani, 196 pen
tru liceele din județ, iar 
55 pentru licee din afara 
județului, la profiluri ca

Mindrie de constructor

î l i
I 
ț
I

(Urmare din pag. 1)

Schelele din exteriorul 
actualei clădiri a teatru
lui au dispărut. în peisa
jul urbanistic al reședin
ței municipiului nostru 
a mai apărut o clădire 
modernizată în stil 
ginul, o adevărată 
arhitectonică.

Dincolo de ceea 
vede în exterior. in foa
ier, pe scenă ?i in sală, 
în clădirea teatrului for
fota constructorilor n-a 
încetat. Aici sînt prezenți 
instalatorii Augustin Trin- 
Că, Gheorghe Pavel, zu
gravul IosiJ Itlencz, Ni-
colae. Sirbu, IosiJ Benk și 
zeci de alți constructori de

ori- 
perld

ce se

Responsabilitatea cadrelor
Printr-o preocupare con

tinuă pentru perfecționa
rea pregătirii cadrelor, prin 
angrenarea lor, pe bază de 
sarcini concrete, ia soluți
onarea problemelor pe ca- 
re le ridică activitatea 
productivă, prin urmărirea 
cu exigență a modului cum 
își îndeplinesc aceste sar
cini. organele și organiza
țiile de partid au reușit să 
asigure participarea res
ponsabilă, plină dc dărui
re și inițiativă a cadrelor 
la perfecționarea procesu
lui de extracție. Cadrele 
minei au participat la o 
seamă de acțiuni privind 
prevenirea surpărilor, a 
avariilor electromecanice, 
îmbunătățirea întreținerii 
utilajelor, modificarea t>- 
nor tehnologii de lucru.
îmbunătățirea transportu
lui, plasarea optimă a 
fronturilor de lucru, ex
tinderea inițiativei ..Bri
gada înaltei responsabili
tăți muncitorești". Aceste 
acțiuni și-au dovedit efec
tul prin reducerea în pri
mele patru luni, față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, cu 81 la su
tă a avariilor electrome
canice, cu 70 la sută a 
surpărilor, prin faptul că 
din cele 43 de brigăzi ale 
minei doar trei nu și-au
realizat planul pe primele 
patru luni. Bune rezulta
te au obținut în această
perioadă, prin introduce

| NOI GARSONIERE. in 
I’orașul Lupeni au fost 
puse la dispoziția bene
ficiarului 40 noi garsonie- 

Ire. Este vorba de garsoni, 
erele de pe scările A și 

IB ale blocului 23 făurite 
de constructorii din cadrul 

.șantierului 3 Lupeni al 
I T.C.H.
I DEZBATERE. La Vulcan, 
(Consiliul, orășenesc de e

re nu există în județul 
nostru. Cea mai mare a- 
fluență s-a înregistrat la 
Liceul economic (445 la 
profilul economic și 187 
la profilul alimentație 
publică). Aducem la cu
noștința celor interesați 
că la acest liceu s-a soli
citat și aprobat o clasă 
(36 de locuri) cu profilul 
industrie, alimentară pen
tru care se primesc ab
solvente ale clasei a Vlll-a 
numai din municipiul Pe
troșani.

Urmărindu-se corelarea 
planului de școlarizare cu 
necesarul dc forță de 
muncă, la Școala genera
lă nr. 4 din Petroșani nu
mărul claselor de indus
trie ușoară s-a mărit cu 
una față de planul anun
țat inițial.

La liceele industriale 
majoritatea opțiunilor au

la ..Decorativa" Buca- * 
iești. Zi și noapte se ț 
depun, eforturi mari pen- i 
tru a finaliza acest o- ’ 
biectiv. Constructorii )
sînt oameni care știu i 
să-și țină cuvintul dat, i 
să-și respecte angaja- ‘ 
mentele și fac totul pen- j 
tru ca în curînd c.etățe- | 
nii Petroșaniului să poa- i 
tă redea spectacole în-t 
tr-o sală și o clădire mo- 1 
dernizate. ț

Să ne gindim mereu t 
cu recunoștință și cu sti- > 

mă la acești anonimi cons- ț 
tructori, care au încorpo- l 
rai in această nouă perlă } 
arhitectonică o părticică 1 
din sufletul și munca lor l 
neobosită.

rea tavanului de rezisten
ță, plasarea optimă a fron
turilor, întreținerea co
respunzătoare a utilajelor, 
minerii sectorului II. Prin 
•productivitățile sporite în 
abataje, colectivul secto
rului a atins cele mai 
mari depășiri de plan.

Aceste rezultate sînt ex
presia nemijlocită a im
plicării organizațiilor de 
partid, a cadrelor teh
nice, cum sînt Ion Dobri- 
ță, Gheorghe Grigor, 
Ion Vasile, Emilian Sis- 
raan, Aurei Cepâlău, Cons
tantin Necula, Nicolae 
Nagy, Onoriu Beraru și 
mulți alții în eforturile 
de perfecționare a activi
tății brigăzilor, a tuturor 
compartimentelor din sec
toare. In fiecare sector 
comuniștii, cadrele teh
nice, maiștrii minieri, ac
ționează cu fermitate și 
competență pentru a men
ține ritmul realizărilor.

în atenția organelor și 
organizațiilor de partid, a 
cadrelor tehnice se află în 
continuare întărirea cli
matului de ordine și dis
ciplină, integrarea în exi
gențele producției a noi
lor încadrați, strădanii ca
re, concomitent ca asigu
rarea minei cu covoare de 
bandă, cu grinzile nece
sare extinderii tavanului 
de rezistență, vor conferi 
colectivului noi succese 
în creșterea extracției de 
cărbune.

ducație politică și cultură 
socialistă și comisia in
ginerilor și tehnicienilor 
de la I.M. Vulcan organi
zează luni, 30 mai a.c., o 
dezbatere cu tema „Di
recții de acțiune pentru 
intensificarea mișcării de 
invenții si inovații".

VÎNATOREASCA. In
formăm membrii AGVPS, 
filiala Petroșani că, înce
pînd din 15 mai, cei care 
posedă autorizație indi
viduală au posibilitatea să 
vîneze căpriori. Le dorim 
noroc !

fost exprimate pentru pro
filul electrotehnic și me
canic. Așa, de exemplu, 
la Liceul industrial Pe
troșani pentru profilul e- 
lectrotcbnic au fost depuse 
222 de cercii (pentru 108 
locuri), la profilul meca
nic 321 cereri (pentru 144 
locuri), in timp ce la pro
filul mine-pctrol-geo-
logie s-au depus doar 50 
de cereri (pentru 360 de 
locuri). Situații asemănă
toare pot fi întâlnite și ia 
liceele industriale miniere 
din Lupeni și Vulcan.

Avînd în vedere specifi
cul Văii Jiului, posibilită
țile de pregătire și în
cadrare a celor care vor 
urma profilul mine - pe
trol - geologic, recoman
dăm părinților și elevilor 
să se orienteze cu priori
tate spre acest profil. în 
acest proces de orientare 
școlară și profesională a 
elevilor se manifestă în
săși înțelegerea direcți
ilor de dezvoltare econo
mică a Văii Jiului — 
creșterea producției de 
cărbune extras de mineri 
cu o temeinică pregătire 
teoretică și practică, capa
bili să folosească în mod 
eficient utilaje moderne 
cu care sînt dotate acum 
întreprinderile miniere.

I iWOPfl
PARCĂRI LA 

DOMICILIU
Modificările aduse la 

Decretul 328/1966, repu
blicat in 1982, interzice 
parcarea autovehiculelor

I proprietate dc stat la 
- domiciliu. încălcarea a- 
I vestei prevederi în mod 
’ repetat se sancționează 
I cu suspendarea permisu- 
Ilui de conducere pe o 

perioadă de 1—3 luni. 
Ionel Flutur (31 HD 
7363) si Gheorghe Dan 
Niță (31 HD 7498) de la 
Autobaza I.T.A. Orăștîe 
au ignorat prevederile 
decretului. Acum regre
tă tardiv ; legea și-a 
spus cuvintul.

LEGEA TREBUIA 
RESPECTATA

în una din nopțile tre
cute, agentul de circula
ție a oprit pentru cor 
trol autopompa 31 1
8344 condusă de Mircea 
Liber. Spre surprinderea 

I agentului de circulație 
| i-au fost prezentate ia 
I control numai foaia de 

parcurs și buletinul de 
| identitate. Fiind pu6 în 
- fața faptului împlinit, 
’ conducătorul auto a tre- 
Ibuit să recunoască că 

permisul i-a fost reținut 
| in vederea anulării pen

tru consum de alcool. în 
decurs de mai puțin de 
6 luni a fost surprins la 
volanul autovehiculu
lui sub influența lico
rii lui Bachus. Condu- 

| cătorul auto va suporta 
. rigorile legii, dar con- 
I ducerea de la I.U.G.I.C. 
■ Timișoara nu avea obli- 
I gația să-i verifice actele 
I înainte de a-1 trimite în 

cursă ?
i +
I Duminică, 29 mai a’.c., 

au drept de circulație 
s autoturismele proprieta- 
■ te personală inmatricu- 
I late sub număr FAR A
: soț.

FELICITĂRI.
principală a noului cen
tru civic din Lupeni, bu
levardul „Păcii" a prins 
contur prin abnegația cu 
care lucrează constructo
rii șantierului 3 LupeniI 
al T.CtH. De la podul dc| 
peste Jiu, pînă la pîrîul | 
Mierleasa s-au efectuat j 
betonări, iar în jurul no-, 
ilor blocuri au apărut I 
deja trotuare, iar cetățenii* 
au amenajat peluze, ron-1 
duri cu flori. Felictări !

Rubrică realizată de 
Viorel STRÂUȚ
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Luna manifestărilor politico-ideologice,

cultural-educative și sportive

ACȚll NILE
PEN-

IATA 
PROGRAMATE 
TRU ASTĂZI :

Comite- 
de la

■ La ora 14 
tul sindicatului 
I.P.C.V.J. organizează un 
schimb de experiență pe 
teme de protecție a mun
cii.
( Consiliul orășenesc 

al sindicatelor din Pe
trila și-a propus, pentru 
ora 15, o dezbatere re
feritoare la acțiunile de

recuperare - recondițio
na re, refolosire.

■ Tot la Petrila, 
ora 18, în sala 
un concurs demonstrativ 
de lupte libere.

■ La cinematograful 
„7 Noiembrie” din Pe
troșani, ora 18, este pre
văzut un simpozion „Re
constituirea unui mo- 
ment dramatic al afirmă
rii ființei naționale”, pri- 

’ lejuit de prezentarea 
filmului artistic româ
nesc „Plecarea Vlașinilor”.

Sg O amplă acțiune cul- 
tural-educativă a acestei 
săptămini se va desfă
șura inîine, la ora 18, la 
Lonea. Clubul sindicate
lor din Lonea și redac
ția ziarului nostru va 
organiza 
folcloric 
Acțiunea se 
intr-un amplu 
folcloric, dedicat 
riei profesorului 
Popa, care și-a 
viața și activitatea 
cii culturale din

la
„Jiul”,

nostru 
„Memorialul 

„Gicu Popa“. 
va constitui 

spectacol 
memo- 

Gicu 
dedicat 

mun- 
Valea

liului pe o perioadă 
peste 20 
fesor la 
director 
lare de 
șani a îndrumat 
multor cîntăreți 
afirmați pe scena 
nească, printre 
na Merișoreanu 
na Pătrașcu ; a 
rările munților 
folclorul 
din cătunele Văii 
Iui, prelucrîndu-I ; 
drumat formații 
ce apreciate cu numeroa
se premii pe plan națio
nal (formația de fluie
rași de la Jieț, corurile 
din Lonea anilor ’50—’G0, 
ansamblul Institutului 
de mine, ansamblul „I’a- 
ringul" al Văii Jiului). 
Memoriei acestui pasio
nat activist cultural i se 
va dedica spectacolul de 
■ruine în cadrul căruia 
vor evolua formațiile pe 
care le-a creat și format 
— fluierașii din Jieț și 
ansamblul Parîngul — 
precum și poetul Ion Pas
cal Vlad cu un poem ine-

de 
de ani. Ca pro- 
Lonea, i 

al Școlii 
artă din

apoi ca 
i popu- 

Petro- 
pașii 

acum 
romă- 

care Ele- 
sau Gi- 
bătut că- 
culegînd 

momîrlănesc 
Jiu- 

a în- 
artisti-

Tinerețea unui compozitor

- ' i

Mircea BUJORESCU

Caricatură sindicatelor

Notă de lector

SI>

și a
Dacă Ciprian Porum

bescu ar fi compus doar 
Balada pentru vioară și 
pian, și totuși numele lui 
ar fi fost rostit cu admi
rație și respect, emoțio
nând profund ori de cite 
ori își revarsă sunetele 
pline dc vrajă. Din feri
cire insă nu este singura 
piesă care 1-a impus prin
tre celebritățile muzicii 
românești.

S-a născut, în mijlocul 
toamnei lui 1853, pe pla
iurile de basm ale Buco
vinei, în comuna Șipotele, 
lingă Suceava. Frumuse
țea peisajului, ecourile u- 
nui trecut încărcat de a- 
mintirea faptelor lui Ște
fan, mediul familial, au 
contribuit la ■ formarea 
personalității sale artis
tice și'cetățenești, Ciprian 
Porumbescu fiind in ace
eași măsură un mare pa
triot și un desăvîrșit 
pozitor.

Primele îndrumări 
zicale le-a primit în
milie. apoi la gimnaziul 
din Suceava, la Semina
rul din Cernăuți desă 
vîrșindu-și pregătirea prin

cîntecelor sale

coin-

mu- 
fa-

cursurilor 
de muzică

frecventarea 
Conservatorului 
din Viena.

In perioada 
vieneze a 
se cîntecc 
triotice, populare pe care 

grupat în câteva colec- 
Printre compozițiile 
acea perioadă s:au a- 
Cîntecul gintei lati-

studenției
creat numeroa- 
studențești, pa-

Gimna- 
Brașov, 

unor ar

le-a 
ții. 
din 
flat
77/Z/Z////////////7  iii/iii.’iffifi/i

100 da ani de la 
moartea lui 

Ciprian Porumbescu
V/7Z7yz/Z///77777/7777777Z/7Z777/7j

ne, Imnul Unirii, Cînte- 
cul tricolorului. Inimă de 
român.

A doua etapă este cea 
brașoveană, Ciprian Po- 
rumbesc.u stabiliildu-se in 
orașul dc la poalele Tîm- 
pei în toamna lui 1881. 

î activitatea 
compus cîn- 

piese ins- 
Serenada 

Lăsati-mă

în toamna lui 
în para’.el cu 
didactică a t 
teee și coruri, 
trumentale ca 
(Dormi ușor), 
să cint și opereta Crai 
Nou, aceasta reprezentată 
in premieră la 27 februa-

rie 1882, în sala 
ziului român din 
în interpretarea 
tiști amatori. Spectacolul 
a fost primit cu deosebită 
căldură și comentat ca un 
eveniment de marc răsu
net în viața muzicii ro
mânești, prin 
crace punindu-se 
creației românești dc 
peretă.

Marca popularitate 
cântecelor sale se explică 
prin muzicalitatea 1<>”, 
prin vibrantul patriotism, 
o confirmare în acest sens 
fiind a’.egera 
Cinlecul tricolorului 
tru Imnul 
niei și E 
unire ca

Ciprian 
stins din 
1883, la 
plină tinerețe și glorie, dar 
numele lui va dăinui pes
te veacuri prin mesajul 
muzicii izvorite din sufle
tul său, din nesecatul nos
tru tezaur folcloric, din 
dragostea pentru pămîn- 
tul și neamul românesc.

aceaslă lu- 
temelic 

o-

a

melodiilor 
pen- 

de Stat al Romă- 
scris pe tricolor 

Imn al F.O.U.S.
Porumbescu s-a 
viață în 6 iunie

nici 30 de ani. în

Sărbătoarea teatrului

Scriitorul, pctrilean de 
obîrșie, I.D. Sîrbu confir
mă sfatul balzacian adre
sat condeierilor, o tinere
țe spirituală tumultuoa
să culege astăzi fructele 
împlinirii în teatru, dar 
și in nuvelistică. în acest 
sens, recentul volum 
„Șoarecele B și alte poves
tiri” sublimează experien
țe artistice de trei decc - 
nii, care propun o 
mentă detașare 
morale.

Nuvelele ..Doi 
aii de rasă" și 
B“. decupate dintr-un pro 
babil roman-satiră, sur
volează un falanster 
insectar Genopolis, ușor 
de localizat geografic, în 
care antica Pandoră a fost 
jefuită de bineeunoseuta-i 
zestre. Sînt luate în 
păr lozincile 
te („începutul 
sloganurile 
mimate („Caz disciplinar"), 
birocrația, 
sînt ridicate 
încearcă să ascundă 
formații de caracter, 
litatea absurdă este 
vită cinic, disecată 
prejudecăți calofile, 
ința dialogului propune 
o aparentă stare filozofi
că, ca demaraj fertil pen
tru ideile cititorului. I.D. 
Sîrbu rămîne un spirit 
doct, uneori prețios, „pie
trele pentru templul său” 
(aluzie la spiritul protec
tor) nu sînt vreodată de 
prisos, cîfid nu-i împli
nesc vocația de ctitor, de

de
vehe- 
tarele

intelectu-
,. Șoarecele

răs- 
proletcultis- 
calătoriei”), 
pedagogice

(„Bivolițele”), 
vălurile ca re 

mal- 
Rea-
pri- 
fără 
ști-

împotriva 
vegetale”,

vin proiectile 
„imbecilității 
fariseismului și delațiunii.

Suborizonturile carica- 
tc, culisele șobolaniadei” 
dincolo de ecourile litera
turii absurdului, impun un 
biciuitor neiertător, cu rîs 
homeric, un „regizor” abil 
de situații comice, tra- 
vestiurile morale mărtu
risesc totuși un iubitor a) 
spiței umane, uneori co
pleșită de plasma-matrice 
a întunericului. Ciclul dc 
schițe „Colonie” cuprinde 
o suită de stampe ale co
pilăriei pețrilene, creiona
te c> emoție, deși visuri
le de altădată sînt retușa
te moralist (Nando Pittini, 
personaj real, aduce amin
te de „Furfanțo", al lui 
Duiliu Zamfircscu). Așa
dar, volumul recent, struc
turat organic în 
nuvelisticii iui 
Șerbu, oferă un 
gistru artistic și 
nai, îmbie la 
fiindcă I.D. Sîrbu 
un îndrăgostit 
de metaforă dar, 
caustic, sentențios, o minu- 
ic.ște ca pe o pertinentă 
floretă. Cum zice un 
al său „Registrele 
sînt realitatea cea 
reală", ne permitem 
parafrazăm „literatura sa 
este, artistic vorbind, rea
litatea cea mai reală”. Din 
densitatea și eșafodajul 
ideilor se înalță șl în a- 
cest caz. veritabi’a valoare.

-jiL jL.

Corul 
ini ățămint

Foto ; Șt.

Petrila.

NEMECSEK

„peisajul”
Valentin 

amplu re- 
emoțio- 

meditație, 
rămîne 

înveterat 
spirit

erou 
melc 
mai 

să

Of SVO

adevărată sărbătoa
re a teatrului va avea Ioc 
săptăinîna 
ficiul complet i 
al Teatrului de 
lea Jiului" care 
sează 35 de ani 
tate.

Incepînd din 1 
teatrul gazdă va 
spectacolul cu 
scrisoare pierdută" (specta
col de debut al teatrului 
minerilor acum 35 de ani) 
alte teatre profesionis
te vor avea pină în 9 iu
nie reprezentanții pentru 
oamenii muncii din mu
nicipiul nostru :

H Așadar, miercuri 1 
iunie „O scrisoare pierdu
tă", de I.L. Caragiale în 
interpretarea colectivului 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului”,

H Teatrul 
rești prezintă joi, 2 iunie, 
spectacolul cu piesa „Flu
turi, fluturi", de Aldo Ni- 
colaj.

H Vineri, 3 iunie, „Via
ța unei femei", de Aurel 
Baranga, în interpretarea 
colectivului Teatrului Na
țional Craiova.

■ Teatrul de estradă 
din Deva prezintă sîmbă

viitoare în edi- 
modernizat 

stat „Va- 
s aniver- 

de activi-

iunie cind 
prezenta 

piesa „O

Mic din Bucu-

tă. 4 iunie spectacolul „Re
vista la ora exactă".

gj Duminică, 5 iunie, ora 
10, matineu cu „O scrisoa
re pierdută", iar seara. 
Teatrul Național din Ti
mișoara prezintă „Ca frun
za dudului din rai", de 
D R Popescu.

Q Colectivul Teatrului 
Național Tîrgu Mures pre
zintă luni, fi iunie, spec
tacolul în limba maghia
ră „Visul unei nopți de 
iarnă”, de Tudor Mușa- 
tescu.

■ Un alt colectiv 
actori din Capitală, cel 
la Teatrul „Giulești” 
interpreta marți, 7 
„Așteptarea începe in zori' 
de Petru Vintilă.

■ Miercuri, 8 iunie, din 
nou „O scrisoare pierdută", 
spectacol prezentat de tea
trul gazdă.

■ Prestigionul Teatru 
Național din București 
prezintă joi, 9 iunie, spec
tacolul cu piesa „Inocen
tul", de Cristian Muntea- 
nu. Toate spectacolele în
cep la ora 19. Biletele se 
pot procura de la difuzorii 
voluntari din întreprin
de și instituții.

Bujor MIRCESCU

Prof. Mircea MUNTEANU

din duq I)

de 
de 
va 

iunie, 
i".

că da) ieșirea „la iarbă 
verde”, sugerăm cititori
lor noștri o excursie la 
cabana „Lunca Florii". în 
această săptămînă, aici 

s au efectuat ample lucrări 
de amenajare a terenu
lui din jurul cabanei .și a 
zonei de agrement. Gaz
dele, Tiberiu și Gica Illes 
și Mihai Arsenoiu, ne a- 
sigură că în permanență 
se pot petrece clipe minu
nate in aceste locuri pi
torești. Dacă excursia este 
de două zile, cabana o- 
feră 60 locuri de cazare, 
o sală
100 de locuri, masă 
diverse 
băuturi. Așadar, la 
de săptămînă vă sugerăm
o excursie plăcută la Lun
ca Florii, pe cheile pîrîu- 
lui Taia 1

de mese cu

ce conferă acto
rului Mihai Clila sin
gularitatea este desfășu
rarea oricăror „psiholo
gii" sub privilegiul u- 
nei „măsuri" a conștiin
ței, relația cu „rolul" sla- 
bilindu-se printr-o pură 
independență, personajul 
pare a veni să-l caute și 
să se sprijine de el așa 
cum și-l închipuie. Spre 
a spori ambiguitatea e- 
moți ei el rezistă și 
dează întrebării: ce 
va întîmplâ ? împins în
totdeauna de un raport 
de forțe dramatice. Și 
acest joc al actorului Mi
hai Clita nu comunică, 
ci numai se comunică — 
fiind expresia necesară, 
definitivă și unică a recr-

ce- 
se

peste 
caldă, 

de 
sfîrșit

sortimente

Sărbătoarea teatrului minerilor

MIHAI CUTA
lității imaginare. De 
pregnanța imaginii 
nice și transparența 
ricită a mișcării ei 
sens.

Actorul Mihai Clila nu 
cunoaște sentimentul, ba
nala trăire și „romanți
oasa" identificare cu per
sonajul, deseori greșit 
înserat intr-o ordine 
ca-n viață. Punctul 
care își organizează 
găția sa interioară 
veritabila înțelegere 
artei ca expresie, ca 
litate creată și insepa
rabilă de om. De aceea 
jocul său rupe orice le
gătură cu sine ; nu este 
personal, ci profund; nu 
este expresiv, ci expre
sie ; nu dă iluzia unei 
realități, ci e locul real 
al unei realități. Cum să 
se identifice cu pretin
sele sentimente ale lui 
Pyrus din „Andromaca" 
lui llacine cind. unul din
tre versuri sună astfel:

sau sublimarea emoției

spre

„Imaginează-ți. ,Pț/rtis, 
cu Ochii stălucind.. ?“ și 
cind opera vine în pre
lungirea altei opere 
(„Eneida" lui Virgiliu) 
și care la rîndul ei... ? și 
cind în față, Hermina 
este o „monstruoasă con
tradicție", iar coloanele, 
solidare sfîșierilor lăun
trice, stau solitare. înțe
lepciunea lor comuni- 
cînd doar sensul prea- 
omencsc pe deasupra lui

Pyrus și Adromacăi ? Mai 
trebuie spus, că dreptul 
acestei realități se în
făptuiește sub ochii spec
tatorului, îngăduit de ac
tor ?

Mihai 
zurare, 
emoției

Clita prin cen- 
prin sublimarea 
și detestarea sen

timentului, transmite pu
ritatea lumii, ordinea ci 
interioară, esențială, ceea 
ce este, de fapt, hotărîtor 
și scapă celor mai mulți.

Și încă să ne întrebăm 
de tensiunea încercată, 
de acea detașare care 
reprezintă măsura ade
văratei creații, sau de e- 
roziunile sufletești (ale 
omului) pe care le im
plică traversarea perso
najelor Ei bine, in fața 
acestei experiențe a ac
torului Mihai Clita, de 
intimidare a omului prin 
artă și de integrare în 
ordinea culturii, nu poți 
rămîne rnsepsibi

Dumitru X i .EA
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încheierea Consfătuirii de lucru 
de la C. C. al P. C. R.

Sport • Sport • Sport

Avancronică
(Urmare din pag. 1)

României spre comunism. 
Ei au exprimat, și de a- 
eeastă dată, înalta prețu
ire pe care comuniștii, toți 
cetățenii țării e acordă 
contribuției esențiale, de
terminante, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului 
nostru, la mobilizarea e- 
nergiilor și forțelor crea
toare ale națiunii pentru 
realizarea, în cele mai bu
ne condiții, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R., care 
asigură progresul neîntre
rupt al economiei națio
nale, înflorirea continuă a 
patriei, creșterea perma
nentă a gradului de bună
stare și civilizație al în
tregului popor.

Desfășurîndu-se sub sem
nul importantelor orien
tări, indicații șl sarcini 
formulate de secretarul ge
neral al partidului, cons
fătuirea a prilejuit un 
larg și fructuos schimb de 
experiență, ce a pus preg

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, 

construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe

(Urmare din pag. 1)

In sală 6C aflau membri 
și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului.

La plenară participă, 
ca invitați, cadre din con
ducerea ministerelor și ins
tituțiilor centrale, acti
viști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, ziariști.

Lucrările plenarei au 
fost deschise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La propunerea Biroului 
Executiv al Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii a fost adoptată, în 
unanimitate, următoarea 
ordine de zl:

1. — Analiza Dării de 
seamă a Consiliului de 
Miniștri cu privire la ac
tivitatea de îndeplinire a 
planului național unic de 
dezvoltare economico-so-

Plenara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. 1) 

misiilor județene ale pro
ducătorilor agricoli, speci
aliști din unități de pro
ducție, cercetare și invă- 
țămint.

Dc asemenea, iau parte 
cadre cu munci de răs- 
punder. din ministere și 
org.i centrale care au 
sarcini in domeniul agri- 
cu’turii, activiști ai C.G, 
al P C.R., ai organizațiilor 
de masă și obștești.

In unanimitate, plena
ra a aprobat următoarea 
ordine de zi : 

nant în evidență capacita
tea organelor și organiza
țiilor de partid de a solu
ționa problemele comple
xe pe care le ridică actu
ala etapă de dezvoltare a 
țării, de a uni eforturile 
comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor planului pe 
1983 și pe întregul cinci-
nai,

în același timp, consfă
tuirea a permis o analiză 
cuprinzătoare, 
a activității 
de oamenii

temeinică, 
desfășurate 
muncii în

cursul primelor luni 
ale acestui an în toate do
meniile, a rezultatelor ob
ținute, precum și evidenți
erea lipsurilor care mai 
persistă în anumite dome
nii, a acțiunilor prevăzu
te pentru ridicarea între
gii activități la un nivel 
superior de calitate și e- 
ficiență.

Participanții la dezba
teri au exprimat angaja.
mentul organelor și orga
nizațiilor de partid de 
a-și perfecționa continuu 

cială pe primele patru luni 
ale anului 1983, precum și 
măsurile ce se impun pen
tru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan pe a- 
nul în curs.

2. ~ Programul de apli
care a hotărîrilor . Confe
rinței Naționale a P.C.R. 
din 16—18 decembrie 1982 
în domeniul retribuirii 
muncii și repartiției veni
turilor oamenilor muncii.

3. — Raport asupra mo- 
dului în care se aplică 
prevederile legii privind 
participarea cu părți soci
ale a oamenilor muncii 
din unități economice de 
6tat la constituirea fon
durilor de dezvoltare eco
nomică.

4. — Raport cu privire 
la modul în care s-au a- 
plicat măsurile de trecere 
la programul de lucru con
tinuu, în schimburi de 8 
ore în industria minieră 
și măsurile stabilite pen
tru realizarea integrală a

1. Activitatea desfășu
rată de organe.e și unită
țile agricole privind exe
cutarea lucrărilor agricole 
în campania de primăva
ră. Măsurile și acțiunile 
ce vor fi întreprinse pen
tru realizarea programu
lui din campania agricolă 
de vară ; recoltarea în 
termen și de calitate a 
păioafelor, legumelor și 
fructelor;

2. Programul culturilor 
duble de porumb, legume 
și furaje ; 

stilul și metodele de mun
că, de a-și aduce o contri
buie sporită la mobiliza
rea tuturor forțelor în ve
derea sporirii eficienței 
economice a fiecărei uni
tăți și a fiecărui produs, 
ridicării gradului de valo
rificare a resurselor ma
teriale și a forței de mun
că, aplicării în cele mal 
bune condiții a mecanis
mului economico-financi- 
ar, întăririi autoconduce- 
rii și autogestiunii, pen
tru a se trece la o nouă 
calitate în toate ramurile 
producției materiale, în 
scopul dezvoltării conti
nue a economiei noastre 
naționale și al sporirii, pe 
această bază. a bunăstă
rii poporului

în încheierea consfătui
rii a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 

Socialiste România.
Participanții au aclamat 

cu multă căldură și însu
flețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reafirmînd dra
gostea, stima și recunoș

programului de creștere a 
producției de cărbune și 
minereuri.

5. — Raport cu privire 
la modul în care s-au a- 
plicat măsurile referitoare 
Ia reorganizarea activită
ții de foraj și extracție și 
la măsurile stabilite pen
tru realizarea programu
lui de creștere a produc
ției de țiței și gaze.

6. — Completări în com
ponența Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

7. — Aprobarea compo- 
nenței comisiilor Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, în conformitate cu 
prevederile de la art. 10 
din Legea nr. 30/1977 pri
vind Congresul consiliilor 
oamenilor muncii.

în cursul după-amiezii, 
lucrările plenarei s-au 
desfășurat în cadrul a 15 
secțiuni, pe ministere și 
ramuri economice.

în spiritul indicațiilor 
și Orientărilor date de to

3. Stadiul realizării pla
nului de amenajări' de de
secări și irigații. Măsurile 
ce vor fi întreprinse în 
fiecare județ și unitate a- 
gricolă pentru realizarea 
programului suplimentar 
d- irigații și desecări pe 
anul 1983 ;

4. Modul in care acțio
nează organele și unități
le agricole pentru aplica
rea orientărilor și indicați
ilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru îmbună
tățirea activității în zo

tința comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii 
pentru sprijinul perma
nent pe care-1 acordă acti
vității în toate do
meniile, pentru grija 
constantă ce o manifes
tă pentru înflorirea con
tinuă a României socia
liste, pentru ridicarea ni
velului de viață al între
gului popor.

Aprecierile și îndemnu
rile cuprinse în cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un larg 
ecou în rîndul participanți- 
lor la consfătuire. care 
au exprimat hotărîrea ac
tivului de partid și de 
stat, a colectivelor de oa
meni ai muncii din întrea
ga țară de a acționa cu 
energie și abnegație pen
tru înfăptuirea exempla
ră a hotărîrilor adoptate 
de Congresul al XII-lea șl 
Conferința Națională ale 
partidului, pentru tradu
cerea în fapt a orientări
lor și sarcinilor trasate de 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii.

varășul Nicolae Ceaușescu, 
participanții au dezbătut 
cu răspundere ș'i exigen. 
ță comunistă tematica în
scrisă pe ordinea de zi a 
plenarei. în centrul dez
baterilor s-au situat pro
blemele privind îndepli
nirea planului pe primele 
patru luni ale anului, pre
cum și măsurile ce se im
pun pentru asigurarea în
făptuirii exemplare a 
prevederilor pe fiecare mi
nister și centrală, pe fie
care întreprindere în 
parte.

Cei ce au luat cuvîntul 
au făcut o serie de pro
puneri concrete, menite 
să contribuie la îmbunătă
țirea activității, exprimînd, 
totodată, hotărîrea de a 
acționa cu forțe sporite 
pentru ridicarea calității 
muncii la nivelul exigen
țelor formulate de secreta
rul general al partidului.

Lucrările plenarei con- 
tinuă.

otehnie, precum și măsu
rile pentru asigurarea ba
zei furajere atît pe timpul 
verii, cît și al iernii.

în continuare, lucrările 
s-au desfășurat pe cinci 
grupe de județe, precum 
și în cadrul plenarelor 
Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Con
siliului Silviculturii și Co
misei Centrale a producă
torilor agricoli din locali
tățile necooperativizate.

Lucrările plenarei con
tinuă.

■ HANDBAL, divizia B 
(tineret). Pe terenul Clubu
lui sportiv școlar din lo
calitate are loc duminică, 
ora 11, meciul de handbal 
din campionatul diviziei 
B (tineret) dintre Utilajul 
Știința Petroșani — Șuio- 
rul Baia Sprie.

g FOTBAL. Duminică, 
ora 11, în campionatul di
viziei C de fotbal, Mine
rul Aninoasa întîlne.ște 
pe Mecanică A'ba, iar Mi- 
nerul-Știința Vulcan joa

Clasamentul pe țări al U.E.F.A.
BERNA 27 (Agerpres). — 

Uniunea Europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a alcătuit 
clasamentele finale pe țări 
ale cupelor continentale 
intercluburi, avînd drept 
criteriu rezultatele înregis. 
trate în „Cupa Campioni
lor europeni", „Cupa Cu
pelor" și „Cupa U.E.F.A.". 
Datorită evoluției meri
tuoasa a Universității Cra
iova în recent încheiata 
ediție a „Cupei U.E.F.A.", 
România ocupă locul 8 în 
sezonul 1982—1983, eu un 
coeficient de 5,75, urmată 
de Iugoslavia și Polonia
— 5, Franța 4^0, U.R.S.S.
— 4,20, Austria — 4, El
veția —4, Anglia (locul 
15 !) — 3,875 etc.

Pe primul loc în ierar

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Plecarea Vla- 
șinilor ; Unirea : Provo
carea dragonului.

LONEA : Pirații seco
lului XX.

ANINOASA : Campioa
na mea.

VULCAN — Luceafă
rul : Conspirația.

LUPENI — Cultural: 
Concurs.

URICANI ; Slujbă tem- 
rorară.

IV.
11,00 Cultivarea limbii 

și literaturii româ
ne în școală.

11.30 Film serial :
„Omul din Atlan
tis".
Episodul 3. 

12,05 Ora de muzică. 
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă (I).
18,15 Reportaj '83 —

Lumină din a-
dîncuri.

18.30 Mai — cronica e-

Mica publicitate
VÎND Fiat 125, stare ex

cepțională, telefon 153, Lu- 
peni. (580)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vilaia 
Maria, eliberată de Pre- 

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu aceeași durere că se îm
plinesc doi ani de la decesul dragei lor

SABAU GHIZELA
Pi®» omagia în amintirea el. (565)

FAMILIA Rebedea anunță că se împlinește un 
an de la dispariția

ing. ILEANU ION

că cu Minerul Ghelari. La 
aceeași oră au loc și me
ciurile din campionatul 
județean de fotbal dintre 
Preparatorul Lupeni — 
Măgura Pui, Minerul Uri- 
cani — Hidromin Petro
șani, Parîngul Lonea — 
C.F.R. Petroșani. Meciul 
dintre Autobuzul Petro
șani — Preparatorul Pe- 
trila are loc la ora 18, 
pe terenul din Aninoasa. 
în deschidere au loc me
ciurile de juniori.

hia sezonului trecut se a- 
flă, în mod surprinzător. 
Scoția, cu un coeficient 
foarte bun — 10,50, pe po
zițiile următoare clasîn- 
du-se R.F. Germania —> 
9,166, Portugalia — 8,75,
Belgia — 8,40, Spania —■ 
8,118, Italia — 7, Ceho
slovacia — 6.

Pe totalul celor cinci ani 
care intră în calcul pen
tru atribuirea formațiilor 
în „Cupa U.E.F.A." (locu
rile 1—3, cîte 4 echipe, Io- 
curile 4—8 — cîte 3, locu
rile 9—22 — cîte 2, locu
rile 23—32 — cîte una), 
România ocupă poziția a 
16-a, avînd. deci, dreptul 
la două reprezentante în e- 
diția viitoare a „Cupei 
U.E.F.A.",

venimentclor poli- i
< tice.

18,ăO 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

— Sport.
19,40 La sfîrșit de săptă- î 

mină (II).
— Ritmuri muzicale. : 

19,50 Teleenciclopedia. ;
20.15 Dansați cu noi.
20.30 Film serial :

„Bulevardul Paulis- \ 
ta. Episodul 8.

21.15 Un surîs în pri- l 
măvară. Emisiune i 
de varietăți.

22,10 Telejurnal.
— Sport. j

22.30 Invitații televiziu. | 
nii. Emisiune mu- î 1 
zical-distractivă.

23.30 închiderea progra- i 
mului.

J
LOTO

Numerele extrase la i 
tragerea din 27 mai 1983: i

Extragerea I : 24, 77, j
22, 41, 74, 64, 46, 17, 15. i

Extragerea a II-a : 76, 5
8. 43, 30, 83, 73, 51, 58, ’ 
38.

Fond total de cîști- ț 
guri i 846 083 lei, din j 
care 29 252 lei, report la 1 
categoria I.

parația Corcești. O declar 
nulă. (581)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Sabie 
Dan, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (582)

(583)
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