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Programul pentru creșterea mai accenluaiă a productivității muncii 
și perfecționarea organizării și normării muncii

Un program de muncă responsabilă 
pentru dezvoltarea patriei și 

ridicarea bunăstării întregului popor
Minerii, toți oamenii 

muncii din Valea Jiului 
au luat cunoștință cu viu 
interes de noul document 
de o maximă, importanță 
pentru progresul susținut 
și multilateral al patriei, 
pentru înflorirea econo
miei noastre socialiste și, 
pe această bază, a ridi
cării nivelului de trai al 
tuturor cetățenilor țării 

— Programul privind 
creșterea mal accentuată 
a productivității muncii șl 
perfecționarea organizării 
și normării muncii in 
perioada 1983—1985 șl pt- 
nă in 1999 —■ document 
dezbătut și aprobat dc 
recenta Tlenară a C.C. al 
P.C.R. Noul program i- 
lustrează consecvența zu 
eare acționează partidul 

^nostru, secretarul său g_'-

♦

i

neral, pentru dezvoltarea 
intensivă a economiei 
naționale în etapa actua
lă, importanța notărîtoa- 
re pe care o reprezintă 
factorii calitativi, de efi
ciență în strategia crește
rii economice promovați 
dc partidul nostru pentru 
înfăptuirea programului 
de edificare a societății 
socialiste și trecerea la 
făurirea comunismului, în 
strlnsă concordanță cu 
hotăririte CongresuAiI al 
XII-lea și Conferinței na
ționale ale partidului.

Programul are o însem
nătate deosebită pentru 
dezvoltarea șl mexierni- 
zarea întregii economii 
naționale, pentru crește
rea venitului național, 
pentru progresul și pros
peritatea societății româ-

nești. Realizarea acestor 
deziderate impune cu ne
cesitate atingerea unei 
productivități mult mai 
înalte în întreaga econo
mie. De aceea, progra
mul stabilește objective 
pe cît de realiste, pe a lit 
de însufiețitoare pentru 
oamenii muncii din toate 
sectoarele economiei na
ționale : realizarea in fi
nul 1999 a unei produc
tivități a muncii în indus
tria republicană de pes
te 2 ori mai tnare decît 
cea din 1930, față de 1,9 
ori cit s-a prevăzut în di
rectivele Congresului al 
XH-lea. în esență, se fi
re în vedere dublarea 
productivității muncii, 
tingerea în cî|iv» ani
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Raid-anchetâ
Acționîndu-se cu fermitate
Marii consumatori 

de energie electrică 
s-au încadrat în 
normele stabilite
Cum și cu ce rezultate se aplică amplul pro

gram de măsuri adoptat de conducerea partidului 
și statului pentru asigurarea producției de energie 
electrică, reducerea severă a consumurilor și elimi
narea risipei? Acestei întrebări i-am căutat răspuns 
în cadrul raidului nostru, în ziua de 1 decembrie. 
Reporterii și specialiștii au poposit la 10 unități e- 
conomice — respectiv întreprinderile miniere Lo- nea, — - -■ ... ... _
roșeni, I.U.M.P., 
mobilă. Constatări îmbucurătoare; în ziua 
lului toate aceste unități s-au încadrat in 
tehnologice de consum a energiei electrice, 
evidență substanțiale îmbunătățiri față de 
găsită in raidul precedent — 
cupare la 
reducere a

Pctrila, Dîlja, Livezeni. Aninoasa, Vulcan, Pa- 
I.P.S.R.U.E.E.M. și Fabrica de 

contro- 
normele

Ies in 
situația 

deci răspundere, preo- 
nivelul înaltei îndatoriri patriotice de 

consumului de energic. Vă prezentăm 
în cele ce urmează constatările noastre.

137 000 kWh economisiți intr-o lună
Atît reprezintă economia 

de energie electrică reali
zată de colectivul l.M. Pe- 
trila in luna no’embrie, 
lună in care și-a realizat 
și .depășit sarrinile de plan 
la producția de cărbune cu 
1848 de tone.

însoțiți de directorul în
treprinderii, ing Benone 
Costinaș am constatat preo
cuparea întregului colectiv 
de a realiza sarcinile ia 
producția de cărbune CB 
consumuri cît mai mici, 
concomitent cu atenția ce 
o acordă economisirii și 
gospodăririi energiei elec
trice. La m.na Petrila se 
acționează in mod deose
bit în subteran pentru 
funcționarea in regim de 
producție a instalațiilor e- 
lectromecanice, diminuln- 
du-se la maxim funcționa
rea lor în gol. L: suprafa
ța minei am constatat

preocuparea 
luminat ia sti ictul 
cit și la ateliere, 
lămpărie șt alte

pentru un
necesar 
birouri, 

în» Speri 
— de fapt rezultatele ob
ținute pe 1 rn noiembrie 
sînt edificatoare. Intrucît 
în cadrul depozitului de 
materiale și de-a lungul 
liniei ferate s-a constatat 
că ard uneori prea multe 
becuri, în ore cînd nu se 
lucrează, s-a dispus de con
ducătorul unității măsuri 
imediate de scoatere din 
funct'e cit și alte măsuri 
care vor contribui și 
mult la economisirea 
gospodărirea eficientă a e- 
nergiei electrice.

B. igada de reporteri : 
T. RVSV, T. SPATAKU, 

V STRAVȚ, Gh. BOȚEA, 
Gh. SPÎN'U

mai
ți

Alte relatări in pag. a 2-a

CULTURA - ARTA
Exemplul unui centru metodologic - 

de cultură din Petroșani - în cadrul ru- 
„Al doilea „8" al minerilor''.
I.D. Sîrbu și premiul „I.L. Caragiale" - 

cunoscutul scriitor originar

Casa 
briciiC
reportaj despre
din Pctrila.•
tică.

io®I, Cîl
Rezultatele lunii noiembrie - garanția îndeplinirii 

sarcinilor de plan viitoare

La nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 
brigăzilor la sfîrșltul lunii noiembrie situația rea

lizărilor se prezintă astfel:

I. M. Paroșeni
— sectorul Ilf —- plus 2 915 tone; abataje fron

tale — Francisc Fazaka.ș — plus 1 200 tone : abataje 
cameră (—); lucrări de pregătiri — Vasite Cojoen- 
ru; lucrări de investiții — Alexandru Laszlo.

Cariera Cîmpu Ini Neag
— plus 1970 tone.

I. M. Petrila

I. M. Vulcan

Foto : Șt. (Continuare in pag. a 2-a)

condus
Morariu.
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Itriguila de mineri 
condusă de Maxim Va
lerian — o formație 
fruntașă in sectorul 
IEI, fruntaș, al I.M. 
Dîlja. In clișeu : briga
dierul cu ortacii 
schimbul 
Constantin

din 
de

NEMECSEK

I
i
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— Sectorul IV — plus 4 039 tone ; abataje fron
tale — Ștefan Alba — plus 2 900 tone ; abataje ca
meră — Constantin Coznia — plus 359 tone ; lu
crări di; pregătiri —• Francisc Kovacs ; lucrări dc 
investiții — Vasile Pavel.

I. M. Dîlja
— Sectorul III — plus 1376 tone; abataje fron- 

tato i—v abataje cameră — Gheorghe Matei — plus 
.«70 tone , , .ciuri de pregătiri (—); lucrări de inves-

I-» v ..

—. Sectorul V — plus 4 259 tone ; abataje fron
tale (—); abataje cameră — Traian Borșa — plus 
1 559 tone; lucrări de pregătiri — Gheza Antal; lu
crări de investiții —• Constantin N

Pentru asigurarea desfășurării normale 
procesului de producție în toate unitățile 

economice, iNCADRAȚI’VĂ ZiLNîC ÎN 

CONSUMUL NORMAT de energie electrică 

de 2 kWh!
în interesul economiei naționale, aî 

societății noastre REDUCEȚI CU 50 LA SU
TĂ CONSUMUL de energie electrică în 
locuințe, renunțind la iluminatul curților, 
dependințelor, in fața imobilelor !

Încheierea lunii noiem
brie, penultima din acest 
an, 3 scos în evidență preo
cuparea constantă a tutu
ror colectivelor de mineri 
din Valea Jiului pentru 
creșterea necontenită a pro
ducției de cărbune. în lu
na noiembrie, 6 
11 întreprinderi 
din Valea Jiului 
pășit sarcinile de 
irăgind un plus 
tone de cărbune. Locul t 
iu întrecerea socialistă, 
pentru a da țării cit mai 
mult cărbune, este ocupai 
de minerii de la Paroșeni 
care au extras peste sarci
nile de plan 5 500 tone de 
cărbune. însemnate depă
șiri la producția fizică de 
cărbune au 
această lună 
mineri de la 
pu lui N'cag 
ne). Vulcan (plus 1955), Pe
trii» (plus 1343 tone), Dîl
ja (plus 979) și Lunea (plus 
538). Cele aproape 13 009 
tone de cărbune extrasa 
suplimentar de aceste co
lective în luna noiemr» a 
arată o dată în plus hoit- 
rîrca cu care 
majoritatea colectivelor de 
mineri din bazinul nostru 
carbonifer pentru creștere.» 
producției de cărbune, pen
tru a asigura resursele e- 
nergelice necesare econo
miei naționale.

In decada a IU-a a lu
nii noiembrie, colectivele 
de mineri de la Lv.peni și 

mine cu cea mai 
pondere în extrage- 

cărbutielui cocsificabil.

din cele 
miniere 

și-au de
plan. ex- 
de 12 787

înregistrat în 
colectivele de 
Cariera Cîm- 
(plus 1970 to-

acționează

Urinarii, 
mare 
rea .. ., .au obținut producții zilni
ce 
de , _
recupereze o parte însem
nată din minusul înregis
trat în primele două de
cade. Deși aceste două în
treprinderi miniere și-au 
realizat sarcinile de plan 
do;rr în proporție de 95,5 
la sută și, respectiv, 92,3 
la sută, rezultatele obținu
te în ultima decadă, pre
cum șî măsurile pe care 
le-au întreprins conduceri
le celor două colective dau 
garanția realizării sarcini-

peste nivelul sarcinilor 
plan reușind astfel șă

1 s
I
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I.a Casa de cultură din Petroșani a avut loc o 
consfătuire organizată de Consiliul municipal de 
control muncitoresc al activității economice și socia
le și de Consiliul municipal al sindica.eicr cu tema 
„Posibilități și resurse de economisii a a energiei". 
I.a consfătuire au participat directori ele întreprin
deri, ingineri șefi elcciromecanici de la întreprin
derile miniere și dc la alte unități convin ce din 
municipiu.

Participanții au făcut un larg schimb de idei 
despre posibilitățile de economisire a energiei elec
trice, pneumatice și termice în lumina sarcinilor 
stabilite de recenta ședință comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului uc Stat 
și guvernului pentru asigurarea resurselor energe
tice necesare desfășurării normale a producției, a 
întregii activități economico sociale.

Consfătuirea a avut un caracter de lucru, a pus 
în evidență resursele care pot fi valorificate în ve
derea reducerii consumurilor șl gospodăririi mai ju
dicioase a energiei electrice, pneumatice și termice. 
(VJS.)
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Consumatorii de energie s-au încadrat în normele stabilite c
Bine, dar mai sînt rezerve de îmbunătățire

Conștienți de sarcinile 
ce le revin din amplul 
program de măsuri pen
tru reducerea consumului 
de energie electrică, în 
cadrul raidului nostru am 
constatat că și colectivele 
întreprinderilor miniere 
Vulcan și Livezeni, 
I.U.M.P. șl Fabrica de mo
bilă Petrila acționează cu 
fermitate pentru încadra

rea în normele tehnolo
gice stabilite. S-a acțio
nat pentru diminuarea 
consumurilor în sectoare
le de producție cît și la 
Iluminatul halelor și incin-

Evidente preocupări 
pentru reducerea 

consumurilor, dar și 
unele nereguli

Spre satisfacția echipei 
de control, încă de la în
ceput constatările sînt 
îmbucurătoare: după cum 
reiese din cartea de evi
dentă a consumurilor de 
energie electrică, I.M. Pa- 
roșeni se înscrie zilnic în 
consumurile planificate. De 
la dispecerul de serviciu 
din schimbul II aflăm că 
Ia nivelul întreprinderii se 
aplică un program concret 
de reducere drastică a con
sumurilor de energie, schi- 
purile sînt utilizate mai 
raționaljar transportoarele 
din subteran sînt pornite 
numai atunci cînd este ca
zul. Prin monitoare, de ia 
dispecerat se urmărește 
funcționarea fluxului prin
cipal de transport din 
subteran.

La intrarea în camere 
tabloului central de distri
buție, remarcăm că o mi
nă de gospodar a curățat 
zăpada. Din raportul e- 
lectricianului de serviciu, 
Marioara Bocără, reiese 
că zilnic sînt economisiți 
circa 100 kilovați oră, fa
ță de noul consum normat. 
Din păcate, se constată și 
o neregulă. Dublura obli
gatorie a electricianului de 
serviciu Teodor Ceică, ab
sentează de la locul 
muncă, 
înlocuit de loan 
care

telor, se caută găsirea al
tor soluții pentru încăl
zire în locul surselor care 
consumă energie electri
că. In ziua raidului nos
tru (și în luna noiembrie) 
unitățile miniere Vulcan 
și Livezeni și fabrica de 
mobilă s-au încadrat în 
norma de energie electrică 
stabilită. Cu toate măsu
rile luate la I.U.M.P. tre
buie găsite soluțiile (în 
special pentru încălzirea 
halelor de producție) de 
încadrare în normele teh
nologice de consum la e- 
nergie electrică.

Problemă de conștiință a fiecărui om 
în sala de apel a minei 

Lonea, dar și în celelalte 
locuri din incintă, sînt afi
șate mai multe chemări 
pentru a fi economisită e- 
nergia electrică. Și am 
constatat că acest program 
de măsuri întocmit este și 
respectat: în pavilionul 
administrativ iluminatul 
este redus la strictul ne
cesar, iar despre instalații 
de încălzit cu energie e- 
lectrică nici nu mai poate 
fi vorba.

— Printre cele mai im
portante măsuri, ne spunea

Dumitru Ne- 
raționalizarea 
subteranului 

(se desfășoa-

Situația realizărilor j
(Urmare din pag. I)

• întreprinderile miniere ale C.M.V.J., în luna 
noiembrie, s-au încadrat în consumul de energie e- 
lectrică, obținînd și o economie de 500 000 kWh — 
energie ce asigură consumul populației pe 5 zile. In 
ziua raidului nostru cele zece unități controlate s-au 
încadrat în consumul planificat de energie electrică 
• In aceeași zi — 1 decembrie, consumul casnic a 
fost depășit cu 306 000 kWh O Cu depășirea de e- 
nergie electrică de către instituții și populație în 
luna noiembrie, putea funcționa întreprinderea mi
nieră Livezeni o lună de zile.

I jcw, __

de 
r-emotivat. Este 

_____... d- t Cardoș, 
care este nevoit să facă 
față unei sarcini în plus, 
fiindcă răspunde de bună 
funcționare a schipurilor, 
unde este solicitat să fie 
prezent de mai multe ori, 
lăsînd descoperită dublura 
(obligatoriei) de la tabloul 
central.

S*a acționat pentru lichidarea neajunsurilor
In urmă cu trei zile, re

dacția a mai organizat un 
raid la unele unități econo
mice din Petroșani, printre 
care și la I.P.S.R.U.E.E.M. 
cînd s-au constatat la a- 
ceastă unitate nereguli și 
consumuri nejustificate de 
energie electrică la ilumi
natul halelor de producție. 
De data aceasta — ca și 
din răspunsul prompt tri
mis redacției de conducă
torul unității și care ne a- 
sigură de măsurile luate 
cît și sancționarea ceior 
vinovați — s-a constatat 
că s-a acționat pentru 
stricta încadrare în consu
mul de energie. Măsurile 
luate în întreprindere vi
zează : reducerea ilumina
tului în hale și ateliere la 
strictul necesar și secțio
narea circuitelor electrice 
pe zone de lucru ; scoate
rea din funcțiune a tuturor 
sobelor electrice; dotarea 
mașinilor-unelte cu ilumi
nat local.

Cu toate măsurile luate, 
am constatat că mai sînt

locuri de muncă — la bo- 
binaj, mecanic șef, maga
zia de scule — unde tre
buie intervenit imediat 
pentru economisirea ener
giei electrice. Ca urmare 
a măsurilor luate 
I.P.S.R.U.E.E.M. s-a înca
drat în consumul tehnolo
gic de energie electrică pe 
luna noiembrie obținînd și 
o economie de 2 MWh — 
economie care în luna de
cembrie 
poate fi 
nătățită.

și cele următoare 
substanțial îmbu-

Un program
(Urmare din pag. I)

nivelurilor de productivi
tate ce se realizează 
tr-o serie de țări 
tate din Europa.

Pentru 
cadrele 
din Valea 
vederile din noul progiam 
reprezintă obiective 
sebiț de însuflețitoare 
atît mai mult cu cît 
confirmă, încă o dată, con
secvența și atenția deose
bită pe care o icoroă 
partidul nostru dezvoltării 
și modernizării acestei ra
muri prioritare a econo
miei naționale, reduce
rii efortului fizic. Dealt
fel, creșterea substanțială 
a productivității muncii în 
toate ramurile, prevăzută în 
program, are în vedere 6ă 
se realizeze nu prin inten
sificarea efortului fizic, ei 
prin promovarea largă a 
progresului tehnic. In acest 
sens, pentru industria ex
tractivă mtn.eră, progra
mul prevede că pînă în 
1985 va crește substanțial 

a 
ia 
Și 
la
a 

de

în- 
dezvol-

mineri, 
t e h 
Jiului,

pentru 
nice 

pre-

deo- 
cu 

ele

gradul de mecanizare 
proceselor de producție 
lucrările de deschidere 
pregătire în subteran, 
operațiile de încărcare 
materialului la lucrările 
înaintare și la extragerea 
cărbunelui. Industria minie
ră va fi dotată cu noi ma
șini și utilaje dc mare pro-

Mult ioc
în incinta minei 

noasa se p o

pentru
Ani- 
t e 

mult
gos-

a 
spune că există încă 
loc pentru mai buna 
podărire a consumului de 
energie electrică. In unele 
încăperi, ca bunăoară cea 
a spălătoriei, la lămpărie, 
la metanometre, la sala 
de mese erau aprinse mai 
multe corpuri de iluminat 
decît erau strict necesare. 
Intr-un vestiar, cu ușa ză
vorită pe dinafară, înăun-

de muncă responsabilă
ductivitate, vor fi introduse 
noi tehnologii la exploata
rea straturilor groase de 
huilă, tehnologii complet 
mecanizate la extragerea 
cărbunelui în abataje și 
carieră, la lucrările de des
chideri miniere și la pre
pararea masei miniere. O 
deosebită semnificație re
prezintă precizările din 
programa privind încheie
rea, în perioada 1986— 
1987, a mecanizării opera
țiunilor la lucrările de des
chideri, prcgăbn și la ex
tragerea cărbunelui șl a 
minereurilor din subteran 
și de la suptafață, precum 
și realizarea mecanizării 
complexe, în perioada 
1988—1990, a galeriilor de 
mină, intensificarea intro
ducerii mecanizării princi
palelor operațiuni din sub
teran, din cariere și a ce
lor din preparați! și 
fracție a minereurilor.

Sînt prevederi care 
pun eforturi susținute pen
tru folosirea rațională, e- 
ficientă a tehnicii din do
tare, cu atît mai mult cu 
cît și în anii trecuți prin 
grija partidului, a secre
tarului său general, minele 
noastre au primit deja o 
bogată dotare tehnico-ma- 
terială, tocmai pentru a 
răspunde prin sporuri de 
producție înaltului coman
dament patriotic — asigu
rarea independenței «ner-

ex-

im-

getice ă țării. Pro
gramul stabilește în a- 
cest scop măsuri multiple: 
perfecționarea organizării 
producției și a muncii, ri
dicarea calificării și a pre- 
gătir.L profesionale a între
gului personal muncitor, 
intensificarea acțiunilor în 
domeniul cercetării științifi
ce și dezvoltării tehnologi
ce, precum și perfecționa
rea sistemului de normare 
a muncii care, împreună 
cu alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, trebuie să a- 
sigure creșterea mai rapi
dă a productivității mun
cii în raport cu creșterea 
retribuției medii — con
diție obiectivă a dezvoltă
rii economiei naționale.

Pornind de la însemnă
tatea deosebită a creșterii 
rapide a productivității 
muncii, fiecare organizație 
de partid, fiecare colectiv 
este chemat să acționeze 
cu răspundere pentru apli
carea unor măsuri concrete, 
pentru folosirea eficientă 
a utilajelor, a timpului de 
lucru, organizarea superioa
ră a producției și muncii 
întărirea ordinei și disci
plinei, pentru realizarea 
integrală a prevederilor a- 
cestui program de mare 
importanță pentru înflo
rirea economiei naționale 
pentru progresul țării ți 
ridicarea bunăstării între
gului nostru popor. —.

subinginerul 
meș, se află 
aprovizionării 
cu materiale
ră doar dimineața și noap
tea), funcționarea compre- 
soarelor și a puțului cu 
schip. Acest program nu 
are influențe negative asu
pra procesului de produc
ție și a securității muncii. 
Economisirea energiei este 
o problemă de conștiință a 
fiecărui om al muncii.

Am remarcat atitudinea 
oamenilor muncii, străbă
tută de responsabilitate, a- 
titudine care se manifestă 
și în iluminatul public, 
redus la strictul necesar 
din zona Lonea.

Robinetele risipei au 
fost închise !

La I.M. Dîlja s-au luat 
toate măsurile pentru 
cadrarea în norma 
consum și economisire 
energie electrică.

în atelierul mecanic 
electric, la stația de pom
pe și compresoare, în clă
direa administrativă și a- 
nexe, precum și la centra
la termică, energia elec
trică era folosită numai 
atît cît era necesară pen
tru desfășurarea normală 
a activității. O singură ex
cepție, la depozitul de lem
ne, erau scăldate în lumi
nă ambele circulare deși 
se lucra la unul singur. 
Aceasta din lipsa circuite
lor separate de iluminat a 
celor două locuri de mun
că. Iată deci că se poate, 
că în mai puțin de o săp- 
tămînă, mai exact în trei 
zile la mina Dîlja s-au în
chis aproape toate robine
tele risipei.

mai bine
tru ardeau becurile. Ea 
depozitul de explozivi, paz
nicul a fost găsit în post... 
cu țigara aprinsă, iar în 
sala dc mese, Nicolae Poe- 
naru se afla sub influența 
băuturilor alcoolice.

Au fost luate pe loc mă
suri corespunzătoare, pen
tru folosirea rațională a 
energiei electrice și de 
sancționare a celor ce nu 
și-au respectat îndatoririle 
de serviciu.

în- 
de 
de

Și

I. M. Lonea
— Sectorul IV — plus 2 255 tone ; abataje fron

tale — Florea Anton — plus 865 tone ; abataje ca
meră — Ludovic Repaș — plus 585 tone; lucrări de 
pregătiri — Dumitru Costinaș; lucrări de investiții 
— loan Simion.

I. M. Lupeni
— Sectorul IV — plus 2558 tone ; abataje fronta

le — Constantin Popa — plus 2 700 tone; abataje 
cameră — Ioan Benko — plus 410 tone; lucrări de 
pregătiri — Grigore Florea ; lucrări de investiții 
— Dionisie Zoia.

I. M. Uricani
— Sectorul II A — plus 700 tone ; abataje 

frontale — Dumitru Izvoreanu — plus 200 tone ) 
abataje cameră — loan Sabău — plus 100 tone; 
lucrări de pregătiri — Petre Vreme ; lucrări de in
vestiții — Ianoș Doboș.

I. M. Aninoasa
— Sectorul (—); abataje frontale — Pavel De

ri iu — plus 1 100 tone ; abataje cameră — Gheor
ghe Mununar — plus 110 tone ; lucrări de pregă
tiri — Ion Hoțea ; lucrări de Investiții — Ion Su- 
ceveanu.

I. M. Livezeni
— Sectorul III — plus 189 tone; abataje fron-

— Mihai Bucevschi —plus 189 tone; abataje 
lucrări de pregătiri — Gheorghe Liț- 
de investiții — Eugen Bănceanu.

tale
cameră (—); 
can; lucrări

1. M. Bărbăteni
— Sectorul (—) ; abataje frontale — Mihai Ko

vacs — plus 700 tone; abataje cameră — Marton 
Carol — plus 96 tone ; lucrări de pregătiri — Va- 
sile Cotea ; lucrări de investiții — Emil Spătaru._____________________________7

Rezultatele lunii noiembrie
(Urmare din pag. I)

lor de plan în luna decem
brie cît și în anul viitor. 
Depășirea sarcinilor de 
plan de cele 6 colective 
miniere, sporurile de pro
ducție înregistrate în ulti
ma decadă de 
Lupeni și Uricani, sînt 
dul valorificării la un 
vel calitativ superior 
condițiilor create încă 
la începutul acestui 
prin aplicarea în viață

minele 
ro- 
ni- 
a 
de 

an 
a 

complexului de măsuri a- 
doptate de conducerea 
partidului și statului, și 
amplul program, aprobat 
recent, pentru asigurarea 
producției de energie elec-

de
UN NOU CHIOȘC pen

tru difuzarea presei 
revistelor periodice 
deschis la Lupeni. 
vorba despre chioșcul de 
la parterul blocului 5 din 
noul centru civic al ora
șului, unde se vînd și 
produse de tutungerie.

PE I.OCUL I. în orașul 
Lupeni a avut loc un 
concurs inter-școlar cu 
tema „E scris pe tricolor 
Unire". Au participat re
prezentanți al tuturor 
școlilor generale din o-

Și 
s-a 

Este

raș. Pe locul l cu cele 
mai bune răspunsuri 
s-au situat pionierii de 
la Școala generală nr. 1, 
pregătiți și 
prof. Maria 
(V.S.)

TABERE
LEVI. Filiala O.J.T. Pe
troșani organizează înce- 
pînd din 21 
a.c., în cadrul 
de iarnă, 
tru elevi 
balneoclimaterice 
giu, Vața, Borsec și Iler- 
culane. (I.D.)

NU SÎNT PIESE DE
CORATIVE. Două plăci 
din prefabricate de be-

înd turnați 
Stânescu.

PENTRU E-

decembrie 
vacanței 

tabere pen- 
în stațiunile 

Geoa-

trică și reducei ea consu
mului de combustibili și 
energie. De aceleași con li. 
ții au benef’ciat și colecti
vele miniere de la Live
zeni, Aninoasa și Bărbă- 
teni însă rezultatele obți
nute de ele în această lu
nă nu sînt Ia un nivel ca
re să confirme așteptările.

In decembrie, ultima lu
nă din acest an, trebuie 
intensificate la maximum 
acțiunile de pregătire a 
producției viitorului an, 
dar și de realizare integra
lă a sarcinilor de plen 

' în această lună. Pentru a- 
ceasta sînt necesare ac
țiuni hotărîte din partea 
tuturor colectivelor de 
mineri pe linia valorifică
rii tuturor rezervelor de 
creștere a productivității 
muncii în abataje, de spo
rire pe această bază — 
sigură — a producției de 
cărbune.

La cooperativa „Stra- 
'• din Lupeni, șefa 

unității nr. 7 de mică 
serie, Aurora Schmaus 
și confecționera Elena 
Țoca lucrează la decu
parea unor modele noi 
de lengerie ce urmea
ză a fi introduse în 
producția de serie.

Foto: N. ȘTEFAN

ton au fost pierdute pe 
strada Slătioara, chiar 
la intrarea în blocul 109 
Deși au trecut 
săptămîni de 
donarea acestor 
biecte masive 
dacă proprietarii nu

cale nu sînt dispuși 
le asimileze ca „pte- 
decorative“. (l.D.)

cîteva 
la aban- 
două o- 
și chiar 

___ . . i se 
interesează de soarta lor, 
nici locatarii blocului 
respectiv, cărora le stau 
în ’ * ' ’
să 
se

Rubrică realizată de 
V. STRĂUȚ
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Exemplul unui centru metodologic - 
CASA DE CULTURĂ DIN PETROȘANI

La Casa de cultură din 
Petroșani — cenți u meto
dologic al activității cul
turale din întreaga Vale 
a Jiului — acțiunile or
ganizate pentru mineri 
sînt de o largă diversita
te și eficiență, reușind în 
mare parte să răspundă 
exigențelor și sarcini
lor trasate de secretarul 
general al partidului, to 
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu la Consfătui
rea de la Mangalia. Pen
tru minerii din căminele 
de nefamiliști ale I.M. 
Livezeni și I.M. Dîlja, 
precum și pentru tinerii 
din căminele I.C.M.M. și 
T.C.H., acțiunile organi
zate de acest așezămînt 
pot fi împărțite în două 
categorii: politico-educa
tive și cultural-artistice.

— în ceea ce privește 
acțiunile politico-educati
ve, de răspîndire a cu
noștințelor științifice, de 
cunoaștere a documente
lor de partid și a legilor 
țării, am organizat o ga
mă largă de manifestări 
și acțiuni, ne spune prof. 
Ion Dulămiță, directorul 
așezămîntului. Dezbateri
le de la mina Livezeni, 
pe tema .Acordul global, 
formă superioară de re
tribuire. Modul de apli
care la I.M. Livezetd* 
întilnirile în sălile de a- 
pel și la cămine cu pu
blicistul comentator Cons
tantin Badea de la AGER- 
PRES, acțiunile pe teme 
Juridice sub genericul „Le
gile țării, legile noastre".

Cronică plastică

j Filtrul
j „ochiului
; interior"
l La a patra „personală" 
I de pictură, profesoara de 
' limbă ji literatură engle- 
\ ză de la Liceul industrial 
i Petroșani, - Mihaela Gri- 
’ goriu, rămine credîncioa- 
ț să peisajului montan, dar 
i culorile capătă o transpa- 
? rentă de stampă, cu con- 
* tururi abia bănuite. Ver- 

nisînd expoziția, deschisă 
joi, in foaierul Teatrului 

' de stat „Valea Jiului", 
dăinuie impresia unui re
portaj liric; ecranul me
moriei reliefează senti
mentele artistei pe Valea 
Cernei, in Paring, pe me
ridiane străine, dar nu ca 
„album de fotografii", ci 
prin trăiri afective. Culo- 

i rile se întrepătrund in
tr-o tehnică aparte, care 
le reproduce in structuri 
specifice, precum în reti
na ochiului (culoarea ce-

. rului prelungită in pel- 
J saj etc, cum se explică și 
1 artista).
I Starea de reverie, de 
} solitudine refuză spațiile 
1 solare, „Muntele roșu", 
ț „Pădurea roșie" etc. su- 
I gerează refugiul în vis;

1 cu leit motivul copacilor 
gemeni, pastelurile de 
primăvară și toamnă, fil- 
trînd cromatic tonuri 
calde, vizează solemnități

1 verticale, neconstrinse de 
, linii ferme. Mihaela Gri- 

goriu refuză deocamdată 
portretul, fiindcă din vîr- 

colocviile medicale pe te
ma „Bolile de inimă", în 
colaborare cu conf. univ. 
dr. Ilie Pavelescu și șef 
lucrări Georgeta Domo- 
koș, de la spitalul Fun- 
deni, întilnirile pe teme 
tehnice cu reprezentanți 
ai O.S.I.M., tribune ale 
ideilor cu tema .Contem
poranii anului 2000 și 
perspectiva vieții în mi

leniul al 3-lea", sînt cîte- 
va dintre cele mai intere
sante manifestări organi
zate de noi în ultima lu
nă pentru mineri. Numai 
în ultima lună, pentru că, 
de fapt, acest gen de 
acțiuni sînt permanente, 
se diversifică de la o 
lună la alta.

— în al doilea .8“ al 
minerilor, intervine 
Gheorghe Negraru, ins
tructor cu probleme ar
tistice, o mare parte a 
timpului este afectată ac
țiunilor de recreere și 
destindere, de educație 
estetică. în această direc
ție, Casa de cultură or
ganizează, periodic, în 
sălile de apel, la cămine
le de nefamiliști șl la se
diu manifestări cultural- 
artistice diverse și atracti
ve. .Ieșirile" la căminele 
de nefamiliști au fost 

Plasticiana Mihaela Grigoriu în fața șevaletului. J

ful pensulei țîșnesc sen
timente necenzurate, teh
nica impresionistă admite 
lumina în pete de cu
loare, care trebuie „țe
sute" sensibil, neexclu- 
zînd totuși cerebralul. 
In fond în „excursia" 
peisagistică, din primă
vara pînă în toamna a- 
cestui an, tinăra picto
riță abandonează transa 
spontană, își impune o 
retrăire elaborată artis
tic în meticuloase atitu
dini și tușe.

Florile artistei („Tran
dafiri roșii", „Trandafiri 
japonezi", „Trandafiri I" 
„Trandafiri II") ies din 
tiparul consacrat, vîsco- 
zitatea coloristică impri
mă senzația de hologra- 
vură, din petalele tran
dafirilor răbufnesc ade
vărate explozii luminoase.

Periplul artistic al Mi- 
haelei Grigorlu mărturi
sește bucuria reîntîlnirii 

împărțite : seara cenaclu
lui „Panait Istrati", seara 
ansamblului folcloric „Pa- 
rîngul", seara umorului. 
Microspectacolele noastre 
de muzică populară, de 
muzică folk și poezie sau 
de umor „prind" la tine
rii căminiști, care deja ne 
cunosc și ne 
așteaptă cu plăcere de 
fiecare dată-actul artistic,- 

muzica, poezia, umorul 
le sînt pe plac, mai ales 
că ele sînt prezentate la 
ei în cămin, în casa lor. 
La sediu, pe lîngă tradi
ționalele zile ale între
prinderilor miniere Dîlja 
și Livezeni, pot fi urmă
rite emisiunile TV, ae 
poate juca șah sau rum
my și, de fiecare dată, 
cînd avem un invitat, ar
tist .cap de afiș" acesta 
este oaspetele sălilor de 
apel. Nu numai acestea 
sînt aspectele legate de 
felul în care minerii lși 
petrec al doilea .8". în 
formațiile noastre artisti
ce (taraf, muzică ușoară 
și folk, dansuri populare) 
majoritatea membrilor lu
crează în minerit și au 
posibilitatea, aici, la noi, 
să-și dovedească talentul 
creator și interpretativ.

Desigur, în această ac
tivitate deloc ușoară de

cu șevaletul, un drum i 
constant al cunoașterii * 
artistice, saltul de la e- 
moție la conceptualizarea 1 
gravă, nu lipsită de cbpe ’ 
de îndoială, mecanismul ) 
unei tehnici „acuarelisti-I 
ce", care tinde să-i reco- ? 
mande personalitatea. Crai 
de-a patra ieșire în pu- 
blic (nu luăm în seamă < 
expozițiile de grup) im- ’ 
bie la investigarea unui ’ 
univers gingaș și totuși J 
profund, relevă un penel l 
sigur, precum și angaja- ? 
rea unor răspunsuri fer- J 
me, în fața pînzei și a ț 
vieții. Nu de puține ori, < 
talentul autodidact refu- / 
ză programatic convenția. ) 
maniera, canonul artistic. 
dar copleșește prin since- i 
ritate și trăire afectivă, 1 
tehnica, decretată deseori ț 
naivă, compozițională, se l 
conjugă în mod fericit cu 7 
inedit ul viziunii. \

Ion VULPE ) 

a oferi minerilor o petre
cere utilă și plăcută a 
timpului liber mai sînt și 
necazuri, unele neîmpli- 
niri, rezerve de mai bine. 
Un exemplu îl constituie 
situația căminului I.M. 
Livezeni. De fapt, cămi
nul aparține I.A.C.C.V.J. 
Dar tinerii sînt de la 
I.M. Livezeni. I.A.C.C.V.J. 
susține că tinerii nu-s ai 
săi. I.M. Livezeni susține 
că nu e căminul său. A 
fi sau a nu fi, aceasta-i 
întrebarea I Dar de aici și 
pînă a te duce să organi
zezi acțiuni și a nu găsi 
pe cineva să-ți deschidă 
o ușă e mult. Comitetul 
sindicatului I.M. Livezeni 
ar trebui să manifeste 
mai multă grijă pentru ti
nerii din cămin, așa cum 
și administratorul aces
tuia (încadrat al 
I.A.C.C.V.J.) ar trebui SA 
ȘTIE că nu e numai func
ționar cu cheia la brîu, 
ci și un educator. Deci 
I.A.C.C.V.J. și I.M. Live
zeni ar trebui să ajungă 
la un numitor comun. 
Altfel, cum să ne mai 
mire fluctuația ?

Cu toate aceste greutăți, 
Casa de cultură a reușit 
să organizeze destule ac
țiuni pentru tinerii din 
acest cămin. Ca dealtfel 
și la celelalte cămine și 
la sediu, ceea ce dove
dește că acest așezămînt 
cultural reprezentativ al 
Văii Jiului își îndeplineș
te menirea de adevărat 
centru metodologic.

Mircea BUJORESCU

Filatelica
Filatelica a depășit sta

diul de hobby .rafinamen
tul colecționarului se îns
crie printre profundele ac
te de cultură; un ilustra
tiv exemplu în acest sens 
îl oferă expoziția omagia
lă a cercului de profil 
„Minerul" din Petioșani, 
dedicată aniversării făuririi 
statului național unitar 
român și găzduită în foaie
rul Casei de cultură a sin
dicatelor. Retrospectivă a 
istoriei patriei, prin mărci, 
plicuri, cărți poștale și ma- 
ximafilie, dar și a sfertu
lui de veac de la ctitori
rea cercului filatelic, ex
ponatele surprind tematic 
diverse domenii de activi
tate, dar emoția artistică 
stîrnește totodată „foame" 
informațională. Nume ca 
Nicolae Popon, Tiberiu 
Svoboda, Constantin Pirici, 
Teodor Szilagyi, Gheorghe 
și Luminița Irimie, Ion Cră- 
ciunescu, Luiza Almășan, 

atestă împlinirile cercu
lui filatelic din Vale, pre
cum și fructuoasa sa cola
borare cu alte cercuri din 
țară și de peste hotare.

E? TURNEU. în zilele de 
7 și 8 decembrie, Casa de 
cultură din Petroșani în
treprinde un turneu cu 
grupul vocal instrumental 
„Acustic". Cunoscuta for
mație de muzică rock și 
country va susține specta
cole la Deva și Petroșani 
și va avea ca invitați pe 
Stela Popescu și Alexan
dru Arșinel. Pentru spec
tacolele din Petroșani bi
letele s-au pus în vînzare 
la agenția casei de cultu
ră. (M.B.)

SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ. Astăzi, la Școala 
generală nr 5 din Vulcan 
este programat un schimb
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și premiul „I. L Caragiale
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Recent, Academia R.S.R. 
a decernat Premiul „I.L. 
Caragiale" pe anul 1982 
lui I.D. Sîrbu pentru vo
lumul de teatru Arca bu
nei speranțe (Edit. Emi- 
nescu, Buc. 1982).

Prozator, dramaturg, 
cronicar de teatru și e- 
seist de dimensiune fi
lozofică, I.D. Sîrbu s-a 
născut în orașul Petrila 
(28 iunie 1919). După ab
solvirea cursurilor Facul
tății de litere și filozofie 
din Cluj, este asistent u- 
niversitar la catedra lui 
Liviu Rusu și se numără 
printre colaboratorii cei 
mai apropiați ai lui Lu
cian Blaga. Face parte 
dintre fondatorii „Cercu
lui literar" de la Sibiu; 
debutează în 1940. între 
anii 1955—1957 este cro
nicar dramatic la revis
ta „Teatrul", în 1963 re
ferent literar la Teatrul 
de stat „Valea Jiului" 
Petroșani, iar din 1964 
și pînă în 1973 secretar 
literar al Teatrului Na
țional din Craiova.

Editorial, debutează în 
1956 cu volumul de presă 
„Concert", mai tîrziu îi 
apar volumul de proză 
„De ce plînge mama ?“ și 
„Povestiri petrilene" (Edit. 
Scrisul românesc, Craio
va 1973), iar în 1983, vo
lumul de nuvele „Șoare
cele B și alte povestiri" 
(Edit. Cartea Româneas
că). Cu mult în urmă a 
obținut un premiu cine
matografic, „Bivolițele" 
care a stat la baza unui 
interesant film. în 1967 
îi este reprezentată la 
Teatrele din Craiova și 
Brașov piesa „La o pia
tră de hotar" (ideologic 
și tematic aceasta reflec
tă problematica Marii 
Uniri de la 1 decembrie 
1918). în 1968 Teatrul Na
țional din Craiova îi pre
zintă drama „Frunze care 
ard", iar Teatrele din Pia
tra Neamț, Craiova, O- 
radea, Teatrul de come
die din București cît și u- 
nele din străinătate (Lodz, 
Pardubicze, Helsinki) îi 
joacă parabola „Arca bu
nel speranțe". în 1972
scrie scenariul de film
pentru televiziune „întoar
cerea tatălui risipitor", 
iar la Teatrul din Pitești 
se pune în șcenă „Sîm- 
băta amăgirilor". înce- 
pînd din 1973 alte teatre 
aduc în lumina rampei 
piesa „A doua față a me
daliei". în 1974, Teatrul 
de stat „Valea Jiului" Pe
troșani îi prezintă în fa
ța minerilor piesa despre 
mineri „Amurgul 
violet". Cu ocazia 
toririi centenarului 
dependenței, I.D. 
scrie două piese :
lupului cenușiu", prezen- 

acela 
sărbă-

In-
Sîrbu 

„Iarna

CAR MET
de experiență pe tema „A- 
portul cadrelor didactice 
la educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerei 
generații". (M.B.)

CONCURS CORAL, 
în perioada 3—18 decem
brie se vor desfășura eta
pele orășenești și munici
pale ale Concursului coral 
„Copiii României cintă pa
tria, partidul, pacea", con
curs ce va reuni toate 
formațiile corale pionie
rești din Valea Jiului, fi
ind integrat în etapa de 
masă a celei de a cincea

tată de Teatrele din 
mișoara și Brașov șl „Rap
sodie transilvană" scrisă 
special pentru Teatrul 
minerilor din Petroșani, 
în 1979, teatrul din Cra
iova îi joacă piesa „Sea
ră de taină", iar cel de 
păpuși „Legenda naiului"; 
în 1981 la același națio
nal, urmează „Simion 
cel drept" la Teatrul din 
Vale „Arca bunei spe
ranțe", iar în 1982 la Pia
tra Neamț „Pragul albas
tru" .

Un prim volum, intitu
lat „Teatrul", I.D. Sîrbu 
publică în 1976 (Ed. Scri
sul românesc). Cu al doi
lea „Arca bunei speran
țe" amintit la început își 
adjudecă marele premiu 
pe care și-l dorește orice 
dramaturg — Premiul 
„I.L. Caragiale".

Să amintim că 
volum — selectiv 
prinde 7 piese, 
însoțite de cite o 
ță“ semnată, în

i 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
i 
I

acest 
— ca- 
fiecare 
„prefa- 
ordine, 

de scriitorii: N. Carandi- 
no. Eugen Todoran, O. 
Ghibu, Ion Maxim, Paul 
Everac, iarăși N. Caran- 
dino și Mircea Ciobanuși 
se încheie cu o mărturie 
de credință. „în loc de 
autobiografie", ridicată de 
autor la rang de mărtu
rie istorică.

Arhitectonica volumu
lui se impune printr-un 
anume ritm dialectic, 
printr-o mișcare triadică 
din mitologie în istorie, 
din istorie în ontologie; 
din dimensiunea poetică 
în cea concretă, din cea 
concretă în cea a ființă
rii istorice. Ordonate pe 
această spirală, piesele se 
relevă ca o memorie a 
istoriei și o istorie a me
moriei. Premiul „I.L. Ca
ragiale" vine să catalo
gheze frumusețea acestui 
templu dramatic în eare 
se află „statuia" , sufletu
lui unui popor ce rever
berează în oficiantul dra
maturg, cit și în noi.

Dumitru VELEA

i

I
I
I 

J

ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". -î 
(H.A.)

■ SCRIITORII ȘI CE
NACLURILE. Duminică, 

ora 11, Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
găzduiește un interesant 
schimb de experiență în
tre scriitorii și cenaclurile 
literare din județul Hune
doara. Cu acest prilej se 
va face și analiza activi
tății desfășurate de cena
clurile din Valea Jiului în 
anul 1983. în încheiere v: 
avea loc un spectacol de 
muzică și poezie susținut 
de membrii cenaclurilor 
din Valea Jiului.
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de

Manifestări dedicate 
aniversării Unirii

BEIJING (Agerpres). — 
manifestărilor 

sărbătoririi a 
de la făurirea 

național unitar 
la Institutul de

în cadrul 
dedicate 
65 de ani 
statului 
român, 
limbi străine din Beijing 
a avut loc o adunare, la 
care au participat membri 
ai conducerii institutului, 
cadre didactice de la sec
ția de limbă română și 
studenți.

Cu acest prilej, ambasa
dorul României la Beijing, 
Angelo Mlculescu, a vorbit 
despre tradițiile luptei 
seculare a poporului ro
mân pentru independen
ță și unitate națională, 
despre activitatea susținu
tă, desfășurată sub 
ducerea Partidului 
munist Român, în 
«u secretarul său general, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Scaușescu, de edificare a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

A avut 
de filme 
menești.

con- 
Co- 

frunte

loc, apoi, o gală 
documentare ro-

*
HARARE 2 (Agerpres).

— îa cadrul manifestări
lor organizate în Zim
babwe cu prilejul aniver
sării a 65 de ani de la fău
rirea statalul național u- 
oitar comâo. la Universi
tatea din Harare a avat 
ioc deschiderea unei expo
ziții cuprinzînd reprodu
ceri ale unor opere de ar
tă ce oglindesc lupta du
să de-a lungul secolelor 
de poporul român pentru 
libertate. Independență 
națională, unitate și înflo
rirea patriei.

*
BELGRAD 2

— Marea Unire 
a fost marcată 
gura rea unui stand de car-

(Agerpres). 
de la 1918 
prin lnau-
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Avancronică

Presa internațională continuă să comenteze per
formanța echipei de fotbal a României, care și-a cu
cerit calificarea ia turneul fina) al campionatului 
european, după o remarebilă evoluție în grupa a 
5-a preliminară și un excelent rezultat în meciul 
decisiv, cu Cehoslovacia, —la Bratislava.

Tn articolul publicat de 
ziarul suedez „Svenska- 
Dagbiadet" se scrie, între 
altele : „Românii au jucat 
la Bratislava exact ca în 
iunie, pe stadionul Rasun- 
da, cînd au învins Suedia 
cu 1—0, adică defensiv și 
cu contraatacuri surprin
zătoare. Această tactică bi
ne pusă la punct le-a adus 
încă o dată succesul fot
baliștilor români".

Sub titlul „România 
forțează rezultatul egal și 
se califică pentru turneul 
din Franța", ziarul „Le 
Soir“ din Bruxelles no
tează : „Echipa României 
s-a dovedit superioară 
Suediei șl Cehoslovaciei în 
grupa a 5-a, clasamentul 
fiind definitiv în favoarea 
românilor, clasați pe locul 
întîi intrucît ultimul meci, 
dintre Italia și Cipru, nu 
mai poate influența confi
gurația primelor locuri". 
La rindul său, cotidianul 
„La libre Belgique*1 arată: 
„România a devenit, 
miercuri seara a șasea 9- 
chipă calificată la turneul 
final din Franța. Fotba
liștii români au dominat 
gî up a 5-a, în care însăși 
campioana mondială, e- 
chipa Italiei, a fost surcla- 

te social-politică româ
nească, locul ceptral re
venind operelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușcscu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și ale tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

*
CAIRO 2 (Agerpres). — 

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de marcarea a- 
niversării a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român, Amba
sada Republicii Socialiste 
România din Cairo a orga
nizat o conferință de pre
să, la care au fost invitați 
redactori ai. principalelor 
cotidiene și ai televiziunii 
egiptene.

Cu acest prilej, amba
sadorul român la Cairo. 
Ion Iosefide, a făcut a 
largă expunere referitoa
re la lupta multiseculară a 
poporului român pentru a- 
părarea ființei sale națio
nale, pentru libertate so
cială. Vorbitorul a eviden
țiat însemnătatea actului 
de la 1 decembrie 1918. 
care a constituit o încunu
nare a aspirațiilor șl vo
inței poporului nostru pen
tru unitate națională.

Ia cadrul expunerii, 
fost relevată unitatea 
tregului popor în jurul 
partidului și al secretaru
lui său general, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru apărarea 
independenței și suvera
nității naționale a patriei 
noastre socialiste, pentru 
crearea unui climat de pa
ce, securitate și înțelegere 
în Europa și în întreaga 
lume.

5

Și 
de la meciul 

la Bratislava. 
Messaggero" e- 
reușita echipei

sată, ocupind un loc mo
dest în clasamentul final".

De asemenea, presa ita
liană publică relatări 
comentarii 
disputat 
Ziarul „11 
vidențiază 
române, scriind, între al
tele : „Rezultatul de ega
litate înregistrat la Bra
tislava a promovat echipa 
lui Mircea Buce seu în tur
neul final al campionatu
lui european. Pronosticu
rile pentru meciul de la 
Bratislava erau in favoa
rea cehoslovacilor, dar a- 
ceștia, vorbind sincer, nu 
au prezentat un pericol 
real, astfel incit echipa 
română, după c oră de i- 
neficiente atacuri 
delor, a realizat 
tul decisiv al 

mareînd, prin 
golul calificării".

In cronice. sa, 
„Corriere della Sera1 — 
semnează : „Lungul și dra
maticul roman al celei 
de-a 5-a grupe a campio
natului european s-a în
cheiat, la Bratislava, după 
90 de minute de fotbal 
palpitant, cu un rezultat 
egal, 1—1, care promovea
ză România șl elimină

ale gaz- 
momen- 
partidei, 
Geolgău,

ziarul 
i” con-

Acțiuni în favoarea 
păcii, de respingere 

a rachetelor nucleare
COPENHAGA 2 (Ager

pres). — Folketingul da
nez (parlamentul) s-a pro
nunțat din nou împotriva 
amplasării de noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune în 
Europa occidentală — 
transmit agențiile Reuter 
și Asociated Press. O re
zoluție, propusă de opozi
ția social-democrată și a- 
probată de parlament, ce
re guvernului danez „să 
se disocieze clar de decizia 
privind desfășurarea ra
chetelor „Pershing-2** 
„Cruise" într-o serie 
țări vest-europene". De a- 
semenea, rezoluția chea
mă guvernul să depună e- 
forturi active pentru re
luarea cît mai grabnică a 
tratativelor sovieto-ame- 
rlcane de la Geneva pri
vind eurorachetele.

Și 
de

ATENA 2 (Agerpres). — 
Primul ministru a! Greci
ei, Andreas Paptwtdreu, 
va sprijini pe depila efor
turile primului ministru 
al Canadei, Pierre-EUlott 
Trudeau, pentru „reinsta- 

zent. 1,5 milioane de anal- 
fabeți, dar sindicatele a- 
preciază că, in realitate, 
numărul acestora este mai 
mare.

știu nici măcar să 
călească și care în 
numelui de familie 
nează o cruciuliță, 
tează ziarul „11 Messag-

se is- 
locul 
dese- 
rela-

gero". Citind datele Instl- 
tului central de statistică 
al Italiei, publicația arată 
că în țară există în pre-

„Le Figaro' 
.Calificarea ro- 

este totuși o 
i poate fi in

și explicată 
i rezultatelor 

ani, și nu 
ei

Cehoslovacia. Echipa Ce
hoslovaciei spera să obți
nă victoria grație acelei 
condiții atletice etalate și 
în meciul victorios, 2—0, 
contra Italiei. Dar forma
ția română, antrenată de 
acel abil strateg care este 
Mircea Lucescu, a lăsat 
repede adversarilor să în
țeleagă că are de gînd să 
facă totul pentru a nu 
pierde partida și a reușit 
cu brio".

Succesul fotbaliștilor ro
mâni este bine prezentat 
și în presa franceză. Sub 
titlui „După calificarea 
României, Euro '84 capătă 
contur", ziarul * “ Ft<mm“ 
relatează : „<~ 
manilor nu 
surpriză. Ea 
terpretată 
prin prisma 
din ultimii 

numai ale naționalei, 
și ale echipelor de club. 
Prin performanțele echi
pelor Universitatea Cra
iova și Dinamo București 
fotbalul românesc ?i-a cu
cerit titlurile sale de no 
blețe Anul trecut, Univer
sitatea Craiova a dat o 
lecție , de fotbal gironimi- 
lor din Bordeaux, in Cupa 
U.E.F.A., tar Dinamo Bu-u 
rești se numără, de ase
menea, între cele mai bune 
formarii de club continen
tale, calificate în sferturi
le de finală ale ^Cupei 
campionilor europeni". -

(Agerpres) 

Prin performanțele 
pelor Universitatea

2, telefoane 41662 (secretariat), 41663, 42464 (secții). TIPARULi Tipografia Petroșani, str. N. Băl «scut

urarea unui climat de în
credere" în scopul reluă
rii negocierilor de la Ge
neva asupra armamente
lor nucleare în Europa — 
a relatat un purtător de 
cuvînt guvernamental 
grec, reluat de agenția 
United Press Internatio
nal. Acesta a precizat că 
pozițĂ primului ministru 
al Greciei a fost exprimată 
într-o scrisoare de răspuns 
adresată omologului său 
canadian, care solicită spri
jinul cu privire la promo
varea dialogului referitor 
la limitarea armamente
lor.

iI 
i 
i
I
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î
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_ _
LISABONA 2 (Agerpres) 

— Ministrul de externe al 
Finlandei, Paavo Vayry- 
ncn, a declarat la Lisabo
na, unde se află într-o vi
zită oficială, că amplasa
rea de rachete nucleare 
în Europa va duce în mod 
inevitabil la o creștere a 
încordării pe continentul 
nostru. Finlanda, a subli
niat ei, consideră că, pen
tru asigurarea securității 
sale. Europa nu are nevoie 
de noi arme. I

i

j 
s

GUVERNUL SPANIOL 
a aprobat sporirea cu 10,6 
la sută a prețurilor la 
benzină, măsură ce a de
venit efectivă începînd de 
joi. Agenția U.P.I. infor
mează că aceasta este 
20-a creștere de prețuri 
materie, intervenită 
Spania din 195? pînă 
prezent.

a 
în 
in 
în

du- 
fotbalu- 
prilejul 

alegere, 
divizio-

Lu- 
Satu

* FOTBAL. Diviziona
ra noastră A joacă cu 
Politehnica din dulcele 
tîrg al Ieșilor, dar 
minică iubitorii 
lui din Vale au 
să vizioneze, la 
meciurile 
narele B, 
peni — 
Mare, iar
jocurile din 
tapă a turului, divizia C 
dintre Minerul Paroșeni
— Minerul Aninoasa și 
Minerul-Știința Vulcan
— Metalul Oțelu Roșu.

dintre
Minerul 

Olimpia 
la Vulcan 

ultima e-

po-
15,30

se

* POPICE. în campio
natul municipal de 
pice, sîmbătă, ora 
și duminică, ora 9,
desfășoară intilnirea din
tre Minerul Lupeni — 
Jiul Petrila. Tot dumi
nică, de la ora 9, — in- 
tîlnirea dintre Construc
torul minier Petroșani 
băieți cu tetele de la 
Minei ul 
cum și 
oele de 
Petrila

l.upeni, pre
sele dintre tchl- 
semori Jiul 11 

— Paringul ho
nea.

precum gazo- 
care tricolorii 
remiza, care 
biletele pen- 

la 
după 

Florin

VIAȚĂ 
NESPORTIVA 

dimineața zilei 
decembrie, la plecarea 

în cursă, Florian Dră- 
gan, conducător auto la 
ITSAIA, a fost invitat 
să sufle în fiolă. S-a fă
cut verde, 
nul, pe 
realizaseră 
le asigura 
tru turneul final de 
Paris. Fiindcă, 
transmisia TV, 
Drăgan a sărbătorit eve
nimentul... Euforia bachl- 
că I-a costat suspenda
rea permisului de circu
lație și o amendă de 500 
Iei. Suspendat pentru... 
viață nesportivă la vo
lan.

RECORD NEDORIT
Prima zi calendaristi

că de iarnă, prima zăpa
dă abundentă. Pe dru
murile publice din 
nicipiul nostru s-a 
mat polei, care 
să pună în gardă pe toți 
conducătorii auto. Ei, 
bine, în prima zi de iar
nă. au fost înregistrate 
nu mai puțin de 18 ac
cidente de circulație, 
printre care unul cu vic
time. Inaugurînd prima 
lui iarnă la volan. Gheor- 
ghe Bîlgăr a derapat șl 
izbit o căruță, rupîndu-o 
în două. Din fericire, nu 
s-a în timpi at
altceva decît 
vehiculelor

mu- 
for- 

trebuia

nimic 
avarierea 

aceeași2

Aven-

FILME

I 
ii
II 
.1

PETROȘANI 
lembrie : Ua suris 
nă vară; Unirea: 
tură în Arabia.

ANINOASA : 
rin miliardar.

VULCAN — 
rul: Misterele 
tilor.

LUPENI -
Pruncul, petrolul și 
delenii.

Nea Mă-

Luceafă-
Bucureș-

Cuttural :
ar-

TV.
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial color) 
— Sub cupola circului și 

patinaj artistic.
22,20

22,3

ÎNCADREAZĂ
URMĂTOARELE CATEGORII DE PERSONAL:

® fochiști de joasa și medie presiune
© tractoriști, posesori de permis de rutieriști 
Condiții de încadrare și 

prevederilor Legii 12/71 și

cu sediul în Petroșani, strada M. Viieazul nr. 3, 
încadrează:

• ingineri cu stagiatura ierminaiâ pentru 
activitatea de cercetare și proiectare, în specia
litățile: exploatări miniere, electromecanică și 
construcții-instalații.

Informații suplimentare se obțin la compar
timentul personal al institutului.

un veteran al vola
nului (28 de ani vechi
me), loan F’ntînă a frî- 
nat brusc pe drum alu- 

spatele 
Aten- 

sens 
ctr- 

cu

numai frîna de mo

necos, .șifonînd" 
unui autovehicul, 
ție deci, în acest 
lucrătorii biroului 
culație se adresează 
următoarele

RECOMANDĂRI :
• Conducătorii auto 

amatori vor folosi auto
turismele numai în cazuri 
excepționale ;

• în condițiile care im
pun frînarea, se va fo
losi 
tor ;

• viteza trebuie adap
tată la condițiile de drum 
și atmosferice, în conse
cință pe drumurile alu
necoase se va reduce 
considerabil ;

• la trecerile de pie
toni trebuie redusă vite
za autovehiculelor 
la limita evitării 
rui pericol;

• pietonii sînt 
să se asigure 
multă precauție.

pînă 
orlcâ-

rugațl 
cu mai 

întru- 
cît spațiul de frînare 
autovehiculelor pe 
drum alunecos este 
mult mai mare decît 
condiții normale.

♦
Duminică, 4 decem

brie a.c., an drept de 
circulație autourismele 
proprietate personală 
înmatriculate sub număr 
FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

al 
un 
cu 
în

Invitatul emisiunii: |
Mlreea Lueescu, an-i 
trenorul echipei na-J 
ționale de fotbal. ’ 
Muppets.

16,45 Noiembrie — cronica ( 
evenimentelor politi- • 
ce.

19.00 Telejurnal.
19,15

19.45

19.55
20,15

I
Omagiul și legămîn-, 
tul solemn ale tine | 
rei gene-ații la Alba. 
Iulia.
Energia — o probie-' 
tnă a tuturor.
Teleenciclopedia. j 
Unirea — visarea de; 
veacuri și Înalta Im- • 
plinire a poporului 
român.
Film serial :

Frontul invizibil.
Și la lași... varietăți ! 
Spectacol cu public. ' 
Telejurnal |

>0 Romanțe la Iași. ț

i

• » i
retribuire, conform l 

Legii 57/74.
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