
PROLETARI DLV TOATE ȚARIL g, UNIȚl-VAl

Steagul roșu BAN AL COMOITULUIMUWU PETROȘANI Al PC I 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Încheierea Consfătuirii de lucru 
de la C.C. al P.C.R., 

pe probleme de agricultură

ANUL XL, NR 9 7*0 SiMBĂTA, 10 DECEMBRIE 1933 4 PAG. — 50 BANI

Eficiența măsurilor întreprinse: 
de la „minus0, la „plus“

Sub președinția tova
rășului Nicolae 
Ceaușcscu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, vineri, 9 decembrie, a 
avut loc ședința de închi
dere a Consfătuirii de lu
cru de la C.C. al P.C.R., 
pe probleme de agricultu
ră.

La intrarea în sală, 
conducătorul partidului și 
statului a fost salutat cu 
deosebită căldură șl pro
fundă stimă de partiei- 
panții ia lucrări, care au 
aplaudat îndelung, au 
scanda» cu putere numele 
partidului și al secreta
rului său general.

Pornind de la orientări

© „O singură cauză — indisciplina. 
Dar aceasta este subiectivă", se intitula 
ancheta noastră, din 19 noiembrie, reali
zată de sectorul I al I.M. Vulcan £ S-au 

I îndreptat lucrurile * £ Fină la sfîrșitul 
lunii noiembrie, brigada condusă de Flo
rin Șerban a recuperat 370 tone de căr

bune din minusul de 500 tone, Q După 
apariția anchetei, producția medie zilni
că a brigăzii a crescut cu 50 tone de căr- 
buno • Dacă în luna octombrie sectorul 
înregistra un minus de 3000 tone de căr
bune, luna noiembrie a fost încheiată cu 
un plus de 1700 tone.

le și indicațiile de mare 
însemnătate teoretică și 
valoare practică ale secre
tarului general al partidu
lui, consfătuirea s-a cons
tituit într-o temeinică și
cuprinzătoare 
problemelor 
agriculturii, 
desfășurate 
muncii de pe 
de-al treilea

analiză a 
de bază ale 
a activității 
de oamenii 
ogoare în cel 
an al cinci

Două au 
fost direcțiile 
în care s-a 
acționat pen
tru sprijini
rea concretă, 
operativă și 
eficientă a

de aprovizi
onarea brigă
zii lui Florin 
Șerban, care 
iși desfășoa
ră activitatea 
la trei fron
turi de lucru.

nalului șl, totodată, într-o 
adevărată tribună a expe
rienței înaintate, a promo
vării celor mal noi și efi
ciente cuceriri ale științei 
și tehnologiei agricole. In 
același timp, consfătuirea 
a prilejuit dezbaterea a-

profundată a jianului de 
dezvoltare a ugrlculturii po 
1984, a pre vederilor pio- 
grarnelor prioritare pen
tru fiecare sector și profil 
agricol, a jalonat direcți
ile în care trebuie concen
trate eforturile în vede
rea înfăptuirii obiectivelor 
noii revoluții agrare.

La dezbaterile din ulti
ma zi a lucrărilor au luat 
cuvîntul par ticipanții la 
Consfătuire.

Analizînd, cu înaltă răs
pundere comunistă. In spi
rit critic și autocritic, bi
lanțul anului 1983, rezul
tatele pozitive, ca și nc- 
împlinirile acestei perioa
de, vorbitorii au arătat că 
se impune cu necesitate 
îmbunătățirea radicală a 
întregii activități, în scopul 
creșterii producției vege
tale și animale, a produc
tivității muncii, a eficien
ței, realizării unei noi ca
lități și în această ramu
ră a economiei.

S-a reliefat că amploa
rea și complexitatea p 
vederilor planului pe 1984 
pun în fața organizațiilor 
județene și comunale de 
partid, ministerului de re- 
sort, direcțiilor generale 
și celorlalte organisme a- 
gricole județene. condu
cerilor consiliilor unice
agroindustriale, ale unită
ților de stat și cooperatis
te sarcini importante în

direcția organizării exem
plare a producției și a 
muncii, mobilizării tutu
ror mijloacelor materiale 
și foițelor umane pentru 
rea Uzarea lucrărilor agri
cole la termenele stabilite 
și la i'n nivel calitativ su
perior.

■S-a relevat că prevede
rile planului pe amil 1984, 
elaborate sub directa în
drumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, cores
pund pe deplin p bili- 
tăților de care dispune a- 
gricultura noastră. In a- 
cedt sens, pa.-ticipanții la 
dezbateri nu mențioi it că 
eforturile principale v. r ft 
îndreptate în direcția va
lorificării mai bune a po
tențialului productiv al pă- 
mîntului, utilizării cu ran
dament maxim a întregu
lui fond funciar ai t'.rli, 
acționîndu-se persev,- ent 
în vederea înfăptuirii Pro
gramului național de asi
gurare a unor producții si
gure și stabile.

Participant’; la dezba
teri au exprima’ angaja* 
mentiil lucratorilor din a- 
gricilltură de a face totul 
pentru transpunerea î ia
tă a indicații!- r tova șu- 
lui Nicolae Ceaușescu ■ ad
iind îndeplinirea exem
plară a planului pe 1934

(Continuare în p>g ? 4-3)

brigăzii conduse de Flo
rin Șetban, de la sectorul 
1 al I.M. Vulcan. în ve
derea depășirii greutăți
lor cu care s-a confrun
tat. Că ele au și dat rezul- 
' ițe se poate constata: în 

mi octombrie, brigada a 
■as sub pian cu 2500 

■ie de cărbune. La pri
ma decadă din noiembrie 
minusul era de 500 tone. 
După apariția anchetei și 
luarea măsurilor de cu
viință, formația a recu
perat din minus și a în

cheiat luna noiembrie cu 
un minus de doar 130 
tete. Cum s-a acționat? 
Interlocutor — sing. Scă
rii!» Pantiloiu, șeful sec
torului I:

— In primul rtnd ne-am 
ocupat de aprovizionarea 
locului de muncă eu ce
le necesare. Dacă pină în 
20 noiembrie la sector e- 
xista -doar o echipă de 
aprovizionare. acum am 
înființat-o și pe cea 
de-a doua. Cu preponde
rență formația s-a ocupat

Aceasta a determinat ca 
oamenii de la front să 
se ocupe de problemele 
frontului, in nici un caz 
de transportul lemnului 
sau al altor materiale. In 
aceeași ordine de idei, de 
a lăsa oamenii să se o- 
cupe de problemele lor, 
am asigurat artificieri, 
pentru fiecare schimb, in 
așa fel incit cel puțin li
nul dintre cele trei fron-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Prin rezultatele deo
sebite obținute în mun
că, și la finele acestui 
au minerii din formația 
de lucru condusă de 
Francisc Kovacs de 
la ni i ii a Petri- 
La se situează pe u- 
huI din locurile frunta
șe în întrecerea socia
lista în rîndul brigăzilor 
ee lucrează la deschi
derea și pregătirea u- 
nor noi fronturi pro
ductive. In imagine, 
destoinicul brigadier 
(in eentrti) alături de 
eîțiva ortaci.

Cu sentimentul 
încrederii în viitor

De fiecare dată cinci prin glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel r.zji autorizat purtător de 
euvint al inii- guliu popor, u fost rostită dorința 
noastră fierbinte de pace, de fiecare dată cî::d 
România s-a afirmat prin noi inițiative în favoarea 
destinderii internaționale, am trăit sentimentul în
crederii în viitor. Conducătorul nostru, tot mal cu
noscut și respectat in lume, se preocupă cu cea mai 
înaltă -ăspundere de destinele noastre, Iși consacră 
a ’.ivitatea cauzei vitale a omenirii, m iv ază i. -.- 
tru dreptul la viață liberă și independentă al tu
turor locuitorilor planetei noastre.

Această stare sufletească, de încr-deh', am tră
it-o și în seara zilei de 1 decembrie. Expunerea se
cretarului general al partidului. prilejuită de sărbă
toarea Marii Uniri a cuprins din n >u soluții realis
te pentru înlăturarea pe cale pașnică a d fererde.. r 
dintre state, pentru instaurarea Unui climat de 
încred-re între popoare. Am ascu t t, in acea seară, 
la televizor, cu deosebită satisfacție cele spuse de 
tovarășm Nicolae Ceaușescu și am știut că odalfl cu 
mine, milioane de oameni ai muncii din patria noa - 
trâ își îndreptau gîndurile spre conducătorul parti
dului și catului nostru, ca expresie a recuncz; n- 
ței pentru tot ceea ce face spr > Urnele: popc.ru -r, 
pentru salvarea civilizației uni : > a o catast fă 
nucieră.

La locul nostru de muncc, .n abatajele sec o- 
rului, la inii arca sau ieșirea dm sublet ari minerii 
au dat expresie acelorași sentiment » d _■ încred re 
intr-un viitor fără arme nucleare. Din nou, opinia

Ing. Emilian NEAGOE. 
șeful sectorului III, I.M. Dilja

(Continuare in pag. a 2-ai

jCETĂȚENlT
Reducerea cu 

i5O7. 
ja consumului de 
i energie electrică 
1 — un obiectiv 
j mobilizator, un e- 
i talon al respon- 
I săbii ^tii civice.

Resurse incomplet valorificate, în orele de consum de vîrf
Joi seara, după ora 18, o echipă de reporteri și 

reprezentanți ai I.K.E. — secția Petroșani — a în
treprins un raid în zona centrală a reședinței de 
municipiu pentru a constata cum se acționează in 
vederea reducerii consumului de energie electrică 
cu 50 la sută.

Prezentăm pe scurt cîteva din constatările noas
tre care pun in evidență existența unor importante 
resurse de economisire a energiei electrice care 
nu sînt valorificate la nivelul posibilităților.

Automatele de scară nu sînt obiecte 
de decor I

In zona noului cartier 
de locuințe Pctroțani-Nord 
unde s-au mutat în acest 
an sute de familii, toate

noile blocuri au fost do
tate cu automate de sca
ră, conform proiectelor de 
execuție. Dar ce folos din

RAID-ANCHETĂ

moment ce la nici unul 
din blocuri acestea nu 
sînt utilizate.

Pe strada C. Miile, bloc 
5, sc. II automatul de sca
ră avea capacul smuls și 
nu era introdus în circui
tul iluminatului casei scă

rilor, așa cum ar fi fost 
normal. încă de la intrare 
constatăm, în schimb, că 
ardea un bec de 75 W, ca 
dealtfel și la nivelurile 
superioare. Nu erau sufi
ciente becuri de 25 VV ? 
La intrare în subsol arde,

inutil, un bec'dv KJO W. 
Becul era racordat, separat, 
la sursa dc alimentare cu 
energie printr-un transfor
mator. Se irosea astfel e- 
nergie electrică, cit pentru 
patru becuriI

In același bloc, pe sea
ra I, am întîlnit o situa
ție asemănătoare . automa
tul de scară, deși se vedea 
că fusese montat, dispă
ruse, iar casa scărilor era 
iluminată de becuri de 60 
tV șl, respectiv 75 W.

Raid realizat de
V. STRAUȚ, 
Gh. SPÎNU

(Continuare in pag a 2-a)
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...Și elefant să fi fost!

A I

în această perioadă ce
le mai căutate animale 
sînt porcii care, potrivit 
prețului stabilit de 
mercurial, trebuie să se 
vîndă, în piața de anima
le din Petroșani, cu pre
țuri diferențiate (de la 
16 la 21 leii, în funcție 
de greutate. împreună cu 
ofițeri și subofițeri de la 
Miliția municipală 
întreprins, ieri, un 
pentru a constata

am 
raid 
cum 

sînt respectate prevederi
le legale.

Primul care a vîndut 
(mai bine spus, a vrut să 
vîndă) a fost Mitroaică 
Gheorghe (din comuna 
Crasna — Gorj). Client : 
Avram Nicolae (Petrila), 
preț : 7 700 lei. Pentru un 
porc de 130 kg! Interesant 
este că porcii e- 
rau cîntăriți... cu o- 
chiul. Aceasta pentru că, 
abia pe la ora 9 a venit 
și un cîntar, Prodana A- 
na de la Administrația 
piețelor lin Petroșani a- 
mintindu-ne că „nimeni 
nu cîntărește*. Recoman
dările dumneaei de a vin
de cu prețul înscris pe 
mercurial (mai spunea că 
altfel „dați de bucluc*), 
făcute concomitent cu în- 
mînarea unui bon, nu se 
respectă c.îtuși de puțin.

Cu același sistem de 
„cîntărire” am fost mar
tori ia următoarele: mi
nerul Hărșan Ion, din 
Lupeni.

din
Lupeni. a cumpărat, cu 
6 000 lei de la iancu Pe
tru (din Sălașul de Sus, 
muncitor la abatorul din 
Hațeg) un porc de apro
ximativ 150 kg; Alexă Ro
mulus (din Baru) a pre
tins 8 800 lei. pentru u- 
nul, și 5 700. pentru al
tul, Dane Tiberiu 
troșani) a cumpărat 
porc de aproximativ 
kg de la Vlad Ion 
lașul de Sus) care
V_________

(Pe- 
un 
120 

(Să- 
ne-a

■ I

țoa
le

Și— 
fost 
Ae- 
de 
i-a

IN GOANA CAILOR 
PUTERE

jn seara zilei de 6 de
cembrie, în jurul orei 21 
„încălzit1* zdravăn de a- 
burii alcoolului pe care 
îl consumase, Mircea Ru- 
su, depanator radio-TV la 
Cooperativa „Straja1* din 
Lupeni, s-a urcat la vo
lanul autoturismului 2 HD 
8894, a pus în funcțiune 
caii putere, a aprins 
te luminile pe care 
avea la dispoziție 
„dă-i bice**. Cursa i-a 
întreruptă în cartierul 
roport de agentul 
circulație, căruia nu 
fost greu să constate mo
tivul care îl determina pe 
neînfricatul conducător 
auto să circule cu viteză 
mare și cu toate luminile 
apr.nse, punînd astfel în 
pericol pe ceilalți condu
cători auto care circulau 
regulamentar și cu o vi
teză adaptată condițiilor 
de drum. Fiind invitat la 
spital pentru a i se re
colta probe biologice In 
vederea stabilirii alco
olemiei, a încercat să se 
împotrivească și să dispa
ră în noapte Greu, dar 
acestea i-au fost recolta-

I 
!
I
I 

DOTARE. Atelierul de 
reparații al secției de 
transport din cadrul Au
tobazei C.M.V.J. a fost 
dotat cu 7 macarale tip 
F 1250 MH, utilaje care, 
pe lingă, reducerea efor
tului fizic al mesei ișilor, 
contribuie la creșterea 
productivității muncii, 
(V.B.)

TfvASEE. Douăsprezece 
autobuze, alimentate cu

spus că I-a dat cu 3 700. 
De fapt orețul fusese sta
bilit la 6000, dar la in
tervenția noastră i s-au 
numărat omului 3700 lei. 
Omul și-a luat porcul și 
a plecat Mulți dintre cel 
care vin să vîndă nici 
măcar nu au acte de pro
prietate și certificate de 
sănătate a animalului. 
Astfel este Bărcan Nicu 
(din Livezeni, strada Să- 
lătruc 19, muncitor la 
secția de mobilă) care, 

în portbagajul „Trabantu- 
lui* avea 2 purcei a 30— 
40 kg, pretinzînd 3 500 
lei pentru fiecare. Altul:

ANCHETA 
noastră

Diaconescu Grigore (din 
Bumbești-Jiu, Gorj) avea, 
în Dacia 1300, 12 purcei 
de 2 luni; prețul — 1 200 
lei bucata.

Cei mai mulți dintre 
cei ce vindeau, sînt din 
zona Hațeg. Ei nu vin cu 
porcul pe jos, tocmai de 
acolo, ci cu autocamio- 
ne. împreună cu șoferi 
cum este Iancu Ion Ște
fan care a transportat, cu 
autocamionul 21-HD-4105, 
de 7,5 tone (pe foaia de 
parcurs 480010 era înscris 
ca punct de lucru distric" 
tul de drumuri Livadia), 
de la Sălașul de Sus, 14 
porci. Mașina era 
xată, bineînțeles.

Vinerea, în piața 
nimale, se cer fără 
reținere sume de 
6 000 lei.

— Pentru un porc de 
cel mult 110 kg mi s-a 
cerut 6 800 lei, spunea 
minerul Nicolae Anton de 
la mina Aninoasa. Este 
exagerat, nici noi nu cu
legem banii...

neta-

de a- 
nici o 
peste

te și vor constitui o do
vadă în fața legii care 
urmează să-și spună cu- 
vintul. Au mai fost găsiți, 
în această săptămînă, con
ducând sub influența alco
olului Constantin Mirea 
de la I.U.G.T.C. Craiova 
(31-DJ-8319) și Florin Dră- 
gan de la I.T.S.A.I.A. (30- 
HD-5057). Sancțiunile a- 
plicate : permisele reținu
te în vederea suspendării 
și 500 de lei amendă în 
cazul ultimilor doi și poa
te îi vor face șl pe alții 
să mediteze dacă merită 
să... riști.

RECOMANDĂRI
în ultimele zile s-au 

înregistrat 23 de acciden
te de circulație din cauza 
poleiului depus pe partea 
carosabilă a drumului, de 
aceea se recomandă con
ducătorilor auto amatori 
și în mod special celor în
cepători să evite deplasă
rile cu autoturismele pro
prietate personală dimi
neața și după lăsarea se
rii. iar, dacă o fac, să 
folosească numai trine de 
motor. ★

Duminică, 11 decembrie 
a.c., au drept de circula
ție autoturismele proprie
tate personală, înmatricu
late sub număr CU SOȚ.

gaz metan, asigură trans
portul în comun pe rute
le Coroești — Băcbăteni 
Coroești — mina Vulcan 
și alte trasee locale. Fină 
la sfîrșitul anului, 20 de 
autobuze și 5 autocamioa
ne ale A.U.T.L. vor ti a 
llmentate cu gaz metan. 
(IV.)

PROPAGANDA VI
ZUALA. Foarte bine puse 
la punct și ireproșabil 
realizate din punct de 
vedere grafic cele două 
gazete de perete ale minei 
Petrila — „Minerul** șl

de proprietate, 
Ravai Francisc a 
lei
munciți pentru

Fiilop Varvara din Pe
troșani a cumpărat și ea 
un porc cu 8 000 Iei de 
la Cornenci Viorel (Riu 
de Mori) care nici nu a- 
re acte 

lăcătușul 
dat 8 600

— Cît 
acești bani 7

— Păi, vreo 3 luni de 
zile.

Ca să ia „temperatura* 
pieței a venit și mașina 
de intervenție 31-HD-5557 
de la I.G.C.L. Petroșani. 
Șoferul Constantin Aurel 
era revoltat cînd i-au fost 
reținute actele (venise cu 
„doamna Loy Suzana ș* 
inginerul Zborza Ștefan*), 
amenințînd că „va merge 
sus*. Cît de sus, oare 7

într-un cărucior, Du- 
mitrache Mihai (din Pe
trila, lucrează la mina 
Lonea) avea cîțiva purce- 
luși.

— Cu cît li dați?
— 1 100.
— Perechea 7
— Da ce, îi varză7
Așa se ajunge la pre

țuri de speculă, Încura
jate de cetățeni cum este 
Nicoară Traian, lăcătuș la 

care 
„bag

I.U.M. Petroșani, 
ne-a spus „franc* 
porcul omului ăsta în co
teț*, refuzînd orice dia
log. Ceva mai tîrziu a 
spus că l-a cumpărat, cu... 
9 800 lei, de la Bistrian 
Romulus din comuna Rîu 
de Mori. Pe cine stimu
lează procedînd astfel 7

Sînt doar o parte din 
cele văzute și înregistra
te. In situații de acest fel 
opinia publică trebuie să-și 
spună cuvîntul, pentru a 
nu încuraja specula, aces
te prețuri exorbitante, ca 
și cum porcul ar fi... 
lefant !

Tibcriu SPATARU

Oră în cadrul labo
ratorului chimic de la 
Liceul industrial Petro
șani.

(Urmare din pagina I)

71 din

Preocupări pentru 
dar nu ia nivelul
La blocul ar. 

același cartier, preocupări
le pentru buna gospodărire 
a energiei electrice sînt 
evidente. Pe scara a Il-a, 
cu excepția parterului, la 
toate etajele, becurile au 
fost înlocuite cu tuburi 
fluorescente de cîte 20 W 
fiecare. Același lucru l-am 
văzut și pe scara a IlI-a. 
Din păcate nici aici nu 
sînt folosite automatele de 
scară. Deși la darea în fo
losință a blocurilor erau 
montate, în prezent nu

Nocturnă de săniuș pe strada Parîngulul
Spre bucuria copiilor, pe 

strada Parîngului, într-un 
perimetru restrîns ardeau

„Tineretul și producția'*. 
Ambele trateaza o proble
mă de mare actualitate 
—- economia de energie.

AMINARE SAU... „AM
NEZIE11. Chioșcul alimen
tar din incinta spitalului 
orășenesc Lupeni asigură 
păstrarea în condiții „mult 
mai bune1* a alimentelor. 
Am folosit ghilimelele 
pentru a sublinia faptul 
că în chioșc temperatura 
este inacceptabil 
zută. Deși s-au 
condițiile pentru 
rea unei sobe de

de scă- 
pregătit 
instala- 
încălzit

Cu sentimentul
A J ••încrederii 
în viitor 

(Urmare din pag. I)

generală a minerilor a fost 
însoțită, cum era și firesc, 
de hotărîrea de a face mai 
mult pentru întărirea e- 
conomică a patriei. Este 
nevoie de tot mai mult 
cărbune, sîntem conștienți 
de acest deziderat major al 
actualei etape și ne stră
duim să valorificăm cu re
zultate cît mai bune poten
țialul productiv al sectoru
lui. în noile condiții de 
lucru create prin generali
zarea acordului global am 
Intensificat preocupările 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei și putem spune 
că pe fondul unei activi
tăți responsabile obținem 
rezultate mai bune la ex
tracția cărbunelui. Ne vom 
mobiliza și în continuare 
pentru a face să crească 
partea noastră de contri
buție la întărirea economiei 
naționale, conștienți că 
această cale susținem 
treaga politică externă 
partidului șt statului,

Resurse incomplet valorificate

buna gospodărire, 
exigențelor actuate 

mai există. Cofretele care 
trebuiau să le. protejeze nu 
au fost închise cu lacăte. în 
prezent locatarii se văd 
nevoiți să plătească' _ din 
propriul buzunar valoarea 
destul de ridicată a aces
tor automate de scară.

Pe strada Ui» Pintilie, la 
blocul turn P 1 nu au fost 
și nici nu sînt instalate 
automate de scară. Palie
rele celor zece nivele sînt 
prevăzute cu o 
sursă de iluminat, 
loc, dar nu este 
decît la etajul I.

singură 
la mij- 
folosită

patru becuri cu vapori de 
mercur a cîte 250 W fie
care! Sursa de lumină pro-

operația este amînată. Sau 
a fost uitată 7 (A.T.)

INVITAȚIE LA SCHI. 
Pe pîrtiile de schi din 
masivul Paring șj lingă 
cabana Straja, stratul de | 
zăpadă permite practica
rea schiului. In Paring, 
grosimea stratului de ză
padă, este, după cum 
am aflat de la stația me
teorologică, de 30 cm, iar 
instalațiile de baby-skylift | 

vor fi puse în funcțiune . 
după solicitări. (V.S.)

Rubrică realizată de I 
Mircea BUJORESCU 1

Eficiența măsurilor 
întreprinse : 

de la „minus",
*«la „plus

(Urmare din pag. I)

era

turi de lucru să prindă 
două pușcări pe zi.

— Problema cea mai 
acută care a revenit de
seori in discuții 
disciplina...
— Aceasta era de fapt 

ți cauza principală a ră- 
minerilor in urmă ți 
nivel de sector. Altfel nu 
este explicabil cum, 

octombrie sectorul 
un minus de 3000 
de cărbune, iar in 
noiembrie ne-am

la

în
luna 
avea 
tone 
luna 
realizat sarcinile, depășin- 
du-le cu 1 700 tone, în
deosebi prin creșterea 
productivității muncii. In 
medie cu 300 kg pe post. 
Adevărul este că am lăsat 
duhul blindeții mat la o 
parte ți am trecut la mă
suri hotărîte. Am renun
țat la absentomani. „Lec
ția* a prins bine. Spre

venea de la doi stîlpi pen
tru iluminatul public, de 
la intrarea în blocul 2, 
scara III, și respectiv de la 
intrarea 
intrările 
blocuri,
adevărate improvizații, ca-

în blocul 19. La 
în cele două 
instalațiile sînt

2000 W pentru citirea unor termometre...
încă de departe ne atra

ge atenția o lumină pu
ternică la punctul termic 
nr. 12. Intrăm în sala a- 
paratelor de contracurent și 
constatăm că era ilumina
tă la un capăt de un bec 
de 400 W, iar la celălalt 
de un alt bec de 250 W cu 
vapori de mercur. In încă
perea alăturată, unde sînt 
instalate pompele și apa
ratele de măsură și con
trol ardea, de asemenea, un 
bec cu vapori de mercur 
de 250 W, iar într-un colț 
s-a găsit și un reșou de 600 
W, evident folosit numai 
pentru fierberea cafeluțe- 

Iată, deci, doar câteva 
ficate pentru reducerea 
lectrică, de valorificarea cărora sînt direct răspunză
toare asociațiile de locatari respective, care au obli
gația cetățenească de a gospodări mai bine energia 
electrică. Problema economisirii energiei electriee, a 
reducerii consumului cu cel puțin 50 la sută, consti
tuie o necesitate stringentă, o obligație a fiecărui 
cetățean. Pe scările blocurilor, in apartamente, fie
care cetățean poate și trebuie să contribuie activ la 
mai buna gospodărire a energiei electrice, la utiliza
rea celei mai ieftine resurse aflată la îndemina tu
turor — evitarea risipei, economisirea, fiecărui kilo- 

,v.at de energie!

exemplu, în brigada lui 
Florin Șerban s-au înre
gistrat, In octombrie, 36 
nemotivate, iar in noiem
brie, doar 13. De, la în
ceputul acestei luni, in 
această brigadă nu sini 
decît... 3 absențe nemoti
vate. Aceasta a determi
nat ca brigada să-și reali
zeze ritmic preliminarul 
zilnic, să ‘ie „la plan* ți, 
în felul acesta oamenii să 
aibă K = 1,1 — 1,2. In
tervine ți cointeresarea. 
Am căutat ți ne străduim 
în continuare să asigurăm 
formației o plasare de 
13—14 oameni pe schimb, 
avînd grijă să nu lipseas
că minerii ți ajutorii mi
neri. In felul acesta am 
reușit să avem, la zi, un 
plus de 450 tone de căr
bune, dovedind că și an 
sectorul 1 există o at
mosferă propice realizării 
sarcinilor.

I

re contravin nu numai re
glementărilor privind re
ducerea Consumului de »- 
nergie electrică, ci și nor
melor de securitate In 
plus, la intrarea în casele 
scărilor celor două blocuri 
ardeau becuri de cîte 75 
VV.

lor. De ce atîta risipă din 
moment ce aici pot fi fo
losite cel mult trei becuri 
fluorescente de cîte 60 W? 
Pentru citirea parametrilor 
la aparatele de măsură și 
control poate fi suficientă 
o simplă lanternă I

O situație asemănătoare 
o întîlnim ’.a punctul ter
mic nr. 10, unde luminau, 
la fel de inutil, două becuri 
cu ardere incandescentă a 
cîte 500 W fiecare. După 
cîte am aflat de la mane- 
vranții de serviciu de la 
aceste două puncte termi
ce aceste instalații de ilu
minat funcționează de cir
ca 7 ani de zile !

dintre resursele nevalori- 
consumurilor de energie e-
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încheierea Consfătuirii de lucru de la C.C. 
al P.C.R., pe probleme de agricultură

(Urmare din pag. 1) 

și pe întregul cincinal pen- 
tru înfăptuirea noii revo
luții agrare, obiectiv prio
ritar stabilit de Congresul 
al Xll-lea al partidului.

Primit ca puternice o- 
vații, în Încheierea lucră
rilor consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar genera! al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

S.U.A, - SIMPOZION

Cu vin ta rea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu mare 
interes, cu deplină satis
facție și aprobare, fiind 
subliniată. In repetate rîn- 
duri, cu puternice și înde
lungi aplauze, cu urale și 
ovații. Toți cei prezenți 
și-au manifestat hotărîrea 
fermă de a acționa cu dă
ruire pentru înfăptuirea 
sarcinilor de mare răspun
dere ce revin celor ce 

muncesc pământul țării, 
transpunerea în viață a o- 
rientărilor formulate cu 
clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vede
rea amplificării contribu
ției agricultui ii la crește
rea continuă a avuției na
ționale și bunăstării între
gului nostru popor, ia dez
voltarea generală a patri
ei, întărirea suveranității 
și independenței, a presti
giului României în lume.

La încheierea consfătu
irii, particlpanții au făcut 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu o caldă și entu
ziastă manifestare de dra
goste și prețuire dind glas, 
în numele tuturor oame
nilor muncii din agricul
tură, celor mai alese senti
mente de înaltă stimă și 
profund respect, de adîn- 
că recunoștință pentru tot 
ceea ce face în Interesul 
înfloririi satului româneșc, 
al bunăstării întregului 
popor.

(Agerp.es)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Apașii : Unire*; 
Năpasta.

LONEA ; Misterele 
București ului.

ANINOASA : Căderea 
Imperiului roman.

VULCAN — Luceafă
rul ; Haiducii.

LUPENI — Cultural;
Iubire fără soare.

URICANI: Haiducii
lui Saptecai. t

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

tămină (parțial co
lor).

l-l .00 Fotbal: Steaua — 
F.C. Baia Mare. 
Transmisiune di

rectă de la Stadi
onul Steaua.

16,45 SAptămîna politicii
17,00 închiderea progra-

mulul.
19,00 Telejurnal (parțial

color).
19,15 Actualitatea în e-

conomie.

I I 
I
I
l

19 30 Teleenciclopedia. 
20,00 Film serial :

„Frontul invizibil"
Episodul 7 (color).

20,50 Ritm și muzică cu 
formația îuliu
Dandoțt

21,00 Telefilmoteca de 
aur — Grigcre Va- 
siliu — Birlic.

I

Medalion 
tografic și 
Partea I.

clnema- 
teatral.

21,45 Telejurnal 
color).

(parțial

22,00 Varietăți do iarnă.
23,00 închiderea 

inului.
progra-

i
I

„Contribuția țărilor mici și mijlocii la promovarea păcii: 
rolul președintelui Nicolae Ceaușescu “

La Universitatea din 
Maryland a avut loc sim
pozionul .Contribuția țări
lor mici și mijlocii Ia pro
movarea păcii i rolul pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu" — importantă 
manifestare științifică, des
fășurată sub auspiciile a 
două dintre cele mai pres
tigioase centre de învă- 
țămînt superior și de stu
diere a problemelor inter
naționale din Statele Uni
te ale Americii — Centrul 
pentru dezvoltare interna
țională al Universității din 
Maryland ți Institutul de 
studii intematiorele avan
sate al Univers tății Johns 
Hopkins.

Au participat persona
lități ale vieții politice și 
științifice din S.U.A., cadre 
de conducere din princi
palele departamente gu
vernamentale, între care 
Departamentul de stat și 
Ministerul Comerțului, 
reprezentanți ai Consiliu
lui Securității Naționale, 
oameni de știință și cerce
tători de prestigiu din 15 
institute și centre de stu
dii privind problemele in
ternaționale de pe întregul 
teritoriu al Statelor Unite, 
cadre universitare și cer
cetători științifici din par
tea a 11 universități ame
ricane, consilieri și alți 

funcționari superiori ai 
Casei Albe și ai altor ins
tituții din admiaistrația 
S.U.A. Au fost prezenți, de 
asemenea, oameni de ști
ință și cercetători în pro
blemele internaționale din 
Marea Britauie, Japonia șl 
din alte țări, președintele 
Societății Mondiale de 
Prospectivă.

Deschizînd lucrările sim
pozionului, președintele se
siunii, prof. dr. Edward 
Azar, directorul Centru
lui de dezvoltare interna
țională a Universității din 
Maryland, a relevat că 
reuniunea a fost organiza
tă cu scopul de a discuta 
o problemă de cea mai ma
re însemnătate teoretică și 
practkă în viața interna
țională — aceea a rolului 
României, a țărilor mici 
și mijlocii în lumea con
temporană, subliniind că 
acest rol este ilustrat în- 
tr-o manieră concludentă 
și reprezentativă de con
cepția de politică externă 
și activitatea susținută des
fășurată pe arena mondia
lă de România și de con
ducătorul ei, președintele 
Nicolae Ceaușescu. - După 
ce a arătat că este vor
ba de prima reuniune de 
acest gen organizată pe 
planul relațiilor româno- 
americane, vorbitorul a re

liefat că simpozionul re
prezintă o mărturie a in
teresului crescând al oa
menilor de știință, 81 ca
drelor didactice și cercetă
torilor americani, ca și al 
celor din numeroase alte 
țări ale lumii, față de ac
tivitatea României și a 
președintelui ei, pusă în 
slujba idealurilor de pace 
și înțelegere internațională.

Principala comunicare 
științifică din cadrul sim
pozionului, „Rolul țărilor 
mici în societatea mondi
ală contemporană”, a apar
ținut prof. dr. John Bur
ton (Marea Britanie).

Prof. dr. Murray Pola- 
koff, prorector al Univer
sității din Maryland, de
can al Departamentului de 
științe sociale, a adresat 
un salut partieipanților la 
simpozion din partea con
ducerii, cadrelor didacti
ce și studenților uaiversl- 
tății.

Au mai rostit alocuțiuni 
la simpoiaon prof. dr. 

Mihai Todosia, de la Uni
versitatea Ai. I. Cura dm 
Iași, Helmut Soonnenfeld. 
fost asistent al Secretaru
lui de Stat al S.U.A, pint, 
dr; Radu Florescu, de la 
Boston College, dr. Dan 
pattir, profesor invitat la 
Centrul de studii strategi
ce și internaționale al U- 

niversiiății din George
town, prof. Mircea Malița, 
ambasadorul României în 
S.U.A.

In dezbateri au fost re
levate relațiile bune și 
constructive dintre Româ
nia și Statele Unite ale 
Americii, reflectate în în- 
tîlnirile recente ale pre
ședintelui N i e o 1 a e 
Ceaușescu cu vicepreșe
dintele George Bush șl cu 
ministrul comerțului. Mal
colm Baldrige.

S-a degajat. totodată, 
părerea generală că orga
nizarea simpozionului și i 
dezbaterile deosebit de in
teresante prilejuite de a- 
ceastâ manifestare științi
fică vor contribui de o 
manieră eficientă la o 
mai bună cunoaștere în 
Statele Unite șl în alte 
țări ale lumii a aportului 
teoretic și practic al Româ
niei. ai șefului statului ro
mân la afirmarea concep
tului viabil al rolului im
portant pe care națiunile 
mici și mijlocii pot și tre
buie să-l joace în viața 
internațională, în apărarea 
intereselor lor legitime, a 
dreptului fiecărei țări, al 
fiecărui popor la dezvol
tare liberă șl independen
tă, la o viață demnă, ia 
progres, bunăstare și pace.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru cărbune Petroșani 
cu sediul în Petroșani, strada M. Viteazul nr. 3, 

încadrează:
• ingineri cu sfagiatura terminata pentru 

activitatea de cercetare și proiectare, în specia 
litățile: exploatări miniere, electromecanică ș> 
construcjii-instalajii. *

Informații suplimentare se obțin la compar
timentul personal at institutului.

Mica publicitate
SCHIMB apartament do

uă camere Lonea, cu si
milar Petroșani. Telefon 
41015. (144)

PIERDUT foi parcurs 
Energoconstrucția Paroșeni 
nr. 90401 — Lică Ștefan;
9474841 — Copaci loan ;
0474843 — Bud rea Octa
vian. Le declarăm nule.
(1435)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliotecă 
(periodice) pe numele O- 

ANUNȚ DE FAMILIE

PĂRINȚII Mircea Și Geta profund îndurerați 
anunță decesul fiicei lor

NEDA NICOLETA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (1446)

neț Constantin Nicolae, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1437)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 1365, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1439)

PIERDUT legitimație 
sei-viciu pe numele Ben- 
de Ioana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1441)

Proiectul de rezoluție inițiat de delegația 
României, adoptat de Comisia juridică 

Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 

(Agerpres). — Comisia ju
ridică a Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat, 
cu acordul tuturor state
lor membre, proiectul de 
rezoluție privind dezvolta
rea și întărirea bunei veci
nătăți între state, inițiat 
de delegația României la 
actuala sesiune a Adunării 
Generale.

Alături de delegația ță
rii noastre au semnat pro
iectul de rezoluție delega
țiile a 30 de țări.

Rezoluția ia act de do
cumentul de lucru pre
zentat de România la a- 
ceastă sesiune privind 
conținutul bunei vecină
tăți. Sînt încorporate atît 
concepția, poziția de prin-

a

a

a pre
o 1 a e
căi SI

c. piu a României, 
ședintelui N i c 
Ces ușescu orivind 
moo'alități de întărire 
bunei vecinătăți ca factor
esențial în dezvoltarea co
laborării și păcii între 
state și popoare, ca ți con
siderentele 
numeroase 
mare a 
noastre de 
mă cu patru ani, în aten
ția forumului mondial, 
problema dezvoltării și în
tăririi bunei vecinătăți.

Insușindu-și șl sprijinind 
propunerea țării noastre, 
numeroase delegații au sub
liniat necesitatea de a se 
trece deîndată la elabora
rea unui document inter
național cuprinzător.

tr.țrimate de 
alte state ca ur- 
inițiativei țării 

a aduce, în or

A luat sfîrșit a cincea rundă 
de negocieri sovieto*americane 

GENEVA 9 (Agerpres). 
— La 6 decembrie a avut 
loc o ședință plenară a 
delegațiilor U.R.SS. și 
S.U.A. la negocierile pri
vind limitarea și reduce
rea armamentelor strate
gice (START). în acest fel 
a luat sfîrșit a cincea run
dă de negocieri sovieto- 
amerieane. Modificarea

situației strategice gene
rale legate de începerea 
amplasării de noi rachete 
americane în Europa im
pune ca Uniunea Sovieti
că 6ă reexamineze toate 
problemele care constituie 
obiectul dezbaterilor la 
negocierile START, rela
tează agenția TASS.

campionatului
ZURICH 8 (Agerpres). 

— De la secretariatul 
Federației internaționale 
de fotbal se anunță că 
pentru campionatul mon
dial din 1986 federațiile 
naționale vor trebui să 
prezinte o listă unică de 
20 jucători, și nu de 22 

pînă acum, 
fi înain- 
cu opt 
începerii

jucători ca 
Această listă va 
tat’ la F.I.F.A. 
zile înaintea 
fazei finale.

★

Detalii privind organiiarea 
mondial de fotbal din 1986

Președintele 
ei mexicane de 
anunțat că meciurile tur
neului final se vor dis
puta în localități situate 
la o altitudine variind 
între 900 și 1 800 m, ex
ceptând pe cele ce 
avea loc la Ciudad
Mexico, capitala țării fi
ind situată la altitudinea 
de circa 2300 m. Totoda
tă i fost acceptată oro 
punerea ea turneul final

Federați- 
fotbal a

vor 
de

din 1986 să înceapă la
31 mai și să se încheie 
la 29 iunie.

mi finale", „finală" și de
sigur meci pentru locu
rile 3—4.

ZURICH 8 (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcu
tă în legătură cu trage
rea la sorți a viitorului 
campionat mondial de 
fotbal, căpitanul echipei 
Angliei, Bryan Robson, a 
afirmat: „La prima ve
dere, componența gru-

*
★ TELEX ■ TELEX

Formuia de disputare a 
turneului final al viito
rului campionat mondial 
va fi în linii mari simi
lară cu cea utilizată la 
„Mundialul" spaniol din 
1982, adică 24 de forma
ții participante ce vor fi 
repartizate in șase gru
pe de cîte patru echipe. 
Se vor califica îți conti
nuare primele două cla
sate din fiecare grupă 
plus cele nrai bune pa
tru echipe (alese pe cri
teriu de număr de vic
torii, golaveraj etc) din
tre cele clasate pe locul 
trei în serii. Se va ajun
ge astfel la 16 echipe ca
lificate. < 
trece în
„sistemul 
n-itoriu) 
finală".

care se vor In- 
continuare după

I cupă" (elimi
ni „optimi de 
„sferturi", _se-

Potrivit declarației u- 
nui reprezentant al F1FA, 
meciurile tur-retur din 
preliminariile Campio
natului mondial vor 
cepe la 1 mai 1984 și 
trebui să se încheie 
15 noiembrie 1985, 
excepția grupelor de 
tru echipe ale zonelor 
europene, care se vor în
cheia la 30 septembrie 
1985, pentru ca 
clasate pe locui 
poată 
neele

Din 
lifică 
de echipe, la care se vor 
adăuga cele două califi
cate din oficiu ; Mexicul 
— țară organizatoare și 
Italia — deținătoarea tl- 

,’lului mondial.

în- 
vor 

la 
cu 

pa-

treia europene pa
ne fie favorabilă, 
echipa României 
prezenta un mare 

ro-
pus proble-

echipele 
doi să 

la tur-participa 
de baraj, 
preliminarii se ca

la turneul final 22

F.I.F.A., 
decla- 

sprți 
toate 

egale 
se

pei a 
re să 
Dar 
poate
pericol. Fotbaliștii 
mâni ne-au 
me și la ediția trecută, 
cînd am jucat de aseme
nea în aceeași grupă".

Președintele
Joao Havelange, a 
rat că tragerea la 
a decurs perfect, 
echipele au șanse
și timpul necesar să 
pregătească. După opinia 
sa, nu există grupă mai 
puternică sau mai slabă, 
totul depinzlnd de pre
gătirea fizică și tehnică 
a echipelor.

KUi.it 1 IA Șl AD.MIN1S 1 RA J IA Petroșani, sti. N. Bălcescu z, leieiiai.r uuu2 i»eci elariat». i.util, 42464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. N. Bălrescu 2,

Agerp.es
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AJ doilea „8“ al constructorilor
oe utilaje miniere

Viața spirituala 
merită și trebuie trăită 
la nivelul exigențelor
I a I.U.M.P„ peste 
| majoritatea tineri 

înalta misiune

I

V

3100 de oameni ai muncii, 
(65 la sută), înfăptuiesc 

privind asigurarea meca
nizării lucrărilor în subteran. Oameni care se bucu
ră de roadele muncii lor, își împlinesc personalita
tea, participînd, în calitate de creatori și benefi
ciari, la actul cultural-artistic, care, așa cum su
blinia secretarul general al partidului, are menirea 
să dobîndească o nouă calitate, apropiindu-se tot 
mai mult de locul de muncă. Intenția noastră este 
de a releva cum se desfășoară astăzi cel de-al doilea 
„opt- 

A
niei“, 
genia 
prinderii și președinte al consiliului de educație 
politică și cultură socialistă. Instructorul ei este teh
nologul Gheorghe Necula, ceilalți 9 membri sînt 
muncitori și ingineri stagiari.

— Corul tineretului, completează cu mîndrie Izi- 
dor Câpeț, secretar al comitetului U.T.C. pe între
prindere. este alcătuit din 64 de strungari, frezori, 
lăcătuși, electricieni, dintre care 40 sînt fete. Vîrsta 
medie — 23 de ani. In ediția precedentă a „Cintă- 
rn României" a repurtat locul I pe țară, a participat 
•u spectacole pe plan local, la spectacolul omagial 
de la București cu prilejul aniversării Eliberării; a 
jost înregistrat la TV și posturile de radio Bucu
rești, Craiova și Timișoara, ca dealtfel și brigada.

n ceea ce privește mișcarea artistică de ama
tori „în exercițiu" ar mai fi vorba de cintă- 
rețul folk Florentin Budea, inclus în cenaclul 

„Flacăra", de cîțiva dansatori și o solistă de muzică 
populară din formațiile casei de cultură, de doi ar
tiști plastici. La întrebarea — alte genuri artistice? 
— primim răspuns doar ridicarea din umeri. Nu 
demult la I.U.M.P. existau formații de teatru, 
montaj, dansuri (animator Ion Cimpoieru). Lipsa 
spațiului adecvat repetițiilor și spectacolelor dijmu- 
lește entuziasmul. O sală improvizată, unde se mai 
organizau pînă anul trecut, seri de dans și „joi ale 
tineretului" a fost demolată. ^Ziua' întreprinderii", 
in fond o suită de manifestări cultural-artistice,- găz
duită de așezămîntul cultural al sindicatelor din 
Petroșani, era programată in 26 noiembrie. N-a putut 
să se desfășoare, intrucît ziua a aparținut altei în
treprinderi.

a ceastă situație, deficiențele activității cultu- 
ral-artistice de la I.U.M.P. trebuie să atragă 

atenția forurilor municipale de cultură și e- 
ducație socialistă, ale U.T.C. și ale sindicatelor, 

intrucît aici există mulți tineri care urmează liceul 
sau institutul la seral, manifestă sete de cunoaștere, 
vor să-și lărgeascq orizontul cultural, să-și petreacă 
in mod plăcut timpul liber, nu numai ca beneficiari 
ai actului cultural-artistic. Organizațiile de sindicat 
și U.T.C. din întreprindere depun eforturi în acest 
sens, ni se anunță surprize proxime — înființarea 
a două formații ae muzică populară și, respectiv, u- 
șoară, dar fără, ajutorul material și fără îndruma
rea competentă a forurilor amintite, multe din 
dezideratele celui de-al doilea „8“ se pierd pe par
curs sau sînt amînate sine die...

Andrei APOSTOL

al constructorilor de utilaje miniere.
vem o brigadă artistică foarte bună, s-a re
marcat la faza pe ț a r ă a 
valului național „Cîntarea 

se bucură de întrebare jurista Eu-
Groza, vicepreședinte al sindicatului

Festi- 
Româ-

între-

Cu spectacolul science 
fiction „Ionuț și extrate- 
reștrii", Nicolae Gherghe, 
directorul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" Petroșani 
își demonstrează veleitățile 
de om total de teatru — 
actor, regizor și autor dra
matic. Surpriza debutului, 
o dramă s.f., 
dramaturgia 
dezvăluie o 
artistică gravă, frămîntată 
de destinul umanității. Pa
rabola filozofică apelează 
la vălul s.f., invitînd la 
meditație, solicitînd soluția 
angajării. O piesă pentru 
copii, cu cyborgi, adică ro
boți care trăiesc sentimen
te, datorită implantării unor 
bioreceptori, cu torbocani 
— dușmanii umanității, în 
fond germenii răului in
cluși în structura bipolară 
a rasei umane. La prima 
vedere, așa s-ar părea, dar 
structura morală a fantas
ticului propune un dialog 
al binelui cu răul, într-o 
succesiune dinamică, 
șantă, care admite 
feruri etice de 
latență pînă la 
victorios, ca și

rara avis in 
românească, 

personalitate

tran- 
trans- 

la faza de 
explozie, 

în basme,

1

J

va fi binele, cel mai de 
preț avut al omului, care 
poate fi îmbrățișat, în e- 
ventualitatea literaturii s.f., 
și de alte lumi. Așadar, vi
sul lui Ionuț, dezlănțuit 
de coșmarul nuclear, depă
șește ideea de piesă pentru 
copii—
wuiHiHiiHimiiiiiiii/niiiiiiiiiuiiiuiiuiiiiuirirmuHupun

o pătrunzătoare viziune a- 
supra conștiinței umane, 
care poate naște monștri în 
somnul rațiunii (Goya); ia
tă suportul ideatic, care 
conferă funcționalitate 
scenografiei. Stroboscopul, 
dinamica fulgerată a lumi
nii și uluitoarea coloană

Premieră teatrală

la 
Pe- 
dar 
Fi-

..IONUȚ SI 
EXTRATERESTRII” 

w
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Premiera absolută, 
teatrul minerilor din 
troșani, a stîrnit elogii, 
și păreri circumspecte,
indcă drama exclude con
flictul tradițional, regizo
rul Nicolae Gherghe 
maginat, împreună cu 
narist'T Aurel Florea, 
peisaj astral ciudat, 
forme bizare, incerte, 
mișcare, în care răul 
metamorfozează de la 
terial la concret, de

a i- 
sce- 
un 
cu 
în 
se 

ima- 
fapt

muzicală (rod al colaboră
rii regizorului cu loan Ivă- 
nuș, de la Casa pionierilor 
și șomilor patriei din Pe
troșani) țin în transă conș
tiințele, creează starea de 
veghe alarmantă, în acest 
sens sincretismul mijloace
lor de impresionare obligă 
personajele să evolueze sce
nic nici sideral, nici pă- 
mîntește, ci în consens cu 
tensiunea ideatică. In du
blu rol (Codrin și Grif)

excelează Theodor Marines-- 
cu, de acum actor cu per
sonalitate, pătruns de con
fruntarea etică; tempera-- 
ment de respirație, el sus
ține dificilul dialog cu si
ne, se integrează în ritmu
rile și trăirile bipolare ale 
transferului de conștiință. 
„Cyborgul" Felif Anton Ri- 
zea îl însuflețește pe Far 
X, într-o simbolică umani
zare a viitoarelor genera
ții de roboți. Violeta Tur- 
canu (Ionuț) declară uneori 
convențional textul, rolul 
lui Rosmarin Velica, epi
sodic, nu-i valorifică re
gistrul experienței de sce
nă, în vreme ce „torboca- 
nii" Mircea Pânișoară, 
Marian Despina și Raluca 
Burchici se exprimă mal 
mult gestic. Ultimii doi 
au și replici, pe care le 
șarjează, mizînd pe efecte 
ieftine...

Iată așadar, o inedită 
direcție dramatică, o sen
sibilă și profundă parabo
lă filosofică, o convingă
toare și vehementă pledoa
rie antirăzboinică și anti- 
nazistă, bine susținută ar
tistic. (Ion VULPE)

A șaptea arta

In petic de cer

Festlvalul cînfeculul
și dansului popular pionieresc i
Cea de-a opta ediție a Festivalului cîntecului șl | 

dansului popular pionieresc, desfășurată joi, după- 
amiază, la Aninoasa, a prilejuit iubitorilor de fol- t 
clor reîntilnirea cu elevii artiști aî școlii generale ’ 
din localitate (director Ileana Sichitiu).

Juriul s-a decis cu greu asupra cîștigătorilor : 
Sonica Lie, Cristina Adămuț, Edith Socs, Maria Ta- 
maș, Mihaela Socs. La reușita acestei tradiționale 
întreceri au contribuit înv. Magdalena Farago, Eu- 
frosina Banyai, Didina Botgros, prof. Elena Trifa, 
taraful condus de Wilhelm Iorga, invitații Ileana 
Dumitru, Cristina Morlan, Ileana Kovacs, cîștîgă- 
toare ale ediției precedente, cunoscutul solist de 
muzică populară Ion Mărgineanu, precum și for
mația de dansuri a clubului, instructor Ilie Botgros. 
(Teodor TRIFA, coresp.)

* 
)
*
*
*
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Palmaresul artistic al 
Văii Jiului, la finalele ul
timelor două ediții ale 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", înclină 
să acrediteze ideea . că, 
evaluînd calitativ, arta- co
regrafică nu este o... Ce
nușăreasă între suratele ei 
din municipiul nostru. ~ 
spus și scris cuvinte 
moașe despre fostele 
mâții de dans clasic 
popular ale Școlii popu
lare de artă, despre dan
sul bătrînesc de la Uri- 
pani; Casa de cultură a 
sindicatelor a cules lauri 
cu trupa de băiet con
temporan, cu formația de 
dansuri populare a an
samblului „Parîngul", stu
denții de la I.M.P. au im
presionat prin tabloul mu- 
zical-coregrafic „Nuntă în 
Valea Jiului". N-au fost 
lipsiți de satisfacții nici 
micii dansatori de la șco
lile generale nr. 1 (dans 
clasic), 5 (dans de socie
tate) diD Petroșani și nr. 
2 (dans tematic) din Lu
peni, dar îndrumător ar
tistic al majorității aces
tor formații a fost un sin
gur om, profesorul de spe
cialitate Nicolae Zăblău.

Aria tematică a dansului 
se dovedește foarte largă, 
distingem cel puțin opt di
recții ' coregrafice/ de * la 
clasic la popular șj totuși 
această mirifică artă se a- 
flă în declin în Valea 
noastră. Au dispărut for
mații de dans din Vulcan,

tori cu'diplomă* numai 
profesorul Zăblău. Pus 
semnătura pe vreo 30. Ei 
bine, cei mai în vîrstă s-au 
blazat cu timpul, cei 
neri nu îndrăznesc să 
apuce de treabă. Așa 
face că, la ora actuală, 
xistă formații de dans

ti
se 
se 
e- 
cu

S-au

ș> Invitație la dans
Cenușăreasa, 

pseudonimul coregrafiei ?
Lupeni, Aninoasa, de la 
I.U.M.P., etc., care, cu ani 
în urmă, erau competitive 
artistic. Pentru dansul 
popular se găsește o scuză 
falsă, cică fondul core
grafic jienesc este sărac, 
se reduce la un brîu și o 
Invîrtită, plus o horă pe 
stînga. Dacă instructorii de 
dais ar fi prezenți la cele 
33 de nedei din an, la 
Măsuratul oilor, la obiceiul 
pițărăilor, la Sînziene, ar 
remarca contrariul. Apoi, 
dacă e vorba de instruc-

biiibibsbiiibbbiiibbiiibibii

activitate continuă doar 
la Casa de cultură a sindi
catelor, la casele pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Petroșani și Lupeni, la 
clubul sindicatelor din Pe- 
trila, în cîteva școli gene
rale din municipiu unde e- 
xistă învățători (mai ales!) 
profesori de educație fizi
ca și sport 
irulte ori, 
desfășoară 
în preajma 
condiție care afectează ca. 
lhatea artistică j rareori

entuziaști. De 
repetițiile se 
„pe eampanii", 

concursurilor,

formațiile depășesc zece 
perechi. Ce-i lipsește de 
fapt mișcării coregrafice 
din Vale pentru a se a- 
firma plenar ?

In primul rînd o perma
nentă educație artistică de 

. la vîrste fragede în favoa
rea virtuților estetice ale 
dansului de societate, cla
sic, popular, tematic etc. 
Pînă atunci ne întrebăm 
eetoric de ce generația tî- 
nără de astăzi se îmbul
zește doar la discotecă, la 
„bîțîiala" aproximativ mu
zicală... în al doilea rînd, 
cointeresarea materială și 
morală a instructorilor de 
dans, o serioasă și perma
nentă muncă de selecție a 
talentelor. Lipsa de spec
tacole, costumația „pes
triță" străină zonei noas
tre, inhibă pe unii factori 
cu răspunderi la nivelul 
sindicatelor și așezăminte
lor culturale, iată de ce 
dansul este privit uneori 
cu suspiciune. Sînt aspecte 
asupra cărora trebuie să 
medităm, altfel intr-adevăr 
mișcarea coregrafică din 
Vale va ajunge în postura 
Cenușăresei. Cine se încu
metă să-l găsească pantoful 
vrăjit? (Ion FIASTRUL)

I 
! 
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Un leit-motiv muzical, 
un „dur", bineînțeles non
conformist, de fapt un 
film pentru un actor anu
me, Gheorghe Cozoricj. 
Dialogul, duel de poante, 
între care unele însă de 
periferie, relevă „dumne
zeul" unui șantier, hidro
tehnic (metafora aparține 
scenaristulăi), care suferă 
pentru subpămîntenii săi, 
îi împreună șl îi despar
te, îi fericește ; se zice 
că există un model real 
în acest sens, de vrefne ce 
s-au preferat filmările pe 
șantierul Rîul ' Mare din 
Retezat.

Directorul șăbtierului 
nu se împacă cu frica de 
răspundere și incompeten
ța, culmea, aceste' tare 
vin „de sus", de la cen
trală. Regalul artistic pri
lejuiește o suită de ta
blouri comice, sînt înfie
rate atitudini retrograde, 
excelează show-urile cu" 
noscuților maeștri ai ge
nului Jean Constantin, 
Stelă Popescu, în rol de 
ingenuă mereu părăsită, 
cu simpatie este privită 
povestea cuplului de ti
mizi, interpretată de 
Mircea Diaconu și Diana 
Lupescu. Alte nume cu
noscute se mulțumesc în 
film cu apariții episodice, 
ne referim la Ion Mari
nescu, Amza Pellea, Se
bastian Papaiani, Eniko 
Szilagyi și alții. Doar O- 
vidiu Iuliu Moldovan șl 
Gheorghe Di- 
nică par răsfățați
de dialog. Subiectivism de 
care se face „vinovat"

scenaristul și totodată 
gizorul Francisc Muntea- 
nu, care și-a dorit un e- 
rou uperpozitiv, acceptat 
și aplaudat. Distanțarea 
de realitate însă, sublinia
tă prin argumentul fals 
al președintelui c.o.m., ca
re îl apără pe director, 
numai pentru că face, 
desface și gîndește în lo
cul organului colectiv de 
conducere. Or, democra
ția socialistă fiu se ex
primă prin aplauze, jmpli- 
că confruntarea deSchisă; 
și dreptul la soRțție.și de-’ 
ci?ie pentru toți, membrii, 
nu ca un apahaj directo
rial. Exceptînd această 
tratare superficială a con
flictului, cel de-al 39-lea 
film al 
de obîrșle Francisc Mun- 
teanu (al 19-lea ăutore- 
gizat) are calități — ne 
referim la imaginea sem
nată de Valentin DUcaru, 
la muzica lui Temistdele 
Popa. In același timp o- 
feră unor mari actori 
partituri savuroase, cu. 
dialog spumos. Iar pen
tru spectatorii din Vale, 
care au avut privilegiul 
de a fi martorii premie
rei de gală, o nouă reîn- 
tîlnire, de această dată 
pe peliculă, cu actorii 
teatrului nostru: Nicolae 
Gherghe, Mihai Cllta, 
Theodor Marinescu, Flo- 
rica Dinicu și Mircea Za- 
balon. Din păcate, apa
riții meteorice, pitorești, 
fără a exploata calitățile 
lor actoricești. (Sever 
NOIAN)

hunedoi’eanului

i îii

I 
I

I

I

i 
I t 
I 
I


