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Petrila, Dilja, Livezeni, 
Vulcan, Paroșeni și Uri-, 
câni) și-au depășit sar
cinile de plan aferente 
zilei de 2 februarie, rea- 
lizînd, împreună, o pre

plan zilnice. Șapte între- ducție suplimentară de 
prinderi miniere (Lonea, 1500 tone de cărbune.

■ Cea mai mare producție suplimentară sarcini
lor de plan din luna februarie au extras-o minerii, 
de la ’Livezeni (aproape- 800 tone de cărbune). Sing. 
Magdalena Gruber, de la compartimenul de planifi. 
care al minei, ne informează <că în fruntea întrecerii 
socialiste .pe mină se află sectorul III (plus 682 tone, 
cu o depășire a productivității muncii in cărbune de 
8 tone pe post); urmat de sectorul I (plus 588 tone 
și plus 4 tpne pe post. Ia productivitatea muncii), 
sectorul II (plus 249 tone, plus 3,3 tone pe post) și 

i »xr i_ —:— Livezeni, toate sectoa-

Se confirmă 
jul bun în luna 
rie. Majoritatea

demara- 
februa- 

__ ' între
prinderilor miniere ile 
C.M.V.J. îșî realizează și 
depășesc sarcinile de

rele cu planul depășit.
■ Mina Uricanl a realizat cu peste 500 tone de 

cărbune mai mult decît sarcinile lunii februarie la zi. 
Cel mai bun sector — sectorul II A, cu o producție 
suplimentară de aproape 1000 tone de cărbune. Cele 
mai bune brigăzi sînt, după cum ne informează ing. 
Doru Mihăilă, șeful sectorului, cele conduse' de Petru 
Mandriș (care lucrează cu un complex' de mare înăl
țime și realizează productivități superioare sarcinilor 
cu 3 tone pe post» și fon Nicolae, cu o depășire a 
productivității de o tonă pe post, (M.B.)

V. ________ - ■ _____ *

Doru

Tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, 
vineri, cu tovarășul Alva
ro Cunhal, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Portughez, care, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

în timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă , tovărășeas

că, s_a efectuat o trecere 
în revistă a relațiilor din
tre P.C.R. și P.C.P., a ac
tivității*1 celor două parti
de și s-a procedat la un 
schimb de vederi în pro
bleme ale mișcării mun
citorești internaționale, ale 
actualității politice mondi
ale, îndeosebi ale situației 
din Europa.

Întîlnirea și convorbiri
le dintre secretarul gene
ral al Partidului. Comunist 
Român, tovarășul Nicolae

Ce trebuie făcut, se știe. 
Să se fină toată lumea de cuvînt!

Azi, brigada condusă de minerul CONSTANTIN IACOB, 
al I.M. Aninoasa,din sectorul I

Formația lucrează cu un complex mecanizat 
SMA-2, de fabricație românească și realizează pro
ductivități inferioare sarcinilor cu 1750 kg pe post. 
In luna ianuarie, brigada a înregistrat 1270 tone de 
cărbune sub preliminar. Care sînt cauzele acestor ne- 
realizări ? Ne răspunde brigadierul...

— Sîntem ne
mulțumiți de 
rezultate, dar 
necazurile 
ținut 
Am 
printr-o lu- 
crare veche. 
S-a făcut înnămolire 
și după aceea abatajul a 
fost inundat. Curățăm căr
bunele și venea din nou 
apa. Un TR-3 ne-a creat 
o sumedenie de ; probleme, 
acolo, în transversală. O

săptămînă ne-a ținut pe 
loc. Materialul ajunge greu 
la noi, în abataj. Îl dăm 
pe un suitor de la. un ori
zont la altul. Combina 
ne-a făcut șicane. De fapt, 
complexul e introdus de 
un an și nu i s_au efec
tuat decît revizii și re.oa- 
râ ții cu ren te Și combina 
și secțiile sînt destul de... 
„obosite". Nu avem ulei

Brigadierul loan Volocaru în mijlocul ortacilor din schimbul condus de
Emerit Incze, din sectorul III al minei Uricani. Foto : N. ȘTEFAN

La sarcini sporite - răspundere sporită
Concomitent cu un spor cru in cursul anului tre- zat întirzierea dării în func- 

cut, Îndeosebi in frontale- țiune a unor fronturi de 
le sectoarelor 11 A și II B, iucru.de mare capacitate, 
precum și in pruna lună a precum ți prin n. ajunsu- 

rile ce au persistat in 
provizionarea io< urilor 
muncă, organizarea mun
cii in abataje, in folosi
rea efectivelor, in 
onarea uțilajelor, mai ales 
a fluxuri!..' 'de .U transport 
de la orizontul' 400. In 
cadrul dezbaterilor, 
cipanții ia adunare au a* 
nalizat cu responsabilitate 
cauzele acestor neajun
suri evidențiind necesita* 
tea unor acțiuni. ferme, 
consecvente pentru reali
zarea ritmică a proci iu 
ei, ridicarea productivită
ții muncii și îmbunătăți
rea calității cărbunelui 
Printre cauzele rămîneri- 
lor în urmă au fost vizate 
mai ales realizarea doar În 

__ .1 rămîneri proporție de 88 la sută a 
în urmă la principalii in- indicatorului de producti- 
dicatori de plan. vitale în cărbune — dato-

Restanțele pe anul 1983 
se explică în mare măsură 
prin condițiile tectonice

„5005“. La combină folo
sim... apa, la turbină... de 
-asemenea, N-am probleme 
cu oamenii, sînt destui și 
destul de bine pregătiți.

— Concret, cu ce 
dori să fiți ajutați ?

ați

de producție de peste' 
200 000 ' 
prevederile de plan 
1984 stabilesc 
minei 
subs tap l, 
indica toi 
mici. -Adunarea 
a reprezentanților 
nilor muncii 
faptul că mină,

tone de cărbune, 
pe 

colectivului
Uricâni creșteri 
ale la principalii 
b.. tehnico-econo- 

generală 
oame- 

a subliniat 
.___ ,,,. . colectivul

ei, dispun de toate condi
țiile pentru realizarea 
sarcinilor sporite, relev ind , 
totodată necesitatea creș
terii răspunderii tuturor 
formațiilor de lucru, a fie
cărui membru al colecti
vului, pentru valorificarea 
superioară a bazei tehni- 
co-mate: iale a întreprinde
rii, a tuturor resurselor 
cOlectituiui, Una din aces
te resurse o* constituie ex
periența acumulată de mi
neri, electromecanici 
cadrele de specialiști 
minei, puterea lor de 
ruire. .Adjcă resurse a 
ror potențial a fost 
monsH-ăt cil prisosință

acestui an cînd colectivul 
minei a reușit sa înscrie 
pe graficul întrecerii o pro-
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ducție suplimentară de 
pest' 5 500 tone de cărbu
ne. O condiție hotăfîtoa're- 
pentru realizarea exem
plară a sarcinilor sporite 
ale acestui an o .'constituie 
valorificat ea învățăminte
lor activității productive 
din anul trecut, îndeosebi 
ale neajunsurilor care au 

și determinat mari 
ale 
dă- 
că- 
de_ 
de •

Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului Co
munist Portughez, . tova
rășul Alvaro Cunhal, au 
prilejuit un rodnic schimb 
de păreri și experiență, 
înscriindu_.se ca o nouă 
contribuție importantă la 
întărirea relațiilor de co
laborare și solidaritate din
tre cele două partide, în 
folosul dezvoltării priete
niei dintre poporul român

(Continuare în pag a 4-a)
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„ , mare urgență g
este să reușim să realizăm 1
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riele

se 
de 
Ne 

pistoa- 
pentru

trecerea la deversarea în I 
față, pentru a ușura a- 
provlzionarea cu materi
ale. Să se facă un program , 
concret de revizii și re- ■ 
parații la complex. De_ ' 
geaba intrăm 10—12 oa- I

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

REPERE 
la sfîrșit 

de săptămînă
• Sîmbătă, dumini- 

| că și luni, începînd de 
la ora 18, colectivul 
Teatrului de stat „Va
lea Jiului readuce in 
scenă, comedia lui Mi
hail Sebastian „Steaua 
fără nume“. • Sîmbătă 

I (14), la Casa de cultu
ră a sindicatelor 

| reședința noastră 
l municipiu este p-

mat un medalion lite- 
I rar dedicat aniversării

a 175 de ani de la naș
terea poetului Vasile 
Cîrlova. • Duminică di- 

• mineața (10), în parcul 
I orașului Vulcan, fanta- 
I ra minerilor va susține 
1 un concert de prome- 
■ nadă. • Seara, înce- 
, pînd de la ora 18, toate

așezămintele culturale 
din orașele Văii găz- 
d uiesc seri distracti ve 
dedicate tinerilor, în vre
me - ce, în foaierul tea
trului de stat, se va 
desfășura o șezătoare 
literar - muzical - dis
tractivă. (I.V.)

1

din 
■de 

progșa-

Vrednicia — 
în emulație perpetuă

în colectivul 
relor de la I.F.A. 
za“ Lupeni s-a statorni
cit o lăudabilă tradiție în 
perpetuarea climatului de 
emulație pentru fire măi 
multe și de bună calita
te. Fprn ația care a în
cheiat anul 1983 cU re
zultatele cele mai bune,

filatoa 
„ Visco.

—• Este firesc — ne spu
ne maistrul Angelica Ma
nea, președintele comite
tului sindicatului — că ă- 
cel colectiv care are. mai 
multă autoritate, profe
sională, să cheme pe al
ții la competiția muncii, 
a Vredniciei. Iar anul ă- 
cesta, privilegiul de ■ a 
chema la întrecere toate 
celelalte formații a re
venit unui colectiv tînăr, 
condus de Fimiâ Băloi.

are într-adevăr o vîrstă ț 
medie tînără; de 25 de ) 
ani. In marea lor majo-j 
rilate, componentele for_ i 
mației sînt absolventele, ? 
din ultimii 2—4 ani, alei 
Școlii profesionale sau » 
ale Liceului industrial» 
chimic din localitate. Me
ritul echipei și măi ales 
al celei. care o conduce, 
Fimia Băloi — și ea doar

ocupînd deci primul loc
pe podiumul de onoare al 
fruntașilor, este cea care ■ VV1IUUS uc i
cheamă la întrecere for- Aflăm că formația ce- cu ° vechime de vreo 10 

este toc-lor 52 de răsucitoare din 
cadrul instalației fini-

mațiile de lucru ale fa
bricii pentru noul ăn. Re
gulă ce s-a respectat și saj textil — cîștigătoa 
în acest an. rea întrecerii pe 1983 —

Dan STEJARU
Conducătorul auto Zol- 

tan Starcz, din cariera 
„Victoria" Lupeni.

ani în fabrică

j

(Continuare- in pag. a 2-a)

loan DUBEK

Reșensămîntui anhalelor domestice

In interesul eceneaiiei rationale 
și al fiecărui gospdar, 

deplină răspundere ceteleneasfă
De la o gospodărie la 

alta, comisiile de recep- 
sămint înregistrează e- 
fectivul animalelor, cons_ 
țatînd apoi exactitatea 
declarațiilor-făcute de ce
tățenii din zonele Ma_ 
le.a sau Livezeni, Jieț 
sau Cimpu lui Neag, Bă- 
nița sau Aninoasa, cu- 
noscuți ca fiind crescă-, 
tori de animale cu în-

nifestă responsabilitate 
cetățenească față de a- 
ceasta importantă acțiu
ne cu consecințe ‘ mari 
în dezvoltarea zootehni
că este Maleia din Petro
șani, unde au fost în
registrate, numai in pri
mele două zile. 119 bo 
vine și 151 ovine crescu
te și îngrijite în 59 de 
familii recenzate

delungată experiență. 
Printre localitățile mu
nicipiului în care se ma_

• ■ T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a»
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Deschiderea noului an de instrucție și educație a gărzilor patriotice, detașamentelor 

de pregătire a tineretului pentru aporarea patriei, apărării civile șj Crucii Roșii

Răspundere sporită
(Urmare din pag. 1)

de
cit șl celor

lerl după-amiază, 
bulevardul Victoriei

> Vulcan, s-a desfășurat 
revista de front a gărzilor

( patriotice, detașamentelor 
de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea pa
triei, apărării civile și 
Crucii Roșii, prilejuită de 
deschiderea noului an de 
instrucție și educație.

Ora 16. Sunet de trom
pete pentru onor. în a- 

, cordurile Imnului de Stat 
este scos drapelul gărzi
lor patriotice ale Văii Jiu
lui. Batalioanele de lup
tători au încremenit cu 
armele prezentate pentru 
onor. După ce garda dra
pelului își ia locul în 
flancul drept, tovarășul 
Viorel Faur, prim-secre- 
tar al Comitetului muni
cipal de partid, prima
rul municipiului, coman
dantul gărzilor patrioti
ce din municipiu primeș
te raportul, apoi trece în 
revistă formațiile alini- 
ate pe platou. „Bună ziua, 
luptători !** răsună vocea 
comandantului căruia îi 
răspun batalioanele 2. . .
muncitori purtînd uni- zenți în 
forma gărzilor patriot!-

' i ce, gărzi care în Urmă 
cu patru decenii au în
scris în cartea de aur a 
patriei pagini de glorie 
nepieritoare șl eroism.

de

Dupa alocuțiunea coman
dantului gărzilor patrio
tice din Valea Jiului, ba
talioanele, în frunte cu 
drapelul tricolor de luptă 
trec in pas cadențat în 
aliniere perfectă prin 
fața tribunei. Sînt pre- 
_ *i coloane munci
tori, tehnicieni și ingineri 
d e s t o l n ic i, luptă
tori pricepuți, gata 
aricind să apere cu arma 
în nrtnă cuceririle 
voluțicnare ale- poporului Negru

nostru. Se numesc 
cea Suba de la I.M. Lu- 
peni, comandant de ba
talion, Mihai Dumitres
cu de la I.U.M, Petroșani, 
comandant de companie, 
Ștefan Szekely de la I.M. 
Petrila, comandant de 
batalion, Gheorghe O- 
prea de la I.M. Vulcan, 
locțiitor al șefului sta
tului major, luptătorii 

"re^ Simion Vaalle și Ștefan 
de la I.U.M.P., ■

Ștefan Biro, Dumitru 
Săliște și loan Bobric de 
la I.M. Vulcan, români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități, mun
citori care poartă cu mîn- 
drie uniforma de luptă
tori, gata oricînd să ape
re patria comună, Româ
nia socialistă, cuceririle 
revoluționare ale popo
rului nostru și pămîntul 
străbun al țării.

D. CAUN

»

(Urmare din pag. I)
*■**

Odată cu efectuarea 
lucrărilor cuvenite In a- 
ceastă acțiune, comisi
ile poartă Un dialog per- 
msament cu țăranii cu 
gospodărie individuală, 
cxplicînd avantajele cre
ate prin recentul Program 
unic de creștere a pro
ducției agricole in
podăriile populației, sta
tul nostru sprijinind prin 
diferite forme activita-

(Urmare din pag. I)

gos-

A

In interesul

Și 
de animale: 

bovine, 1013 vaci, 
juninci gestante, 
ovine, 77 caprine, 
porci, 55 scroafe

tea crescătorilor de ani-1 
male.

Numai în primele două 
zile s.au înregistrat ur
mătoarele efective 
structură 
2348 
119 
6438 
2145
pentru prăsilă, 17 778 .pă
sări.

In fiecare după-amia- 
ză, cînd comisiile își 
încheie ziua de activita
te, la consiliile popu
lare se centralizează da
tele obținute din care 
rezultă că au fost recen
zate animalele domestice 
din 3578 de gospodării 
dm Valea Jiului. Aceas
tă acțiune, de mare în
semnătate pentru înfăp
tuirea programului de 
autoconducere și autoa. 
pro vizionare teritorială, 
conținu^, manifeslndu-se 
o deplină răspundere ce
tățenească.

nă acum reviziile le-am 
făcut „printre picături**. 3. 

meni. Trei lucrează . ’ la Vom insista pe Iîngă cotn-
combină și restul se Uită partimentul de specialitate

al minei pentru asigura- 
, rea unui stoc de piese de 

schimb necesare brigăzii. 
Garantez, in numele bri
găzii, al sectorului, că, da
că nu apar probleme de 
tectonică, ■ începînd din 

decada a Il-a a lunii fe
bruarie, brigada condusă 
de Constantin Iacob își va 
realiza preliminarul, ba 
chiar va recupera din res
tanței

De puține ori ne-a fost 
dat să organizăm acțiu- 

. în
acest fel. Brigadierul cere, 
conducerea sectorului ’■ se 
angajează ferm. Iată, in
tr-adevăr, un mod respon
sabil de a privi lucrurile. 
De fapt, sectorul I, care 
deține cea mai mare pon
dere din producția minei 
Aninoasa (aproape jumă
tate) n-a rămas dator e- 
conomiei naționale, în lu
na ianuarie, decît cu 500 
tone de cărbune. In aceas
tă lună sînt create” toate 

nă. 2. Vom face demersuri premisele ca această rea
la conducerea întreprinde- tanță să fie recuperată,
rii pentru aprobarea unui realizare la care va con- 
program de revizii 
complex și combină, pen
tru că, este adevărat, pî_

la ei... Dacă vom fi șl noi 
sprijiniți, n-avem nici un 
motiv să nu ne îndeplinim 
sarcinile. Nu venim la mi
nă doar de dragul de-a 
veni!

Modul franc, muncito
resc, în care brigadierul 
Constantin Iacob și_a ex
primat doleanțele, credem 
că este util și binevenit. 
Consemnăm opiniile și ho
tărârile exprimate, la fel 
de franc, de șeful sectoru
lui, ing. ■ Mircea Petrescu. _

— Brigada a avut, în- nea noastră de presă 
tr-adevăr, greutăți. Ine
rente. Trecerea peste trans
versala 11, răpirea, s-au 
făcut în condiții deosebit 
de grele. Acum se pare că 
necazurile s-au cam ter
minat Ce promitem noi, 
conducerea sectorului 7 
1. Pînă In 6 februarie vom 
termina străpungerea pen
trua-i facilita posibilita
tea de a deversa în față 
și, implicit, pentru a asigu
ra aprovizionarea mai bu-

la , tribul, desigur, șl brigada 
condusă de Constantin Ia
cob. Vom reveni.

Satmari), iar în cel de a_ 
limentație publică Unită
țile nr. 318 (Valeria Poe_ 
naru), 327 (Nicolae Alexa) 
și laboratorul de cofetărie

I UNIȚAȚț . FRUNTAȘE .n 
întrecerea socialistă dinI cadrul ICSA-AP Petroșani. 
La adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii au fost stabili- 

în 
pri- 

•află 
(res-

Ilor muncii au fost st. 
te unitățile fruntașe:

I

și la îmbunătățirea apro
vizionării minei cu piese 
de schimb, pentru trans
portoare, complexe meca
nizate etc, cu covoare de

rită atît deficiențelor 
ordin tehnic, < ‘ 
de natură organizatorică 

efectivului cauciuc și alte materiale.
per-

de
etc.
fost

— depășirea 
mediu scriptic cu 46 
soane, numărul mare 
absențe nemotivate 
Realizările minei au 
mult diminuate și de sla
ba calitate a cărbunelui, 
de depășirea cu peste 5 
puncte a normei de cenu
șă pentru care au fost su
portate penalizări.

în cadrul dezbaterilor,

Eforturi stăruitoare . sînt 
necesare și pentru reali
zarea integrală a lucrări
lor de deschideri și pre
gătiri, reducerea consu
murilor materiale și ener
getice, ca in acest an mi
na să se înscrie" în cerin
țele unei activități econo
mice eficiente. în condiți
ile existenței unei linii de 

, a unei 
dotări tehnice corespunză
toare, realizarea integrală, 
ritmică a producției, creș
terea eficienței întregii ac
tivități economice este con
diționată în mod hotărî- 
tor de responsabilitatea în 
muncă a tuturor cadrelor 
minei, de spiritul de an
gajare și dăruire în rîn
dul întregului colectiv. A- 
dunarea generală a cerut 
consiliului oamenilor mun
cii să asigure, în spiritul 
cerințelor calitativ spori
te ale noului an, valorifi
carea superioară a poten
țialului creator al întregu
lui colectiv, obținerea u- 
nor astfel de realizări ca
re să situeze din nou mi- • 
na Uricani în rîndul uni* 
_tăților fruntașe în bătălia 
pentru sporirea producției 
de cărbune cocsificabil.

atît minerii șefi de for- front suficiente, 
mâții, Traian Pop, 
lae Lică, Laurențiu 
men, ca și cadrele 
ce din conducerea 
și a sectoarelor — 
Mihăilă, loan Dănilă, Ni
colae Maier Voin s-au re
ferit pe larg la măsurile 
întreprinse In vederea re
medierii neajunsurilor și 
desfășurării optime a pro
ducției. Vorbitorii s-au re
ferit la strădaniile care 
se depun în cadrul sec_- 
toatelor pentru folosirea 
intensivă a utilajelor din 
dotare, a cerințelor ce se 
impun pentru evitarea de
fecțiunilor electromecani
ce. în această ordine de 
idei mai multe cadre teh- 
nico-inginerești s-au re
ferit la necesitatea întări
rii disciplinei tehnologice 
și perfecționarea profesi
onală a cadrelor, precum

Nico- 
Keie_ 
tehni- 
minei
Doru

Foto i Șt NEMECSEK

vrednicia
'Urmare din pag. I)

Manuela Popescu, una 
dintre muncitoarele 
mult apreciate pentru 
calitatea muncii efec
tuate la linia de mont 
tare și sertizare a fur. 
tonelor de înaltă pre 
slune de la I.U.M. Pe 
troșani.

A

A

■

mai acela că a reușit să 
inoculeze în rîndul ti
nerelor o înaltă respon
sabilitate față de rigorile 
tehnologice de fabricație, 
față de calitatea firelor, 
precum și ambiția de a 
menține în echipă un cli
mat exemplar de 
și disciplină, de auto
exigență.

Pe această cale, 
Băloi, membră și în con. 
siliul oamenilor 
pe întreprindere, a reu- 
șijt să mențină realiză
rile formației sale în 
tot cursul anului trecut 
la cote de vîrf. Formația 
și-a depășit lună de lu
nă sarcinile cu cîte 11 la 
suta, încheind anul cu un 
plus de 3600 kg fire de 
mătase, mai precis, bo
bine de calitate. Fetele 
din formație ău cele mai 
puține deșeuri, iar ac-

ordine

Fimia

in emulație perpetuă
cidente deloc, înregls- 
trind deci punctajul ma
xim în întrecere. Toate 
acestea sînt posibile, pen
tru că în formație nu 
există fluctuație, nici ab
sențe șl Iiitîrzieri; pre
domină spiritul de echi
pă, de întrajutorare și 
preocuparea asiduă pen
tru perfecționare prof e-

Nastasia Moldovan, 
gela Gal, Ana Banța 
multe altele.

în încheiere, să notăm 
și opinia șefei de for
mație, care a lansat che
marea la întrecere pe a_ 
cest an :

—- Titlul de fruntaș o-
bligă. Am fost noi frun
tașe pe ’83, dar angaja- 

sională. mentele din ciiemarea
— Și să nu uităm nici la întrecere pe ’84 ne cer 

faptul că Fimia e o Iii- strădanii pentru a obți- 
peneancă ambițioasă — ne rezultate și mai bune . ... ... .. - . . . ........... .... .. ... ;Ș.,muncii intervine din nou pre- — bobine mai n uite Yi 

<-ri de bună calitate. Deci, 
Și "

ședința de sindicat 
obișnuită cu munca 
s-a remarcat în cei peș
te zece ani ca o munci
toare vrednică, deci prin 
exemplu personal. Nu e ; 
de mirare că tot din for
mația ei provine și cîș- 
tigătoarea întrecerii și ia 
individual — respectiv 
tlnăra Irma Dezsi, că for
mația se poate mîndri cu 
muncitoare fruntașe ca

vom stărui pentru creș
terea indicelui de utiliza
re a mașinilor și a tim
pului de lucru, pentru a 
realiza bobine d<- calita
te superioară. Vom face 
totul ca rezultatele pe 
acest an să ne aducă noi 
satisfacții și să confirme 
că formația noastră știe 
să-și mențină prestigiul 
cîștigat.

pectivă se vor înființa for- Petroșani, la acest
(muzică mint s-a revenit la fru- 
artiști- . moașele seri de dans ,.cu 

orchestră, „Obișnuîțto* dis
cotecilor s-ațț.: simțit'’ bine 
și In conipaniâ-;'' grupului 
vocai-fnșțrumenttil: ;,;Acus-. 
tic**. Numărul mare 
participanți (peste 300) 
vedsȘte că inițiativa 
roade. în perspectivă, 
Casa de cultură urmează Rubrică realizată de

« să minte grupurile „Intim** Mircea BUJOFESCU
(de Ia Clubul din Petrila), 
„Color" (Bărbăteni) și al
tele. Poftiți la dans !

PARTICIPARE. Conci- 
tadinul nostru, tînărul mu

așeză- zician Adrian Stroici, in
terpret și compozitor de
ja cunoscut în țară, va 
participa la două.; mari 
concursuri intct raționale, 
în perioada 3-—:.. aprilie, 
el va concerta în R.S. Ce
hoslovacia, urmînct ca a_ 
poi (25—29 aprilie) să-și 
dovedească. măiestria în 

la . Italia.
urmează Rubrică realizată

mații artistice 
populară;, brigadă 
că), r elicitări i 

,____ ________ - ——AZI Șl MÎ1NE
din Petrila (condus de lo- RING. In cadrul

tiției de m >sâ „ 
astăzi și mîlne î 
se vqț desfășura 
de schi. In organizarea eo- 

o bună muncă miieiulai județean al U.T.C.
reuni.. 

de 
, iar 

Ia

sif Demeter). (T.S.)
MUNCA SINDICALA. La 

secția Vulcan a Autobazei 
de transport â C.M.V.J. Se 
desfășoară < 
sindicală. Economistul Dă-' 
nilă Vâlceanu, președinte
le comitetului sindicatu
lui, ne informează că în 
dotarea secției au intrat

•de 
do-
dă;

sectorul alimentar, pe 
mele trei Jocuri 
magazinele nr. 
ponsabil Maria 
nr. 32 (Violeta Dragomir) de curînd un televizor și 
și nr. 42 Petrii^ (Petru un magnetofon și în pe'rs-

se
16

Bărcan),

astazi are loc f.':Zu
Cipală a --ecnturșuiUj

■ biatîon și., schi. fond, 
mîme faza jir! ț ană 
probele, ăipine.

INIȚIATIVA. Din ini
țiativa Casei de cultură din

I
II
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La clubul sindicatelor din Vulcan se afirmă

Valențele

A’.flRTfl.CUILT

ale vieții

A trecut prima lună a anului, cu tradiționalele 
sale prilejuri de retrospectivă. Dezbaterile din consi. 
liile de conducere ale așezămintelor culturale din Va
le au precizat satisfacțiile, neimplinirile, dar și velei
tățile acestor foruri democratice de propagare a ac. 
tului politico-ideologic, cultural-artistic și educativ- 
distractiv. De acum, scuzele și motivațiile nu mai au 
rost. Directorii cluburilor și căminelor culturale, chiarV

și cei mai noi în funcție, au dobîndit experiență; 
ei trebuie să-și mobilizeze activul obștesc în vederea 
permanentizării și ridicării nivelului calitativ al acti
vității, pentru a apropia manifestările cultural-artis
tice de locurile de muncă ale creatorilor și benefici
arilor lor, pentru a reprezenta cu mai mult succes 
Valea noastră în ampla desfășurare Festivalului 
național „Cintarea României

■ț .. ...... ...................................—..... -

calitative
întîm- 
Maria 
ia tot 
17 000 

mină",

Datorită unei 
plări, bibliotecara 
lacomir trebuie să 
fondul de carte — 
de volume — „la 
dar lucru remarcabil, ast
fel biblioteca clubului sin
dicatelor din Vulcan va 
dispune de o clasificare 
decimală și alfabetică, prin 
cele cinci biblioteci volan
te se vor împrumuta mai 
multe cărți.

— Bibliotecara noastră, 
precizează Marin Cucu, 
președinte al Consiliului 
orășenesc al sindicatelor, 
nu are încă doi ani vechi
me, dar datorită ei, numă
rul cititorilor a sporit de 
la 700 la peste 1600.

Cu sprijinul unor cadre 
didactice entuziaste —• 
profesorii George Holobî- 
că, Dumitru Fetoiu —,
dar și a unor muncitori, 
precum Petrică Miron sau 
Vasile Suciu, a tmor elevi, 
aici se desfășoară o acti
vitate bogată în manifes
tări, e drept că unele ac
țiuni sînt doar „raportate11. 
O recunoaște chiar și inter
locutoarea noastră.

— Cinstit și adevărat, 
n-am reușit să amenajăm 
expoziția de carte care 
trebuia să fie vernisată azi.

Despre activitatea clubu
lui sindicatelor am purtat 
discuții utile cu Arpad Cri
șan, secretar al comitetu
lui de partid și Ilie Diaco-

nu, președinte al sindica
tului de la mina Vulcan.

— Cît a fost plecat di
rectorul clubului la cursu
rile unei șcqli de partid, 
activitatea unor formații a 
șchiopătat. Ne 
revitalizarea acestor 
mâții, mă refer la brigada 
artistică, la taraf și altele. 
Am comandat costume na-

preocupă 
for-

ternicel 
partid de 
irea Consiliului de educa
ție și cultură șocialistă, 
datorită unei orientări ne- 
realiste, în acest organism 
au fost aleși 11 membri, 
dar unul singur era miner 
șef de brigadă, și acela 
s-a pensionat recent. Ana- 
lizînd situația,

organizații de 
aici. La constitu-

ționale pentru dansatori 
la o cooperativă din Ha
țeg, Cit privește oamenii 
muncii, să luăm aminte la 
exigențele lor. (I. Diaconu), 

— In activitatea cultu. 
ral-artistică trebuie atrași 
oameni sufletiști, cărora 
să le placă astfel de acți
uni. Ediția precedentă a 
Festivalului național' „Cin
tarea României1* s-a dove- 
dit mai slabă pentru for
mațiile noastre. Vom con
tinua tradiția sărbătoririi 
zilelor festive la iarbă ver
de și a ieșirii la pensie a 
unor ortaci, manifestări la 
care să-și dea concursul 
artiștii noștri amațori 
pad Crișan).

Să semnalăm un 
remarcabil la nivelul

(Ar

fapt 
pu_

1

I
I

u. j

măsura cooptării unor 
mineri și meseriași, în ge
nere artiști amatori, pre
cum șeful de brigadă Ni- 
colae Stoica, șefii de echi
pă Nicolae Arginteanu, 
Constantin Dumitriu, tină- 
rul miner Petrică Bucăta
rii și coristul 
gescu.

— Merg de 
săptămină la 
Casa de cultură din 
troșani, împreună cu 
ția, mărturisește solistul 
de muzică populară Victor 
Alstanei.

Dialogul cu Gheorghe 
Udangiu, directorul clu
bului, un priceput organi
zator al acțiunilor cultu- 
ral-artistice, ne edifică. 
Așezămîntul are multe for-

Ilie Geor-

două ori pe 
repetiții la 

Pe
so-

spirituale
mâții și cercuri, zile 
șir se desfășoară o acti
vitate non.stop — spec
tacole, repetiții, expoziții 
de artă plastică, de carte, 
cursuri ale universității 
cultural-științifice etc. U- 
nele formații înregis
trează însă în prezent o 
etapă de recul. Intre entu
ziaștii sprijinitori ai ac
tivității dedicate celui de-al 
doilea „811 al minerilor se 
află profesorii amintiți, 
colegul lor Romeo Dan 
Matei, inginerul șef cu 
securitatea minieră. Iulian 
Filip. Prea puțin 
trenați în acest 
minerii.

— Colaborăm 
cu mina noastră, 
slile de- temei din 
prinderi; nu același lucru l
se întimplă cu organizați- |
ile U.T.C. Am pus clubul i
la dispoziția unor colec
tive, precum SJS.H. și pre_ 
parația; le-am asigurat 
programe artistic-distracti- 
ve, dar, nemobilizați de 
factorii cu răspunderi în 
acest sens, oamenii mun. 
cil n-au ajuns în sălile | 
de dans sau de spectacol, 
încercînd o concluzie, nu 
minimalizăm activitatea 
desfășurată la clubul a- 
mintit, dimpotrivă, dar e- 
xistă posibilități ca ea să 
se ridice la cota exigen
țelor.

sînt an- 
domeniu

fructuos 
cu comi- 

între-

I
I 
I
I
I
I

i

Pe aripile visului
A pășit sfioasă în bi

roul nostru, deși numele 
sportiv al familiei sale 
a devenit, prin tată și 
frate, simbolul cutezan
ței tehnice în materie de 
navomodelism. Ne-a măr
turisit, prin „ambasado
rul11 ei, un alt nume ce
lebru în aceeași branșă 
sportivă, antrenorul Leon_ 
tin Ciortan, că scrie ver
suri. Și astfel am făcut 
cunoștință cu timida, e- 
motiva Monica Csaszar, 
elevă în clasa a Xll-a a 
Liceului industrial din 
Petrila, fi'nță copleșită 
de darul de a privi lu
mea cu sufletul înveșmîn-

tat în metafore. Poteci 
nebănuite au cantonat-o 
în universul poeziei, cre
ionat de sensibilitatea, 
dar și de solemnitatea 
gesturilor invocate. Bucu
ria destăinuirii, candida 
întoarcere spre copilărie 
se contopesc în incanta
ții ale purității. Deocam
dată, Monica Csaszar a 
aruncat în brazda poezi
ei „mirifica sămînță11 a 
sensibilității. Iată de ce 
îi însoțim debutul pe a- 
ripile visului, cu urarea 
ca drumul versului să-i 
fie pavat cu stelele ins
pirației.

Gtu. e timți fitntyu eadere.
După a douăzeci și șaseâ rostogolire, 
piatra se oprește undeva la o margine.
Un copil, mirat, o ridică și o ia în palmă, 
o întoarce, o răsucește, dar e mereu aceeași, 
rotundă și bine șlefuită.
Cînd ești o piatră din muntele copilăriei 
nu e timp pentru cădere î

Priviri rotunjite
Sărutul cald al vîntului pe pleoape 
și bucuria dimineții, în care privirile 
se rotunjesc în depărtări,
șl clipa tăcerii, schimbată în rostire, 
și muia care, cu fiorul împlinirii, 
înalță zborul, dacă vrei, ți le dăruiesc; 
Și toate acestea numai ție.
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Debut de bun augur
Am primit recent un lor fragede. Iată însă că 

plic voluminos, doldora poezia „Cîntec11 sparge 
' , , ’ canoanele, impresionînd

și la figurat). Caligrafia prin simplitatea, dar și 
lasă să se întrevadă o tî- profunzimea sentimeute- 

'i tor. Aceste versuri Lau 
impresionat și pe profe
sorul de muzică Horațiu 
Alexandrescu, inspirîn- 
du-i o piesă corală pen
tru cor mixt, cu recita
tor și acompaniament 
la pian. Publicînd 
zia „Cîntec11, aflăm 
autoarea se numește Ru- 
xandra Jianu, elevă 
clasa a X-a N a Liceului 
industrial din Petroșani.

de poezie (ți la propriu

nără speranță, aflată la 
vremea primelor stihuiri. 
Lapidar, corespondenta 
noastră, care semnează 
doar cu inițialele „omu
lui bogat1* J.R., elevă din 
Petroșani, ne somează 
să-i oferim cîteva suges
tii în legătură cu opera 
sa poetică. Am desco
perit un ciclu de paste
luri, în care gingășia co
există cu locurile comune, 
specifice desigur vîrste-

Cîntee

ion VULPE

Din filmoteca unni ta
lentat ți apreciat artist 
foto, Francisc 
meth.

poe. 
că

De trei ori, pe primul loc
Aspirația spre puritate

267 de artiști
25 de municipii 
ale țării, 
să trimită 1 042 
crări alb-negru, 
diapozitive, pe 
celei de a Vl-a 
de artă fotografică de la 
Brașov (21 ianuarie — 
13 februarie a.c.J. Misiu
ne dificilă deci 
competentul Juriu, 
perit în majoritate 
laurii recunoașterii nați
onale și internaționale 

(titlul de A.A.F., EJ'.I.A.?.,
Hon. E.F.I.A.P.) a presti
gioasei manifestări tra
diționale. Patru ședințe 
de lucru în zilele de 16 
și 17 decembrie ale 
nului trecut au dus 
selecționarea pentru 
poziție a 147 lucrări 
negru, color și 129 
diapozitive, dar

în

foto, din 
și orașe 

s-au încumetat 
de lu- 
color și 
adresa 

Bienale

pentru 
aco- 

cu

a- 
la 

ex
al ti

de
numai 

stabilirea ierarhiei artis
tice la capitolul „eseu" 

a creat oarecare proble
me. L „peisaj11, „portret11 
și „reportaj”, primul loc 
i-a fost conferit în una
nimitate. deci fără 
bii, artistului 
Francisc Nemeth, 
torul fotoclubului 
tron11 din Vulcan, 
rile premiate sînt 
liare celor care 
aria, de a privi realitatea 
prin obiectivul foto. 
Francisc Nemeth, ca și, 
al. colegi de pasiune din 
Vulcan și Lupeni, consti
tui. deja o prezență o_ 
bișnuită la expozițiile pe 
plan intern și de peste 
hotare. Să luăm aminte 
însă, la Brașov, din cele 
patru fotografii alb-negru. 
șl una color, trimise de 
el, trei au fost încunu-

du- 
fotograf 
anima- 
„Elec_ 
Lucră- 
fami_ 
iubesc

nate cu laurii supremi, 
în materie de peisaj, 

^Muntele11 (color), o me
taforă ' hibernală, cule
ge toate sufragiile artis
tice. Un prim_plan cu 

dezvăluie 
veștmîht 

la meditație. 
Știința cuprinderii în un
ghiuri, mobilitatea por
tretului creează ostare de 
monumentalitate mineri
lor ajunși Ia lumină cu 
satisfacția datoriei îm
plinite („Satisfacții1*). Tot 
astfel, în virtejul dansu
lui („Vîrtej11) sînt 
prinse impostaze 
logice, mișcarea se conti
nuă parcă și după ce u- 
biectivul a „înghețat-o* 
pe peliculă.

Așadar, vernisajul . de 
duminica trecută, din sa
la brașoveană „Arta11, 
a impus numele unui ar
tist de recunoscut rafina
ment profesional, dublat 
de o . gravă amplitudine 
poetică, un creator de 
metafore. Francisc Ne
meth își împlinește, încă 
c dată, destinul artistic 

care 
de 

de-a 
mai 

spa_ 
foto-' 
să-l 

bine,

brazi tineri 
perenitatea în 
alb, îmbie

sur _
psiho-

*!-

prin trei locuri 1, 
nu mai lasă motive 
contestare. Avem 
face cu unul din cei 
valoroși- oameni din 
tele aparatului de 
grafiat, dar vrem 
cunoaștem și mai 
iată de ce ne-ar bucura 
o „retrospectivă 
else Nemeth1*, cu înre
gistrarea palmaresului 
artistic național și inter
național, itinerată la toa
te 
din

V. Să ne așezăm, 
camdată. sub îndemnul lui

deo-

Fran-

așezările culturale 
Vale.

Sever-N.OIAN

I .......  -.... -....
I Socrate din Lysis (dialogul

Ti!-.4-:___ ; J ' •___

v <

ț1

F;
V :

priete- 
călătorie 

„cred că 
bine să ne

.lui Platon despre 
nie), în această 
către frumos: 
am face mai 
întoarcem pg alt drum, pe 
care am mai 
cercetînd cele ce ne spun 
poeții, căci aceștia sînt, 
ca să zic .așa, părinți toi 
înțelepciunii și călăuze'1. 
Nu este întîn plător 
j&U<;cei „șapt^ 'înțelepți11,1

rners, anume

a căror faimă este izvorîtă 
mai mult din legendă, dar 
care se îndeletniceau cu 
poezia, figurează Homer 
și chiar Orfeu; acesta din 
urmă fiind, de fapt, sim
bolul integrității ființei 
umane, căci activitatea 
poetică, în sensul ei ini
țial, îngloba toate activi
tățile spiritului. Cîntecul 
lui Orfeu era o cîntare a 
existenței, ceva ce însufle
țea lumea și o punea în 
armonie. Așa . se face că 
sub cupola frumosului 
sînt aduse, ca echivalente, 
funcțiunile estetice, cogni
tive și etice (frumosul, a_ 
devârul și binele). Să în- 

'cercăm, totuși, din textele 
prime, ale poeziei, ale 
acestei cunoașteri intuiti
ve, să descifrăm unele sen
suri despre frumos și artă. 
Nu răspunsurile vor pre
zenta importanță, ci pune
rea întrebărilor, fiindcă 
totdeauna, din felul cum

iarbă șl flori, 
munți și din nori, 
holde și ape, 

Aici, pe aproape, 
Se aude, plutește. 
Din vetrele dace, 
Un cîntec de pace. 
PACE !

| E cîntecuF sfînt

Al acestui pămîn . 
Ce vrea părintește. 
Pe noi să ne *crească 

veci să renască 
iarbă și flori, 
munți și din nori, 
holde și ape,

Și-n 
Din 
Din 
Din
Aici, pe aproape.

Reverberații
M1RELA CRĂCIUN. VuL 

can: După cum vedeți, vă 
respectăm dorința dc a nu 
comenta public calitatea 
producției dv. literare. Du- 
p& păre ea noastră, un bun 
prilej de evaluare artiști-

că ar fi ședințele unui ce
naclu literar, 
vă îmbiem să 
îndrumătorului 
„Orfeu" prof, 
lobîcă. Merită 
în pasiunea dv.

iată de ce 
vă adresați 

cenaclului 
George Ho- 
să stăruiți

fru-

se pune o întrebare, se 
deduce cum se orientează 
omul In lume.

Comentarii despre 
mos se găsesc1 atît la poe
ții epici — Homer și He
siod —, cît și la liricii e- 
legiaci — Arhiloh, Solon, 
Anacreon. Pindar și 
pho. Problemele puse 
ei, aparent simple, 
centrale, pentru ceea 
înseamnă frumosul; 
mult, continuă să se 
pină în prezent, dar 
modificare semnificativă, 
nu numai poetul sau teo
reticianul. ci și omul de 
toate zilele și le pune, de
oarece, în intenția sa inti
mă, vrea să-și facă viața 
ca o operă de artă. în fi
ne, acele' întrebări privesc 
originea poeziei, scopul 
ei, felul cum acționează a- 
supra omului, subiectul ei, 
valoarea ei și problema 
dacă ceea ce ea spune este 
adevărat. ' Majoritatea lor

Sap- 
de 

sînt 
ce 

mai 
pună 
cu o

se găsesc în creația lui 
Homer: este cunoscută a- 
cea Invocare a Muzei (ci
tit: inspirație, 
concentrare 
maximă, în 
De pildă, în Od;seea, 
tărețul zice: 
felul de cîntece mi_a insu
flat în minte”, ca apoi să 
precizeze că „cu cîntarea 
de sine-am învățat1* „Pri
mul vers ți-1 dau zeii, pe 
celelalte trebui.' să le faci 
tu", a rezis în timpul nos
tru, poetul travaliului. Paul 
Valery. In privirua scopu
lui, Homer a răspuns că 
acesta este dc- a bucurat 
„ftuza-i dete darul să des- 
făteze astfel pe oricine11. : 
„Vă dau bucurie curată11, • 
a rezis Brâncuși în epoca 1 
noastră. Și acest joc în- , 
tre problemele antichității 
timpurii și ale modernită
ții noastre despre frumos 
continuă.

Dumitru VELEA

mai tîrziu, 
și luciditate 

ultimul timp), 
i, cîn- 

,un zeu tot
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Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

s-a intîlnit cu 
tovarășul 

Alvaro Cunhal

ei, dar și pe alți ama
tori de viteză.

(Urmare din pag. I)
și poporul portughez, ser
vind, totodată, cauza ge-

nerală a mișcării comunis
te. a socialismului și pă
cii.

Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în onoarea 

tovarășului Alvaro Cunhal

CARACAS' 3 (Agerpres). 
— ■ La Caracas a avut loc 
un schimb de mesaje în
tre președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și președihtete Republicii 
Venezuela, Jaime Lusin- 
chi, cu prilejul instală
rii în funcție.

Schimbul de mesaje a

Venezuela
priavut loc cu ocazia 

mirii de către președin
tele Jaime Lusinchi a to. 
varășului Petru Errache, 
vicepreședinte al Consi
liului de Stat, reprezen
tant personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
ceremoniile de instalare a 
noului președinte vene- 
zuelean.

varășii Nicolae Ceaușescu 
și Alvaro Cunhal aU toas
tat pentru întărirea cola
borării și solidarității din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Portughez, dintre popoare
le țărilor noastre, dintre 
toate partidele comuniste 
și muncitorești, pentru o 
politică de pace și înțele-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, a oferit, vi
neri, un dejun în onoarea 
tovarășului Al varo- Qun- 
hal, secrAar general al 
Partidului Comunist Por
tughez.

A luat parte tovarășul 
Albano Nunes, membru al 
C' ftl p ^p'
ției externe a* partidului. «ere în Europa și In în-

In timpul dejunului, to- treaga lume.trea ga lume.

instalăriiCeremonia
noului președinte venezuelean

CINE PLĂTEȘTE 
ACESTE CURSE?

Iustin Bălan, 
cător auto la T.C.H.

Retezat în loc 
rezolve problemele 
serviciu pe care le 
a plecat cu autocamionul 
31 HD 7604 să trans
porte... 10 saci cu car
tofi de la Clopotiva la 
Petroșani. Agenții de 
circulație și-au făcut da
toria, dar întrebarea se 
pune dacă conducerea 
întreprinderii respective i 
știe pe unde se plimbă 
conducătorul auto cu ma
șina întreprinderii 7 r. Și 
cine plătește 7

★
Duminică, 5 februarie 

1984 au dreptul să circule 
autoturismele proprieta
te personală înmatricu
late sub număr FĂRĂ 
SOȚ.

Rubrică realizată cu

AVIZ AMATORILOR
Mulți dintre conducă

torii auto de pe raza mii. 
nielpiului Petroșani sau 
cei care vizitează Valea 
Jiului au ignorat semni
ficația indicatorului de 
limitare de viteză din zo
na cartierului Aeroport 
de pe bulevardul Re
publicii, circulînd cu vi
teză mai mare 
înscrisă pe el. 
instalat de 
de circulație în 
zonă și-a făcut 
și cîțiva conducători au
to (din păcate destul de 
mulți) au trebuit să su
porte rigorile legii. A- 
cestia se numesc Vasile 
Birtalan (3 HD 2308), Ște
fan Huter (2 HD 3757), 
Nicolae Crăciun (31 HD 
3246), Mircea Buia (2 HD 
7383), Aurel Voicu (1 DJ 
4339), Eugen Barbotea. , 
Ion Dumitru (1 GJ 4670), Sprjjjnuj biroului circu 
Virgil Felea (1 HD 1248), |ație a| Miliției munici. 
Ioan Kardos (1 HD 6610), piului Petroșani
Iulian Buriec (1 HD 7419) 
și Gheorghe Gavrilă (2
HD 7942). Amenzile a-
plicate sperăm că îi vor 
tempera în viitor și pe

decît cea
Radarul 

agenții 
această 
datoria

condu.
Brazi

avea.

personali ai 
stat, lideri ai 
politice.

____ . , Nicolae
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Rorriâ- 

străine nia> a f°st reprezentat Ja
’ ceremonia de instalare a

președintelui venezuelean 
de tovarășul Petru Enache, 
vicepreședinte al Conslli 
ului de Stat.

CARACAS 3 (Agerpres). reprezentanți
— La 2 februarie a avut unor șefi de 
loc la Caracas ceremonia unor partide
instalării noului președin. Tovarășul 
te venezuelean, Jaime Lu_ " 
sinchi. Au participat nu
meroase delegații i 
șefi de stat și de guvern,

Acțiuni in favoarea păcii, pentru dezarmare
WASHINGTON 3 (Ager

pres). — La New York a 
avut loc o conferință de 
presă organizată de femei
le militante pentru pace 
din Europa occidentală 
care au-întreprins un tur
neu prin mai multe orașe 
din Statele Unite, expri
mând creșterea îngrijoră
rii față de amplasarea de 
noi rachete nucleare pe 
continent.

Vorbitoarele au

pentru țările europene și 
pentru întreaga lume pre
zența în Europa a rache
telor nucleare ca și proiec
tele privind amplasarea a 
noi asemenea arme de dis
trugere în masă.

★
COPENHAGA 3 (Ager

pres). — La Copenhaga a 
luat startul „Ștafeta păcii'1, 
acțiune inițiată de organi-

subli- zația de partizani ai păcii 
niat în cu vin tul lor peri- recent creată în Dane- 
colul pe care îl prezintă marca „Șoferii de auto-colul pe care îl prezintă

buze pentru pace“. Timp 
de cîteva zile, membrii 
organizației, circulînd pe 
șoselele Danemarcei, vor 
preda unul altuia un apel 
adresat Conferinței de la 
Stockholm, cerind iniție
rea unor acțiuni concrete 
în vederea creșterii în
crederii și dezarmării pe r 
continentul european. Șta
feta urmează să fie purta
tă și de partizanii ' păcii 
din Suedia care o vor de
pune la sediul unde - se 
desfășoară conferința.

19,00
FILME

19,20

PHYLLIS HOWELL, în 
vîrstă de -48 de ani, a su
praviețuit, timp de 48 de 
ore, îngropată într-un tro
ian de zăpadă, unde că
zuse împiedicîndu-se de 
un gard de sîrmă ghim
pată, relatează agenția 
AP. Ea a fost descoperită 
întîmplător de un grup 
de copii. Transportată la 
spital, victima, deși a su
ferit degerături la mîini și 
la picioare, a fost declara
tă în afară de orice peri
col.

I
iI

I16,45 Săptămîna politică,
17,00 “ ’

Problemele alimentare 
ale lumii

puțin 600 milioane de 
persoane. In 1982—1983 din 
aproximativ 70 de state in 
curs de dezvoltare, 33 au 
înregistrat o scădere dras
tică a producției de cere
ale pe cap de locuitor, cu 
precădere în Africa. Re
prezentantul F.A.O. a ară-

CIUDAD DE MEXICO 3 
(Agerpres). — „Este regre
tabil că unele puteri fo
losesc problemele alimen
tare mondiale 
ca armă de presiune 
politică la adresa altor . 
țări" — a declarat, la Ciu
dad de Mexico, reprezen
tantul Organizației- Națiu- tat că din cele peste pa

tru miliarde de locuitori 
cîți numără în prezent 
planeta noastră, aproxima
tiv 500 milioane suferă de 
malnutriție și boli cronice. 
El a precizat că este ne
voie de eforturi grabnice 
și hotărîte pentru stoparea 
acestui curs negativ și pen
tru asigurarea necesarului 
firesc de produse alimen
tare pentru toate țările lu
mii.

Lansarea navetei spațiale americane 
„Challenger*

CAPE CANAVERAL 3 beră în spațiu a astro-
(Agerpres). — Naveta spa- nauților, diverse expe-

riențe științifice.
„Challenger" 

să-și încheie 
la 11 februarie, după 128 
revoluții în jurul Terrel.

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Dublu delict;
Unirea Stop cadru la 
masă ; Pa ringul : Dru
mul spre victorie.

LONEA; Fantoma lui 
Barbă neagră.

ANINOASA: Mistere
le Bucureștilor.

VULCAN — Luceafărul: 
Haiducii lui Șaptecai.

LU'.’ENl — Cultural 
Haiducii.

URICANI: Un surîs în 
plină vară.

19,40
20,10

nilor' Unite pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.), în Mexic,. Fran
cisco Zamarriego, trans
mite agenția mexicană de 
știri Notimex. El a arătat 
că problemele alimentare 
ale lumii sînt deosebit de 

...serioase în prezent și că o 
continuare a deficitului în 
alimente în țările în curs 
de dezvoltare va conduce 
la situația ca în anul 2000 
malnutriția să afecteze cel

țială americană „Challen
ger" a fost lansată vineri, 
ora 13,00 G.M.T., de la 
Centrul spațial Kennedy 
din Florida.' Orbita pe 
care evoluează „Challen
ger" are o înclinație de 
28,5 grade față de Ecua
tor, la o altitudine de 
300 krh. Odată transfor
mată în satelit, naveta 
spațială zboară cu o vite
ză de aproape 28 000 km 
pe oră.

Intre principalele 
mente ale actualei 
uni se află lansarea 
sateliți de telecomunicații, 
testarea primelor propul
soare individuale cu re
acție pentru deplasare li.

mo- 
misi. 
a doi

Urmează 
misiunea

13,00
13,05

■ OTTAWA. — Pentru 
prima dată, un canadian 
va participa la un zbor 
spațial cu prilejul misiu
nii navetei „Discovery", 
care va'fi lansată de la 
Cape Canaveral în luna 
octombrie a anului în curs, 
s_a anunțat la Ottawa. 
El urmează să fie ales 
dintr-un grup de șase per
soane — cinci bărbați și 
o femeie — selecționate 
pentru programul spațial 
național canadian.

I
I 
L

TV.
Telex.
Insula de smarald 

—- Sri Lanka — 
documentar.

13,15 La sfîrșit de săptă- 
mînă (parțial co
lor).

16,25 împliniri și 
pective: Azi. 
țul Prahova.

pers- 
jude-

22,00

22,10

22,30

23,00

închiderea .progra
mului;
Telejurnal (parțial 
color). . ■ '
Dans, dans, dans 

(color).
Teleencicloped ia.
Film serial: 

„Jean Christophe" 
(color). Ecranizare 
a romanului scriito
rului Romain Rol
land. 'Premieră, pe 
țară. Coproducție 
internațională (El
veția — Franța — 
Belgia — R.F.G.).
Episodul 1.
„Aurora".
Varietăți... 

tăți.' 
Antologie de diver
tisment. - .
Telejurnal (parțial 
color). 
Sport.
Meridianele 
cului și 
(color).
Invitații televiziu
nii. . ' / 
închiderea progra
mului;

varie-

cînte- 
dansului

I

I
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/ JVIIca publicitate
I VÎND clăpari 40—41>/2. 
^Telefon 43249, Petroșani, 
după orele 18. (195)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă și periodice pe 
numele Csep Iuliana, eli
berate de Institutul de mi
ne Petroșani. Le declar 
nule. (191)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliotecă pe 
numele Țîf Constantin, e- 
liberate de Institutul de

ANUNȚURI

I mine Petroșani. Le declar 
nule. (192) . .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mohora 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Livezeni. O declar nulă. 
(193)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Olaru 
Irimie, eliberat de 1 .'.tu
tui de mine Petroșani. 11 
declar nul. (194)

DE FAMILIE

„Cupa Văii Jiului**
Primele rezultate

la schi

După primele două zile de desfășurare, concursul 
republican dotat cu „Cupa Văii Jiului", desfășurat în 
Paring, în organizarea CJEFS Hunedoara și a comisiei 

. municipale de schi Petroșani, la care participă spor
tive și sportivi din județele Sibiu, Caraș-Severin, 
Ciuj-Napoca, Satu Mare și Hunedoara („Pionierul" 
Lupeni și C.S.Ș. Petroșani) a dovedit încă o dată că 
semul din municipiul Petroșani dispune de talente 
reale, de condiții bune și de cadre competente.

în legătură cu desfășu
rarea concursului vom mai 
reveni în paginile ziaru
lui nostru, dar pină atunci 
iată primele rezultate:

SLALOM SPECIAL, ju
nioare: 1. Simona Costinaș; 
Mihaela Hiciu; 3. Corina 
Vladislav, toate de la 
C.SJȘ. Petroșani; copii II: 
Emilia Bogdan (C.SJȘ. Sa-

tu Mare), 2. Cristina Fil_ 
dan („Pionierul" Lupeni); 
3, Szușza Boga (C.S.Ș. Sa
tu Mare); copile I: 1. Si
mona Podină (C.S.Ș. Pe
troșani); 8. Marinca Muș
lea („Pionierul" Cluj-Na- 
poca); 3. Nicoieta Zapan 
(CJS.Ș. Petroșani). SLA
LOM URIAȘ: junioare:
1. Simona' Costinaș, 2. Lia-

na Grosu, 3. Mihaela 
ciu, toate de la C.S.Ș. 
troșani jcopile II —1. Eme_ 
șe Bogdan, 2. Camelia Szy- 
gyarto („Pionierul" Lu
peni), 3. Angelica Vraja 
(„Pionierul" Lupeni); co
pile 1:. 1. Marinca Mușlea, 
2. Simona Podină, 3. Nico- 
leta Zapan, ultimele două 
de la C.S.Ș. Petroșani.

Din clasamentul probe
lor reiese că sportivii Văii 

în frun- 
ceea ce 
pregăti- 

perspec- 
in

Hi- 
Pe-

CAIRO 3 (Agerpres). — 
tn primul meci al tur
neului pe care îl între
prinde în Egipt, echipa de 
fotbal S.C. Bacău a jucat 
la Cairo, în prezența u-

TELEX

COLECTIVUL birourilor. I-C.R.A. Petroșani, este 
alături de colegul lor, Iacob Dumitru, la pierderea 
pricinuită de dectsul soției sale

IACOB MARIA
Sincere condoleanțe familiei. (196)

Jiului se situează 
tea clasamentului, 
dovedește o bună 
re și totodată, 
tivele pe care le au 
confruntările din acest an, 
de menținere în întrece
rile la nivel național 
locuri fruntașe.

S. BALOI

pe

■

nui numeros public, cu 
formația Zamalek. Partida 
s-a încheiat la egalitate 
2—2 (1—1). Fotbaliștii ro
mâni, transmite corespon
dentul sportiv al agenției 
M.E.N., au dovedit o bună 
condiție fizică și au pres
tat un joc tehnic, iar a- 
tacanții au ratat multe 
ocazii favorabile.

SOȚUL, învățător pensionar Moise Pătrașcu, fi
ica Adriana, ginerele Ștefan și familia protopop Pă
trașcu Octavian din Petroșani, își exprimă profunda 
mulțumire și recunoștință față de toate neamurile, 
colegii de muncă, prietenii și toți cunoscuții și veci
nii din strada Crîngului, care au participat alături 
de noi la greaua încercare pricinuită de moartea 
fulgerătoare și înmormîntarea scumpei și dragei 
noastre

EUGENIA PATRAȘCU,
la 31 ianuarie 1984.

SOȚIA, copiii șl nepoții anunță împlinirea a șase 
săptămini de la decesul fulgerător al celui care a fost

STRA M A WILHELM
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. (158)

'1


