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OBIECTIVUL
ANULU

12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS

întreprinderea miniera Aninoqșq

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, au re
venit, vineri după-atnia- 
ză, în .Capitală, după vi
zita de p r 1 e t e n 1 e 
efectuată în Repu
blica Socialistă Federati
vă Iugoslavia.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, a fost însoțit în 
această vizită de tovară
șii Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant 
al Comitetului- Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Lungan. minis-

exterior
economice

trul comerțului 
și cooperării 
internaționale, de alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul 
unde a avut loc 
nia sosirii, erau 
te drapelele partidului și 
statului, iar pe mari pan
carte erau înscrise urări 
închinate partidului, se-

(Continuare în pag. a 4.a)

Otopeni, 
ceremo- 
arbora-

Jiistă condiții pentru realizarea 
sarcinilor lunii și ale trimestrului

încheierea convorbirilor oficiale româno-iugoslave

tf

Mina Aninoasa a încheiat trimestrul 1 
al anului cu un plus de 6 000 tone de căr
bune. Este an rezultat care atestă că pro
ducția acestui trimestru a fost bine gindită 
și pregătită încă din anul trecut, că s-au 
întreprins măsuri eficiente pentru asigurarea CRUCERU :

— tacepînd cu data de 
15 martie am taUmpinat 
greutăți serioase provoca
te de înfundarea unui si
loz colector, în care de
versau grupele de pregă
tiri din sectoarele I și V. 
Din această cauză, am în- 
tîrziat cu introducerea în ‘ 
producție a noi capacități: 
două abataje frontale 
clasice și unul, de ase
menea, dotat cu complex 
mecanizat SMA-2. N_am 
continuat lucrările de 
punere în funcțiune și 
datorită întreruperii fiu-

înliniă de front active, pentru punerea 
funcțiune a capacităților de producție. Care 
este situația actuală ți de perspectivă, cum 
este pregătită producția trimestrului II ? Ne 
răspunde directorul iatreprinderii, tag. ION

xului de transport care 
preia producția din aba
tajul cameră nr. 15 din 
sectorul IV. In felul a- 
eesta, am pierdut zilnic o 
producția de peste 4fO to
ne de cărbune, ceea ce a 
determinat un demaraj 
mai slab ta luna aprilie.

— Care este situația 
actuala a acestor capa
cități? ...
— Stotem în faza de 

finalizare, ceea ce ne asi
gură realizarea sarcinilor 
lunij, aprilie, cît și ale tri
mestrului. Complexul me_

canizaț SMA-2 nr. 4 este 
în montare și preconizam 
punerea lui în funcțiune 
în jurul datei de 20 a- 
prilie, cmd producția zil
nică a sectorului I va fi 
la nivelul sarcinilor pla
nificate. In perspectivă, la 
sectorul IV,. după curăți
rea în sistem cameră, a 
abatajului frontal 15, a 
cărui exploatare este pe 
sfîrșite, vom deschide un

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

Vineri, 13 aprilie, s-au 
încheiat convorbirile ofici
ale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mita Șpî- 
liak, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și 
Dragoslav Markovici, pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

La convorbiri au parti-

Cărbune
extras 

suplimentar
Și în cea de a doua zi a 

decadei, colectivele de oa
meni ai muncii din .șapte 
întreprinderi miniere din 
cadrul C M.VA. — I.M. Pe- 
triia, LM. Dilja, f-M. Uve- 
zeni, I.M. Vulcan, I.M. Pa- 
roșeni, I.M. Bărbăteni și 
I.M. Uricani — au scos la 
lumina zilei !«*' tone căr- I 
bune energetic si cocsiflca- 
bil.

■ Cu cete' 40® tone de 
cărbune extras suplimentar 
pe această lună, la zi mi
nerii Petrilei se situează 
pe primul loc în bazinul 
nostru carbonifer to între
cerea socialistă de a di 'ța
rii cît mai mult cgriiuue. 
La acest frumos succes u» 
aport deosebit l-a avut co
lectivul sectorului IV, care 
a extras mai mult de ju
mătate din plusul minei a_ 

" cumulat pînâ in prezent.

(Continuare in pag. a 2-n) Foto: Șt. NEMECSEK

I Noroc bon, tinerețe
Ș Acum dteva săptămini, ale acestei formați

I “
I
I

_ formații de
modul in lucru. Sintem* informați

Dialog pe teme N.T.S.; 
•1 minerilor din schim
bul condus de Iosif 
Clabuc din cadrul bri
găzii lui Iosif Bucur, eu 
inginerul șef cu secu
ritatea minieră de Iu 
mina Lonea. Carol Bo-

■ Prin constanța rezul
tatelor obținute în ultime
le zile din prima decadă 
și începutul celei de a doua 
decade, colectivul minei 
Dilja a recuperat aproape 
în întregime minusul acu
mulat în această luna. I

na Uricani, o in^țiaUvă — brigada a intrat ,,pe plan.", 
înființarea unei Î L”' 
formală. în exclusivUtde, 
din tineri, recrutați de la 
toate sectoarele de pro
ducție ale întreprinderii.
In panoul 9, la un suitor 
de aeraj, o lucrare de pre
gătiri în cărbune este e- 
xecuiată de brigada de 
tineret condusă de Florin 
Encuiescu, iată că au a-

și primele rezultate (Cotdimare in pag. o 2-a)

consemnam modul în lucru. Sintenu informați 
care a prins viață, la mi- că, îțtceptnd cu 12 martie,

brigăzi realizind pinâ la sfirșitul 
lunii o avansare de 39 
m. Dacă ținem seama de 
faptul că planul lunar al' 
brigăzii este de 40 m, în
țelegem că în DOAR DO
UA 'SĂPTĂMINI Forin 1

B. MIRCESCU

(In pag. a 2-a)
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cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-mînistru al Gu
vernului Republicii Soci
aliste România, precum și 
celelalte persoane oficia
le române care l-au însoțit 
pe conducătorul partidu
lui și statului nostru.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri s-a făcut un 
larg schimb de păreri cu 
privire la situația inter

națională actuală. In acest 
cadru s_a exprimat pro
funda îngrijorare în legă
tură cu înrăutățirea fără 
precedent a situației inter
naționale, ca rezultat al 
politicii de forță, domina
ție și dictat, de împărți
re și reîmpărțire a sfene- 
lor de influență, al re
curgerii tot mai frecvente la 
intervenție și amestec îa 
treburile interne ale altor

(Continuare în pag. a 4-<4

Astăzi, la Casa de cultură din Petroșani

Festivalul-concurs
CÎNTECUL ADÎNCULUI»

lișți talentați și formații 4 
bine pregătite. Spre e- 
xempîu, recent constitui
tul trio-vocal „Telex", at 
casei noastre de cultură, 
va constitui surpriza ac
tualei ediții, componente
le sale Angela Olarii, Li
liana Nițescu și Aida An- 
ghelache impresionează 
prin calități vocale deo
sebite, dar și printr-o ți
nută scenică agreabilă, 
încă de la repetiții, am 
realizat valoarea artistică 
a minerului Gheorghe Știr 
de la I.M. Lonea, „vete
ran" al festivalului, a Ile
nei Dumitru de la clubul 
din Aninoasa, a Simbnei 
Bedea, de la clubul din 
Simeria. Sînt prezente în 
concurs piese de rezonan
ță ale muzicii ușoare ro

tiri pentru concurenții din mânești, dar apar și com- 
Valea Jiului, preseleeția 
a fost mult mai severă. _______________
Se vor prezenta deci so- (Continuare in pag. a 2-al

99
Dimineața zilei de ieri, 

în sala de spectacole a 
Casei de cultură din Pe
troșani. Grupul vocal-tas- 
trumental „Acustic" se 
afla în repetiție de cîteva 
ore. Ca și to anii prece
dent!, acestei formații îi 
revine sarcina de a acom
pania soliștii de muzică 
ușoară, care ișl dispută 
trofeele „Lampa mineru
lui?, ale Festivalului-con- 
curs „Cîntecul adîncului". 
In . plus recitalul său ta 
afara concursului prezintă 
piese muzicale inedite: 
..Intîlnire în noapte1', pe 
versuri de Nicolae Labiș, 
„Alo, Deranjamente 02“ 
etc. Intr-o scurtă pauză, 
șeful formației, Geo Po
pa, ne oferă amănunte :

— In acest an, cel pu-

Ion VULPE

cu

TOȚI CETĂȚENII, PARTICIPANT) 
LA ACȚIUNILE DE ÎNFRUMUSEȚARE 
încheiem încă o săplănună de acti vități gospixlareș ti-edilitare, 

accent pe curățenie și plantarea de pomi fructiferi, arbori și arbuști
ornamentali, prin biroul agricol al Consiliului popular municipal, popu
lația Văii Jiului a fost aprovizionată cu 1800 altoi de meri, peri și vi
șini, iar C.P.V.LLuF. — venind cu inițiativă apreciată —, a procurat 
și pus în vînzare alți 2600 meri, peri și vișini. Informăm că unitățile 
de desfacere mai dispun încă de altpi fructiferi. In atenția edililor și 
a colectivelor de oameni ai muncii s-a aflat în această săptămînă zo

na Livezeni. Aici s-a plantat, s-a nivelat teren, s-au extins zonele verzi. In 
intersecția Iscroni, districtul de drumuri (șef de unitate Francisc Ke- 
lemen) a finalizat o acțiune de betonare a acostamentului șoselei și de 
consolidare a parapeților metalici. Sectorul de gospodărie comunală al 
E.G.C.L. a continuat acțiunea de evacuare a reziduurilor.

Astăzi și mîine activitățile de înfrumusețare, plantare și curățe
nie continuă. Aspecte constatate în cartiere și pe străzi reclamă afirma
rea mai puternică a rolului asociațiilor de locatari în mobilizarea ce
tățenilor la activitățile gospodăresti-edilîtare.

CETĂȚENI’ IN’FATISAREÂ STRĂZILOR, A ZONELOR DIN 
PREAJMA BLOCURILOR DE LOCUINȚE, ARATĂ MODUL IN CA
RE LE GOSPODĂRIȚI. DE ACEEA TREBUIE SĂ PARTICIPAȚI CU 
TOTII LA ACTIVITĂȚILE DE CURĂȚENIE, ORDINE ȘI ÎNFRUMU
SEȚARE. . ' - :Z- : ..
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Activizarea tuturor cadrelor
O recentă analiză. în

treprinsă în domeniul ex
tracției cărbunelui a.scos, 
în evidență că pentru îm
bunătățirea rezultatelor 
la cărbune ■ este așteptat 
un aport mult mai subs
tanțial din partea cadre
lor tehnico-inginerești. Pe 
corpbinat există, 
zent, un inginer 
muncitori și un 
sau tehnician lă 
eitori. Proporția 
că îmbunătățită prin exis
tența unui mare număr 
de muncitori înalt califi
cați care pot să asigure 
funcționarea fără stagnări 
a utilajelor și valorifica
rea superioară a capaci
tăților de producție, să 
soluționeze celelalte pro
bleme legate de calitatea 
cărbune! ui, reduc ?rea 
cheltuielilor de producție 
și utilizarea forței 
muncă.

Prin prisma celor 
mai sus se impun 
precizări. In primul 
consemnăm faptul că 
cadrul celor mai 
sectoare de producție — 
cum sînt sectoarele IV 
I.M. Lupeni, IV I.M. Lo
nea, V I.M. Petrila, V I.M. 
Vulcan și altele — cadre
le tehnice, maiștrii, in
ginerii, tehnicienii, șefii 
de brigadă și de schimb 
care sînt și muncitori spe
cialiști se află permanent , 
în fruntea acțiunilor în
treprinse de organizațiile 
de partid pentru creșterea 
producției. Climatul

în . pre
ia 32 de 
maistru 

17 mun- 
este în-

ele

de 
două 
rînd, 

în 
multe

angajare, : de răspundere 
față de plan care dom
nește în aceste colective 
are la l^ază contribuția 
susținută ' a acestor cadre 
la menținerea la un ni
vel ridicat a muncii și 
vieții de partid, prin afir
marea combativității fa
ță de unele neajunsuri și 
promovarea spiritului de 
inițiativă comunistă ' în 
procesul de producție.
f/ZZ/Z///ZSZ/ZZSZZ/ZZ/////Z//ZMt

PE AGENDA
ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID
iniiriiiiiiiiiiiiiiniimiiiir.

pentru învingerea dificul
tăților, nu dovedesc spirit 
critic, fiind lipsiți de 
combativitate. .

Analiza care ne-a prile
juit aceste constatări con
duce la concluzii destul 
de clare. Proporțiile a- 
mintite, dintre numărul 
cadrelor tehnico-ingine
rești raportat la cel al 
muncitorilor denotă că. 
întreprinderile miniere 
dispun de un mare poten
țial tehnic, de speciali
tate. ,, Pe de altă . parte, 
realizările sub. prevederi 
ale unor formații de lu
cru au drept cauză, prin
tre altele, și slaba asis
tență tehnică din partea 
unor cadre, în sensul că 
acestea ■ se limitează la 
constatarea neajunsurilor

Exista condiții pentru 
sarcinilorrealizarea

(Urmare din pag. I)

Cea de-a doua preciza
re pune în lumină re
versul acestei situații. Mai Și nu acționează pentru 
sînt încă și unele cadre 
care „nu trăiesc" la cota 
marilor; tensiuni pulsul 
activității de extracție, nu 
participă printr-o deplină 
implicare profesională la 
creșterea realizărilor tu
turor formațiilor de lucru. 
Este adevărat că, în aces
te cazuri, nici în organi-. 
zațiile de bază nu s-a in
sistat suficient pentru ac
tivizarea lor, prin atrage
rea răspunderii persona
le în obținerea realizări -

■ lor. Chiar în viața internă 
de organizație, unii maiș
tri, mai ales din rîndul 
celor tineri, au o partici
pare scăzută sau formală, 
la dezbateri, nu se frămîn- 

găsească soluții

a crea condiții de desfă
șurare neîntreruptă a 
extracției.

Organizațiile de partid 
sînt primele în măsură 
să asigure valorificarea 
corespunzătoare a poten
țialului tehnico-ingine- 
resc al sectoarelor. înțele
gem această valorificare 
prin activizarea perma
nentă a cadrelor, prin im
plicarea lor politică, în 
viața de partid și profe
sională, în viața economi
că a colectivelor. Este o 
importantă îesură inter
nă a creșterii producției 
de cărbune, a productivi
tății muncii la toate locu
rile de muncă.

Ion MUSTAȚĂ

activităților din actuala

nou abataj frontal cu sus
ținere individuală. In acest 
abataj vom folosi metoda 
de exploatare sub tavan de 
rezistență.

— Alte măsuri de spo
rire a producției?

— Rezolvăm, în această 
perioadă, o problemă care 
ne-a .. frămîntat mult — 
raționalizarea transportului 

. subteran. Mai exact, o par- 
. te din producția sectorului 

I, care este preluată pe 
' benzi la orizontul IX, va 
fi preluată, în perspectivă, 
de orizontul XI — mediu, 
tot pe benzi. Adică, pînă 
acum pe orizontul IX dă
deau producția prea multe 
locuri 
nerea 
xului 
zontul 
văm o mare 
transportul de la orizontul 
IX. După ce voln pune în 
funcțiune orizontul XI. ce
le 5 brigăzi de pregătiri de 
la sectorul V vor fi plasa
te, în exclusivitate, pen
tru pregătirea noilor capa
cități de producție. Noi a- 
vem în cadrul sectorului V 
pregătiri aceste 5 brigăzi, 
care timp de o lună au 
fost folosite la alte lucrări 
(silozul înfundat). Avem 
certitudinea că vom recu
pera minusul înregistrat la

de muncă. Prin pu- 
în funcțiune a fiu- 
de transport la ori- 
XI — mediu, degre- 

parte din

lucrările de pregătiri, fiind 
vorba de formații de lu
cru conduse de brigadieri 
de nădejde ca Iftimie Ge- 
luță, Ion Maniliuc (declarat 
fruntaș pe Valea Jiului la 
lucrări de pregătiri, în a- 
nul 1983), Francisc Ila- 
koczi, Marcel Cohal, Cons
tantin Ilieș și Mircea Ce
nușă.

— In concluzie
, — In concluzie, conside

răm că, cel mai tîrziu din 
luna mai. vom ajunge „la 
zi" cu 'lucrările de pregă
tiri. Concomitent, deoarece 
planul la mina Aninoasa 
este liniar, avem convin
gerea că, prin intrarea la 
timp în funcțiune a noilor 
capacități de producție, ne 
vom realiza sarcinile lunii 
aprilie, precum și cele ale 
trimestrului al doilea, con- 
firmînd rezultatele bune 
ale primelor trei luni.

■ M

■■'O-; ni

In zona vechiului cen
tru civic al Petroșaniului, 
mașini și oameni și-au u- 
nit forțele pentru a cons
trui un nou oraș.

Foto: N. ȘTEFAN

I 
I
I
I
I 
I
I

lor și șoimilor patriei. 
(M.B.)

DONATORI DE SIN
GE. Trei dintre donatorii 
de sînge din Valea Jiu- 
lui au primit insigna „E- 
vidențiat pentru merite 
__------ „1 activitatea
de Cruce Roșie", institui
tă de Consiliul Național 
ai Societății de Cruce Ro
șie. Este vorba despre 
minerii Mitică Gheor
ghiu (I.M. Dîlja), Ștefan 
Jurca (I.M. Lonea) și lă
cătușul Dumitru Blag 
(I.M. Lonea) care au ,e- 
fectuat 63, 48 și, respectiv, 
42 donări de sînge, act 
de înalt umanitarism.

SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. Marți, 17~ apri- ____
lie, la Deva se va desfășu- deosebite în 
ra un schimb de experien
ță cu tema „Subredacțiile 
de presă în sprijinul ac
tivității politico-educative 
a pionierilor", organizat 
de Consiliul județean al 
pionierilor. Din Petroșani 
vor participa pionierele 
Anca Torsan și Mariana 
Colea, membre ale subre- 
dacției .,Diamantul ne
gru" de la Casa pionieri-

SIMPOZION. In cadrul la Școala generală nr. 6
i Petrila au făcut o fru- 

vacanță de primăvară e- moașă excursie interjude- 
levii de la Școala genera
lă rir. 2 din Uricani au 
participat ieri la simpo
zionul „40 de ani de lu
mină și împliniri" inte
grat în manifestările poli
tice și educative dedicate 
aniversării a 40 de ani 
de la revoluția de elibera
re socială și națională,, 
antifascistă si antiimpe- 
rialistă. (T.S.)

EXCURSIE. Sub gene
ricul „40 de ani de îm
pliniți în viața poporului _____ 
și patriei". 40 de elevi de

țeană pe traseul Petro
șani — Drobeta Turnu 
Severin — Orșova — Ti
misoara. (T.S.)

IGIENIZĂRI. După am
ple lucrări de igienizare 
s-a redeschis, zilele tre
cute, unitatea nr. 350 — 
grădina de vară din A- 
nincasa.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPÂTARU

1
I ftoroc bun, tinerele!
v

I

V

I (Urmare din pagina 1) ția. Așa se face că au
, ' —---- ---- —— /ost zile cînd au reușit să

Enculeșcu și, brigada sa puște și de cite 3 ori pe
1 și-au îhdepinit sarcinile. schimb, lucru care,
I Ceea ce, să recunoaștem,
( pentru o „trupă" formată

doar de 30 de zile este 
destul de mult. Cum s-a 
reușit? In primul rînd, 
factorul OM. Băieții au tră se va mai auzi", ne
înțeles sarcina care apasă spunea, acum o lună, Elo
pe umerii lor și n-au vrut ■ - -
să dezamăgească. Și nici 
ei n-au fost dezamăgiți.
Au cîșiigat peste 250 lei 
pe post, familiile lor ti
nere fmulți dintre ei au ?i 
copii) aveau nevoie <țe a- 
cest stimulent. Apoi, bu

na organizare a producției, 
aprovizionarea cu materia
le, se face de sectorul 
„tutelar" — II B —, care 
beneficiază de aportul a- 
cestei brigăzi de tineret.

Deseori, organizația 
U.T.C. întreprinde acțiuni 
de muncă patriotică pen- Văii Jiului 
tru aprovizionarea brigă- culescu, șeful formației-de i 
zii. Cînd ai totul la locul tineret de la sectorul II B t 
de, muncă, e mai simplu al minei Uricani. Noroc r 
să „răzbești" cu produc- bun, tinerețe.' ț

tui 
doar la prima vedere, pa
re un record. Dar cînd te 
ajută... virsta și entuzias
mul tineresc...

„Despre brigada noas- j

rin Enculeșcu. Și iată că 
rezultatele obținute de, 
formația sa o fac cunos- ’ 
cută. La mina Uricani, la \ 
această oră. mai sînt a- * 
tîtea cereri pentru a hi- ’ 
era într-o brigadă de ti- j 
neret, incit s-ar puteai 
constitui încă 3 formații ‘ 
de lucru. Să dăm de lu
cru tinerilor, pentru că, 
se vede, după echinocfiul 
de primăvară, la Uricani 1 
o idee dă roade frumoase, ț 
A apărut un 
„familia"

I
un nume nou in j 

brigadierilor .} 
i — Florin Eh-Ț

întreprinderea minieră dîlja

Fără supărare

Reluăm fotoanchetele noastre prin care 
prezentăm „fața" incintelor întreprinderilor 
Văii Jiului și modul cum sînt acestea gos- 
podăiite. însoțiți de tovarășii Dumitru Voi- 
can, șeful biroului administrativ și Mircea 
Topală, șef depozit utilaje, piese de schimb 
și carburanți, incepem vizitarea incintei mi
nei. In jurul atelierului mecanic - unde altă
dată erau amenajate puncte de colectare a 
șpanului, a subansamblelor de aluminiu, un 
punct de dezasamblare a utilajelor defecte 
pentru recuperarea a tot ce se poate — 
multă dezordine, in spatele clădirii, numeroa
se utilaje ce ruginesc de mai muîți ani, aș- 

, teaptă termenul de casare (foto 1). La ram
pa de descărcare a utilajelor noi, zeci de

motoare electrice, reductoare, părți componen
te ale transportoarelor de mină și multe, mul
te alte utilaje și subansamble ce valorau 
multe milioane de lei formau o „adunătură" 
de metale ce așteantau in acest mod să fie 
introduse în circuitul productiv (foto 2 și 3). 
Nu mai comentăm aspectul.

In mai multe zone ale incintei numeroase 
grămezi formate din resturi de utilaje (foto 
4) așteaptă să fie trimise spre topitorii. Nu 
prezentăm nici o imagine din zona școlii de 
calificare, unde mina Dîlja poate deschide o 
mină de... fier. Vom reveni.

Foto anchetă realizată d 
Ștefan NEMECSEK
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„Cintecul 
adinoilm"

(Urmare din pag. 1)

poziții inedite: „Minerii 
din Vale" (versuri și 
muzică de Gh. Știr), 
„Soarele copiilor" (de 
Geo Popa) și altele.

In timp ce vocea cal
dă a Simonci Bedea, 
versurile cîntecului ei — 
pledorie pentru pacea 
planetară, copleșeau sa
la, alți concurenți se 
pregăteau să intre în 
scenă. Cei din județele 
îndepărtate, din Bacău, 
Constanța etc, erau încă 
așteptați să sosească. 
Aflăm amănunte des
pre recitalurile ce vor fi 
susținute de cunoscuții 
soliști Adrian Romces- 
cu, care va prezida ju

riul de muzică ușoară, 
Eva Kiss, și tînărul in
terpret folck din Vale, 
Virgil Stratulat — mul
tiplu laureat al festiva
lurilor muzicale de la 
Bîrlâd,' Tg. Jiu, Calafat, 
Rm. Vîlcea, adeseori in
vitat al cenaclului „Fla
căra** — și bineînțeles 
grupul vdcal-instrumen- 
tal „Acustic", care a 
primit, în aceste zile, 
invitația de a fi prezent 
la Festivalul muzicii 
rock de la Craiova (28 
—30 aprilie).

Activitate febrilă și 
pentru celelalte jurii, 
care trec astăzi în revis
tă producția poetică și 
materialele fotografice 
trimise de cenacliștii și 
artiștii' amatori din Va
le și, din țară. Primul 
spectacol al actualei e- 
diții a ; Festivalului-con- 
curs „Cin tecul • adîn- 
cului", astăzi începînd 
de la ora 17, următorul 
la ora 20; 

_____________________ >

XI. Valoarea politică a 
constituit și constituie ca
drul afirmării tuturor ce
lorlalte valori; în funcție 
de aceasta celelalte își a- 
ting nivelul maxim de rea
lizare și strălucire iar 
cind plasează omul in cen
trul lumii, umanizînd lu
mea, valorile devin expre
sia integrală a omului prin 
care își depășește efemeri- 
tatea, adevăratul corolar 
prin care are acces la e- 
ternitate și prin c-»re isto
ria nu este altceva- decît o 
întemeiere și, ascensiune 
întru libertate a ființei u- 
mane. Frumosul, valoarea 
care exprimă, integral su
fletul uman, fiind expre
sie afectivă a omului și mod 
de cunoaștere umanizatoare 
a lumii, se descoperă în 
constelația valorilor nu 
numai ca valoare de sine, 
ci și. ca parte sau rezonan
ță a fiecărei valori; este 
valoarea ce le ridică pe ce
lelalte la nivel de melodie, 
le face să cînte! O sărbă
toare a spiritului! Această 
simfonie, omul modern, o 
aude din sublima „perioa
dă a lui Pericle" j a culturii 
clasice grecești, devenită 
fundament și model ale 
culturii noastre europene. 
In nici o epocă a istoriei

Grupul coral-cameral „Armonia" al Casei de cultură din Petroșani condus 
de prof. Adrian Schweitzer, formație artistică mult apreciată pentru evoluțiile in fa
ța a sute de spectatori pe scenele așezămintelor culturale din Valea Jiului.

„Ani de glorii,
In cinstea sărbătoririi, la 23 August, a 40 

de ani de la Revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă, 
în întreaga țară se organizează concursul 
„Ani de glorii, ani de lumină". Detalii asu-

ani de lumină"
pra modalităților de organizare a concursului, 
am primit de la prof. Vasile CHIRCULESCU, 
președintele Comitetului municipal de cultu
ră și ediicație socialistă.

— Etapa de masă a con
cursului va începe în cursul 
lunii aprilie și va cuprinde 
toate categoriile de oameni 
ai muncii, muncitori, ță
rani cooperatori, intelec
tuali, elevi și studenți.

- Următoarele faze ?

— Faza municipală, în 
cazul Văii Jiului, se va des
fășura în perioada 1—10 
mai. Echipajele vor fi for
mate din 5 membri, din 
toate categoriile socio-pro- 
fesionale. După această fa
ză, se va constitui echipajul 
care vă reprezenta munici
piul Petroșani la faza ju

Infor m ații otil tu ral© ■
BRIGADA ARTISTICA, Artiștii amatori de la 

căminul cultural din Iscroni au început repetițiile 
cunoul program al brigăzii artistice „Cazuri și 
necazuri". (M.B.)

CONCERT-SPECTACOL. In săptămîna care ur
mează orchestra ,'Hațegana" a Consiliului județean 
al sindicatelor va susține pentru minerii Văii Jiului 
spectacole cu concertul de muzică populară „Cîntec 
de pe plai cu dor". La Petroșani concertul-specta- 
col va avea loc joi, 19 aprilie (ora 20,30), pe scena 
Casei de cultură. Printre soliști se va afla și Laza 
Knejevici. (TJS.) .

nu a existat o asemenea 
densitate de creatori și de 
genii; în toate domeniile 
spiritualității umane! Și 
toate realizările lor se lea
gă de geniul politic al Iui 
Pericle, geniu devenit 
model pentru omul 
acțiunii politice. Grecia lui

„este locul unde, perfecțiu
nea .există”, „locul unde 
s-a născut rațiunea", cum 
spunea Renan, locul unde 
frumosul a devenit valoa
re supremă, .constitutivă a 
lumii, iar arta — normă 
a cetății/ Pentru Pericle —, 
omul pe care nimeni nu 
l-a văzut rîzînd — Cetatea 
greacă avea sensul unei 
creații, al unei nemui itoare 
opere de artă, pentru care 
orice sacrificiu e-y consi
derat o înălțare. Piiitmu1 

dețeană. In 20 mai, va a- 
vea loc fază județeană, iar 
din cele 7 echipaje se va 
constitui echipajul care va 
reprezenta județul nostru

Concurs republican

la faza interjudețeană, ce 
va avea loc la Sibiu, în 
concurs cu județele Sibiu, 
Alba și Vîlcea. In luna au
gust, se va desfășura faza 
republicană cu echipajele 
cîștigătoare pe cele 10 gru
pe de județe. Facem un 

era o zeitate, care a insu
flat in celelalte valori mă
sura umană, Iată imnul 
teoretic al lui Pericle: „Să 
contemplați puterea cetății, 
iubind-o în acțiunile noas
tre de fiecare zi... Cetatea 
noastră se dovedește în 
fapte mai presus decît fai
mă pe care o are... Ără- 
tîndu-ne puterea prin mo
numente, vom fi admirați 
și în veacurile viitoare,: fă
ră să avem nevoie de lau
da nimănui pentru că ade
vărul va înlocui 'închipui
rea..." (sînt cuvinte jcu va
loare. de, lege și . de . sim
bol, consemnate de marele 
istoric Tucidide). Această 
conștiință politică a reali
zării omului întru eterni
tate s-a ridicat la grad de 
rațiune a istoriei. Pericle 
a știut că fără dovezile 
artei și ale frumosului, pre
zentul său, nu-și poate 
mărturisi prezența. Se ins
pira direct de la prietenul 
său, filosoful Anaxagoras 
și' se încredința eternizării 
istoriei în făptui ile ideale 
ale lui Fidias. Grecia lui 
a devenit o operă de arta, 
iar eî un „zeu tutelar", re-' 
tras în monumentele ei! 
Sub' nimbul fruniosuW !

Dumitiu VELEA

Foto: Șt. NEMECSEK

apel călduros .factorilor de 
la nivel de orașe pentru 
buna desfășurare a concur
sului, încă din faza de 
masă, pentru a fi bine re- 
prezentați în această pres
tigioasă competiție.

- Alte detalii ?

— In .cadrul emisiunilor 
concurs din etapa a H-a 
(interjudețeană, transmisă 
de posturile de televiziune), 
se vor pregăti și prezenta 
momente de creație și in
terpretare artistică cu te
matică dedicată evenimen- : 
tUlUÎ.

- Nu ne rămine decît 
să urăm organizatorilor și 
participanților la concurs 
mult succes I

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

Mereu tinăr, precum personajele sale'
O fișă de creație presti

gioasă, Filipetto (..Bădăra
nii", de Goldoni), Spancioc 
(„Despot vodă", de Vasile 
Aîecsandri), Turculeț („O- 
pinia publică", Aurel Ba- 
ranga), ■■ Octav Medica 
(„Rapsodie transilvană", 
I.D. Sîrbu), Dandanache 
(„O scrisoare pierdută", T.

: Lăițjaragiale), Cadîr (Ta-' 
ke/Janke și Cadîr", V I. Po
pa), lebim („Steaua fără 
nume", Mihail Sebastian), , 
mai bine de o sută de per
sonaje întruchipate, din 
1950, pe șcena Teatrului de 
stat „Valea Jiului". în <ci 
peste- 33 de ani în slujba 
Thaliei. Tînărul, care cu
noscuse ororile celei de a 
doua conflagrații mondiale, 
în calitate de combatant, 
care se angajase entuziast 
Pe șantierul Bumbești-Li- 
vezeni, a ajuns la instituțul 
clujean de teatru datorită 
unei întîmplări . fericite. trinel Dumitrescu. De la 
„Batic" la drept, a recitat teatru]. nostru: regretatul 
în fața .comisiei de exami- Ilie Cernea, Ion Stan eseu,
nare a conservatorului 
„Doina"; lut Goga, glasul 
Să u neșcolit a ineîntat, a 
doua zi era deja student. 
In 1953 se îndrăgostește de 
o față frumoasă, Șțefania,; 
care, lasă - Bucureștiul și i 
devine parteneră ptotală ide 
Viața și de teatru.

Premiera teatrală

„Un bărbat și 
mai multe femei"

O banală întîmplă re, ne
cesitatea (dacă se poate 
numi astfel !) unei' adeve
rințe de om... sănătos, pen
tru școla de șoferi, de 
clanșează o dramă familia
lă de-a lungul a 17 episoa
de; A.S. Garunșki intră în 
eternul conflict al oameni
lor mărunți și neînsemnați 
cu propria condiție. , Din 
atmosfera anxioasă a biro
cratismului, eroul este ca
tapultat efemer și neînțeles 
ca partener de „tratament" 
al poetei Marina Istomina, 
care îi va dedica un jurnal 
liric, publicat apoi într-o 
revistă literară. Dintr-un 
provincial psihopat . (tema 
predilectă a literaturii ru
se), A.S. Garunșki devine 
peste noapte ^personalita
te, catharzisul aristotelian 
are însă ca sursă umorul 
suculent, atitudinea fermă, 
eu accente de pamflet, îm
potriva unor tare domesti
ce sau „de colectiv" — pro
vincialismul, bîrfa vecini
lor, ipohondria, ipocrizia, 
femeile cu cape intră în 
conflicte pasagere, Garuns- 
ki — Ana Iulievna, Augus
ta Gurievna, călătoarea, 
Vera Andreevna, directoa
rea, înregistratoarea, pla- 
nificatoarea Akulevici sînt

■ mai degrabă ipostaze ca
racterologice. Dramaturgul 
sovietic Leonid Zorin pro
pune drept ieșire din im
pas detașarea cu umor de 
banalul vieții, redescoperi
rea filonului ei liric, o ca
dență comună a omului cu 
epoca.

Asupra acestei comedii 
au stăruit tinerii actori de 
la Teatrul de stat „Valea 
Jiului" Magda Catone și 
CI aud iu Bleonț, care au 

galeria mea eu idoli există 
șl maeștrii tineri, fiindcă 
arta adevărată nu are de- 
cit vîrsta tinereții perpe
tue. Așadar,, m-au entuzias
mat: George- Calboreanu, 
Lucia Sturza Bulandra, Ra
du Beligan, dar si ion C<- 
ramițru, Valeria: Seciu. Ca- 

asul com ediei, , Ana- Colda 
și cîțî alții Am lucrat cu 
regizori va 1 oros i ■ Si că Â- 
Icxandrescu, Val Mugur, iar. 
din generația „noului val" 
cu Florin Fătuleseu...

Cu cîteva zile în urmă, 
actorul Vaier Dorn a, fiind
că el osie autorul acestei 

însă o prodigioasă carte de: 
vizită pe scenele bucureș- 
tene, în materie de film. 
Intr-o manieră regizorală 
proprie, ei au . marcat 
„flashurile" piesei printr-o 
sumară, convențională, dar 
copleșitoare în simboluri 
scenografice (surprinsă ex
celent în afișul și 
caietul _ program de1 ar.» 
tistul plastic Ion Bar- S' 
bu). Cascadele situațiilor 
comice, detașarea subită, 
de personaj indică în Mag
da Catone o actriță cu o 
largă paletă de exprimare, 
recitalurile succesive în ro
lurile feminine de la fe
meia mucenică sau claus
trată la femeia pasională, 
exaltată .au darul să rele- I 
ve profunda personalitate i 
artistică, care atacă cu în- - / 
țelegere și firesc fiecare 
replică; asistăm deci la o 
paradă rapidă și străluci-,- 
toare a mijloacelor de ex-.; 
presie. Claudiu Bleonț co- ! 
munică cu același talent, 
acceptă metamorfoza per- i 
sonajului său, șarjează cînd 
este nevoie, în acest sens 
impresionează prin mimica 

:sa plastică. ; ■ ș j /
Acest spectacol total 

(actorie — regie — sceno
grafie) copleșește nu doar 
prin savurosul duel verbal 
ci și prin transpunerea . 
scenică de clasă, semn sj- ; i 
gur al valorii artistice S j 
celor doi proaspeți absol- 
venți ai I.A.T.C Este un 
argument și o pledorie ^în 
favoarea talentului, indife- ‘ 
rent de scena pe care ‘7 
produce, talent care meri
tă îndemnat la „recidiva" ! 
succesului, deci aplaudat, i} 
cu sinceritate și emoție., ■ j

Ion VULPE

fișe impresionante, a trăit 
urt moment unic din viața 
unui om, colegii de. mun
că l-au sărbătorit pentru 
ieșirea la pensie. Din ură
rile lor în versuri rezulta 
însă că „nu s-a tras corti
na". .- -v1

— Voi continua să fiu 
actor Ia teatrul minerilor, 
n-aș putea să trăiesc fără 
personajele și spectatorii 
mei. Poate nu e o întîm- 
plare faptul că de-a lungul 
anilor mi s-au încredințat 
mai ales roluri pozitive. De 
Cadîr, , de alte personaje, .- 
de Ichim, un rol modest, 
pe care însă îl iubesc, ră- 
mîn legat pe viață. Iată de 
ce chiar dacă în acte ești 
considerat în pensie, pe 
scenă nu rămîn decît me
reu tînăr.

Un profil de stîncă, cleș
tarul privirilor ■ amintește 
de strămoșii noștri daci, 
spiță din care maramure
șeni,- precum. Vaier Doncâ, 
își revendică'genealogia de 
vrednici gospodari ai pă- 
mmtulili. și spiritului car
patin. Rămine tînăr, precum 
art;1 sa, angajată- îîî aftujl- 
rea spre frumos a breslei 
minerilor și celorlalți ea
rner i ai muncii de la obîr- 
șîilc Jiurilor.

Andrei APOSTOL
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încheierea vizitei de prietenie a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

încheierea convorbirilor 
oficiale româno-iugoslave

Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 

tovarâșuîDragoslav Markovici, 
președintele Prezidiului 

C.C. al U.C.I.
I6 «Tovarășul Nicolae 
’ Ceaușescu, secretar ge- 
|neral al Partidului Comu. 
țnist Român, președintele 
f Republicii Socialiste Româ- 
l nla, a avut, Vineri, 13 a- 

prilie, convorbiri cu tova
rășul Dragoslav Markovici, 

: președintele Prezidiului 
i Comitetului Central al U- 
1 niunii Comuniștilor din 

Iugoslavia.
La convorbiri au partici

pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., alți 
membri ai delegațiilor ro
mâne și iugoslave.

Tovarășul Dragoslav 
Markovici a salutat vizita 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elenă Ceaușescu în Iugo
slavia, manifestîndu-și 
convingerea că aceasta va 
contribui la extinderea pe 
mai departe a relațiilor de 
prietenie, colaborare și 
bună vecinătate dintre Re
publica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia și Republi
ca Socialistă România, din
tre partidele și popoarele 
noastre. Totodată, tovară
șul Dragoslav Markovici a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii par
tidului și statului nostru 
iin cald salut din partea 
Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la 
rindul său, un cald salut 
conducerii Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, co-

muniștilor din Iugoslavia 
prietenă, și-a exprimat con
vingerea că actualul dia
log româno-iugoslav la ni
vel înalt va da un nou 
impuls dezvoltării triulti- 
laterale a bunelor rapor
turi dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Cei doi conducători de 
partid au procedat la un 
schimb de vederi- privind 
activitatea și preocupările 
Partidului Comunist Ro
mân și ale Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
căile și mijloacele dez
voltării pe mai departe a 
colaborării si conlucrării 
dintre P.C.R și U.C.I.

In cadrul convorbirilor, 
tovarășii “ 
Ceaușescu

4i i c o 1 a e 
și Dragoslav 

Markovici au dat o deose
bită apreciere raporturilor 
dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia. Â 
fost reafirmată hotărîrea 
celor două partide de a 
întări și adînci colabora
rea dintre ele, de a spori 
contactele și schimburile 
de experiență fia probleme 
de interes comun, sublini- 
indu-se că aceasta are o 
mare importanță pentru 
dezvoltarea în general 
relațiilor româno-iugosla- 

aprofundarea 
prieteniei și 

dintre țările

(Urmare din pag. I) bunei vecinătăți, a înțele
gerii, colaborării și păcii, 
fără arme nucleare.

Examinîndu_se alte pro
bleme majore ale vieții 
internaționale, s-a subliniat 
că este imperios necesar 
să se acționeze cu fermita
te pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice, prin tra
tative, a tuturor diferen
delor dintre state.

Convorbirile au reafir
mat hotărîrea României 
și Iugoslaviei de a întări 
conlucrarea pe arena mon
dială, de a-și aduce con
tribuția la rezolvarea jus
tă, democratică, a mari
lor probleme ale vieții in
ternaționale, la promova
rea păcii, securității 
operării în Balcani, 
ropa și în lume.

Convorbirile s-au

țări, al creșterii neconte
nite a cursei înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, ceea ce creează 
mari primejdii la adresa 
vieții și libertății tuturor 
popoarelor, a păcii - între
gii lumi, A fost manifes
tată, dă asemenea, preo
cuparea față de situația 
deosebit de gravă creată 
în Europa. In acest ca
dru, s-a subliniat că pro
blema fundamentală a e- 
pocii noastre, de care de
pind pacea, securitatea și 
progresul omenirii, o cons
tituie oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la de
zarmare, în primul rind la 
dezarmare nucleară. In a- 
ceeași ordine de idei, a 

necesita- 
eforturi-

fost evidențiată 
tea intensificării 
lor pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a

și co
in Eu-

•%>
------ ....___ „ des

fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de înțele
gere, stimă și respect re
ciproc.

Ceremonia sosirii
(tJrmare din pag. I) tantin Dăscălescu, de cei- 
-------------------------- lalți conducători de partid, 

și de stat, de conducători 
de instituții centrale șl or
ganizații obștești.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite buchete de flori 
de către pionieri români 
și iugoslavi.

eretarului său general, pa
triei noastre. Pe frontis
piciul aerogării șe afla por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 

a la sosire de tovarășii Cons-
ve, pentru 
continuă a 
conlucrării 
noastre.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească, de 
respect și înțelegere reci
procă.

I
I 
I
I
I
I 
I
I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Tess, I—II; U- 
nirea: B.D. la munte și 
la mare; Paringul: Mie
zul fierbinte al plinii.

LONE A: Baloane de 
curcubeu.

ANINOASA: 
fără soare.

VULCAN — Luceafă
rul; Drumul spre victo
rie, I—II.

LUPENI — Cultural: 
Căruța cu mere.

URIC ANI: Fructe de 
pădure.

Iubire

TV
13 30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă-

20,05

20;55

21,55

mînă (parțial color);
16,45 Săptămîna 
17,00 închiderea 

mului.
19,00 Telejurnal 

color)
Teleenciclopedia, 
Haî să-î zicem 
la Vața — 
populară. 
Film serial: 
„Un august 
cari”. 
Episodul 3. 
Meridianele 
rului și
Telejurnal, 
Sport. - 
(parțial color).

22,05 Melodii de neuitat 
(color).

22,35 Nostalgiile unui gra
mofon.

(parțial •
I 

că I 
muzică *

II 
I
I
I
1
I
I
IJ

in Hă.

umo- 
cîntecului.

întreprinderea

cu sediul în Petroșani, strada Cărbunelui nr. 20,

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer '

—■ doi paznici, bărbați pentru Ob.S., care 
dețin autorizație port armă.

încadrarea se face conform Legii 12/1971. 
Relații suplimentare se obțin de la biroul 

personal.

Dejun oferit în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu

‘Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat vi
neri, 13 aprilie, la un de
jun oferit în onoarea lor 
de tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste 
derative Iugoslavia și 
varășul Dragoslav 
fcovici, președintele 
zidiului Comitetului 
trai al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Exprimînd satisfacția

pentru rezultatele fructu- 
gene- oase ale vizitei, tovarășul

Comu- Mika Șpiliak și tovarășul
Nicolae Ceăușescu au toas
tat pentru prosperitatea 
și fericirea popoarelor ce
lor două țări, pentru noi 
succese în construcția so
cialistă în Republica So
cialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, pentru înțări- 
rqjj și dezvoltarea pe mai 
departe a prieteniei și con
lucrării multilaterale ro- 
mâno-iUgoslave, dintre 
partidele și statele noas
tre, pentru pace și colabo
rare în întreaga lume.

Fe- 
to- 

Mar- 
Pre- 
Cen-

Vineri 
încheiat 
nie pe 
Nicolae Ceaușescu, 
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
dintele Republicii 
liste Rbmânia, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectu- 
at-o în Republica Socialis
tă federativă Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, 
ce și-au luat un 
rămas bun de 
șui Dragoslav 
președintele 
C.C. al U.C.I., 
soțiți, de tovarășul 
Șpiliak, președintele Pre
zidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
de la Karadjordjevo, re
ședința înalților oaspeți 
români, pînă la aeropor
tul din Osijek.

după-amiază, s-a 
vizita de priete- 
_ care tovarășul 

secre-

preșe-
Socia-

tovarășa 
după 

călduros 
to vară -la

Maîkovici, 
Prezidiului 

au fost în- 
Mîka

mili- 
erau

Ceremonia plecării
Ceremonia plecării, ca

re a avut loc aici a fost 
marcată de onoruri 
tare. Pe aeroport
arborate drapelele de stat 
ale României și Iugoslavi
ei. S-au intonat imnurile 
de stat ale celor două 
țări. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Mika Șpili
ak au trecut în revistă gar
da de onoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat apoi 
rămas bun de la oficiali
tățile iugoslave venite să-i 
salute la plecare.

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat un călduros ră
mas bun de la tovarășul 
Mika Șpiliak.

La ora 16,05, ora locală, 
aeronava prezidențială a 
decolat, întreptîndu-se spre 
patrie.

r fi
C 

pC 
■ |

k. &□ !]
teaptă să-i fie 
domiciliu sau nu 
are nevoie de el ?

dus la 
mai

ducere i-a fost reținut 
în vederea suspendării 
și a fost sancționat cu 
amendă.

i

INVITAȚIE

Vîlcu Grigore din Pe
troșani, strada Indepen
denței, bloc 7, anunța în 
data de 16 martie 1983, 
la miliția din localitate 
pierderea permisului de 
conducere. Permisul de 
conducere i-a fost «găsit 
a doua zi de la reclama- 
ția făcută, dar păguba
șul nu s-a prezentat nici 
pînă acum să și—1 ridice, 
deși a fost invitat de 
mai multe ori. Poate aș-

S-A COMPLICAT 
SINGUR

Rutieristul Vasile Trîn- 
ca a ignorat regulile de 
circulație și a luat-o cu 
tractorul 41 
bulevardul 
deși indicatorul de 
culație interzicea 
lucru.' Știindu-se cu mus
ca pe căciulă, a refuzat 
să oprească la semnalul, 
agentului de circulație și 
a pornit-o mai departe. 
Cum regulamentul de cir
culație este unul pentru 
toți, permisul de con-

l.'D 448 pe 
Republicii, 

cir- 
acest

ȘTIȚI PE UNDE
VĂ UMBLĂ MAȘINILE ?

Ieri, la parcarea din 
piața agroalimentară a 
municipiului Petroșani 
mai multe mașini aștep
tau să plece în cursă, dar 
conducătorii lor se 
după cumpărături, 
cîteva exemple: 21
1033 și 31 HD 7890, pro
prietar Autobaza 
transpo-t a C M V.I. 
31 HD 2075, 
I.T.A. Petroșani, 
băm conducerile

aflau
Iată
HD

. de 
și 

proprietar 
Intre- 
celor

întreprinderea minieră 
Paroșeni

încadrează direct sau prin transfer
— trei paznici
încadrarea și retribuirea se face în confor

mitate cu prevederile Legilor nr. 12/1971 si 
57/1974.

Informații suplimentare la 
al întreprinderii.

biroul O.P.I.R

aprilie 
circu-

cunin- 
unde

două întreprind jrî 
tite dacă știu pe 
se plimbă șoferii

*
Duminică, 15 

1984 este permisă
lația autoturismelor pro - 
prietate personală înma
triculate sub număr 
FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al miliției municipiului 
Petroșani

»
încadrează direct sau prin transfer

— doi timplari, categ. III—IV
' doi electricieni, categ. III—IV

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conforme Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974 
— republicate.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal unde se pot obține fi 

relații suplimentare, telefon 42580, interior 151.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Cojocea 
Dumitru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă.

PIERDUT carnet de stu
dent, pe numele Tomșeanu 
Ion, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani? II de
clar nul. (498)

PIERDUT diploma 
c 1 a se pe numele 
rinică Ion, eliberată

10 
Ma-

—, ---------- de
Liceul industrial energe
tic Craiova în anul școlar 
1977. O declar nulă. (505) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Radu 
Gigei, eliberată de LM. 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, fiica, ginerele anunță cu adincă durere 
încetarea din viață a scumpului nostru soț, tată și 
socru

.... MATEI VIOREL’
lnmormîntarea azi, Ora 14, de la domiciliu. (506)

... ......................................................................... .............. ............................... ....
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