
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, vineri, 22 iunie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat proiectul Directivelor Con
gresului al XlII-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1986—1990, Rapor
tul cu privire la proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare economico-socia
lă a Republicii Socialiste România pe 
anul 1985, precum și Raportul cu privire 
la proiectul Planului de dezvoltare a agri
culturii, industriei alimentare, gospodări
rii apelor și silviculturii în anul 1985.

Comitet :I Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere rolului hotăritor și contri
buției esențiale a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la ampla activitate de fundamentare, sta
bilire și elaborare a orientărilor și obiec
tivelor acestor importante documente, ca
re asigură ridicarea pe o treaptă superi
oară a întregii activități economico-socia- 
le in țara noastră, mersul neabătut înainte 
pe calea socialismului, creșterea genera
lă a nivelului de viață și civilizație al în
tregului popor.

Adoptînd, în unanimitate, prevederile 
și orientările acestor documente, Comite
tul Politic Executiv a hotărît ca ele să fie 
supuse dezbaterii și aprobării Plenarei 
Comitetului Central al . partidului. ;

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat, de asemenea, unele 
propuneri de măsuri cu privire la pregă
tirea și convocarea Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., care urmează a fi supuse 
spre dezbatere și aprobare plenarei Comi
tetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
3c asemenea, propunerea privind institui
rea medaliei jubiliare „A 40-a aniversare

a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpei ialistă".

In continuare, în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o in
formare în legătură cu lucrările Consfă- 
turii economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal- 
■tă apreciere contribuției deosebite aduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de Româ
nia socialistă, la buna pregătire și desfă
șurare a Consfătuirii, subliniind că, prin do
cumentele și hotărîrile adoptate, prin di
recțiile de acțiune și principiile afirmate, 
aceasta deschide perspectiva ridicării la 
un nivel superior a colaborării și conlu
crării reciproc avantajoase, în cadrul 
C.A.E.R., atît pe plan bilateral, cît și mul
tilateral, în interesul dezvoltării mai ac
centuate a economiilor naționale ale ță
rilor membre, al creșterii forței și presti
giului socialismului pe arena mondială. 
S-a apreciat că punctul de vedere al dele
gației române — exprimat in cadrul Con
sfătuirii la nivel î nalt și al 
ș e d in ț ei â XXXVIII-a extra
ordinare a sesiunii C.A.E.R, — este 
în deplină concordanță cu hotăririle Con
gresului al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, cu întreaga politică a 
partidului și statului nostru de întărire a 
prieteniei și colaborării cu țările socialis
te, de amplificare și adîncire a conlucră
rii dintre țările membre ale C.A.E.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întru totul documentele adoptate de Con
sfătuire și a apreciat că ele creează un 
cadru larg și eficace pentru întărirea con
lucrării între țările membre ale C.A.E.R., 
pentru intensificarea schimburilor co
merciale și a colaborării în toate domeni-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Patru decenii ale 
devenirii noastre
Cu planul semestrial 

îndeplinit
Sectorul IV al I.M. Lonea

Colectivul oamenilor muncii din cadrul 
sectorului IV al I.M. Lonea, puternic an
gajat în marea întrecere socialistă pentru 
a da țării cît mai mult cărbune, în cins
tea celei de a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și a Congresului 
al XlII-lea al partidului raportează înde
plinirea planului producției de cărbune pe 
primele șase luni din acest an.

Din abatajele acestui sector s-au extras 
de la începutul anului și pină în prezent 
suplimentar prevederilor de plan, peste 
11 000 tone de cărbune. Acest spor de pro
ducție a fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu 311 kg pe post

la nivel de sector și cu 427 kg pe post în 
cărbune. La acest succes și-au adus con
tribuția toți oamenii muncii din acest har
nic colectiv, dar un aport deosebit l-au 
avut minerii frontaliști din brigăzile con
duse de Grigore Mîndruț și Anton Florea, 
unde schimburile conduse de Petre Ne
grea, Ion Gogeanu, Petre Mîndruț, Petre 
Preotescu, Iosif Koicso și Toader Dască- 
lu, dînd dovada înaltei conștiințe munci
torești, au scos la lumina zilei peste 
sarcinile de plan — 15 428 tone de cărbu
ne. Rezultate bune au obținut și brigăzile 
conduse de minerii Iosif Clamba și Gheor- 
ghe Rusu. (Gh.S.)
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(Vo/ valențe ale valorificării „aurului verde
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Gîndind și vorbind de 
anii împlinirilor socialiș
ti- nu putem să facem 
abstracție de modificările 
structurale din viața și 
munca forestierilor. Care 
erau tehnologiile de lu
cru cu 40 de ani în urină 
în exploatările forestiere 
din Valea Jiului? De 
ce condiții de viață be
neficiau muncitorii fores
tieri ? Cităm din amintiri
le unui fost muncitor fo
restier, Toader Ungurici, 
astăzi pensionar: „unel
tele noastre de muncă e- 
rau joagărele și topoare
le. Cele mai grele opera
țiuni de lucru, tăiatul 
și fasonarea lemnului, 
scosul și apropiatul ma
sei lemnoase pînă la punc
tele de transport se fă
ceau cu ajutorul anima
lelor de povară. Trăiam 
în bordeie... Abia prin 
anii ’50 noi, forestierii am 
beneficiat de ajutorul 
primelor tractoare". Fiul

fostului muncitor fores
tier, Toader Toader ț Un
gariei. este acum maistru, 
șeful sectorului de ex
ploatare Cîmpu lui Neag 
al U.F.E.T.. Petroșani, ne. 
vorbea cu justificată mîn- 
drie despre faptul călu
crările grele sînt în în

Despre 
structurale 
anii împlinirilor socialis
te ne-a vorbit și ing. Ni
colae Bădică, directorul 
U.F.E.T. Petroșani,, care

inițiat de partid 
stat. Deosebit de 
ficative sînt și 
prin care se exprimă efi
ciența exploatării masei 
lemnoase. La toate punc- 

timp de mai bine de Iței tele de exploatare fores- 
decenii muncește în acest 
domeniu de activitate, în

modificările 
constatate în

Oameni și destine 
în anii împlinirilor socialiste

tregime mecanizate. Mun
ca forestierilor este con
siderabil mai ușoară și 
mult mai; productivă. De 
regulă, forestierii erau 
în trecut muncitori se
zonieri. Din cît cîștigau 
după o trudă cumplită 
în sezonul de vară tre
buiau să-și ducă zilele 
și pe tim_p de iarnă, cînd 
nu aveau nimic de lucru,

■ pentru a-și Cîștiga exis
tența.

Valea Jiului. Versanții 
împăduriți ai dealurilor și 
munțilbr din perimetrul 
U.F.E.T. Petroșani 
exploatați în mod 
batic, . nerațional,
suprafețele exploatate și 
cele reîmpădurite exista 
un mare decalaj. Acest 

a fost lichidat 
celui 

deceniu prin 
unui vast 
împăduriri

ecați 
sal

in tre

tieră din • Valea Jiului 
pierderile reprezentau 
circa 20 la sută din în
treaga masă lemnoasă 
exploatată. Existau mari 
pierderi Ia transport. 
Transportul de apropiere 
a lemnului de căile de 
acces în pădure era fă
cut în mare parte pe us- 

prin 
la 

pierderi, 
lemnoasă

decalaj
abia la începutul 
de-al 7-lea 
înfăptuirea 
program de

75 de ani
de existență.

construcțiilor

Valea Jiului

semni- 
cifrele

de mașini ,

Acolo unde susținerile primesc 
formă și culoare (IV)

nea situație (din fericire 
foarte rar întîlnită) ridică 
mari probleme solicitînd la 
maximum priceperea și in
geniozitatea oamenilor de 
aici.

Sub mîinile atletice ale 
acestor bărbați cresc susți
nerile, capătă formă și cu
loare, iau drumul ștandu
rilor de încercare unde li 
se probează trăinicia mă
dularelor. Inginerul loan 
Dărăban a fost mult timp 
șeful acestui atelier. Avan
sat în funcția de șef. de sec
ție el a rămas mai departe 
„să susțină". montajul sus
ținerilor avînd în vedere 
bogata lui experiență. Să-i 
dăm cuvîntul. „Avem in 
total 60 de oameni. S-ar 
putea spune un colectiv 
mic. Cu toate acestea ne-am 
achitat întotdeauna cu bine ' 
de sarcinile d.e serviciu. 
Cînd a fost Vorba de inte
resul uzinei, adică, de iiite-

Valeriu BUTULESCU

cat, pe jilipuri și 
plutire la Bilugu și 
Jieț, cu mari 
Tona de masă 
transportată pe un km 
se făcea cu o cheltuială 
de ' 2,7 lei, iar în prezent ( 
„-.cin ana- 1 9 lei. Trans- • 

întregime )

(Continuare în pag a 2-a)

costă doar 1,2 lei. Trans
portul este în 1------

Viorel STRĂUȚ

sarcinilor

La I. M. Uricani

Condiții există. 
Totul este ca ele să fie

fructificate pentru 
realizarea

■■■«■■■■■■■■■a
în pag, a 3-a
CULTURĂ- ARTĂ

■ Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 

cultural-educative și 
sportive

„Laudă omului muncii 
și creației sale"

Atelierul de montaj al 
susținerilor mecanizate este 
adăpostit într-o hală mo
dernă, spațioasă- și foarte 
bine aerisită. Aici are loc 
operația finală, cea mai
complexă dealtfel: mon
tarea, asamblarea și în
cercarea coloșilor de oțel 
sulj a căror aripă ocroti
toare minerii vor străpun
ge lumea neumblată a a- 
dîncului. De aici au plecat, 
împînzind Valea și țara mii 
de secții mecanizate în- 
nobilînd cartea de vizită a 
întreprinderii, consacri n- 
d-o definitiv ca o putere 
de necontestat în fabrica
rea utilajului nii’lier româ
nesc.

Munca acestor oameni nu 
este deloc ușoară. Cons
trucția metalică, fabricată 
integral în uzină impune 
respectarea riguroasă a co
telor. Cea mai mică abate
re, scăpată din vederea vi
gilentului C.T.C., Iese la 
iveală în timpul montaju
lui. De obicei, aseme- (Continuare in pag. a 2-a)

Revcnind la mina
câni, nu avem posibilitatea 
să ne referim la aceleași re
alizări: bune din primele 
cinci luni ale anului.'Dim
potrivă, producțiile și pro- 
ductivitățile realiza,te ne în
deamnă la o analiză atentă 
a activității de extracție de 
la această întreprindere. Fi
nă ieri, I M. Uricimi înre
gistra, la zi, un min.ie la 

_producția de cărbune cocsi- 
ficabi! pe luna i^inie de pes- 
ig. 42D' tone. Ne am inte- 
i is'il despre situ ițla realiză- 
rilor la biroul producție. 
Tovarășa Cornelia Petrea 
ne detaliază situația pe sec
toare. Ce concluzie se poa
te trage? Că, dacă pînă a- 
cum plusurile se îaregis-

trail la sectoarele II A și 
II B, unde lucrează Petru 
Mandriș și Ilie Amorăiiței, 
cu ajutorul celor două com
plexe de mân? înălțime, în 
luna iunie acestea sînt sub 
plan. Sectorul II A nu și-a 
realizat producția, cu a- 
proape 600 de tone și pro
ductivitatea cu 60 kg pe 
post, cu toate că efectivele 
sînt depășite cu 14 oameni. 
La sectorul II B, situația e. 
de asemenea, necorespun- 
zătoare,
5 000 
ducție 
fe:g pe post la productivita
te. Parado^l, sectoarele I 
și III au depășit, e adevă
rat au substanțial, sareini-

mlnus - aproape 
tone la pro- 

■ si minus 1150

le și la producții, și la pro
ductivități, și în condiții de 
lucru sub efectiv. Ce se în
tâmplă la complexele me-

- caftiZate mari ? ' Nereallză-: 
rile la productivii ne 'ridi
că semne d.e întrebare: că-, 
rora...trebuie să li se ’ dea 
răspuns din partea < adie- 
lor tehnice răspunzătoare.

O notă bună. S_a îmbu
nătățit calitatea cărbunelui. 
Prin intrarea în funcțiune 
a instalației de presortare 
(Trommel-concasor) s-a îm
bunătățit substanțial caii-, 
tatea cărbunelui cocșifica- 
bil extras. Benzile de la

Mircea BUJORESCU

țContinuare io pag. a 2-a)

Școală românească, prin
cipalul factor de educație 
și formare a omului nou, 
trebuie să pregătească ti
neretul pentru muncă și 
viață, să asigure însușirea 
celor mai noi cunoștințe 
teoretice și practice, mo- 
delînd nu omul enciclo
pedic, ci acel om ca.be să 
acumuleze cunoștințe spre 
a-și forma convingeri a- 
dînci încit între vorbă și 
faptă, la nivelul comporta
mentului și activității sale, 
să existe deplină unitate și 
armonie. Istoria — știință

a adevărului înfăptuit, sin
teza vieții și experienței 
comunităților umane 
devine un important 
vor de cunoaștere, de for-

JZ-

Tribuna scolii

mare a omului. Astăzi ar
gumentele desprinse din 
istorie servesc ca instru
ment puternic luptei de 
liberare națională, de a-

, părare a independenței și 
integrității, de promova
re a unor raporturi bazate

pe-egalitate și dreptate în
tre popoare și națiuni.

Sarcinile instructiv-edu- 
cative care, stau în fața 
predării istoriei se reali
zează prin lecții, dar și 
prin mijloacele educației 
permanente: (radioul, tele
viziunea, cinematografia, 
presa, biblioteca, muzeul) 
sau alte forme specifice

e-
Prof. Cornel PLATON,

Liceul de matematică-fizică
Petroșani

(Continuare în pag. a 2 »)
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Membrii O.D.U.S. 
participă la buna 

gospodărire a orașului

(Urmare din pag. 1)

mentali, 3 kilometri de 
gard viu, s-au realizat 
multe alte lucrări edili- 
tar-gospodărești. Valoa
rea lucrărilor realizate 
prin muncă patriotică, în 
primul semestru, se ridi
că la 26,3 milioane lei.

Stăm de vorbă cu cîțiva 
președinți de comitete ; 
Ileana Deheleanu, preșe
dinta O.D.U.S. de la I.M.

lor, chiar și verificarea, a- 
precierea acestora), folo- 

muncii didactice (excursiile, sind metode specifice ac- 
vizitele, concursurile te- tivității noastre: expune- 
matice, lecția-vizită etc). 
Excursiile cu teme istorice 
și cele făcute la muzee au 
ca scop cunoașterea de că
tre elevi a faptelor referi
toare la un trecut mai a- 
propiat sau mai îndepărtat. 
Muzeul înlesnește o intuire 
directă, concretă și com
plexă a realității istorice 
Și permite activități cu 
efect mult mai profund și 
mai stabil în fixarea cu
noștințelor.

Muzeul mineritului din 
municipiul nostru, unitate 
culturală reprezentativă de 
aproape 20 de ani, irit Ur
nește condiții bune pen - 
tru realizarea unei laturi 
importante a muncii edu
cative a profesorilor de 
istorie, a tuturor celor care 
slujesc domeniu) educației. 
Dat fiind faptul, că în a- 
cest an tematică cercului 
de istorie din școală, la ca
re am antrenat 50 de elevi, 
are ca generic: „Valea Jiu
lui, străveche vatră de is
torie. meleag al muncii și 
creației socialis e în patria 
noastră**, ne-am propus și interbelică pentru a putea
realizarea cu toate clasele asigura integrarea istoriei
a unor lecții-vizitâ. Lecția 
la muzeu este o variantă a 
tipului clasic, impusă 
tocmai de cadrul și condi
țiile în care ea se desfă
șoară. Prin ea putem reali
za un anumit scop didactic 
(comunicare de cunoștințe, 
repetarea și sistematizarea

i-J.i-?.

rea, conversația, observația, 
comparația, analiza, de
monstrația, muncă de grup, 
problematizarea etc.

Ca orice activitate ce 
tinde spre o maximă efici
ență, lecția-vizită la mu
zeu trebuie temeinic pre
gătită, ceea ce ne-a impus

clasei a Xll-a A am avut 
revelația unei alltefttice 
lecții de istorie, întîlnindu- 
ne cu numeroase dovezi ce 
atestă documentar existen
ța și continuitatea popo
rului român și în Valea 
Jiului**. Sau: „Vizita fă
cută ne-a dat speranțe noi

părțirea clasei în două gru
puri de 15—20 elevi. Pen
tru clasele care sînt apro
piate — ca distanță — mu
zeului, lecția se poate re
aliza chiar din orar în ca
zul în care este prima sau 
ultima oră.

Chiar dacă este o formă 
specifică muncii didactice, și ne-a făcut să înțelegem 

mai bine viitorul acestui o- 
raș. acestui municipiu, pri- 
vindu-leprin trecutul glorios 
de care au avut parte. în
crederea pe care o avem 
in viitorul acestei Văi a 
Jiului este acum mai ma
re pentru că privind „ceea 
ce a fost" alături de „ceea 
ce este** putem realiza :,cît 
de imens e saltul pe care 
l-a făcut civilizația în de
curs de cîțiva ăni*‘ (clasa 
a XI-a A).

Așadar, alături de o- 
biectivele didactice, lecția- 
vizită contribuie la înțele
gerea mai clară a noțiuni
lor de spațiu, timp istoric 
pornind de la mediul încon
jurător — Valea Jiului, Ia 
cunoașterea unor momen
te istorice (continuitatea 
românească, așezări și 
populații, începuturile și 
dezvoltarea mineritului in
dustrial, pătrunderea și e- 
fectele dominației capita
lului străin, rolul mărețu
lui act al Marii Uniri de 
la 1 decembrie 1918, mari
le bătălii de clasă ale 
muncitorilor mineri din pe
rioada interbelică) cu ma
re valoare educativă în 
formarea tinerei generații.

prin lecția-vizită trebuie 
să urmărim, să asigurăm 
realizarea obiectivelor ge-

Formarea sentimentelor 
patriotice ale tineretuluicu 

de 
ale Lupeni ne spune că cele

14 organizații, cu 1460 
de membri, de la I.M. Lu
peni au colectat,și predat 
27 000 kg fier vechi, în
semnate cantități de ma
culatură, au participat la 
acțiunile gospodărești pin 
incinta întreprinderii și a 
orașului. La preparație. 
Vaier Macea, președinte
le comitetului O.DiU.S., 

de pe spunea că planul Ia 
fier \echi. .maculatură, 
este îndeplinit integral. 
Slav Dobra, președintele 
O.D.U.S., de la Liceul in
dustrial nr. 1, ne spune că 
cei 32 de membri ai 
O.D.U.S. ău realizat acți
uni frumoase, în incinta 
școlii, ău plantat zeci de 
pomi fructiferi — meri, 
peri, pruni și salcîmi — 
au predat 200 kg de ma
culatură. Membrii O.D.U.S. 
au amenajat și întrețin o 
frumoasă grădină de zar
zavat.

so-

Comitetul orășenesc Lu- 
peni al O.D.U.S. între
prinde numeroase acțiuni 
pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor econo- 
mico-sociale și edilitar- 
gospodărești. Despre re
zultatele obținute de la în
ceputul anului și acțiuni
le inițiate pentru viitor 
am purtat o discuție 
mai mulți președinți 
comitete și organizații 
democrației și unității 
cialiste.

Am reținut că pe raza 
orașului sînt constituite 
71 de organizații ale de
mocrației în unități socia
liste, în care sînt cuprinși 
3936 de membri. ~ 
organizațiile, 
O.D.U.S. sînt 
și participă la amplul e- 
fort al colectivelor 
muncă pentru realizarea 
planului, pentru înfrumu
sețarea orașului în care 
munces: și trăiesc.

Membrii O.D.U.S. îm
preună cu toate organiza
țiile componente ale 
F.D.U.S., sub conducerea 
și Îndrumarea comitete
lor și organizațiilor de 
partid, și-au adus o con
tribuție de seamă la înfăp
tuirea obiectivelor ce 
stau în fața orașului. Prin 
eforturile unite ale cetă
țenilor orașului s-au rea
lizat 175 de obiective gos
podărești în primul se
mestru din acest an. Au 
fost plantați peste. 40 000 
pomi și arbuști orna-

Toate 
membrii 
implicați

Avram MICA, 
membru al Comitetului 

orășenesc Lupeni 
al F.D.U.S

Condiții există
fUrmare din pag. 1)

cu

intare de mare capacitate, 
care asigură viteze de a- 
vansare superioare. 'Aceas-suprafață, de la puțul 

schip la Trommel, îngre- tă combină va intra in furic- 
unează, oarecum, activita
tea, dar, cînd aceasta se 
face în folosul îmbunătăți
rii calității, merită !

Este adevărat, de 7—8 zi
le, mina Uricani intîmpină 
serioase greutăți cu trans
portul cărbunelui, datorită 
lipsei vagoanelor C.F.R. 
Greutăți sînt peste tot. Dar, 
să treci de la 1000 tone de 
cărbune în plus la sfîrșitul 
lunii mai, la minus 1200 
tone în doar 20 de zile din 
iunie, „căderea" e simțitoa
re și merită atenție mai ma
re din partea întregului co
lectiv, a conducerii minei, 
a organizațiilor de partid, 
U.T.C. și sindicat.

Care sînt posibilitățile de 
redresare? De la ing. loan 
Maier, șeful biroului _ geo- 
topo-tehnic aflăm că, în tri
mestrul III va intra în func
țiune în panoul 5, . blocul 
5/4, stratul 18, un complex 
mecanizat pentru strate 
subțiri. Producția extrasă 
din acest panou este preli
minată la 800 tone pe zi, 
ceea ce va crea condiții 
pentru redresare. De ase
menea, în stratul 5 se va 
introduce o combină de îna-

țiune începînd cu data de 
1 iulie.

Deci, condiții există pen
tru realizarea sarcinilor. 
Totul este ca ele să fie 
fructificate de acest colec
tiv destoinic de la mina U- 
ricani, care a dovedit în
totdeauna că are o forță 
de mobilizare deosebită și 
poate trece, peste greutăți. 
Ceea ce ii și dorim !

Acolo unde
(Urmare din pag. I)

r‘

cîteva momente: planifi
carea (după' ce in prealabil 
am parcurs primele teme 
din evoluția societății ro
mânești, în prima parte a 
epocii moderne, clasa a 
LX-a, și perioada interbe
lică, ciasa a X-a, precum 

rși realizarea primelor trei 
ședințe ale cercului < 
au acoperit istoricul Văii 
Jiului în epoca veche, me
die, modernă și perioada

asigura integrarea 
locale în istoria patriei); 
documentarea, selectarea 
și pregătirea lecției; de
plasarea cu elevii; organi
zarea clasei pentru lecție, 
astfel ca toți elevii să va
dă exponatele și toți să 
poată observa și participa 
la discuție. Ideală ar fi îm-

nerale ale predării istoriei 
patriei. Lecția-vizită la 
Muzeul mineritului poate 
asigura reliefarea prin sar
cini specifice a celor 4 o- 
biective precizate de me
todica predării istoriei.

Ințrucît după realizarea 
cu fiecare clasă a Unei lec- 

care ții, am urmărit și efectul 
acestora prin intermediul 
unor discuții și a unor în
trebări de sondaj, putem 
afirma că aceste acțiuni 
și-au atins scopul. S-ar pu
tea cita zeci de păreri și 
aprecieri ale elevilor cu 
privire la faptul că a fost o 
acțiune reușită. In cartea 
de impresii a muzeului e- 
leva Mareu Mioara din cla
sa a Xll-a A, scria: „Vi- 
zitînd Muzeul mineritului 
din Petroșani, noi, elevii

aurului

loan 
Cos-

I C. t ulcan. Dialog de lucru intre șefa de secție 
Liliana Fesner și confecționerele Livia Terheș și Ma- 
ricica Topciu, cu privire la realizarea unui nou model 
lansat in producția de serie.

Foto: St. NEMECSEK

Valorificarea

(Urmare din pag. I) lon, șef de depozit la Is- 
croni, Vașile— rițeCanîc,L I AJTi l ț' •. V ' ■■ ' ■ 1 11 1 V j

Nicolae — jffwiișt, Gheor-

de 
Ion

resul nostru al tuturor, oa
menii nu s-au uitat nici la 
ceas, nici'in? calendar. Cele 
două brigăzi conduse 
Constantin Radu și .
Gagyi reprezintă „nașul" 
colectiv al complexelor 
SMA-1, SMA-2 și SMA-P. 
Ei au pecetluit un act is
toric din care rezultă că 
nu numai firmele consacra
te din străinătate pot, fa
brica asemenea utilaje de 
mare performanță**. Dintre 
oamenii de aici evidențiem 
în primul rînd lăcătușii

montori loan Simu, 
Călin, Ionel Zahaiia, 
tel Dobreanu, Gheorghe 
Cotigă, loan Curta, Jean 
Crețu, Nicolae Balog, Titel 
Orha, vopsitorii Mikola
Vincz.e și Marta Brătilă. 
O contribuție prețioasă își 
aduc conducătorii formați
ilor de lucru, subinginerii 
Vasile Cioelei și Vașile Sa- 
viuc, precum și maistrul 
principal Constantin Ivan, 
ora de mare suflet, de un 
optimism robust.

„Ne descurcăm bine, de
clară maistrul Costică Ivan. 
Avem oameni^cu minte a-

geră. Lăcătușului montor 
nu-f ajunge să știe să mî- 
nuiască cheia și ciocanul. 
Trebuie să priceapă și să 
pătrundă păienjenișul tai
nic al schemelor hildraulice. 
Se întîmplă că tocmai ei 
să. descopere greșeli de de
sene verificate și aprobate 
de proiectanți sadea". în
trebat cum decurge „sim
bioza" sa cu inginerii și 
subinginerii, Constantin I- 
van, răspunde cu u- 
moru-i specific: „se poate 
rezista. Deocamdată mă. as
cultă..." ;■ ' ■

(Va urma)

i

mecanizat. Fondurile fi
xe ale U.F.E.T. Petro
șani nu mai sîrit reprezen
tate, printre altele, doar 
de joagăre, topoare și' că
ruțe, ci de 51 d? tunicu- 
lare de cinci tipuri dife
rite pentru sddș și .apro
piat, de 100 de tractoare, 
majoritatea purtțnd mar
ca „Fabricat în Româ
nia", de 51 de nriloce de 
transport auto, din care 
15 au capacitate de încăr
care < 
medie de 20 la sută pier
deri în exploatarea ma
sei lemnoase s-a ajuns 
în prezent la numai 1 la 
sută . pierderi.

Mari și mai ales Sem
nificative prefaceii au a- 
vut loc în viața oameni
lor care și-au legat desti
nul de Unitatea de ex
ploatare forestieră și 
transport Petroșani. Pen
tru dirijarea și întreține- 
rea color peste 400 de u- tuturor oamenilor 

din ■ dotarea " " \
Petroșani, mulți scrise în. anii 
au învățat o lor socialiste, destinele și I 

enind mun- viața forestierilor au că-r

ghe — maistru în exploa
tarea forestieră Șasa și 
Dumitru — iractori«t; so
ții Dumitru și Valeria’ , 
Bădicu, el maistru, șef de 
depozit la Uiteani, iar ea 
contabil șef ia sectorul de 
exploatare din Lupeni.
Din muncitor necalificat ' 
a ajuns tractorist — ■ 
numără printre șei 
buni ! — loan lovan

I.Jipcni. .;
calificat 1 

și se ț 
mai i 

an 1UV.U11, Un ?
. .. _ .... . ■ om care și-a întemeiat o| •
de 25 tone. De Ja o familie pe meleagurile l 
î de 20 la sută piei’r noastre, după ce a/ venit ?

tocmai de la Bistrița Mol- J 
dovei. Pentru a-și putea ț 
da la școală cei doi co- ‘ 
pii, Ioan lovan a fost a-1 
jutat de conducerea uni-.t 
tații șă Se mute de la Bi- 1 
lugu la Uricani, intr-un a- J 
partament confortabil ț 
Or, în urmă cu 40 de ani i 
un muncitor forestier nici J 
nu putea visa așa ceva! J 

împletite cu destinele i 
' turor oamenilor mun-1 
cii din țara noastră în- > 

împliniri- ț
‘ ti luic

U.F.E.T.
. forestieri 

meserie, devenind ___
I citori calificați. Printre 

aceștia se numără tracto
ristul Petru Bala, fiu de 
forestier născut la punc- 

, tul. de exploatare Ârea- 
eu, unde de fapt, lucrea
ză și în prezent. Familia 
celor cinci frați Lazăr;

>viei iiur. au va- * 
pătat noi valențe, a că- ț 
ror strălucire, o dă poli-' 
tica partidului, politică 
ce pune în centrul între
gii activități OMUL cu 
nevoile lui mereu cres- 
cînde. specifice socialis
mului.

A

A 
A

SCRVICIUE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ
■ Astăzi, cantina res- 

staurant din Petroșani, 
strada Ilie Pintilie, își 
îniîmpină oaspeții intr-o 
ținută îngrijită, după lu
crările de igienizare efec
tuate începînd de vineri 
după-amiază. Pe terasa 
rotiseriei din cadrul ace
leiași unități, repusă re
cent la dispoziția publicu
lui consumator, se ser
vesc cafea, dulciuri, răco
ritoare și preparate de 

-bucătărie tip „gospodi
na'*. Pentru studenți, e- 
levi și alți consumatori, 
cantina pregătește .și ser- „

vește meniuri complete la 
prețul de 17 lei. i Progra
mul unității este de la ora 
6,30 pînă la ora 20,30.

■ La hotelul „Central**, 
o parte din camere sînt 
supuse unor lucrări de 
igienizare și . renovare. 
I.C.S.A.-A.P. Petroșani 
are posibilitatea să satis
facă Solicitările de ca
zare pe perioada lucrări
lor? de la „Central** la mo
telul Gambrinus. Telefo
nul motelului este 42173; 
iar programul restauran
tului de aici este de la ora 
J0 la ora 23. .

■ In ultima zi de lucru 
, din fiecare lună, industria 

mică din cadrul I.G.C.L. 
Petroșani produce din 
deșeuri 'textile — lînă și 
bumbac, prezentate de 
populație A-, vătă pentru 
întrebuințări casnice. Pro
gramul de lucru al ate
lierului, aflat în Petro
șani pe strada Dacia, este: 
7—15.

B Duminică, 24 iunie 
a.c., în Petroșani, este de 
serviciu, între orele 8—20, 
pentru servirea publicului, 
farmacia nr. 15 din stra
da Republicii nr. 43.

Ș

?

r GUIDURI. In librăriile 
din Vale au apărut două 
cărți prețioase pentru a- 
niatorii de drumeții. Este 
vorba de „România. Ghid 
turistic** și „Ghidul mu
zeelor". ambele apărute în 
îngrijirea Editurii Sport- 

■jhirism. ;
QtEATRU. < iomedia 
Sframaturgului sovietic 
Leonid Zorin „Un băr
bat și. mai multe femei", 
pusă în scenă de tinerii 
actori Magda Catone și 
Claudiu Bleonț, figurează 
din nou pe afișul Teatru-? 
lui de stat „Valea Jiului**, 
între 25 și 30 iunie, spec-, 
taco)ele fiind programate 
în fiecare seară, la orele. 
18 și,. reșpecțiv, 20.

EXPOZIȚIE, Ziua sol
stițiului de vară a inau
gurat la clubul sindicate
lor din Lupeni expoziția 
personală de xilogravură 
si acuarele, semnate

artistul plastic profesio
nist Iosif Tellmann, după 
cum se știe animatorul, 
deatîtea decenii, al arte- 

. lor plastice în Valea Jiu
lui. - ' ‘
< SPECTACOLE. Grupul 

;■ vpcal-instrumental acus
tic, trioul umoristic „Ve
selia" și grupul țglk „Fi- 

. ligran", formații ale Ca-

sei de cultură a sindicate
lor din reședința noastră 
de municipiu, susțin tra
diționalul turneu la sfir- 
șit de șăptămînă în ora
șele Văii, de această dată 
invitații lor fiind tinerii 
mineri. Astfel, mîine, în
cepînd de la pră 9,; artiș
tii din Petroșani vor con
certa în fața tinerilor de 
la I.M. Livezeni; dumi
nică (orele 9 și 17), evo
luția lor vă fi aplaudată 
de tinerii din Vulcan, în 
vreme ce ziua» de luni 
(ora 17) este rezervată co
legilor lor de generație 
din Lupeni,

|
Rubrică realizată de I 

fon VULPE i
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Luna manifestărilor politico-ideologlce, cultural-educative și sportive
„LAUDĂ

Cea de-a V-a ediție a 
manifestărilor politico-i- 

deologice, cultural-educa
tive și sportive, de mare 
anvergură, desfășurate în 
Valea Jiului, sui» generi
cul, „Laudă omului mun
cii. și creației sale", a întru
nii, aprecieri elogioase, a- 
lît din partea : oamenilor 
muncii 
tați la 
cit și 
seamă 
Revelatoare ni s-au pă
rut părerile unor 
locutori. pe care Ie 
semnăm succint:

— Am reușit mai bine 
ca altădată, sublinia tova
rășul Constantin Iovănes- 
cu, președinte al Consili
ului municipal de educație 
politică și cultură socialis
tă, să organizăm acțiuni
le. Oamenii muncii din 
Vale au demonstrat cu pri
sosință calitatea lor de en
tuziaști participanți la în
treaga noastră viață socia
lă; multe dintre manifes
tările politico-ideologice și 
profesionale au avut ea o- 
iiiectiv primordial dezba
terea unor aspecte menite 
să asigure, prin măsuri 
concrete, realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, 
mă refer la simpozioanele, 
mesele rotunde, dezbateri
le, „Ziua brigadierului", 
desfășurate în colectivele 
miniere de la Paroșeni, 
Vulcan, Petrilâ, din alte în
treprinderi și instituții. Ac
tul cultural-artistic și e- 
ducativ gravitează acum, 
așa cum a indicat Secreta
rul general al partidului 
nostru, tovrășUl Nicolae 
Ceaușescu, spre locul de 
muncă al beneficiarilor săi.

partea ; oamenilor 
care au fost invi- 
evenimentele sale, 
a unor oaspeți de 
ai artei românești.

inter
con

OMULUI MUNCII Șl CREAȚIEI SALE-
— Cu „Madrigalul”, 

marea dirijorul său, i 
univ, Mariji Constantin, 
am participat pentru a do- rectorul clubului sindicate- 
ua oară la sărbătorile 
Văii Jiului, In mijlocul puțini participanți 
bravilor mineri, prepara
tori, constructori de . utila
je am simțit nevoia să pre
țuim cu mai multă res
ponsabilitate certitudinile 
socialismului, dar și trecu
tul demn al acestor pla
iuri, dialogul artistic ne-a 
sporit exigențele față de 
noi înșine.

. re- stîrnit interesul scontat. poziția cooperației mește- 
prof. — Unele manifestări, 

conchidea Ion Pupăză, di-

lor, au avut totuși prea
' ,i. Cred 

că ne-a lipsit o mai bună 
popularizare.

Programul manifestărilor 
n-a fost deci urmărit eu 
regularitate la nivelul

. nor așezăminte 
dispersîndu-se 
ganizatorice /sau 
du-șe formalist, ...
nifestări au fost aminte,

șugărești ele.
— Noi ara acumulat în 

cei 12 ani de desfășurare a- 
„nedeiî" o experiență/v va
loroasă. Ș-au permanenti
zat acțiuni de real inte
res,. realizate : de; și’ -pentru 
oamenii muncii. De fapt, 
nedeia, sărbătoare multi
seculară a' poporului nos
tru, și-a îmbogățit zestrea

i1“
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I
I
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Biiti venit, poezie !
Era zi, era poate noapte, pe cînd pe cerul Bcche- 

tului, la nuntirea apelor străbune ale Jiului cu Du
nărea, o stea ursită a legat rodul iubirii într-un și
rag de nume Sever Constantin Răduică. Cînd fecio
rul â crescut și-a îmbrăcat armura de rouă și vis, 
și-a făcut din condei cobii iță, în care a atîrnat zes
trea părintească, demnitatea muncii și harul poetic 
și a pornit-o spre apele neîncepute ale izvoarelor de 
lumină. Așa a ajuns Sever Constantin Răduică în 

/ rîndul •minerilor din i Uricani “și ăl cenaclului lor 
,,Fld®î de mină", o admirabilă constelație de poeți- 
mineri, precum Ion Țigăntele, Constantin Alexandru 
și alții. La cea de a XIII-a ediție a tradiționalului 
Festival-concurs „Cîntecul adîncului", primii doi 
și-au adăugat noi laiiri, colegul lor de muncă și con^ 
dei Constantin Răduică a fost încununat cu premiul 
ziarului nostru. Prin încordarea brațului și a minții, 
el dăltuiește în razele de lumină, scormonite din 
adîncuri, imn de slavă cerului dintotdeauna româ
nesc. Iată de ce întîmpinăm solemn oglindirea stelei 
sale în matca frumuseții. Bun venit, poezie! (I.V.)

Oceane de taină
Virgine păduri amestecă lutul, 
Cu sete de viață și sevă din flori,
Plugarii-n adîncuri brăzdează trecutul, 
Trezind la lumină luceferi și sori. 
Materia-lege prin spații coboară, 
Milenii de rocă cu greu se desprind. 
Oceane de taine pămîntul ascunde 
Mineri prometeici destine cuprind.

Nemuritori poeții
S-au gravat 
In stînca timpului. 
Sinteze de corole 
!n colbul amintirii, 
Pulsul lor veșnic.

u-
. culturale, __ , „_____ ............. ...... -
forțele or- cje spiritualitate; cum spu-

acționîn- nea Anton Pann, desigur,
parafrazîndu-l adunăm va- 

" la lu- 
cu 
și

acționîn- 
Unele ma

lurile spîi'îtuale de
■ me pentru a i . le roda

noi valențe emoționale 
de orizont al cunoașterii, 
conchide Gheorghe Lăză- 
resc, secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
din Vulcan.

Intr-adevăr aceasta este 
„cheia" succesului în des
fășurarea amplelor mani
festări ale Văii, care ar tre
bui însă să concentreze 
întregul potențial politic și 
artistic al Văii. In această 
ordine de idei sugerăm ca 
sărbătorile Uricaniului, ale 
altor localități, precum Pe- 
trila, să se includă în tra
diționala lună de manifes
tări a Văii Jiului. Acesta 
este și rolul ei, de a înălța 
un imn de slavă oameni
lor .muncii și creației lor 

, din toate localitățile. Mai 
xistă’activiști culturali re- lnult ° popularizare
................. .................. .. a manifestărilor la nivel 

republican ar asigura un 
flux deosebit de turiști în
setați după frumusețile na
turale și de artă ale Văii, 
Mai anonime ea în alți ani, 
cu excepția Vulcanului, 

‘s-au desfășurat competiți
ile sportive de masă.; ...

Ion VULPE

Argumentele unui succes 
de necontestat, dar și ale unor 

reale posibilități
1 ntr-adevăr, număi;ul,

calitatea acțiunilor iniția
te. aderența publicului, a 
oamenilor muncii, in cali
tate de creatori și benefici
ari ai actului cultural-ar
tistic constituie argumente 
generoase ale reușitei în 
ediția a V-a. Recentele a- 
nalize întreprinse la nive
lul consiliilor orășenești și 
municipal de educație po
litică și cultură socialistă, 
al așezămintelor cultura
le s-au soldat eu concluzii 
revelatoare, dar 
deosebit s-a pus 
nor neîmpliniri. 
sens, în cadrul 
nalei săptămîni 
mai", care are ... . . ....
atraetivitate Lupeniul, de
și s-au inițiat multe acți
uni,-unele dintre ele n-âu

■«■■•■■■■•■■■■«(■■■■■•■■■■Iii

ba chiar „uitate". Cămine
le culturale din .Banița, Is- 
croni, Cimpa, Jieț, Cîmpu 
lui Neag, au avut un afiș 
sărac, ce să, mai vorbim 
de acțiuni organizate pe 
categorii socio-profesionale, 
de . vîrs..a 
căm însă 
tuziasmul 
Dobrești, 
tii amatori din 
Paroșeniuîui,. unde, nu

sau sex. Remar- 
cu satisfacție en.- 

fluierașilor din 
Popi, Jieț, arti.ș- 

cătunele

un accent 
asupra u- 
In acest 

tradițib- 
,.Flori de 

ca arie de

tribuiți, totuși, la sărbăto
rile Văii, a participat .în
treaga suflare". Ineercînd 
o ierarhizare valorică, sub
liniem nivelul ridicat de ■//■': 
exigență calitativă a „Ne- 
deii vulcănerie", îmbogăți- 
'tă în acest ,an cu un festi
val-! miuis de muzică 
populară, cu tîrgul și ex-

„Madrigalul", în vizită 
la mina Uricani, sur
prins de obiectivul a- 

paratului de fotografiat 
in fața puțuluj cu schip.

țiunea de aur sau numărul 
de aur. In timpul din ur
mă, cînd nimeni nu-și mai 
permite să facă artă fără 
o exigentă și justă cunoaș
tere teoretică, se adaugă, 
în sprijin, și studiile este
ticienilor și teoreticienilor 
artei: să amintim, din în
tinsa bibliografie, contri
buțiile esteticienilor. noș
tri, de răsunet mondial, 
ale lui Pius Servien și. în
deosebi, ale lui Matila Ghi- 
ka (Numărul de aur, VoJ, 
I și II, Estetica proporți
ilor în natură și arte, E- 
seu asupra ritmului, Filo- 
sofia și mistica număru
lui), publicate întîi în lim
ba franceză, sau recenta 
Cartea proporțiilor, (Editu
ra Meridiane, București, 
1981) a lui H.R. Radian. 
Cum sub semnul măsurii 
de aur, arta și știința își 
dau mîna, în profida frag- 
mentarismului lumii mo
derne, se impune ca exi
gență cunoașterea reguli
lor acesteia. Ele au fost for
mulate de către Euclid; îh 
Cartea a II-a, propoziția 11 
(„Să se împartă o linie 
dreaptă, astfel îneît drep
tunghiul alcătuit din întreg 
si unul dintre segmente să 
fie egal cu pătratul celuilalt 

.segment") Și în Cartea a
Vl-a, propoziția 30 („Să se 
împartă un segment de 
dreaptă în medie și extre
mă rație"). Spus, oarecum, 
mai simplu: un segment de 
dreaptă să se împartă ast
fel îneît raportul dintre 
porțiunea mai scurtă și por
țiunea mai lungă să fie 
egal cu raportul dintre 
porțiunea mai lungă și în
treg. Raportul dă un nu
măr irațional: 1,618... Toc
mai de acea, secțiunea de 
aur este dinamică și face 
forma estetică și frumosul 
să aibă „viață", iar viața 
(cînd o întrupează) să aibă 
frumusețe. Fiindcă, în tot 

, u ___ ... ce-i frumos, strălucește mă-
timpuiui, măsura’de sura de ăur. ,

Dumitru VELEA

pur ?| .simplu oespre I ■ •

w
■XVII. Pitagora a plasat 

frumosul ea aparținînd lu
mii inteligibile: ideea de 
număr și proporție trece 
de la cosmogonie la cosmo
logic — „La început a fost 
numărul", a spus el, ca a- 
poi, pe frontonul Academi
ei, Platon să așeze inscrip
ția: „Cine rtu e geometru să 
nu intre sub acoperișul 
meu"; de fapt, această a- 
ventură spirituală întru 
căutarea armoniei lumii, 
mai tîrziu a omului și a 
creațiilor sale, după mode
lul inteligibil al matemati
cii, aparține celei mai de
cise atitudini a omului de 
cunoaștere a lumii și a sa: 
rădăcinile acestui „arbore al 
cunoașterii" se găsesc în 
Egiptul antic (în castele 
preoțești, de geometri ai pi
ramidelor), tulpina sa tre- .. 
ce prin pitagorism și plato
nism, ca, în fine, ramurile 
sale să dea fructe, atît în 
știință cît și în artă, de la 
Pitagora, Euclid și- Platon 
la Pacioli, Kepler, Descar
tes, Russel și Einstein sau 
de la maestrul arhitecți- 
lor, Vitruviu, la Leonar
do da Vinci, Piero della 
Francesca ori modernii Mon
drian și Brâncuși. „Forma 
și proporțiile sale echilibra
te sînt marele DA; prin

< ele noi ajungem să ne cu- 
; ndaștem pe noi înșine", a 

aforizat acesta din urmă 
. și aproape toate operele sa

le respectă regulile a efeea ce 
rs-au fost numite de-a lun- 
lungul 
aur, proporția divină, sec-

Foto: Alexandru TATAR

Reverberații
DORU MATEI ARCAȘ, 

I.M.P.: Chiar dacă se avîn- 
tă pe „trepte subpămînte- 
ne", sentimentele dv înăl
țătoare nu au atins încă 
pragul poeziei adevărate. 
A rima nu înseamnă, nea
părat, a emoționa artistic. 
In acest context, supără cu
noașterea mitologiei după 
...ureche și apropierea mi
nerilor de ciclopi. Un dialog 
mai amplu, la redacție s-ar 
solda, sîntem convinși cu 
fertile concluzii.

RODICA PADURARIU, 
Liceul pedagogic Deva: 
Aveți o deosebită sensi
bilitate. Din păcate, con
deiul cantonează într-un 
limbaj prozaic. Lectura 
și exercițiul poetic cons- 
tiuie combustibilul de 
preț al destinului dv. li
terar.

ION NEICU, Petrilas 
Prea vedeți totul în cu
lori sumbre, Dacă ’ operă 
dv. poetică nu întrunește 
exigențele publicării, vă 
răzbunați pe cenaclu sau 
vă îndreptați țepii împo
triva noastră ?

tulul și ale conștiinței...". 
■Pe lingă Sebastian Malu, 
figură aproape legendară 
a comunistului călit în fo
cul trecutului, se concreti
zează portretul viguros al 
minerului comunist Lisan-

Această este realita
tea pe care o scoate din 
noianul evenimentelor pie
sa lui Dumitru Dem Ionaș- 
cu (singura dealtfel în ulti
mii 20 de ani). „Primăvară 
în noiembrie",, și o aduce 
la lumina rempei. Drama
turgul are meritul că în 
selecția sa din real, cu sco
pul revalorificării în artă, 
a sesizat că situațiile de 
muncă, reale, au echiva
lent imediat în planul idea
ticii. „Primăvară în noiem
brie" de Dumitru Dem Io- 
nașcu, scria Al. D. Ștefă- 
nescu (Tribuna, 1983, mai 
23), este o scriere meritorie, 
cu o problematică majoră 
și complexă, dificilă, în 
care se redă convingător, dru Malu, minte șclipitoa-

dă, conștiință revoluționa
ră, cuprinzătoare a rosturi
lor și sensului dezvoltării 
noastre
idee-forță a scrierii lui Du
mitru Dem Ionâșcu este 
truchipată în personaje, bi
ne construite dramatic;

plică vie, directă, simplă 
și darul de a schița un tip 
din cîteva trăsături sint ca
lități evidente ,și promiță
toare ale autorului, 
dintrd acelea pe care 
bucuri să le întîln.iș.i 
scenă și în viață.:

unele 
te 
pe

Valea Jiului, leagănul 
și vatra- dramaturgiei 

muncitorești' (Iii) 
i/llllHllllliiiiillllllHliilliilillilliiiiiiiliinuiiiiiiiilllllillillli

•cu autenticitate, un adevăr T®’ 
de viață dramatic. Drama
turgul tratează cu mînă 
sigură, într-o acțiune uni
tară, episoade de existență 
cotidiană investigînd . atît 
re al i t a t e a ime
diată, cît și „vocile" sufle-

Dramaturgia minerească' 
a anilor ’84 — izvor nese
cat pențru dramaturgi Tei 
care Și-au plecat talentul 

asupra 
luptă 

, . cu
lume cu 
muncind

sociale. Această . și truda condeiului 
acestei lumi, într-o 

în^?iăcrîncenă cu muntele 
destinul social; 

re- totul deosebită,

în locuri deosebite, ființînd 
într-un alt orizont decît cel 
terestru, dar; cu unul lăun
tric ce are în loc de stele 
curaj, încredere, solidari
tate, speranță și luptă, s-au 
născut sau au trăit în Va
lea Jiului, punînd temelia 
unei dramaturgii munci
torești), a constituit și con-, 
stituie actul de creație (în
ceputurile) unei arte încăr
cată de fapte eroice, de is
torie și progres. Nimic nu 

. este mai nobil, mai sintetic 
în existența eroului drama
tic ce are în el și cinste și 
dîrzenia acelui ce mută 
munții din loc cu mîinile și 
mintea lui. decît viața și 
arderea minerului. în acest 
erou și-au găsit dramaturgi 
din Valea Jiului modelul și 
chintesența artei în lumea 
minieră plină de viață, 
devăr și umanism.

a-

Aurel I. BRUMA RU

i
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Executiv al C.C. al FILME

(Urmare din pag. I) prezentat, de asemenea, o 
informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie 
pe care a efectuat-o în Po
lonia, la invitația tovară
șului Wojciech’ Jaruzelski, 
prim-secrețar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și a conducerii su
perioare de stat a Repu
blicii Populare Polone.

Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o înaltă apreci- 
,ere și a aprobat intru to-

— 
consemnate în Declarația. 
comună româno-polonă și 
în Programul de lungă du
rată al dezvoltării 
rării economice și 
co-științifice între 
nia și Polonia —, 
ciind că ele vor da 
și puternic impuls 
rii pe mai departe

ile activității economice, 
pentru soluționarea, cu for
țe unite, a unor probleme 
de mare importanță pen
tru progresul economic și 
social ai țărilor membre, 
cum sînt asigurarea nece
sarului de materii prime 
și energetice, extinderea 
cooperării și specializării 
în producția principalelor 
ramuri industriale, dezvol
tarea agriculturii și asi
gurarea bazei 
în scopul satisfacerii 
condiții tot mai bune 
cerințelor de consum ale 
populației, precum și a u- 
nor nevoi, de materii pri
me pentru industrie, pro
movarea susținută a pro
cesului tehnic.

Comitetul Politic Execu
tiv a trasat sarcină guver
nului, Comitetului de Stat 
al Planificării, ministere- berării multilaterale din- 
lor economice și celorlalte tre Partidul . Comunist Ro- 
instituții economice cen
trale să treacă de îndată la 
elaborarea de programe 
de măsuri în vederea con
cretizării în acorduri și ac
țiuni practice — îndeosebi 
pe baza încheierii de a- 
corduri de lungă durată —, 
a celor convenite în ca
drul Consfătuirii, să ia toa
te măsurile 
punerea lor 
viață.

In cadrul : 
rășul Nicolae

alimentare
în tul rezultatele vizitei1 
a

pentru trarts- 
neabătută în

ședinței, tova- 
s Ceausescu a

colabo- 
tehni- 

Româ- 
apre- 

un nou 
întări- 

a cola-

mân și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, dintre 
cele două țări și popoare. 
A fost subliniată însemnă
tatea deosebită a înțelege
rii la care s-a ajuns, în 
timpul vizitei, de a lărgi 
colaborarea eeonomică și 
tehnico-științifică pe bază 
de acorduri de lungă 
rată, de a perfecționa în 
continuare formele de co
laborare și cooperare, în
deosebi în domenii de ma
re importanță pentru pro

du-

greșul economic și social 
al ambelor țări, cum sînt 
materiile prime și energeti
ce, industria constructoare 
de mașini, chimia, siderur
gia, agricultura, industria 
alimentară.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat 
rezultatele recentei vizite 
oficiale de prietenie făcu
te în țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, de delegația de partid 
și de stat a Republicii 
Populare Democrate Co
reene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar f 
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că, prin 
rezultatele sale, vizita . se 
înscrie ca un nou moment 
de o mare însemnătate în 
evoluția relațiilor bilate
rale și în întărirea con
lucrării dintre cele două 
țări pe plan internațional.

S-a subliniat că actuala 
întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen a pus, încă o dată, 
în evidență rolul determi
nant al dialogului la nivel 
înalt, al bunelor raporturi 
personale, de prietenie,

statornicite între cei 
conducători de partid 
de stat, în dezvoltarea 
nerală a colaborării fruc
tuoase, multilaterale, ro- 
mâno-coreene.

Aprobînd, în unanimi
tate, rezultatele acestor vi
zite, Comitetul Politic E- 
xecutiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celor
lalte organe economice cen
trale să ia măsurile ce se 
impun pentru realizarea, în 
Cele mai bune condițiuni, 
a înțelegerilor convenite, 
pentru înfăptuirea exem
plară 8 obiectivelor de co
laborare și cooperare pre
văzute, pentru dezvoltarea 
mai intensă a conlucrării 

ge' dintre România și aceste 
țări, în toate domeniile, în 
folosul și spre binele po
poarelor noastre, al pro
gresului și prosperității lor, 
al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît convocarea 
Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român pentru zilele 
de 27 și 28 iunie a.c.

Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de a- 
semenea, în 'cadrul ședin
ței, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

PETROȘANI — 7 No 
iembrie : întîlnire cu ti 
nerețea ; Unirea : Lovind 
o pasăre de pradă ; Pa- 
rîngul: Prea cald pentru 
luna mai.

LONEA: Miezul fier
binte al pîinii.

ANINOASA :' Dragos
tea și revoluția.

VULCAN — Luceafărul: 
Albinuța.

LUPENI — Cultural : 
Șapte băieți și o ștrengă
rită.

URICANI : Baloane ’de 
curcubeu.

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

mînă; (parțial color). 
Un virtuoz al viorii.

— Ecranul copiilor (par
tea a 5-a).

— Desene animate.
— Vă amintim o melo

die.
Tainele naturii. 
Magnetoscop muzi
cal.
Telesport.
Cînteqele patriei.

— Moment coregrafic.
— Autograf muzical.
— Tot ce are țara mai 

frumos — reportaj.
— Muppets.

16,45 Săptămîna politică. 
Telejurnal (parțial 
color).
Noi și copiii noștri 
— reportaj.
Țara mea, grădină- 
floare (color). 
Teleenciclopedia. 
Film. Trei zile 
trei nopți (color). 
Ultima parte.

21.15 Răcoritoare pe... 
căldură mare (color).

22.15 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 Invitații televiziunii

19,00

19,40

19,55
20,25
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autobuzului n-au fost ac
cidentați. Cine plătește pa
gubele materiale și oprirea 
din circulație a autobuzu
lui și izotermei pe o peri
oadă îndelungată de timp?

RECOMANDĂRI
■ In această perioadă se 

recomandă conducătorilor 
auto să reducă viteza în 
zona șantierului de locuin
țe din Piața Victoriei, a re
ședinței noastre de muni
cipiu.

■ Reamintim partici- 
panților la traficul rutier 
din municipiul nostru că ■- 
viteza maximă de deplasa
re în localitățile Văii Jiu
lui este de 40 km pe oră. 
In apropierea locurilor de 
agrement, a terenurilor de 
joacă pentru copii, în. exe
cutarea manevrelor de în-

Schimb de mesaje 
între tovarășul

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul 

Konstantin Cernenko

Intervenea delegației române 
la lucrările sesiunii 

de experți de la Belgrad

MOSCOVA 22 (Agcrpres). 
țtTimisul Agerpres. S. Mor- 
toveseu, transmite : Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a fost transmis tovarășu
lui Konstantin Ustinovici 
Cernenko, secretar gene
ral al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R S.S., ce
le mai calde urări de să
nătate și fericire, iar po
poarelor Uniunii Sovietice 
urări de noi și tot mai 
.mari succese în construc
ției societății comuniste, ... ---- —_ c_a

Congresului al
în traducerea în viață 
hotărîrilor
NXVI-lca al P.C.U.S.

Tovarășului N ic o I a t. 
Ceaușescu i-au fost trans
mise din partea tovarășu-

lui K.U. Cernenko un cald 
salut tovărășesc și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, împreună cu u- 
rarea adresată poporului 
român de a dobîndi noi și 
importante succese în în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea șl Con
ferinței Naționale ale Par
tidului Comunist Român, 
în edificarea societății so
cialiste multilateral dez
voltate.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul primi
rii tovarășului Nicolae 
Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care se află în 
Uniunea Sovietică în frun
tea unei delegații a sindi
catelor din România, .7 de 
către G.V. Romanov, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

BELGRAD 22 (Agcrpres). 
— La Belgrad continuă lu
crările reuniunii de ex- 
perți privind cooperarea 
industrială multilaterală 
între țările balcanice.

Delegațiile statelor par
ticipante au prezentat pro
puneri, sugestii și idei pri
vind obiectivele și 
niile de cooperare 
trială multilaterală 
țările din Balcani, inclusiv 
colaborarea pe terțe 
țe. Au fost examinate, 
asemenea, modalitățile 
căile concrete prin 
să fie stimulată în 
nuare dezvoltarea 
operării și a 
cializării industriale 
statele din această regiune, 
inclusiv prin stabilirea u- 
nof mecanisme adecvate.

Delegația română, care 
a prezidat joi lucrările re-: 
uniunii, atît în ședință ple
nară, cît și în grupul de 
redactare a documentului 
final, participă activ în 
dezbaterile -generale și 
în cele ale ale grupului 
de negociere.

dome- 
indus- 

între

pie- 
de 
și 

care 
conti- 

co- 
spe- 

între

Reprezentanții țării noas
tre au prezentat nu
meroase propuneri privind 
domeniile și obiectivele 
cooperării industriale in- 
terbalcanice, promovarea 

. cooperării pe terțe piețe 
și mecanismele care să a- 
sigure continuitatea și 
dinamismul conlucrării 
în acest domeniu între 
țările din Balcani.

Țara noastră a reafirmat, 
de asemenea, necesitatea 
de a se acționa, în conti
nuare, la nivel guverna
mental și prin intermediul 
organismelor neguverna- 
mentale, pentru consolida
rea dialogului statornicit 
între țările din această re
giune, asigurarea unei largi 
conlucrări egale, 
avantajoase, pentru stabili-., 
rea unor raporturi priete- 

: nești de încredere și bunii 
vecinătate, în măsură să 
contribuie la întărirea pă
cii și securității în Balcani 
și pe continentul european,

■ la promovarea înțelegerii 
internaționale.- "

reciproc

Manifestări peste hotare, dedicate aniversării Eliberării României
In întîmpinarea celei de-a 

40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an- 
tiimperialistă în diferite 
țări ale lumii, de pe toate 
continentele, 
fie organizate 
dedicate 

naționale 
mân.

SOFIA
La .Universitatea ,,Kliment 
Ohridski" din Sofia, a avut

continuă să 
manifestări 

marii sărbători 
a poporului ro-

22 (Agerpres). —

loc un simpozion. Au fost 
prezentate expuneri pri
vind semnificația • actului 
istoric de la 23 August 
1944, marile realizări »ob- 
ținute de poporul român 
în anii construcției socia
liste. In acest cadru s-a 
evidențiat dezvoltarea co
laborării româno-bulgare 
în domeniile învățămîn- 
tului, culturii, științei și 
artei.

In orașul Veliko Tîrno- 
vo a fost inaugurată ex-

poziția documentară 
fotografii „România 
țara turismului", care

de prinde articole privind is
toria și realitățile Româ
niei contemporane,—Inso-

fățișează pe larg poțenția- țite dc o bogată ilustrație. 
Iul turistic al țării noastre.

ATENA 22 (Agerpres). — 
La Atena a avut loc fes
tivitatea lansării unui nu
măr .special, în limba grea
că, al revistei „România: 
pitorească".

Apărută în condiții gra
fice deosebite, revista cu-

ÎH-

Intr-un amplu articol,, 
sînt relevate însemnătatea 
deosebită a întîl litrilor la 
cel mai înalt nivel 
no-clene, evoluția

roina-
... ____ . _ ....... conti
nuă a raporturilor politice 
bilaterale, cursul ascen- 
dent al relațiilor tradițio
nale de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări.

COLEGIUL DE REDACȚIE: lașii BALAN, loan DU8EK, Dorin GHETA, Ion
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Torna ȚAȚARCA.
jet adjunct.

TOȚI TREI...
Incredibil și totuși ade

vărat. In această săptămî- ' 
nă, conducătorii auto Cons
tantin Păuna (C.M.V.J.), 
Ion Mărgineanu (T.L.H.S.) 
și FranCisc Miclea (I.G.C.L.) 
au fost surprinși conducînd 
autovehicule sub influen
ța alcoolului. Toți trei e- 
rau șoferi profesioniști, 
deci mai avizați decît ama
torii în ceea ce privește o- 
bligativitatea respectării 
regulilor de circulație. Sanc
țiunile administrate și sus
pendarea permiselor de cir
culație îi vor... trezi la rea
litate. Deoarece, chiar de

yeni vremea ca .alcoolul toarcere Se . va «-manifesta o
atenție sporită,, conducăto
rii auto avînd obligația să 
reducă viteza pînă la limi
ta evitării oricărui pericol.

Duminică, 24 iunie a.c, 
au dreptul de circulație au
toturismele proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

să devină combustibil i- 
deal, omul de la volan NU 
trebuie să dea semne de... 
imponderabilitate bachi- 
că.

REPERCUSIUNI
In apropierea tunelului 

de cale ferată spre Petrila, 
mai zilele trecute, încer- 
cînd să depășească Un bi
ciclist, I. Badea, condu
cătorul autobuzului 31 HD 
5257, n-a reușit să evite 
impactul cu autoizoterma 
21 HD 3162, care circula 
regulamentar, dar din sens 
opus. Cele două autovehi
cule au suferit grave ava
rii, din fericire , pasagerii

Mica publicitate
Maria, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nulă 
(2183)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă și periodice nr. 
270, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clar nule.., (2184)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Lingu
rar Traian, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(2185)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1227, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani, O declar 
nulă. (2186)

SCHIMB apartament con
fort I Liipeni, strada Tudor 
Vladimi resell bloc 78 ap. 
I, CU garsonieră confort I 
Petroșani. (2183 a)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buzdu- 
gănariu Carol, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2187)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moisă 

Valeriu, eliberată de I.P.E.G. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2185 a) 7 -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Calciu

ANUNȚURI DE FAMILIE

MĂRIA anunță, sub povara nemărginitei dureri, 
rudele, colegii și cunoscuții că s-au scurs 40 de zile 
de cînd inima bună și generoasă a soțului 

Ing. HOMORODEAN NICOLAE 
a încetat, fulgerător, să mai bată Ia numai 51 de ani. 
(2186 a)

SOȚIA Angela amintește cu adîncă durere împli
nirea a 6 luni de la dispariția fulgerătoare a scumpu
lui soț ? ;

NTERGES ALEXANDRU
Mulțumesc pe această cale conducerii I.A.C.M.M. 

și tuturor celor care în acele momente grele, pentru 
mine, au fost alături de familia greu încercată. (2176)
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