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Noi freple ale împlinirilor socialiste

AMPLĂ ANGAJARE
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI

Succese remarcabile în activitatea 
minerilor și constructorilor

Cu 9 zile înainte de marele forum al comuniștilor, Congresul al
XlII-lea al partidului, alte colective de oameni ai muncii din cadrul 
C.M.V.J. raportează rezultate deosebite în producție.

Sarcina noastră prioritară 
creșterea producției 

de cărbune cocsificabil

■ DOUA SECTOARE DE PRODUCȚIE 
RAPORTEAZĂ ÎNDEPLINIREA SARCINI
LOR DE PLAN PE 11 LUNI. Este vorba de 
succesul minerilor din sectorul IV al I.M. Lo- 
nea care au extras suplimentar sarcinilor de 
plan de la începutul anului 26 410 tone de căr
bune.

Un astfel de succes raportează și mine
rii sectorului IV al I.M. Paroșeni care au ex
tras, în aceeași perioadă, un plus față de plan 
de aproape 16 500 tone de cărbune.

■ LA I.M. VULCAN RAPORTEAZĂ ÎN
DEPLINIREA PLANULUI PE 11 LUNI BRI
GĂZILE CONDUSE DE TRAIAN BORȘA ȘI 
GHEORGHE BUHUȚAN, formații care au 
extras suplimentar sarcinilor de plan de la 
începutul anului 11 816 tone și, respectiv, 
9592 tone de cărbune.
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i zEra pe vară, acolo sus, 
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V

*1

lui centru, între cotele

396 și 304; lucrarea tre
buia făcută fără ca acti
vitatea de extracție 
sufere. Frig, „ploaie", lip
să de aer, nimeni
vrut „să se bage"; tni-am

„Să faci
pe Dealul institutului, mi
nerii Dîljei sărbătoreau 
ziua breslei lor. Atunci 
am primit, din partea 
tînărului șef al sectoru
lui de transport, ing. 
Ionel Pop. un răspuns i- 
repetabil în două 
nii de gazetărie.

— Aș vrea să-i 
pe ortacii lui Ion

— Toată formația 
află în concediu...

Inițial m-a dus gîndul

deodată, o întreagă for
mație de lucru ? Ion Boi
cu, un bărbat chipeș, în
că tînăr, n-ai crede că 
are 17 ani de subteran, 
își aduce aminte.

■ CONSTRUCTO
RII DIN CADRUL 
BRIGĂZII LUPENI — 
VALEA DE BRAZI A 
ÎNTREPRINDERII DE 
ANTREPRIZĂ CONS
TRUCȚII ȘI MONTA
JE MINIERE PETRO
ȘANI raportează, 
cinstea celui de 
XlII-lea Congres 
partidului, termina
rea lucrărilor la ins
talația de extracție a 
noii mine Lupeni-Sud, 
respectîndu-și astfel 
angajamentul asumat 
în întrecerea socialistă 
la începutul anului.

în 
al 
al

Ca și minerii din Lupeni, 
din întreaga Vale a Jiului, 
preparatorii din Lupeni ac
ționează cu răspundere și 
înaltă dăruire muncito
rească pentru întîmpina- 
rea marelui forum comu
nist al țării cu rezultate 
superioare în întreaga lor 
activitate. In aceste zile 
de puternică efervescență 
politică din preajma Con
gresului al XlII-lea, preo- grad organizația 
cupările noastre, munca ‘ 
noastră de fiecare zi este 
subordonată înfăptuirii 
sarcinilor ce ne reVin din 
prevederile proiectului de 
Directive ale Congresului 
al XlII-lea privind pregă
tirea condițiilor ca întreaga 
producție de huilă să fie 
supusă spălării în vederea 
creșterii în continuare a 
cantității de cărbune coc
sificabil.

In înfăptuirea 
deziderat prioritar pentru 
colectivul uzinei 
am obținut și în acest an 
unele realizări pozitive, mai 
ales în ceea ce privește 
creșterea recuperării glo
bale, a siguranței în func
ționarea instalațiilor, îm
bunătățirea calității revi
ziilor și reparațiilor, a or
ganizării formațiilor etc. 
Am avut, desigur, și neîm- 
pliniri, generate, îndeo-

In cadrul sectorului 
IV al minei Bărbăteni, 
brigada condusă de Pe
tru Oîteanu se distinge 
prin rezultatele bune 
obținute. In foto, șeful 
de schimb Nicolae Ol- 
teanu (în mijloc), îm
preună cu ortacii Con
stantin Răduță, Mihai 
Popa, Ioan Stăncioiu și 
Francisc Pop.

Foto: AI. TATAR

— Era o lucrare difici- zis că cineva tot trebuie 
lă, de ramoleiere a puțu- să rezolve problema, 

m-am angajat în fața 
conducerii minei, cu con
diția să-mi caut nouă or
taci.

Ca în legenda lui Ma- 
nole, deci, cei nouă, cu 
Ion Boicu zece, s-au. a- 
pucat de treabă. Toți ti
neri, meseriași de elită, po- 
licalificați. Au luat lucra-

Ion VULPE
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prezență cotidiană în 
viața oamenilor 

Văii Jiului
• O nouă calitate a vieții spirituale.
• Teatrul minerilor în date și cifre semni

ficative.
• Cenaclurile — ateliere de creație lite

rară.
• Manifestări traditionale.

acestui

sebi, de restanțele la pro
ducția" brută extrasă și de 
calitatea necorespunzătoa
re a cărbunelui brut, pre
cum și de propriile noastre 
neajunsuri în soluționarea 
operativă a unor proble
me tehnologice. ;

Adevărul e că am reali
zat multe lucruri bune. 
Ceea ce preocupă la ora 
actuală în cel mai înalt 

noastră 
de partid, conducerea uzi
nei, este asigurarea pre
miselor tehnico-organiza- 
torice pentru creșterile de 
producție prevăzute 
1985 și în perspectiva 
itorului cincinal, pe 
sporirii cantității de 
bune cocsificabil, a 
nătățirii tehnologiei

pe 
vi- 

Iinia 
căr- 

îmbu- 
de 

preparare, a eliminării lo
curilor înguste din recep
ția cărbunelui brut și, în 
final, a crește eficiența e- 
conomică a uzinei. Pe a- 
ceastă linie am trasat sar
cini concrete comuniștilor, 
iar realizarea lor- se urmă
rește îndeaproape.

Eforturile colectivului se 
concentrează, de asemenea,

Ovidiu FLOREA, 
secretarul comitetului 

partid, Uzina de 
preparare Lupeni

de

Investițiile 
miniere — 

în funcțiune 
la termen I

Pe șantierele investiți
ilor miniere din Valea Jiu
lui se desfășoară zi de zi 
o amplă activitate politică 
și economică, se raportea
ză noi realizări prin care 
constructorii își exprimă 
hotărîrea de a susține rea
legerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al 
partidului, de a întîmpina 
apropiatul forum al comu
niștilor — Congresul al 
XlII-lea al partidului — cu 
fapte de muncă semnifica
tive. Constructorii acțio
nează în spiritul sarcinilor 
și indicațiilor date în re
petate rînduri de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pen
tru respectarea termene
lor de punere în funcțiune 
a obiectivelor de 
miniere de care 
direct creșterea ' 
ților de extracție 
nelui.

Putem raporta cu satis
facție că bilanțul activi
tății colectivului întreprin
derii noastre este deosebit 
de rodnic. După primele

Ionel CAZAN, 
secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de antrepriză construcții și 
montaje miniere Petroșani 

investiții 
depinde- 

capacită- 
a cărbu-

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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I
I

In pas cu cerințele vieții
materială a învățămîn- 
tului din municipiu s-a 
îmbogățit cu patru noi 
unități (școlile generale 
nr. 1 Petroșani, 2 Lupeni, 
2 Uricani și Liceul econo-

mun-

Una din trăsăturile de
finitorii ale politicii parti
dului nostru o reprezintă 
încrederea nelimitată în 
posibilitățile omului de a 
cunoaște, învăța, valori
za și acționa. Acest pro- mic șî de drept adminis- 
ces complex de formare 
a personalității se află 
la baza tuturor mărețe
lor împliniri pe care oa
menii muncii din Valea 
Jiului le-au obținut în 
cea mai rodnică epocă 
istorică, „Epoca 
Ceaușescu", și le obținem 
în fiecare zi în întîmpi- 
narea marelui forum al 
comuniștilor, Congresul 
al XlII-lea al partidului.

Marile împliniri eco
nomice și sociale din Va
lea Jiului au cuprins în 
ampla acțiune de moder
nizare și învățămlritul, 
principal factor de cultu
ră și educație, de formare 
a viitorilor constructori 
ai societății socialiste în 
pas cu cerințele vieții. 
Numai în acești ani din 
actualul cincinal baza

I

I
I 
I
I

trativ), totalizînd aproape 
100 săli de clasă, și o ne
cesară și utilă bază 
dactică în Paring, 
se formează Viitorii 
formeri la schi.

Puternic centru 
citoresc, Valea Jiului are 
și un învățămînt puter
nic, cuprinzînd 35 000 de 
copii și tineri care parti
cipă, cu spirit 
și cu energia 
la viața socială 
tiv-culturală. 
cea mai fertilă 
perfecționarea 
mîntului românesc, 
manent determinat 
necesitățile 
naționale, a fost inaugu
rată de Congresul . al

T. SPATARU

i
I

di- 
unde 
per-

I
!
iînnoitor 

specifică, 
și educa- 
Perioada 

pentru 
învăță- 

per- 
de 

economiei

(Continuare tn pag. a 2-a)

I



200 de ani de la marea răscoală

(Urmare din pag, D
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Horea, simbol ai vitejiei 
și dirzeniei poporului 

nostru (II)mai 1782 moții interdicției auto- _ ___  de a comercializa băuturile făcute de ei la tîrgurile săptămîna- le și anuale, prin distrugerea butoaielor cu băuturi ale unor negustori armeni ce monopolizaseră dreptul de cîrciumărit. Și aceasta, după ce a- rendașii respectivi s-au manifestat prin violență împotriva moților, veniți în tîrgul de la Cîmpeni. Horea s-a dovedit a fi în fruntea acțiunii, rapoartele oficiale îl caracterizează ca „agitator faimos", fapt pentru care Și cu întem-con-

La 24 răspund rităților

■ Iola nou Ho- luna

fapt pentru trebuia urmărit, prins pedepsit împreună alți 23 fruntași, nițați, bătuți, unii damnați .la pedeapsa pitală. Hotărîroa de lupta cu autoritățile cale, de a face apel împărat crește. Un drum la Viena a lui rea, apoi un altul în aprilie 1784. Este primit cu. bunăvoință, cu vorbe încurajatoare, dar nedreptățile s-au înmulțit; starea de revoltă se accentuează, ridicarea la. luptă devine iminentă.împăratul cunoaște foarte bine abuzurile, excesele, atitudinea arogantă a, nobilimii din Transilvania, a dregătorilor imperiali de pe domeniul Zlatnei, dar nu acționează în nici un fel. Oricum, Horea va folosi întîlnirea șj discuția cu Iosif al_____________
Bilartț al acțiunilor gospodărești de 

înfrumusețaredă localităților un aspect eît în acest an ju-Pentru a Văii Jiului mai plăcut, biliar - al libertății noastre, 
au fost prestate peste 17,5 milioane ore de muncă patriotică la care au participat peste 85 000 de cetățeni. Valoarea lucrărilor prestate la construcții de
ț
ț

ă
*

*

99
(Urmare din pag. 1)rea cu acord globul; știind că puțul centru este artera' vitală aminei au înfruntat eu dîrzehie con- ■ dițiile grele; au fost pe-, rioade cînd au făcut și 36 de posturi pe lună. Me- " zinul. Emil Marinescu, pe atunci student în anul III la seral, n-a mai luat concediu de-studii, dar a încheiat anul cu media 8 . și ceva, Marin Vălean, Daniel Dan, Iulian Nicoj ici, Mihai Maga, Mihai Far-Ștefan Mezofeli, mi- tineri, dar cu expe- i, au executat cu . ii lor toate lucrările lăeătușerie, partea

cărbunelui, lycrare ce va fi. finalizată- în preziua marelui forum al comuniștilor. (Gh. C.)(
I
I

■ IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI. In cadrul- manifestărilor. dedicate Congresului al XlII-lea, ute- ciștji de la Uzina de preparare a cărbunelui din Lupani au participat la numeroase acțiuni- in sprijinul producției. JTi_- nerii s-au angajat să execute o dublă, acționare la o bandă de transport al

■ SIMPOZION. In sala clubului muncitoresc din Pctrila a avut loc un simpozion cu tema „Eroi legendari ai libertății și dreptății’' organizat - în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 200 de ani. de la marea răscoală țărănească condusă de Horea, Cloșca și Crișan. (T.S.)

p ro- Cl oș-coap- existenți Și

Il'lea, în pregătirea și conducerea răscoalei. Este tocmai ceea ce s-au străduit să nu iasă la iveală, contele lankowitz și comisia sa, în timpul cesului lui Horea și ca. .Pregătite lucrur ile, te condițiile, conducătorii hotărîți recunoscuți de oameni, apare o nouă nedreptate (anularea înscrierilor iobagilor în regimentele de graniță, potrivit conscripției militare imperiale din 31 ianuarie 1784), la cererea nobilimii, speriată de numărul mare al celor ce au luat drumul Albei, Devei etc, însoțită de maltratări, închisoare, a- lungări din casc, aceste condiții, au aprins focul col marșe. In numele iui Horea, Crișan adresează, la 28 octombrie J 784, țăranilor, cu ocazia tir’gu- lui de la Brad, chemarea de a se aduna înarmați, duminică, 31 octombrie, la Mesteacăn, tu gindul de a merge la Alba Iulia. Și tot la chemarea lui Horea se adunau satele din munți și îi depuneau jurămînt de credință. In numele lui Horea sînt a- dreșate porunci meșterilor făurari de a făuri arme și „tunuri", nobililor de a șe supune, oficialităților de a- nu se împotrivi.
(Va urma)

Prof. Cornel PLATON 
____________ _____________J

a localitățilorlocuințe, la înfrumusețarea orașelor și comunelor, la activitatea de sistematizare pe verticală în noile cartiere de locuințe, la plantări de arbori și arbuști și la amenajarea și întreținerea bazelor sportive se ridică la peste 160 de milioane lei. (G.C.)
Să faci ceea ce n-au îndrăznitelectrică, sudurile au rămas în'sarcina șefului de brigadă. ‘— Munceau în haine de cauciuc, cu cizme de șold, in condiții incomode, precizează ing. Ionel Pop, și totuși avansau în " medie eu 1,5 m pe 71. Au terminat lucrarea cu aproape două luni mai devreme decît se angajaseră. Tehnologia adop- . tată de noi a interesat și . pe alții, la • Petrila se lucrează acum tot la fel.— Munca ne-a fost răsplătită așa cum se cuvine, se mîndrește Emil Marinescu, acum aflat în al IV-lea an la I.M.P. Am- eî-ștrgat lunar și peste.

dr 
dce-

zece luni de activitate din acest an valoarea totală a lucrărilor de construcții și montaje este de 260 milioane lei, ceea ce reprezintă volumul de investiții realizat în întreg anul 1981. Anii care au trecut de la istoricul Congres al Xll-lea al partidului au constituit pentru colectivul nostru noi trepte de dezvoltare și de creștere a eficienței activității <e o desfășurăm. Au 1'ost puse în funcțiune obiective investiții miniere de osebită importanță cum sini puțul cu schip și instalație de dispccerizaie și mărire de la talații de tru cărbune la Lupeni Uricani, extii parației din 1 buiorul ( oi oe miniere și blo euințe pentru din echipele d<< intere enție, noul stadion din Petroșani și altele. Semnificativ este faptul că în acest an, prin generalizarea acorduluiglobal, la nivelul brigăzilor de constructori din Lupeni, Uricani, Livezeni și Pețrila s-au înregistrat depășiri față- de șațTinile

ur-a pioducției,mina Lupeni, ins- coneasoare pen- și pre- cul- eantiiie de lo- lUcră torii

RAPORT
PIONIERESCSîmbâtă, 10 noiembrie, comandamentele pionierești din municipiul Petroșani și-au dat .în- tîlnire în sala Casei de cultură a sindicatelor, în cadrul fazei municipale a „Ștafetei cravatelor roșii cu tricolor" — acțiune dedicată Congresului al XlII-lea al partidului.După ceremonialul pionieresc s-a prezentat raportul asupra rezultatelor muncii desfășurate de comandamentul municipal in 1984 și â angajamentelor asumate în cinstea marelui -forum al comuniștilor.

A urmat un program artistic. (II.A.)

in con-un vred- subtera- în spiritul înaltei

ț

lei, brigada a mai o primă colectivă te vorbă, te să știi
12 000 primit de 23 000 lei. Banii „încălzesc", nu-i dar mai e ceva care. unge la inimă că ai făcut ceea ce n-au îndrăznit sau nu ău reușit să facă alții, să asiguri derambleierea puțului centru și ghidarea, și el să funcționeze încontinuu.Pînă la terminarea lucrărilor nimeni nu și-a luat concediu, de nemotivate nu poate fi vorba în această formație, constituită acum din 18 membri, dintre care 15 comuniști. Avansul de timp eîștigat a permis dețna-

■ FILM. In noul film ■ „Horea", realizat de Studioul cinematografie București și dedicat marii răscoale țărănești de la 1784 ■—1785 din Transilvania, actorul, Șerban Ion eseu, care și-a început cariera pc scena Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani, în truchi pează rolul unuia din martirii de la Alba Iulia, Cloșca. (LV.)
Bl SERVICII PENTRU 

POPULAȚIE.- In curind, 
la parterul blocului 1B

înre- 
s-âu

de plan. Ca urmare a prp- ductivităților înalte gistrate pe șantiere, asigurat ritmuri superioare de lucru, astfel că se află în faze avansate de execuție lucrările de deschidere a noilor mine de la Valea de Brazi — Uricani și Lupeni Sud, a unor noi microcariere pentru exploatarea la zi a zăcămintelor de cărbune, prepara- ția Livezeni și alte însemnate obiective. Dispunem de reale rezerve pentru îmbunătățirea muncii litico-organizatorice, a licitații economice a treprinderii și ne vom strădui să le valorificăm pentru înfăptuirea exenjplară a sarcinilor de plan ce ne revin în acest an și în anii viitori. Sîntem pe deplin coriștienți că accelerarea, ritmului de execuție a lu-

po- ac- în-

Dezvoltarea învățămîntului
(Urmare din pag. I)

aflăși din ge- s-a în-c-
JX-lea, de cînd tovarășul Nicolae Ceausescu se în fruntea partidului statului. In acești ani, inițiatiya secretarului neral ai partidului, realizat generalizarea vâțămîntului de 10 ani, fieiența întregului proces de instruire și educație a tinerei generații desfășu- rîn'du-se. printr-o integrare complexă și armonioasă cu practica, cercetarea și proiectarea, aceasta fiind un principiu educativ cu valoare profund formativă. In această epocă de mărețe împliniri socialiste în Valea Jiului s-au construit școli care cu aproape 400 săli de clasă, marea majoritate din baza materială a învățămîntului fiind nouă, euprinzînd sute de cabinete și laboratoare, ateliere în care se desfășoară un învățămînt practic, modern. Același proces Înnoitor îl cunoaște și Institutul de mine, creație a anilor socialismului, in care se pregătesc peste 4000 studenți printr-un contact nemijlocit cu producția și cercetarea științifică.In aceste zile premergă-

alții Aranui lucrărilor do deschidere mai devreme ia orizontul 300 și a oferit premisa punerii în funcțiune la timp a Siitoare- lor fronturi de lucru. Boicu și ai săi au plecat, apoi, mulțumiți, cediu.• Așa -acționează nic colectiv al nului, responsabilități muncitorești, spre binele obștesc, cu mîndria. de a-și face exemplar datoria. Sînt ortaci, care, prin faptele demne de toată lau- devinnoastre ei oii legende- contempora-
dtn Petroșani se vor deschide o curățătorie rapidă ,și o unitate de reparat aparate de uz casnic și gospodăresc. Sînt noi servicii pe care cooperativa meșteșugărească .,U- nirea" le organizează pentru populație. (T.S.)R PREGĂTIRI pentru IARNA. La blocurile C.M.V.J., aflate pe strada Horea din Petroșani, se execută în-aceste zile .lucrări de izolare a teraselor. (M.B.) 

crărilor de investiții miniere se află în relație directă cu creșterea productivității muncii. Tocmai de aceea vom acorda o atenție sporită pregătirii tehnologice a lucrărilor pe care le luăm în antrepriză, vom pune un accent sporit pe creșterea gradului de mecanizare și pe extinderea tehnologiilor moderne de lucru, de mare productivitate la toate punctele de lucru. Sîntem ferm hotărîți să acționăm astfel încît termenele de execuție să fie respectate și chiar devansate. Colectivul nostru, alături de celelalte colective de muncă din întreaga țară, demonstrează astfel prin fapte dorința de a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le vor reveni din documentele Congresului al XIH-lea al partidului, 
toare Congresului XlII-lea al partidului învățămîntul Văii Jiului desfășoară o mare diversitate de manifestări politice și educative prin care tînăra generație, profund recunoscătoare pentru minunatele condiții de formare, își exprimă cu însuflețire patriotică, alături de toți oamenii muncii, opțiunea ca tovarășul Nicolae Ceausescu să fie reales la Congresul al XlII-lea în înalta funcție de secretar general — garanție « realizării mărețelor și luminoaselor noastre perspective de dezvoltare, progres

al în se

ve de dezvoltare, și civilizație.»

■ OFICIUL . P.Ț.T.R.din Lupeni ne informează că în zilele de duminicii și îji sărbătorile legale, cetățenii mie doresc să expedieze telegrame, se pot adiesa direct serviciului telegraf aflat la etajul I al ' localului. (Gh. C.) - .■ .CINEGETICA.. Secretarul' filialei Petroșani a A.j.V.P.S., Ionel Stoica, ne-a 'comunicat bilanțul la zi al activității vînăto- rilor noștri în sezonul ac- tilal.p împușcarea)' i unui

Sarcina 
noastră 

prioritară
(Urmare din pag. I)în direcția finalizării a două lucrări mari ce irizează creșterea recuperării în cărbune special și eliminarea unui loc îngust î;i re- cepționarea cărbunelui -brut, precum și alte măsuri care să determine încă din 1985 creșterea, recuperării, modernizarea fluxului de transport, mărirea selectivității instalațiilor de flotare, îmbunătățirea sistemului de recepție cantitativă și calitativă de la ambele unități miniere etc.Prin tot ce întreprindem, prin tot ce gîndim sâ realizăm în viitor, dorim să ne achităm exemplar <ie sarcinile de mare răspundere ce ne revin din proiectul de Directive ale Congresului al XIH-lea privind creșterea producției de cărbune și astfel să ne aducem din plin contribuția la asigurarea independenței energetice, la înflorirea multilaterală a patriei. Astfel întărim opțiunea noastră unanimă, plină de încredere și entuziasm, în consens cu voința întregului partid șj po- potȚ ca prin realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu în ’funcția supremă de secretar general al partidului, să-l avem mereu in fruntea partidului și statului pe cel mai iubit fiu al poporului român — garanția sigură, a înaintării ferme a națiunii noastre pe drumul făuririi societății socialiste și comuniste.

mistreț de 90 kg -i a noi lupoaice. Astăzi to grupele de vînători filialei sînt din nou urmele mistreților pen realizarea sarcinii plan a filialei la cai de vînat și pentru vii rea animalelor răpitor (T.Ț.)
realizată de 
spătari;

Rubrică
Ti bor iu
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Noi trepte jale împlinirilor socialiste

Se vor crea, în continuare, condiții pentru dezvoltarea culturii și 
artei socialiste, înflorirea întregii vieți spirituale a poporului, se va in
tensifica activitatea de formare a oamenilor muncii în spiritul înaltului 
umanism al societății noastre, al principiilor eticii și echității socialiste”.

PROIECTUL DE DIRECTIVE
ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA

AL P.CR

r
0 nouă calitate a vieții spiritualetoată forța lor la acest proces firesc de formare a unui om nou, proces de educare și autoeduca- re.congrese înflorirepreee-toți, pă- tai-

^7*' • ’ <;'s' ’ < O
- j \

neral și de specialitate este ilustrată și de prezența tot mai numeroasă a muncitorilor și tehnicienilor, la cursurile universităților otll tU- ral-.științ ifice.în zilele Congresului, toți cei • muncesc Valea vor . prin lor . tate, mul

FESTIVALUL
NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI”
— PALMARESUL PARTICIPĂRII —
• Peste 1200 de obiective de cercetare ști- 

ințifico-tehnică realizate între 1980 și 1984 cu 
participarea a. 16 520 de oameni ai muncii 
• 50 de formații, soliști și creatori laureați în 
edițiile a IlI-a și a IV-a a festivalului muncii 
și creației • 215 formații artistice și soliști în al 'țării;

Concomitent cu marile înfăptuiri materiale, Viața spirituală a oamenilor . Văii Jiului a cunoscut în perioada dintre cele două o fără dent.Pentru cei care trund în nele pămîntu- lui spre, a da țării căldură și lumină, pentru toate celelalte categorii sociale, ediția a V-a a festivalului: Uricani — 14, Lu- avern astăzi _ 2g- Vulcan — 37, Petrila — 50, Petro- piui Petroșani ?atu — 61, Anmoasa —-14, Banița un teatru Iul Babii —- 1, Cîmpu lui Neag — 3 profesionist, de artă fotografică și artă plastică.biblioteci, o 1 ‘'casă de cultură a sindicatelor, șase cluburi muncitorești, cinematografe. Cu .pasiune, eu dăruire, oamenii muncii participă la actul de cultură, ei înșiși devenind creatori; Cenaclurile literare, de artă plastică, cercurile foto, einecluburi- le, reunesc oameni care .înțeleg să participe cu <__________ '

Formațiile artistice amatori, promovează artă autentică, ancorată îa viața Jiului, repertoriul este adesea legat dițiile minerești, clor, punînd în

— 4, Dea-
• 7 cercuri

de o puternic Văii lor de tra- . de fol- ■■valoațe toate realizările materiale.Lărgirea permanentă a orizontului cultural ge-

ce în Jiului cinsti, întreaga aetivi- foru- comunist , ex- primîndu-și astfel bucuria de a crea liber și independent. Prin arta lor, creatorii Văii exprimă acor-Jiului- își dul deplin cu realegerea tovarășului N ic o 1 a e Ceausescu în înalta funcție ide secretai’ general al partidului, dorința vie de a traduce în fapte de cultură documentele Congresului al XllI-iea al partidului Comunist Român,
J

Coruriîe reunite „Freamătul adîncului I.M. Fetrila și „Armonii tinere"
al organizației. U.T.C. din I.U.M. Petroșani, formații ale Văii Jiului cunoscute 
deja pe plan național.

■ Față de 1980 cînd aveam numai trei cenacluri literare în Valea Jiului, as
tăzi sînt nouă ! Lor li se adaugă cercurile de creație literară ale elevilor.

■ In edițiile a IlI-a și a IV-a ale Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" s-au obținut 35 de premii din care 8 premii I.

■ 10 participări Ia festivaluri interjudețene și naționale la care s-au obți
nut 14 premii. ' ' ' «

■ Membrii cenaclurilor au publicat lucrări în 10 reviste literare ale Uniu
nii scriitorilor și ale comitetelor județene de cultură și educație socialistă.

■ Au apărut 5 antologii literare și 5 volume tipărite de către scriitorii pro
fesioniști.

i

Manifestări 
tradiționale r In ultimii ani, în Valea Jiului, in viața - spi- rituală a oamenilor ei, au devenit tradiționale ‘următoarele ,,, manifes- , tari cu Un larg caracter’ . dc masă : •.-■■■ J • ‘' ..... .......... ' ■’

■ Luna manifestărilor 
politico-ideologice, cultu
ral-educative și sportive 
„Laudă omului muncii și 
creației sale”.

■ „Cîntecul adîncului" 
— festival de muzică u- 
șoară, muzică populară, 
poezie minerească și artă 
fotografică.

H Nedeia vulcăneană.
■ „Colinda țârii pentru 

minerii Văii Jiului", festi
val de obiceiuri 
iarnă.

■ Salonul de 
umorului.
J| Săptămîna 

tarilor politico-ideologice 
și cultural-artistice „Flori 
de mai’’.

■ „Freamătul adîncu
lui" — festival coral 
nere.se.

laice de

toamnă al

man ifos-

Pagină realizată de 
II. ALEXANDRESCU

Ilustrație :
St. NEMECSEK,.., .

I. BALOI,
AI. TATAR

Nicicînd literatura nu a cunoscut o mai mare pătrundere în rîndul maselor ca în acești ani. Avem. în prezent în cenaclurile din Valea Jiului oameni de litere cu care ne mîndrim, oameni care au pus cuvîn- tul scris în sprijinul semenilor lor.
I
I în date și cifre semnificative
I In anii aceștia scurși de la Congresul| al Xll-lea, ani do puternică transforma-* re revoluționară a. omului, dramaturgias-a implicat ca una din formele cele mai

Teatrul minerilor,

I ± ___________ _| actuale de modelare a conștiinței.• Teatrul de stat „Valea Jiului", u■ tie recunoscută pe plan nalipnal, ,
J citbrești în cultură.

institu- a rămas pentru toți oamenii muncii din județul nostru simbolul tradițiilor inun-

• 10 formații de ama
tori din Valea Jiului ins
truite de actori ai tea
trului.

Prpmovînd o artă militantă, actorii și tehnicienii teatrului depășesc prin activitatea lor sala de. spectacol, ei pol fi găsiți la sediild cluburilor muncitorești, în sălile de apel, in școli, in aula Institutului de mine, oriunde cin intui rostit cu pasiune și dăruire actoricească își îm- .ilinește menirea novatoare.
1 A'

" • Peste 1100 de specta-
: cole de teatru pentru oa

menii muncii din Valea
Jiului și județul llune- 

. doarp.

27 premiere, «lin
23 din dramaturgia 
mânească.

12 premiere, absolute 
premiere nparținînd 

teatrului politic.

Idei nobile răzbat în lexandru Anghelescu, Mir-scrierile lui Constantin Alexandru, Ion Pascal Vlad, Mircea Andraș, Rahela Bar- can, Valeria Stelescu, Ma- candescențe ria Nițu, Doru Roman, Constantin Cîmpeanu, Ma- corduri la vîrstele ria Dincă, Valeria Butu- lescu, Dumitru Velea și mulți alții, codeieri deja afirmați în revistele literare precum „Steaua", „România literară", „Astra", „Luceafărul", „Tribuna", „Ramuri", ..Familia", „Transilvania", „Orizont".Alături de . publicistică, literare și-au făcut un o- . biecțiv de onoare din a „participa la întîlniri cu minerii, cu ceilalți oameni ai .. muncii din Valea Jiului.Nu întîmpîător creațiile lor sînt puternic ancorate în tradiția muncitorească, revoluționară a acestui pă- mînt românesc, străveche vatră de cultură.... In acești ani au debutat în dramaturgie, la.radio și televiziune Dumitru Dem Ionașcu, Costin Iliescu,

activitatea cenaclurile

cea Andraș.Volumele apărute „Cîn- tecul adîncului" vol. II, „In- subterane", ,Nouă piese de teatru", „A- țării", . „La lumina zilei" toate cu caracter antologic, cu- prinzînd lucrări ale scriitorilor Văii Jiului, se a- daugă volumului de nuvela „Zidul în care s-a tras cu pușca" și romanului „Uitarea și neuitarea inocenților" ale scriitorului Corneliu Rădulescu și volumelor „Bărbații" și „Reportaj în mină" ale lui Dumitru Dem Ionașcu.Am putea vorbi și despre literatura pentru copii (piesele de teatru ale lui Nicolae Gherghe sau George Negraru), am. putea vorbi despre lucrările în curs de apariție la edituri, am putea vorbi despre serile de poezie în cinstea marilor evenimente ale țării, ale lumii, despre-militantismul artei săm însă cititorii ci pe la aceste „flori de mină".
lor. Lăsă partidei) cate

j

• 10 premii colective 
individuale la festiva

lurile interjudețene 
naționale de teatru.

care

!
. Nedeîa 

tii o-educativa 
gul potențial

vulcăneană"— amplă manifestare poti- 
anuală, punct de atracție pentru intre- 
artîstic al Văii Jiului. 5 1

nere.se


In Comitetul pentru probleme politice și de securitate
al Adunării Generale a O.N.U., a fost prezentat oficial

Proiectul de 
bugete

NAȚIUNILE UNITE. Tri
misul Agerpres, N. Chilie, 
transmite: In Comitetul 

.pentru probleme politice 
și de securitate al Adună
rii Generale a O.N.U., a 
fost prezentat oficial pro
iectul de rezoluție intitulat 
„Reducerea - bugetelor mi
litare*, inițiat de România, 
ia care s-au raliat, în ca
litate de coautoare, alte 14 
state printre care Austria, 
Bangladesh, Columbia, In
donezia, Nigeria, Peru, Su
danul și Suedia. Acest pro
iect de rezoluție a fost 
prezentat în cadrul dezba
terilor de la actuate se
siune a Adunării Generale 
asupra punctului înscris 
pe agenda O.N.U. în baza 
unei inițiative a țării noas
tre.

rezoluție intitulat „Reducerea 
militare** inițiat de România

Proiectul de rezoluție, 
depus de țara noastră în lor, la sporirea încrederii 
colaborare cu alte state, și la crearea condițiilor fa-
cheamă toate țările să-și vorabile pentru trecerea ne-

întîrziată la negocieri e- 
fective de înghețare și re
ducere a bugetelor milita
re în ’ interesul stăvilirii 
cursei înarmărilor, al Sti
mulării progresului econo
mic șî social al tuturor na
țiunilor, al întăririi păcii

monizarea pozițiilor state-

mobilizeze voipța politică 
și să coopereze de o ma
nieră constructivă pentru 
a se ajunge, prin negocieri 
de fond, la acorduri con
crete de înghețare și redu
cere a cheltuielilor milita
re. De asemenea, 
montul cheamă 
O.N.U. pentru dezarmare 
să continue și să finalizeze 
elaborarea principiilor me
nite să călăuzească activi
tatea statelor în procesul 
de înghețare și reducere a tare fără a se aduce pre- 
bugetelor militare. Aceste judicii dreptului statelor

pentru deranuare urmg «■ >" autoapărare sa-
resc să contribuie la ar- veranitate.

docil- țiunilor, al întăririi păcii 
Comisia și securității internaționale. 

In document este reafir
mată convingerea Adunăm 
rii Generale că este posibil 
să se ajungă Ia acorduri de 
reducerea bugetelor mili-

Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar
SOFIA 10 (Agerpres). La 

Sofia a avut loc o plenară 
a C.C. al P.C. Bulgar, 
transmite agenția BTA. Ra
portul Problemele actuale 
și de perspectivă ale dez
voltării economice a țării 
pînă în anul 1990 în lumi
na situației internaționale 
actuale a fost prezentat de 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bul
gar.

In legătură cu probleme
le cuprinse în Raportul 

■ prezentat, plenara Comite
tului Central al P.CJB. 
adoptat o hotărîre.

C.G. al P.C. Bulgar

a

C.G. al P.C. Bulgar a 
subliniat necesitatea ca de 
la începutul anului 1985 
să înceapă pregătirea Con
gresului al XIH-lea al 
partidului.

FILME
12 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Vreau să știu de 
ce am aripi; Unirea: Prin
țesa Păun; Parîngul: 
lamandra.

PETRILA : Dacă ai 
inimă care bate.

LONEA: Dragostea mea 
cu Jakub.

VULCAN — Luceafărul: 
Capturați-i la barieră.

LUPENI — Cultural : 
Dragostea și regina.

URICANI: Balada 
vaierului Ivanhoe.

Sa-

o

ca-

TV <
11 noiembrie

8,30 Mult e dulce și 
frumoasă... 9,00 Almana
hul familiei. 9,30 De stra-

Și

a

încheierea 
operațiunilor de 

evacuare a forțelor 
franceze și libiene 

îț din Ciad
La Tripoli și Paris,

fost dat publicități oficial 
și simultan, sîmbătă, un 
comunicat în care se arată 
că operațunile de evacua
re a forțelor franceze din 
Ciad și a elementelor libie
ne de sprijin față de Gu
vernul de uniune naționa
lă de tranziție (GUNT) din 
această țară s-au încheiat 
ia 10 noiembrie, 
mează agenția de 
Jana, a Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socia
liste și agenția France 
Presse. După cum s-a a- 
nunțat, operațiunile de re
tragere totală și concomi
tentă din Ciad au fost ini
țiate la 25 septembrie a- 
nul acesta, pe baza con
venției de la Tripoli, din 
47 septembrie. (Agerpres)

infor-
presă

£

i

ț-

Convorbiri Ia nivel înalt
ungaro-polone

BUDAPESTA 10 (Ager
pres). La Budapesta au a- 
vut loc convorbiri între 
Janos Kadar, prim-sacre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., și 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al PALUJ*., , „ ......
președintele Consiliului de tații în Europa, șî în pri- 
Miniștri al R.P. Polone, 
care a efectuat o vizită în 
R.P. Ungară, anunță a-

în legătură cu sarcinile ac
tuale ale construcției socia
liste din cele două țări, e- 
vidențiind cursul ascen
dent al relațiilor bilaterale. 
S-a subliniat, totodată, că 
menținerea păcii și securi-

mul rînd oprirea cursei 
înarmărilor, constituie în 

gențiile și PAP. Păr- prezent un obiectiv priori-
tar.țile s-au informat reciproc

LA PALATUL ELYSEE 
AU LUAT SF1RȘIT CON
VORBIRILE oficiale din
tre președintele Franței, 
Francois Mittcrand, și pri
mul ministru al Italiei, Bet- 
tino Craxi, care a efectuat 
o vizită la Paris. Au fost 
examinate probleme legate 
de cooperarea economică 
dintre cele două țări, pre-

cum și situația din Piața 
comună.

PRINCIPALELE PUNC
TE DE TRECERE între 
sectoarele de est și de 
vest ale Beirutului aii fost
uiiiiuiiuiiiiiiuiiiiiiu

Pentru utilizarea
corectă a ascensoarelor

In 2 și 6 noiembrie, la 
Lupeni și Vulcan au avut 
loc două accidente grave 
datorate imprudenței în 
folosirea ascensoarelor. 
Ambele cazuri s-au pe
trecut în blocuri date în 
folosință cu mai mulți 
ani în urmă (Al din Lu-, 
peni și A6 din Vulcan), 
cu locatari inițiați în u- 
tilizarea ascensoarelor și, 
poate de aceea, mai ales 
în cazurile la care ne re
ferim, foarte imprudență 
Această concluzie este 
bazată pe faptul că în 
ambele cazuri ușile de ac
ces în cabinele ascensoa
relor oprite în poziții 
diferite ca urmare a u- 
nor decuplări de curent 
—, au fost deschise cțț 
chei sau scule 
za te, de persoane 
torizate, și lăsate .

improvl- 
neau- 

______ , —_ — așa. li
na dintre femei, găsind 

spațiul 
cabina

ușa de acces în 
cabinei deschisă, 
fiind oprită deasupra lo
cului firesc, s-a antrenat 
în încercări de a o porni 
pînă cînd a căzut în pu
țul ascensorului, iar a 
doua, găsind, la fel, ușa 
deschisă a liftului, nu a 
ezitat să facă pasul fatal.

Pentru a se evita în Vi
itor asemenea întîmplări

cu urmări grave este ne
cesar ca așcensoarele să 
fie utilizate corect, nu
mai pentru transportul 
persoanelor și la capaci
tatea nominală — 4 și, 
respectiv, 3 persoane —, 
și cu mai multă atenție. 
In eventuale cazuri de 
întrerupere a curentului 
electric și de oprire a 
cabinei ascensorului în
tre etaje, trebuie să se 
apese pe butonul de a- 
larmă aflat în cabină și 
să se aștepte, cu calm, so
sirea depanatorilor sau 
a persoanelor instruite 
din blocul respectiv, care 
posedă scule adecvate 
pentru o intervenție com
petentă. Se știe că ușile 
spațiilor de oprire a ca
binelor lifturilor și ale 
cabinelor propriu-zise 
nu se deschid decît a- 
tunci cîpd cabina ocupă 
în întregime spațiul ce-i 
este destinat. Ușile găsite 
deschise de persoanele 
care vor să utilizeze as
censorul indică prezența 
unei defecțiuni, caz în 
care se va renunța la as
censor și se vor anunța 
depanatorii. Așadar, A- 
TENȚIE DEOSEBITĂ IN 
FOLOSIREA ASCEN
SORULUI! L

lucrătoarea de Ia C.F.R. 
A fost sancționat cu a- 
mendă de 250 de lei și 
permisul suspendat. Gra-

jă patriei. 10,00 Viața | 
satului (pc). 11,15 Muzica i 
pentru toți. 11,45 Telefil- J 
moteca de ghiozdan. 13,00 • 
Telex. 13,05 Album dumi- | 
nical (pc). 14,00 Telesport. ■ 
18,40 Micul ecran pentru I 
cei mici. Spectacol muzi- | 
cal-literar-coregrafic. 19,00 . 
Telejurnal (pe). 19,20 O | 
epocă, un conducător, o 
țară. Ceaușescu—- tinerii.t _______ _ ______ I
i9,40 Cînterea României I
— Spectacol. 20,20 Film •

i
i

i
i

i
i

i
i■

artistic: Munții în flăcări | 
(c). 21,35 Țară de baladă j 
— melodii populare (c). 
21,50 Telejurnal (pc).

12 noiembrie
20,00 Telejurnal (pc), 

20,20 Actualitatea în eco
nomie. 20,35 Tezaur fol
cloric (c). 21,05 Roman 
foileton. Marco Polo (c). 
21,55 Orizont țehnico-ști- 
ințific. 22,20 Telejurnal 
(pc). 22,30 închiderea pro
gramului.

Arestări masive 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 
10 (Agerpres). Potrivit a- 
gențiilor internaționale de 
presă, la Santia
go de Chile au fost aresta
te, în Ultimele două zile, 
peste 500 de persoane, 
printre care și 30 de acti
viști sindicali, sub învinui
rea de a fi organizat ac
țiuni în sprijinul revenirii 
la un sistem democratic. 
Pe de altă parte, autorită
țile au interzis publiearea 
în presă, Ia radio și tele
viziune a știrilor privitoa
re la evenimentele politice 
care au loc în țară.

redeschise, sîmbătă, 
ficului, ca urmare a 
tuației de calm care a 
predominat în zonă după 
tulburările semnalate în 
zilele precedente, transmit 
agențiile internaționale de 
presă. Schimburi sporadi
ce de focuri s-au mai în
registrat în regiunea înăl
țimilor Chouf, din preaj
ma capitalei libaneze.

tra- 
si-

COMBINATUL MINIER 
VALEA JIULUI 

STAȚIA UTILAJ CONSTRUCȚII, 
TRANSPORT, EXPLOATĂRI, CARIERE 

(S.U.C.T.E.C.)
— Petroșani, strada M. Eminescu nr. 22 —> 

ÎNCADREAZĂ
DIRECT SAU PRIN TRANSFER 

pentru carierele Lonea, Lupeni, Uricani:
■ buldozeriști

• ■ exeavatoriști
■ mecanici întreținere utilaj greu
■ artificieri
■ mineri suprafață
■ sondori — forezori
■ electricieni forță.

Legii nr.Retribuirea se faee conform 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare Ia sediul unității, te 
lefon 44594 si 44781.

ADEPȚII LUI BACHUS
După ce s-a înfruptat 

din licoarea lui Bachus, 
loan Lazăr, conducător 
auto la S.C.C.F. Timi
șoara, pe autobetoniera 
31 TM 5027 Și-a adus a- 
minte că mai trebuie să 
și lucreze. „încălzit" de 

’ aburii alcoolului a por
nit-o la drum. Oprit din 
cursă de agentul de cir
culație și fiind invitat la 
spital pentru recoltarea 
probelor în vederea 
bilirii alcoolmiei, a 
fuzat. Pentru refuzul 
s-a ales cu un dosar 
cercetare penală.

Au mai fost sancționați, 
conform legii, în această 
săptămînă, pentru con
ducerea sub influența 
alcoolului, Petru 
(31 HD 7536), loan 
(31 HD 7936), loan 
caș (3 TM 9916) și 
mitru Anca (2 HD 9670).

A ’

întreprinderea minieră 
Uricani

sta- 
re- 
lui, 
de

Șipoș 
Rusu
Far- 
Du-

GRABA STRICA TREABA
In ziua de 3 noiembrie, 

Constantin Sultan era 
tare grăbit și a încercat 
să se strecoare cu autotu
rismul 2 HD 1323 printre 
semibarierele lăsate la 
trecerea la nivel peste 
calea ferată. In încerca
rea sa, și-a avariat auto
turismul și a lovit și

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚĂ, 
Simion > OP - redactor șef, teodor fiUoU — redactor șef adjunct, Toma ȚÂȚĂRCĂ.

ACCIDENTUL A FOST 
EVITAT, DAR...

Antonie Ardeleanu ' s-a 
angajat cu autoturismul 
3 HD 870 într-o depășire 
riscantă. Accidentul a fost 
evitat, dar el a rămas fă
ră 250 lei, contravaloarea 
amenzii și fără permisul 
de conducere care i-a 
fost reținut în vederea 
suspendării.

AVIZ AMATORILOR î

Mai multe controale fă
cute de agenții de circu
lație pe raza orașului 
Petroșani cu aparatul ra
dar au scos in evidență 
că unii conducători auto 
nu respectă viteza legală; 
339 conducători auto au 
fost sancționați cu o
mendă de 250 lei pentru 
depășirea vitezei. Aviz 
amatorilor I

☆
Duminică, 11 

este permisă 
autoturismelor 
tate personală
culate cu număr 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinii! Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

ar

noiembrie, 
circulația 
proprie- 
înmatri- 

fara

încadrează direct sau prin transfer
■ 4 paznici (bărbați) obiective speciale.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Decretului 477/1983 și Legii 
12/1971.

LICEUL INDUSTRIAL 
PETROȘANI

ÎNCADREAZĂ

Mica publicitate
PIERDUT legitimație

bibliotecă (periodice)
5886, eliberată de Institu-

° pe numele Giorgi Cristinel,

de
nr.
de

tul de mine Petroșani, 
declar nulă. (2886)

PIERDUT legitimații 
bibliotecă (periodice) 
5647'jși 4779, eliberate

de
nr.

Insti tutui de mine Petro
șani. Le declar nule. (2888) 

PIERDUT carnet student

eliberat de Institutul de ** 
mine Petroșani. II declar 
nul. (2889)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Gulea Vasile anunță cu durere înce
tarea din viață a scumpului lor frate

GULEĂ IOAN
Inmormîntarea luni, 12 noiembrie, ora 14 din 

strada Transilvaniei nr. 1 Petroșani. (2891)

Redacția și administrația Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane s 41662, 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


