
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA! Lucrările sesiunii

bteagui ®roșu nu i.r ..•> Jui i

Marii Adunări Naționale
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al 1 )
Comunist Român, președin-
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Glorioasei aniversări
0 partidului 

cins tirea faptelor

Roadele mecanizării — 
cărbune 

în plus
fost realizați peste sarcinile 
de plan 54,5 ini,

— Anul trecut ne-am con
fruntat cu multe greutăți 
pentru că am trecut cu a- 
proape toate abatajele pes
te orizontul 400. Condițiile 
grele nu au fost depășite 
în totalitate, dar prin mo
bilizarea fiecărui comu- 

am 
ân, așa 
nenumă- 
rezultate 

Cele 5600

tonele de
extrase

• Aproape 6000 tone de 
cărbune extras suplimen
tar in primul trimestru.
• Productivitatea muncii 
realizată în abataje a fost 
superioară : Sarcinilor pla
nificate cu 320 kg pe post.
• Toate cele cinci brigăzi 
de roineri-tehnicieni con
duse de Constantin Popa, 
Teodor Boncalo, Aurelian nist, a fiecărui miner 
Manela. Vasile Șotrea și 
Grigore Pop și-au realizat 
și depășit sarcinile de plan 
pe primul trimestru «Pro
ductivitatea muncii- obținu
tă în aceste abataje a fost 
mai mare cu 400—1000 kg 
față de cea planificată • La 
lucră: ilo ;de pregătiri au

debutat în acest 
cum a făcut-o. în 
rate rînduri, cu 
bune în muncă.
tone extrase suplimentar în 
primul trimestru au fost 
obținute prin mobilizarea 
întregului nostru colectiv, 
care a demonstrat și de a-

Gheorghe BOȚEA

Cu sarcinile 
de plan depășite 
«De la Valea de Brazi 

pînă la Llipeni, pe tronso
nul viitoarei căi feroviare, 
constructorii Antreprizei 
de construcții căi ferate 
depun eforturi susținute 
pentru realizarea la ter
men a lucrărilor ce le-au 

. fost încredințate. In pri
mul trimestru al acestui an 
colectivul brigăzii nr. 3 
ÎJricani a A.C.C.F. și-a de- ' 
pășit cu 16 la sută sarcini
le planului valoric al lu
crărilor de construcții și 
montaje. șSînt create astfel 
condiții pentru respectarea 
termenului de punere în 
funcțiune a căii, ferate tJ- 
ricani — Valea de Brazi. 
Ea realizarea și depășirea 
sarcinilor: de plan au, con
tribuit în mod deosebit 
constructorii din formațiile 
complexe conduse de Con
stantin Nica, Victor Coș-’ 
nianiuc și Alexandru Ma
zilii. (V.S.)

Noi succese 
în abataje

• Șase întreprinderi mi
niere — Lonea, Petrila, 
Dîlja, Aninoasa, Paroșeni 
și cariera Cîmpu lui Neag
— au extras împreună, 
peste prevederile de plan 
ale zilei de 3 aprilie, a- 
proape 1000 tone de- căr-

. bune. Producția extrasă 
suplimentar, de la începu
tul lunii, de minele Lo
nea, Dîlja, Aninoasa, Pa- 
roșeni și cariera Cîmpu lui 
Neag se ridică la 2300 tone 
de cărbune.

• Cel' mai mare plus ai 
acestei luni 1-au'înregistrat, 
la zi, minerii de la Dîlja
— 778 tone de cărbune.

• La cariera Cîmpu lui 
Neag s-a extras cea mai 
maid producție suplimen
tară a zilei de 3 aprilie — 
428 tone de cărbune.

• In 3, aprilie, pentru 
prima dată în această lună, 
mina Petrila a depășit pro
ducția medie zilnică (plus 
100 tone de cărbune).

I 
ținut să sublinieze că și a- i 
ceasta Declarație a forului 
legislativ al țării — nou și 
pregnant demers în slujba 
cauze'i păcii — reacție 
promptă la evenimente in
ternaționale de cea mai\ 
mare actualitate și acuita
te, este o expresie elocven
tă a inițiativei și gîndirii 
politice a președintelui 
României socialiste — tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Ei au dat expresie convin
gerilor și sentimentelor 
tuturor cetățenilor, adu-, 
cînd un fierbinte omagiu 
eminentului „Erou ăl Pă
cii" cum este cunoscut as-, . 
tăzi în lume președintele 
României —, operei sale, 
dăruite cauzei înțelegerii 
și colaborării între popoa
re. făuririi unei lunii’ mai 
bune și mai drepte.

Deputății au exprimat, de- 
asemenea, sentimente de’ 
t j... ” r - , i înaltă’1 ■' i
considerație tovarășei Elenă1 ’i 
Ceausescu, militant de1-' 
frunte al partidului, om ' 
de știință ce se bucură de 
o largă recunoaștere și pre-" 
țuirc internațională atît 
pentru opera sa, cît și peri- ' 
tru meritele de excepțid1" 
ce-i revin în întărirea con
lucrării și solidarității oa-11 
menilor de știință in nobilă 
luptă pentru apărarea pă-’ 1 
cii, pentru dezarmare, pen- ■ 
tru progres economic și șW 
clal pe planeta noastră.

■ Vorbitorii afi. relevat deo
sebita semnificație a docu
mentului .adresat de Marea
Adunare Națională pârla-

nă« “Naționala‘Repubîi- țărilor de. pe toa-
cii Socialiste România eu te continentele, care —
privire la Anul Internațio
nal, al Păcii, întf-un larg hotărîrea României de 
și îndreptățit consens, toți 
cei ce au luat cuvîntul aii

Erau prezenți șefi 
siunilor diplomatice

ai mi- 
acre- 

Partidului ditați la București, precum 
și corespondenți ai presei 

tele Republicii Socialiste străine 
România, vineri, 4 aprilie, 
s-au reluat lucrările sesiu
nii a treia a 
legislaturi a 
.Naționale.

Toyarășul N i c o l a e 
Ceaiișeseu, tovarășa Elena 
CeaUșescu au fost întâmpi
nați, la sosirea în rotonda 
Marii Adunări Naționale, cu 
deosebită căldură și entu
ziasm. Deputății și invitații 
au dat expresie din nou 
sentimentelor de aleasă 
dragoste și stimă pe care 
țpți cetățenii patriei le nu
tresc față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
recunoștinței lor profunde 
față de strălucita activita
te desfășurată de tovârășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
progresul și prosperitatea 
României, pentru triumful 
cauzei socialismului și co
munismului, .pentru înfăp
tuirea idealurilor de pace, 
înțelegere și colaborare 
între națiuni, pentru făuri
rea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta' 
nodstră.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale au luat loc tovară
șa Elena Ceaușescu, tovară
șul Constantin Dășcălescu, 
alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

In sală se aflau numeroși . 
invitați — membri aj C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații 
de masă și obștești, repre
zentanța ai vieții noastre 
.științifice și culturale, mun
citori și ingineri din între
prinderile Capitalei.

celei de-a IX-a 
Marii Adunări

tovarășa Elena

In deschiderea ședinței, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a prezentat pro
punerea Biroului M.A.N. 
de a se completa ordinea 
de zi cu următorul punct : 
modificări în componența 
Consiliului de Stat.

Marea Adunare Națio
nală a aprobat în unani
mitate propunerea de com. 
pletare a ordinii de zi.

Intrucît tovarășii Vasile 
Milea și Gheorghe Pană au 
fost numiți miniștri, deve
nind membri ai guvernului, 
s-a propus eliberarea lor 
din calitatea de membri ai 
Consiliului de Stat. In con
formitate cu regulamentul 
de funcționare al Marii A- 
dunări Naționale, s-a pro
pus alegerea ca membri ai profund', respect și 
Consiliului de Stat a tova
rășilor Constantin Olteanu

,și Dumitru Velicu.
Marea Adunare Naționa

lă a aprobat cu unanimita
te de voturi propunerile de 
modificări în componența 
Consiliului de Stat,

A urmat apoi depunerea 
jurământului de credință 
țață de Republica Socialis-

. ta România de către tova
rășii Constantin Olteanu 
și Dumitru Velicu, în cali
tate de membri ai Consi
liului de Stat.

In cadrul discuțiilor pe 
marginea proiectului de 
Declarație a Marii Adu-

te continentele, care evi
dențiază în mod pregnant 

a

(Continuare in pag. a 2-a)

(Pagina a 3-a)

carierei
S.U.C.T., că zilnic, 120 de 

, . mașini străbat drumurile 
măvară, lă Cîmpu din zona Cîmpu lui Neag, 

din carieră, pînă la Uri- 
. câni unde duc cărbunele 

la platforma do încărca
re, sus, la Poiana Mare 
sau dincolo de zona E, 
la haldele do steril. Ne 
aflăm în cabina unui a- 
semenea mastodont, pe 
autobasculanta lui Carol 

^Uszkai. pe-care șeful de 
coloană ni-1 recomandă 
drept .unul din cei mai 
■Vrednici conducători au
to ai secției. . Un argu
ment la îndemînă: deși 
abia trecuse de ora 9, 
tînărul șofer făcuse deja

P?1 am trecut de 
chinocțiul d'e_ pri-

lui Neag iarnă își păstrea
ză încă urmele. Cu fun
dalul imaculat al Re
tezatului contrastează 

1 doar fronturile de 
lucru din carieră și ser
pentinele drumurilor. Deși 
întunericul nopții se în
gemănează încă cu lumi
na zilei, aceste drumuri 
sînt străbătute de zeci de 
mastodonți pe roți — au
tobasculantele.

Aflăm de la Emilian 
Gloabă, șeful coloanei a 
II-a în cadrul secției

8 curse. Zilnic realizează 
cite 30—32 curse față de 
15 cît prevăd «normele. 

Acum așteaptă la cota 
758 să-i fio încărcată ma
șina, apoi ia dealul piep
tiș, străbate șerpentine- 
le carierei și continuă 
drumul spre halda de Ia 
Poiană Mare. Raba urcă 
cu opinteli, se... zguduie 
la fiecare groapă, dar 

con-trece, înaintează 
tinuu.

— Acum mai merge,
ne spune' șeful .coloanei,

' Ioan DU BEK

Brigada condusă de comunistul Mihai Bucevschi (I.M. Livezcni), își datorea
ză succesele și hărniciei minerilor din schimbul condus de Gheorghe Ciochină, 
prezinți tu imagine. Foto ; Alexandru TA TAR
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ASTĂZI, ÎNCEPE FESTIVALUL-CONCURS

Cîntecul adîncului“—1986

hînduri

IZtXlfo-

1906 a

Cu numai cîtevă ore îna
inte de începerea concur- ■ 
.sulul, printre concurenți se 
face pe deplin simțită fe
bra competiției. încercăm 
să. transmitem cititorilor 
noștri cîteva dintre glodu
rile cu care tinerii au venit ■ 
la concurs.

Claudia Sponor, Vulcan: 
Voi încerca să mă.prezint 
cît mai bine pe scenă. Mu
zica ușoară nu este .deloc 
facilă așa cum sb niai spu
ne câteodată. De aceea mă; 
pregătesc atent -pentru con
curs. Nu pot să spun că 
nu mă gîndesi; la trofeele 
festivalului. Dar, în aceiași

înainte 
de concurs 

timp, cîntecele mele, ca 
și cele ale tuturor pârtiei-- 
panților reprezintă un sin
cer omagiu adus mineri- 

. lor oameni destonici, iubi
tori de lumină, de cultură, 
de frumos. Ce poate, fi mai 
valoros decît această do
rință care ne animă pe 
toți de a face din a XV-a 
ediție a festivalului, o săr
bătoare a cântecului, a po
ezie). a artei fotografice, mai 
pe scurt spus, a culturii mi
nerești.

Amalia lluszerl, Petro
șani: Particip pentru a do
ua oară la festival. Părin
ții mei lucrează la una din 
întreprinderile mipiere din 
Valea Jiului. Am deci, per- 

‘ H. ALEXANORESCU

>

l
i
1
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Punerea în funcțiune la termen 
a obiectivelor miniere impune organizarea 

exemplară a lucrului pe șantiere!
Colectiv ul întreprinderii 

de antrepriză construcții și 
montaje miniere Petroșani 
ă '.încheiat primul trimes
tru al anului, cu un bilanț 
pozitiv, în condiții de efi
ciență economică. Planul' 
valoric al lucrărilor 
construcții și montaje ' 
fost depășit la nivelul 
trepfizei cu peste 3,1

. lioane lei, însemnate, depă
șiri față de prevederile 
planului trimestrial s-au în. 
registrat și la indicatorii 
producției industriale se- 

I cundare .și la- veniturile dia

de 
a 

an- 
mi*

activitatea de transport. 
Printre obiectivele de in
vestiții miniere 
și puse la dispoziția înfre- 
prindefilor . se numără in
stalațiile de tufbocompre- 
soarc de mare capacitate 
din incintele I.M. Lonea și 
I.M. Petrila, instalația 
îticălzire 
țul nr. 5 
spații de
și altele, 
obiective 
ni ere au 
ne re în

de 
a aerului la pu
dici Urieani, < noi. 

cazare lă .Livezcni 
Numeroase 
de investiții 
termene de 

funcțiune în 
rnesitul al doilea; cînd

cinile de plan la nivelul 
I.A.C.M.M. sînt mai mari ; 

construite' decît cele din primul tri
mestru cu 70 milioane lei. i 
Cum ai demarat activitatea ■’ 
pe șantierele investițiilor , 
miniere, în ce măsură sînț j 
asigurate condiții ' pentru ț 
intensificarea ritmului de 
lucru la nivelul sarcinilor 
sporite, acum, cînd âm in- 1 
trat in cel . de-al doilea 
trimestru ?

V iorel STRAW
alte 
mi- 
PU- 
tri- 

sar- (Continuare în pag. a 2-a)
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T. SPĂTARU

jU- 
lo- 
lu- 
-a-

Text și foto : 
Alexandru TĂTAR

țul prevederilor. Legii
1/1985, unitățile economice 
și instituțiile care acționea-

VIITORUL ȚĂRII

SI .■> ■
In fiecare zi din această 

primăvară, îndeosebi după- 
amiaza, atunci cînd cei mai 
mulți oameni și-au încheiat ză zi de zi, sprijinind șl 
ziua dd muncă, în cartie- locuitorii din cartierele
rele, Văii Jiului încep di- municipiului. De la inter-
verse .și susținute activi
tăți de. înfrumusețare : și 
bun ă gospodărire . a , îocă- 
jităților. Astfel de acțiuni, 
dovedesc implicarea cetă
țenilor în efortul d,e a crea 
o atmosferă plăcută în 
rul blocurilor în care 
culese. La toate aceste 
crări de înfrumusețare, 
Kt de armonios integrate 
în specificul înnoitor al 
primăverii, participă sute 
de cetățeni, așa cum am 
văzut pe străzile 9 Mai,- 
Independenței, Ilie Pintilie, 
în cartierul Carpați. din 
Petroșani, Bărbăteni din 
Lupeni, în Petrila și Vul
can. In aceste zile frumoa
se, cînd mugurii parcă se 
văd crescînd sub generoa
sele raze ale. soarelui, spi
ritul gospodăresc al cetă
țenilor se manifestă în în
treținerea zonelor verzi, 
tăiatul trandafirilor și al 
arborilor ornamentali, a- 
Mienajîndu-se spații de 
joacq pentru copiii care se 
vor afla în vacanță, efec- 
tuîndu-se o mulțime de al
te treburi pe care simțul 
de ordine și frumos Ie 
spupe fiecăruia în parte, 
fiind valorificat prin gîn- 
dire și hiuncă colectivă..

La acțiunile de primăva
ră s-au implicat. în spiri-

nr. cu semnificații
crearea frumosului cita
din, participă, cu hărnicia 
cunoscută, mii dc elevi din 
liceele și școlile generale 
ale municipiului.

Ieri dimineață — și am 
aflat că acțiunea v.a conti
nua astăzi și mîinc — ele
vii lii eelor și-ai școlilor ge
nerale din Petroșani, din 
Petrila, .Vulcan și l.upeni, 
împreună cu cadrele di
dactice, au muncit în zone
le din vecinătatea unități
lor de învățămînt, pe străzi 

. .. și bulevarde, contribuind,
din luna martie,jînfrumu- printr-o implicare in yiața

~ social-economică și gospo
dărească a municipiului, la 
plantarea arbuștilor orna
mentali și înfrumusețarea 
localităților.

secția -din Livezeni și pî
nă,. la podul d i n Iscroni 
peste Jiu, oamenii muncii 
din unitățile care se află 
în zonă, desfășoară, potri
vit unui .program de . a- 
menajare, o susținută acti
vitate.

— împreună cu unitățile 
din această parte ă muni
cipiului ăm început, încă 

'bill xuii-cA mai biv:, mj.i umu— 
sețarea și gospodărirea de. 
primăvară, ne spunea sing. 
Emil Gavrilescu, directo
rul A.U’.T.L, Pînă acum oa
menii muncii din întreprin
derea noastră, personalul 
tehnic, administrativ și o- 
perativ, au văruit arborii, 
continuînd astăzi și mîine 
acțiunea de plantare a 
arbușt lor ornamentali. O- 
dată cu aceste acțiuni, am 
fost receptivi și la cererile 
cetățenilor din orașul Pe
troșani. asigurîndu-le
transportarea pămîntului 
vegetal necesaî spațiilor 
verzi și resturile vegetale 
rezultate în urma activită
ților de înfrumusețare.
. Sîntcm în plină perioa
dă de înfrumusețare/și bu
nă gospodărire a orașului. 
La . această amplă acțiune,

La datorie, pe măsura 
„pulsului" carierei

loc, zilnic, cîțe 18 000— 
20 000 tone masă minieră 
— cărbune și .steril — că, 
în lunile primului triiries- 

.ploile <te primăvară cînd e colectivul secției și-a
_j 4.........  Spășit sarcinile cu cîte 4

10—13 la sută. In aceste 7 
luni, colectivul secției a J 
realizat în total peste J 
700 000 km echivalenți, a i 
transportat peste 1 500 000 
tone masă minieră, econo. 
misind în același timp, l 
peste 5000 litri de motori- l 
nâ .și aproape tot atîta i 
ulei. J

...'roate acestea, în con- / 
dițiile unei ierni lungi și * 
aspre... Pentru că, să nu 
uităm, la Cîmpu lui Neăg 
a nins pentru prima oară | 
la 18 noiembrie... eu un 
strat de 80 cm. De atunci ■

(Urmare din pag. I)

Emilian Gloabă, dar' vin

o adevărată măiestrie să 
scoți mașinile pe serpenti
nele. carierei, să le urci 
pe. cele de la haldele de 
steril. Pornesc apele, se 
înmoaie solul, se afundă 
roțile... Dar așa cum am 
trecut de iarnă, vom tre-, 
ce și de primăvară...

Aflăm ulterior, de la 
tehnicianul cu exploata
rea, loan Rusu, locțiito
rul șefului de secție și 
președintele comitetu
lui sindicatului, că, zilnic, 
drumurile Zonei Cîmpu 
lui Neag sînt străbătute 
de 120 de autobasculante, 
că parcul de 160 de ma
șini active zilnic este ex
ploatat de 180 conducă
tori auto, că întregul 
parc e întreținut de 15 
mecanici de atelier — oa
meni tineri, avînd vîrsta fost mare... Dar ambițiile 
medie de 25 de ani, că 
acești tineri inimoși și 
profesioniști iscusiți CUm 
sînt Pompei Buzan, 
Ghedrghe Mihală-, Teo
dor Bogdan, Zaharia Mol
dovan, Vasile lanc, Aurel 
Mihăiană, loan Maro- 
neac si alții mută

la 18 noiembrie... i ” ’ 
strat de 80 cm. De atunci 
a mai nins ci te va stra
turi... Deci, zăpada a

șoferilor, ale întregului 
colectiv, de a ieși în pri- i 
măvară cu rezultate de 
excepție, de a fi în toate 
anotimpurile și toate 
timpurile la înălțimea 
pulsului carierei, a bătă- 1 
Iței aprige pentru cărbune 1 
a fost și este și mai mare....

CONCURS. Incepînd de 
luni, corul „Armanîj -tine
re" al comitetului U.T.C. 
din I^U.M.P., corul bărbă
tesc și corul de cameră ale 
Institutului de mine, pre
cum și un grup de elevi 

- de la Liceul industrial vor 
• fi prezenți la Deva, pen- 
. tru a participa la specta- 
I colul televizat din cadrul 
l concursului „Tinerețea

Bucurie
familie

Un aspect de la secția 
nou-născuți a Spitalului mu
nicipal din Petroșani. Nela 
Venin (24 de ani) ține în 
brațe pe cel de-al patrulea 
copil al ei și al soțului său, 
Constantin Venin (29 ani), 
lăcătuș, sectorul II — I.M. 
J.ivezeni. După primul co
pil în vîrstă de 4 ani, al 
doilea de 3 ani și al treilea, 
de 1 an și 6 luni, iată că 
tînăra familie se bucură a- 
cum din adîncul sufletelor 
de cel de-al patrulea vlăs
tar. Chezășie a gîndului lor 
curat, rodul iubirii, lor în
truchipează lumina care le 
călăuzește pașii spre viitor!

Roadele mecanizării
(Urmare din pag. 1)

ceasta dată că este un co
lectiv unit, care poate să 
depășească momentele gre
le și să revină în rîndul 
fruntașilor", a ținut încă 
de la început să precizeze 
Ion Pupăză — secretarul 
de partid de la sectorul IV 
al I.M. Lupeni. Că așa este 
o demonstrează faptele de 
muncă ale celor care, zi 
de zi, în abataje s-au stră
duit și au reușit să obțină 
producții ,și productivități 
super < are sarcinilor pla
nificate Este dovada eloc
ventă că minerii vor să 
răspundă prin fapte rod
nice de muncă chemărilor 
adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
a spori producția de căr
bune extras în condiții de 
eficiență sporită și în de
plină siguranță a muncii 
și,' totodată, să întîmpine 
cea de-a 65-a aniversare a 
Partidului Comunist Ro-

mân, cu rezultate deosebi
te în muncă.

Sectorul IV al minei Lu
peni este unul dintre cele 
mai mecanizate sectoare 
de producție db la această 
mină șl chiar din Valea 
Jiului. Peste 95 la sută din 
producția extrasă zilnic se 
obține în abatajele fron
tale echipate cu complexe 
de susținere SMA-2 și 
combină de ‘tăiere. Prin 
folosirea la înalți parame
tri a acestor utilaje și a 
celeilalte dotări tehnice de 
care dispun minerii din 
brigăzile conduse de Con
stantin Popa, Teodor Bon- 
calo Aurelian Manda, Va- 
sile Șotrea și Grigore Pop 
au reușit în primul trimes
tru din acest an să obțină 
productivități superioare 
sarcinilor planificate cu 
400 pînă la 1000 kg pe post, 
contribuind în acest fel la 
depășirea productivității 
muncii la nivel de sector 
cu 320 kg pe post.

De fapt, în aceste abata-

Organizarea exemplară
(Urmare din pag !) nilor de plan. Nle răinîne 

însă de a acționa cil mai 
multă fermitate pentru a 
întări efecti.vele*și pe struc
turi de meserii, pornind de 
la faptul că la unele me
serii de bază se mai resim
te lipsa muncitorilor cali
ficați".

In ceea ce privește apro
vizionarea, asigurarea ma-

„Am acționat cu hotărî- 
re încă din trimestrul I 
pentru a crea condiții op
time de lucru în perioada 
celui de-al doilea trimes
tru — ne-a spus ing. Lu
ca Suciu, director tehnic ăl 
I.A.C.M.M. In balastiera 
din satul Băiești am orga- ______ , ____ _
nizat lucrul pe două schim- terialelor necesare activită- 
buri, pentru a asigura creș
terea cantităților zilnice de 
agregate de balastieră. In 
ceea ce privește dotarea cu 
utilaje ne-atn sporit nu
mărul de autcțbasculante, 
autodube, macarale și alte 
utilaje grele. Pentru între
gul front de lucru din tri
mestrul II avdm asigurate 
documentațiile și amplasa
mentele. Incepînd din pri
ma zi a actualului trimes
tru s-a completat și numă
rul scriptic de personal 
muncitor la nivelul sarci-

noastră -— tinerețea .Epocii DE CURIND, unitatea 
Ceausescu". (Al.Il.) nr. 68 -Metalo-chimice"

CONSFĂTUIRE. La că-' din Vulcan s-a mutat în 
minul nr. 4 din Petroșani 
a avut loc, ieri, consfătui
rea cu tema „Modalități de
colaborare între întreprin
deri și grădinițe, în vede
rea asigurării < 
didactico-materiale 
tru desfășurarea în bune 
condjții a procesului in
structiv". La consfătuire au 
participat reprezentanți ai 
unităților economice patro. 
natoare și cadre didactice 
din învătămîntul preșco
lar, (T.S.)

ții de construcții și nfbnta- 
je la nivelul sarcinilor de 
plan din trimestrul II, se 
resimt, însă, unele goluri. 
Din discuțiile avute cu u- 
nii maiștri și șefi de for
mații de lucru reiese că la 
locurile de muncă, în une
le brigăzi se resimte nevo
ia îmbunătățirii aprovizi
onării cu materiale. „Sînt 
zile în care am avut reali
zări 
ne-a 
care 
ne-a

mici de plan, fiindcă 
lipsit carbidul, fără de 
nu se pot face suduri", 
relatat tovarășul loan

pentru deșeurile de hîrtie 
colectate. (MB.) 

CONSECVENȚA. După 
ce Ia sfîrșitul anului 1985 
cinematograful „Retezatul" 
din Uricani înregistra un 
frumos succes, clasîndu-se 
pe locul III, pe întreprin- 

condițtilor cum și condiții optime de derea cinematografică ju- 
pen- practicare a unui comerț dețeană, și în primul tri- 

modern, civilizat. (Gh.O.) mestru al anului 1986 se
INIȚIATIVA. Din iniți- înscrie pe aceeași linie, cu- 

ativa cadrelor didactice și realizări meritorii. Colec- 
elevilor Școlii generale nr. tivul raportează la înca-
1 din Petroșani, în curtea 
școlii a fost-plasat un vechi 
autobuz casat, amenajat

localul situat lingă maga
zinul alimentar nr. 44, de 
pe strada Republicii. Noul 
spațiu permite ornai bună 
etalare a mărfurilor, pre

sări o depășire de 35 700 
lei, iar la spectatori o de
pășire de 12 140. (FI. Bejan, 
Uricani).

je s-au obținut productivi- cțiune a acestor noi tapaci- 
minerii 

sectorului au acordat în 
primul trimestru o atenție 
deosebită lucrărilor de 

Datorită faptu- 
a lucrat aproape 

în permanență cu două 
cojnbine de înaintare, s-au 
obținut viteze mari de a- 
vansare, executîndu-se su
plimentar sarcinilor de plan 
54,5 ml de astfel de lucrări. 
Printre brigăzile care au 
obținut rezultate bune în 
muncă la pregătiri se nu
mără cele conduse de Gri
gore Florea, Mihai Nistor, 
Anaelet Pascaru și Ion Fi-

tați medii de. 12,5—13 tone . tați de producție, 
pe prost, cu vîrfuri de
16—17 și chiar 20 tone 
pe post, minerii, din aceste 
brigăzi contribuind din plin 
la realizarea celor aproape 
6000 tone de cărbune ex- 

. trase suplimentar sarcini
lor de plan.

„In atenția noastră, a 
conducerii sectorului a stat 
în permanență pregătirea 
noilor capacități, care să 
fie capabile să preia atît 
creșterile de producție, cît 
și producția celor care vor 
ieși din funcție. In stratul 
3 blocul IV a fost pregătit 
un nou panou în care 
fost introduse aproape toa
te secțiile unui nou com
plex de tipul SMA 2, ur- 
inînd ca în această lună 
să montăm combina de a- 
bataj astfel îneît, la înce
putul lunii viitoare, să pu
tem da 500 tone de cărbu
ne zilnic din acest abataj", 
ne-a spus ing. Ion Pavelo- 
nesc, șeful sectorului.

Pentru punerea în fun-

au lip, care au raportat, lună
de lună, depășirea sarci
nilor do plan.

Modul cum a fost începută 
luna aprilie demonstrează 
că acest colectiv este hotă
rî! să depună toate efor
turile pentru a spori pro
ducția de cărbune extras, 
astfel incit la sfîrșit&l anu
lui să se numere printre 
fruntașii Văii Jiului.

a lucrului pe șantiere!
Popa. șeful unei formații 
fruntașe de lăcătuși, 
trn Ion Dascălu, 
Kiss, Nicolae'Belgun 
Nicolae Dragoș, care 
donează activitatea 
formații de constructori au 
reclamat că uneori nu li 
se onorează comenzile zil
nice pentru betoane. Stați
ile de preparare a Iietoa- 
nelor funcționează uneori 
sub nivelul capacității din 
lipsă de ciment Sau de agre
gate de balastieră.

Intr-adevăr, din raportul 
zilnic la nivelul I.A.C.M.M. 
reiese că în lună martie, 
din cantitățile de betoane 
comandate zi de zi s-au li
vrat pe'șantiere doar 4244 . 
mc betoane, față de 7000 
mc, cît s-a comandat

„Cotele alocate după re
partițiile de materiale au 
fost și sînt mai mici decît 
necesarul, ne-a informat 
tovarășul ing. Constantin 
Dincă, director adjunct cu 
probleme de aprovizionare

Maiș-
Geza 

și 
coor- 
unor

EXCURSIE. Un grup de 
17 tineri de la I.M. I.ive- 
zeni, vor efectua în zilele 
de 5—6 aprilie, o intere
santă excursie pe traseul 
Petroșani — Tg. .Tiu — Mo- 
tru — Drobeta Turnu Se
verin — Băile Hercularie — 
Caransebeș — Hațeg — 
Petroșani, cu autocarul 
B.T.T. Vor fi vizitate com
plexul sculptural Brâncu.și, 
barajul Porțile de Fier I, 
stațiunea balneoclimaterică 
Băile Herculane și vechea 
capitală a Daciei romane, 
Sarmizegetusa. (G.B.)

al I.A.C.M.M. La unele ma
teriale cum sînt cablurile 
electrice, carbidul, cimen
tul, agregatele de balastie
ră, bitumul materialele 
primite acoperă doer 50 la 
sută, sau chiar mai puțin, 
din necesarul prevăzut prin 
cifrele de plan. Am făcut 
demersuri pînă la nivel cen
tral pentru a ni sb tlsfeura 
cantitățile .prevăzute. Dar 
rezultatele nu sînt satisfă
cătoare. Vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru a a- 
sigura cantitățile de mate
riale la nivelul. sarcin ilor 
de plan din trimestrul II".

Este evident că îmbună-
cu
ca

lățirea aprovizionării 
materiale se impune, 
una din componentele de 
bază ale organizării mun
cii la nivelul conducerii 
întreprinderii, ca o condi
ție esențială pentru. res
pectarea termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor 
obiective de investiții mi
niere.

A FOST GĂSIT mino- 1 
rul Iulian Augustin Ungu- I 
rear.u, ne-a informat tatăl I 
lui, miner lă I.M. Aninoa- | 
sa, domiciliat în Petroșani . 
(strada Aleea Poporului). 
Copilul, elev în clasa a II-a 
la Școala generală nr. 1, 
se află în comuna Valea 
Seacă, județul Iași, unde 
a plecat, la bunici, în urmă 
cu o săptămînă. (T.S.)

Rubrică realizată
H ALEXANORESCU
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tuna cărții in întreprinderi și instituții
Aprilie a intrat în tradi

ție ca.„Lună a cărții în 
întreprinderi și instituții",

- prilej -pentru noi~'toți .de a 
fi prezenți la manifestări- 
politico-educative și cul
turale de ținută, simpozi
oane, dezbateri, prezen
tări de carte, cu alte cu
vinte spus, de a ne întîlni 
la locul ,de muncă al fie- 

" căruia cu cartea socîal-po- 
litică, țehnico-științifică și 
cu literatura românească și 
universală.

In Valea Jiului vor avea 
loc interesante acțiuni de 
propagare a cărții în 

. treprinderi,’acțiuni în or- 
■ ganizarea ' cărora sînt 

plicate bibliotecile din sis
temul sindical și al cultu
rii, librăriile, editurile, cre
atorii literari, specialiștii 
din domeniul social-politic 
și telmieo-științifie.

In prima decadă, consa-, 
erată cărții social-politice 
este programat ‘ pentru 
oamenii muncii din Valea 
Jiului un ciclu de manifes
tări politico-educative, al 
cărei principal scop îl con
stitute cunoașterea amă- re pe tema 
hunțită a politicii partidu
lui, a gîndirii revoluționa
re sor ial-politice a președin. 
telui României socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La Uricani, duminică, Ia 
întreprinderea minieră, are 
loc dezbaterea cu tema „Ro
manul politie contemporan, 
reflectare a realităților co. 
tidiene". La dezbatere, or
ganizată de Comitetul o- 
rășenesc de cultură și edu
cație socialistă .și biblio
teca orășenească vor parti
cipa membrii cenaclului li
terar „Flori dc mină". La 
Preparația din Petrila, în 
cadrul zilelor cărții tehni-

- co-științiffce, în ziua de

în-

im-

Librăria „Ion Creangă" din Petroșani,
loto: Ovidiu PARAlANU

aprilie se va prezenta
mâșini-

ii 
cartea „Mecanica 
lor ,și instalațiilor miniere 
și de preparare" de I.M. 
Constantinescu și Nicolae 
Mereț In 14 aprilie, la 
I.M. I.ivezcni. vom putea 
fi prezenți la o consfătui- 

„Cartea, tehni
că în sprijinul perfecțio
nării pregătirii profesiona-. 
le“, cu participarea asist, 
univ. Nicolae NițescU, de 
la Institutul de mine. Edi
tura tehnică dă o întîlnire 
studenților de la I.M.P. cu 
ocazia lansării volumului 
„Valorificarea complexă a 
rocilor ornamentale", ma
nifestare organizată de că
tre Centrul de librării și 
Comitetul municipal de 
cultură și educație socia
listă. Tot în organizarea 
Centrului de librării, . <ru 
sprijinul Comisiei ingine
rilor și tehnicienilor, va fi 
prezentată cartea „Știința 
și tehnica pentru toți".

Așadar, se acordă o ma
re atenție difuzării cârtii 
științifico-tehnice -— ex
presie a dorinței tuturor 
oamenilor muncii de a se 
autoperfecționa, de a pro- ' 
mova noutățile tehnico- 
vtiintifico în întnaga ' ac
tivitate economică. Mani
festările vor culmina la 
Petroșani cu prezentarea 
cărții „Manualul ingineru
lui de mine" la Combina
tul minier Valea Jiului și ' 
Institutul de mine, cu care . 
ocazie Ic n Iliescu — di
rectorul Editurii, 'tehnice 
și A. Popa, autorul cărții, 
se vor întîlni cU numeroși 

. specialiști din domeniu.. Li
teratura este reprezentată 
prin acțiuni 
cale, expoziții și prezentări 
de carte care : 
în organizarea __
de librarii și așezămintelor 
de cultură din Valea Jiu
lui. J,'.

literar-muzi- '

vor avea loc
Centrului

H. ALEXANDRESCU

Debut artistic la Petroșani
Unul dintre dezideratele 

iubitorilor teatrului din 
Valea Jiului s-a împlinit 
recent. Alături de Mareei 
Sorrîa. regizorul alitor spec
ia, ol ■ de. succes jucate pe 
scena teatrului minerilor, 
c< 1 care și-a dăruit intre,a- 
■.:a lorțâ creatoare 
varii valorilor 
gi< i românești 
sale, formării unui public 
pentru teatru, in stagiunea 
actuală debutează la Pe
troșani un tînăr. speran
ță reală pentru școala noas
tră dc regie dc teatru. Este 
vorba de Radu Băie.șU. l-am 
solicitat cîteva „replici" :

— Absolvent al ?...
— In 1985. la București, 

ani absolvit secția de regie 
a Institutului de Artă Tea
trală și Cinematografică 
„Ion Luca Caragiate". La 
absolvire am ales Petro- 
șariiul, și iată-mă în fața 
piesei de debut.

— Care va fi ?...
— „O întîmplare cu haz", 

contedie de Carlo Goldoni. 
O lume aparte, un teatru 
aparte,, și îndoite emoții 
pentru mine în seara pre
mierei.

— Pînă la acest debut ?
— Au fost studiile de re

gie și montările din timpul 
studenției. Am abordat a- 
proape toate genurile, în
cerci nd să-mi găsesc un 
limbaj regizoral propriu.

La Teatrul Ion Vasilescu 
am semnat regia spectaco
lului cu piesa „Ciudatul rol 
al întîmplârii" de I. BăieșU.'

— Iar acum, Goldoni—
— ...„O întîmplare cu' 

haz" va fi o piesă tînără în 
spiritul ei. Lingă mine vor 
trece prin furcile caudine 
ale confruntării cu publicul 
actori tineri, în majoritate 
absolvenți din ultimii cinci 
ani ai celor două institute 
de teatru din țâră, Gabri-

pi’omo- 
dramatur- 

și univcr-

ela' Bollu, Doru Zamfires- 
cu. Theodor Marinescu, A- 

. driăn Zaylosclh. Li se va 
adăuga Corvih Alexe.‘: Sce- 
.nograf;..tpt un tînăr, ,Adn- 
an, .Țpțu.A J'L

— O întrebare inevita
bilă. Proiecte?

Am <vrea.. acești- tineri, 
.care sîntem aici, să reluăm. ; 
„studioul de’ teatru de 
miercuri", șă propunem 
spectatorului improvizații, 
pantomimă, un fel de joa
că. Vom invita spectatorul 
să se joace cu noi de-a tca- 

, 'teul. O. joacă... foarte șeri- , 
oasă. ’ J

îmi doresc să montez tot ■ 
aici „Autorul e în sală" de 

T. Băieșu și „Zeul soarelui" 
de Ei Ălboe.

— Cum vedeți, ca pro
fesionist, relația cu teatrul 
de amatori, cu artiștii ama
tori ? ‘ I:',-’'” ::''.:’;..

— In fața oricărei for
mații de artiști amatori stă : 
de regulă un profesionist 
în adevăratul sens al cu- 
vîntului. Rolul specialis
tului este imens, îneepînd 
de la orientarea reperto
rială, selecția in tor preț il or 
și educația propriu-zisă 
pentru artă, pînă la reali- 5 
zarea în c^Te mai mici a- 
mănunte a spectacolului. 
Entuziasmul amatorilor este 
de-a dreptul molipsitor. A- ■ 
vom în țară teatre de ama
tori . aj unse, la ■ nivelul artis
tic profesionist. Dar , în 
fruntea lor se află aproape 

’totdeauna un artist profe
sionist, Un om pasionat de 
meseria lui, aceea de a. des
luși tainele frumosului și 
exprimării ideilor prin ar-

110 ani de la 
nașterea lui 

Constantin Brâncuși

HBl ȚA 
mărturie în timp
In Hobița, sat din Gorj, 

așezat Ia poalele munților 
Carpa'ți, pe malul drept al 
rîului Bistrița, s-a născut, 
cu HO ani în urmă, Con
stantin Brâncuși. Leagăn al 
copilăriei, artistului, Hobi
ța, spiritul ei profund ro
mânesc, l-a însoțit pre tu- ' 
tindeni, oriunde sculptorul 
a poposit.

Odinioară, în veacul ’al 
XVI-lea, pe teritoriul sa
tului Hobița, se succedau, 
așa cum arată documente
le, trei hotare de moșii 
distincte: Bereștii, atestat
ca sat încă din 1512, prin- 
tr-un hrisov al lui Neagoe 
Basarab; Hobița formă în- 
tîlnită în primele acte — 
Ohâbița — ce trimite la 
vechiul sat Ohaba, atestat 
lingă Tismana în acte din 
veacul al XVI-lea și care a 
dispărut; Ploștina Drăgo- 
eștilor, care se întindea 
pînă la hotarul Teleștilor 
și al satului Seuca.

Cu zeci de decenii în ur
mă, satul a început sâ se 
populeze cu alic neamuri 
și în - -
cușii, 
peste 
lația 
duce 
voi

(Urmare din pag. I)
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acestea să fie gîndurile tu
turor pârtiei punților la e- 
venimentul cultural mine
resc, festivalul „Cîntecul 
adîncului".

Fane Abrădoai, Vulcan, 
conducătorul formației „Co
lor": Trăim cu fiecare concu
rent. emoțiile concursului. 
Vrem să cîntăm bine. Noi 
sîntem o formație de mu
zică ușoară a minerilor. Pe 
scenă aducem deci elocvent 
exemolu de artă minereas-

manent în apropiere, at
mosfera minei, simt în 
preajmă pulsul minei. Pen
tru ei, pentru' mineri i Văi i 
Jiului vreau să cînt mai 
frumos. Acestor oameni mi
nunați le dedic, de pe sce
nă. cîntecele. mele.

Cristian Manea, Vulcan: 
In ultimul timp am învă
țat multe, în ceea ce pri
vește muzica ușoară. Este 
pentru noi, concurenții din „ . - -------—
Valea Jiului o obligație mo- .ri jm anul pentru
rajă de a ’ne prezenta la ’ .......................
o cotă valorică deosebită: 
Ce: din J alea Jiului, cei 
care simțim zi de zi Viața 
minei, știm că minerilor — 
acești „fîntînari ai luminii",

De jos și pînă sus e o viață.
De om, ce urcă greu prin întuneric 
Mereu călind spre adevărul sferic, 
Și luminos -.precum- o dimineață.

Acolo, jos, e noapte de cărbune 
Amirosind â trudă și sudoare 
Și roca grea icnește, parc-o doare 
Iar muntele abia de se supune.

Acolo nu-i o lume, i-o minune,
O pîihe ne se coace la lumină 

.Sub raza pal-a' lămpilor de mină
Ce-n licărire truda vor s-adune.

De jos-și pînă sus e o viață
De jos și pînă sus e dăruire
Pe-un drum de neguri și de nemurire 
Pe-un drum ce-n fiecare zi te-nvață

Intervin consemnat de 
H. DOBROGEANU

primul rînd cu Brân- 
cane reprezintă azi 
20 la sută din popu- 
satului. Pe ulița ce 
spre încîntătorul ză- 

al Bistriței, părinții, 
bunicii și străbunicii 
Constantin Brâncuși, 
dăltuit în ’ lemn o casă cu 
arhitectură specifică Ol
teniei de nord, casă care a 
fost reconstruită ide'fitic, a. 
dăposiind astăzi muzeul 
Constantin Brâncuși. Casă 
scundă, în plan dreptun
ghiular, cu laturile 9 x 6 m, 
construită în întregime din 
bîme de stejar cioplit, îm
binată la colțuri „în chei" 
sau „coadă de rîtțdunică".

Prispa este dezvoltată pe 
întreaga lungime a casei
și se sprijină pe cinci
stîlpi de lemn ciopliți în 
spirală, ce nu seamănă u- 

’ Bill CU altul, cretnd o notă 
de fantezie și frumusețe. 
Alțî patru stîlpi mici, spri
jină prispa- casei în interi
or, stîlpi pe care se jiflă 
încrustate diferite forme 
șerpuite, cît și motivul Co
loanei Infinite. Intrarea în 
curtea casei se face prin- 
tr-o poartă monumentală 
de lemn încrustată cu mo
tive aje folclorului local.

La o mică distanță ■— în 
zăvoiul Bistriței, leagănul 
copilăriei lui Brâncuși -te ca 
un omagiu adus marelui 
artist — străjuiesc semețe 
20 de opere de artă ale ar
tiștilor elastici contempo
rani făurite în cadrul ce
lor două ediții ale tabere
lor naționale de sculptură 
Hobița. - .

Prof. Ion BLENDEA, 
mu*zeograf

lui 
au

Augustin ȚANCA
Uricani /

Diminețile
patriei

Diminețile patriei 
au chipul neamului 
însetat de neatîrnare.
In ie și eătrințâ, 
mama noastră țaiy 
încinsă cu briul tricolor, 
CU inima lumină de ulcior, 
vine
eu sevă proaspătă de floare 
să tămăduiască 
rănile vitejilor.
Și dacă victoria— puls 
însorit — 
a adevăr bate în pieptul 
patriei, 
însetat de lumină alunec 
pe o țeava de tun 
cu gîndul 
prefăcut în porumbel alb.

mineri, dar acum vrem să 
fie sărbătoare a artei mine
rilor. Grupul „Color" — 
afirmat, ca de altfel mulți 
dintre concurenți, pe scena 
Festivalului național „Ctn- 

~ ' i“ •— își do-
’ și 

de

Să fii mai drept, mai bun și mai aparte 
Să fii cum sînt doar ei în pragul serii 
Cînd ies din negre puțuri de departe 
Qamenii-aceștia care sînt minefii. .

cum stă scris în programul tarea României 
rește, pentru astăzi 
mîine. indiferent cît 
greu ar fi concursul pen
tru noi, să susțină cu suc
ces un adevărat maraton 
muzical — o reală împli
nire artistică.

concursului — le sînt dragi 
muzica, poezia, imaginea, 
tot ceea <:• înseamnă artă, 
frumos Ix>r le vom dărui, 
de pe scena festivalului, 
cîntecele. ,

Mircea Andraș, Petro
șani: Arta fotografică și-a 
făurit aici, în Valea Jiului, 
o lume a sa. Rărriîn în ex
poziție, dar mai cu seamă 
în gîndul și inima noastră 
mărturii ale muncii oame
nilor. ale dragostei lor -pen
tru frumos, tjle bucuriei.de 
a cînta,de a munci, de ă 
crea.

Minerii au o sensibilita
te aparte. Iubesc, cu pati
mă. aș spune, lumina, na
tura, muntele, acest frate al 
lor — simbol al monumen
talității muncii — care le» 
dăruiește eu generozitate 
bulgărele dc energic. Poate

Ei au un suflet cît întreaga țară 
Și poartă-n el senin de dimineață.
Ei duc simbolul muncii pretutindeni;
De jos și pînă sus e o viață. ■

Dorin NEGRUȚIU, 
student? anul IV — M.I.M.

Noutăți discografioe
Semnalăm ‘melomanilor 

prezența în standul specia
lizat al magazinului „Jiul" 
a mai multor discuri edita- 

- te recent. Casa de discuri 
„Electrecord" ne oferă un 
album editat în condiții 
tehnice excepționale, cu- 
prinzînd opera „Bărbierul 
dm Sevilla" de G Rossini. 
Interpreți. sînț membrii . 
ansamblului primei noas
tre scene lirice, Opera 
Româi ă din București.

Alături de acest docu-.
ment discografic de refe
rință pentru belcanto-ul

românesc, în același stand 
se găsesc discuri editate de 
Casa de discuri „Opus" din 
R.S. Cehoslovacia; Amin
tim: Simfoniile 82, ‘83, 84, 
85 de J. Haydn, interpreți 
fiind instrumentiștii filar
monicii slovace, „Miniaturi 
pentru. vioară și pian", 
„Concerte baroce pentru 
trompetă", inter pretate de 
Andre Bernard, „Cvartete- 

de
„Sonata pen

le op. 64. nr. 3 și 4“ 
J. Haydn și 
tru vioară și pian" de Ga
briel Faure. (Al.H.)

Cenaclu (III)
Ieri, la sediul redacției, 

a avut loc o nouă ședință 
a cenaclului literar „Pa- 
hait Istrati", Ședința a fost 
.condusă de profesorul 
George Holobâcă. condu
cătorul cenaclului „Or teu" 
al clubului, .din orașul Vul
can.

Discuțiile au purtat am
prenta exigenței, lucrările 
fiind abordate critic. ' Au 
fost reținute pentru publi
care lucrări în proză apar- 
ținînd lui G. -Holobâcă, Ion

‘ :jăgăntefe':“:rrm''.:

bucuriei.de
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[ (Urmare din pag." I) ționale au'răsunat vii și' 
entuziaste aplauze, mărtu
rie a satisfacției depline 
țață de aprobarea Decla
rației, ce se adaugă cu 
strălucire celorlalte impre
sionante acțiuni de larg e- 
cou internațional ale Româ
niei consacrate problemei 

precierlle și propunerile pe fundamentale a 
care le conțin »vor avea, a- 
șa ctîm au avut întotdeau
na inițiativele de pace și 

Adunări colaborare ale președintelui 
României, un larg ecou în 
rîndurile opiniei publice, 
al forțelor politice, la par
lamente, contribuind la re
luarea cursului spre destin
dere, la edificarea unui 
climat de pace și securita
te, în care toate, popoarele 
lumii să se dezvolte liber 
și independent, conform 
propriilor aspirații.

Mărturie a voinței popo
rului nostru de pace, prie
tenie și cooperare cu toate 
națiunile lumii, vibrantă 
chemare la luptă împotri-,' 
va cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, în pri- 

_ ______  _ _ și mul rînd pentru dezarma-
propunerile de profundă' re nucleară, pentru înlătu- 
semnificație politică ale 
conducătorului partidului 
și statului nostru referitoa
re la necesitatea elaborării 
și adoptării unui program 
complex de dezarmare ge
nerală, avînd în prim plan 
dezarmarea nucleară, prin 
aplicarea căruia se pot asi
gura diminuarea și elimi-

face totul pentru înfăptui
rea păcii și dezarmării, î- 
nalta .responsabilitate a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu față de destine
le omenirii, manifestată 
printr-un demers politic 
realist și consecvent, ce a 
dobîndit o largă recunoaș
tere și înaltă prețuire pe 
plan mondial. Arătînd că 
Declarâția Marii /

, Naționale reprezintă o no
uă expresie a politicii ex
terne românești, pusă în 
slujba împlinirii năzuințe
lor celor mai fierbinți de 
pace și progres ale popo
rului nostru, ale *■"* 
națiunilor lumii, 
panții la dezbateri 
liniat contribuția 
a tovarășului
Ceaușescu la elaborarea și 

. Înfăptuirea acestei politici 
ce poartă girul .. adeziunii 
neclintite a tuturor cetățe
nilor României" socialiste.

Au fost puse în lumină 
in cursul dezbaterilor con
cepția, considerentele

tuturor 
partici- 
au șub- 
decisivă
Nicolae

narea în cele din urmă a_ 
pericolului de- război, întă
rirea încrederii și conlucră
rii internaționale.

Vorbitorii au dat glas de
plinei aprobări față de De
clarația Marii Adunări Na
ționale, înaltei mîndrii și 
convingerii că pozițiile, a-

zilelor 
omenirii, 

însuflețire
noastre — pacea 
S-a scandat cu 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !**, 
„OeaUșescu — Pace !“, cu
vinte a căror alăturare al
cătuiesc un adevărat sim
bol al vocației recunoscute 
a poporului român de a 
trăi în pace și înțelegere 
cu alte popoare, al prețui
rii unanime de care se 
bucură în întreaga lume i- 
nițiativele și demersurile 
conducătorului partidului 
și statului nostru pentru 
făurirea unei lumi fără ar
me și fără războaie, o lume 
a dreptății și egalității în
tre națiuni libere și suve
rane.

In încheierea lucrărilor, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că ce- 

rarea gravelor pericole lelalte proiecte de legi în- 
ce amenință liniștea plane- , scrise pe ordinea de zi ur- 
tei, însăși existența vieții mează să fie examinate de 
pe . pămînt,. Declarația, su- comisiile permanente de 
.pusă aprobării deputaților specialitate și supuse dez- 
din marele 4or legislativ al baterii Marii Adunări Na-
țării, a fost adoptată în U- ționale în cadrul actualei
nănimitate. sesiuni, data reluării lu-

Mînute în șir, sub cupola crărilor în plen urmînd să 
rotondei Marii Adunări Na- fie anunțată din timp.

In ziua a doua a con- șat s-a situat pe primul 
cursului 'ntcrnațional <' 
natație de la Budapesta, 
înotătoarele românce s-au 
numărat printre protago
nistele întrecerii obținînd 
patru victorii prin Tamara 
Costache — 56"47/100 13
10() m liber ; Carmen Bu- 
nacill — 1’02’'46/l00 la 100 m 
fluture; Anca Pătrășcoiu — 
2To”18/100 la 200 m spate 
și Noemi Lung — 4’47”74/ 
100 în proba do 400 m mixt.

In concursul masculin, 
sportivul român Ionuț Mu-

de loc în proba de 50 m liber, 
cu timpul de 23”72/100.

. ☆
In prima rundă a turneu, 

lui internațional feminin 
de șah de la Varșovia, 
maestra româncă Dana Nu- 
țu a remizat partida cu 
maestra iugoslavă Milunka 
Lazarevici. Elena Ahmîlov- 
skaia (U.R.S.S.) a învins-o 
pe Eva Forgo (Ungaria), 
Grazvna Szmacinskaia (Po
lonia) pe.Jana Hajkova (Ce
hoslovacia), Malgorzata Wi- lomoue.

6 
dar 
de 

HD 
din

INCREDIBIL
Intîmplare demnă de 

rubrică gen „Incredibil, 
adevărat". In miez 
noapte, autoturismul 2 
9738 gonea pe străzile
Lupeni. La volan, o feme
ie, Margareta Pușcaș, în 
dreapta, soțul ei Aurel Puș
caș. De ce nu se afla soțul 
la volan ? Intrucît consu
mase băuturi alcoolice și, 
firesc, nu voia să-și piardă 
permisul de conducere. So
luția — să conducă soția, 
deoarece... nu avea pe pier
de. Conducerea fără .per
mis constituie însă' o in
fracțiune gravă. Culmea, 
testată cu aparatul alcool- 
scop, s-a dovedit că Mar
gareta Pușcaș • ingurgitase 
o doză bună de... „curaj**, 
pentru a se încumeta la o

MEMENTO
TV.

^croziLtT/arezi în lu/ME
Lucrările Congresului al Xlll-lea al P.C. Bulgar

greșului salutul partidelor 
lor.

In numele Partidului Co
munist Român, al secreta--

SOFIA 4 (Agerpres). Con- cirii democrației socialiste, 
staniin Ionescu transmite: a afirmării spiritului de ini- 
Vineri, în cea de-a treia, zi țiativă al oamenilor mun-
a lucrărilor Congresului*ăl cil pentru asigurarea mer-
XIII-lea al Partidului Co- - • - • ■
munist Bulgar au continuat 
dezbaterile asupra docu
mentelor aflate pe. ordinea stării, 
de zi și a cuvîntării de 
deschidere rostite dc tova
rășul Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C.B. 
Delegații care au luat cu
vin tul au evidențiat reali
zările de seamă obținute 
In ultimii cinci ani și, în 
general, în perioada de la 
plenara din aprilie 1956.

■ In același timp, a fost 
relevată necesitatea adîn-

suim înainte al țarii, sub rului său general, tovarășul 
conducerea partidului, pe Nicolae CeaUșescU. al îh- 
c?Je® .prosrcșulții-.-Și- bună- tregului popor român, tova

rășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar ăl C.C. al 
P.C.R.; a transmis delega- 
ților la cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Co- 

uniii munist Bulgar cele mai 
cordiale (Salutări tovără
șești, împreună cu un me
saj de caldă prietenie și 
solidaritate comunistă. .

In ceea ce .privește poli
tica externă, a fost subli
niată dorința Bulgariei. de 
â acționa și în viitor pen
tru înlăturarea pericolului 
unei conflagrații nucleare, 
pentru statornicirea
climat de pace și colabora
ră în lume.

Oaspeți de peste hotare 
au continuat să aducă Con-

13,00 Telex. 13,05 La sfîr- 
șit de. săptămînă (c) : Me
lodii populare; Gala dese
nului animat; Tot ce are, 
țara mai frumos. Oameni, 
locuri, fapte — Reportaj ; 
Popor eroic, glorios partid; 
„Să cînte lumea** — melo
die de George Grigoriu; în
semne ale permanenței 
noastre; Melodia șăptămî- 
nii în primă audiție; Meș
terii dăltuitori în piatră al
bă de... Albești; Un. virtuoz 
al arcușului; Azi, în anul 
65 al partidului: „Zidiri
d»> lumină". 14,45 Săptămî- 
M politică. 19,00 Telejurnal. 
19,20 Actualitatea în econo
mie. 19,30 Glasul de pace 
al României, (emisiune de 
cîntece si 
19,45
(c). 20,15 Primăvara ia va
rietăți (c). Partea 1. 20,55
Film artistic (c). Frații 
Jderi, 22,05 Telejurnal. 22,15 
Fantezie pe gheață. (c)„ z

v e r s u r i).
Teleenciclopedia.

S. D. I.: Legenda profitului pe plan civil

ze (Polonia) a pierdut la 
Irina Levitina (U.R.S.S.), 
iar Margareta Voiska (Bul
garia) a cîștigat. la. Joanna 
Jagodmskaia (Polonia).

☆
orașul vest-germanIn

Heindenheim au început în
trecerile „Cupei Europei** 
la spadă. In primele două 
întîlmri susținute, echipa 
Steaua București a întrecut 
Cu 9—6 pe SC Londra și a 
învins cu 9—7 campioana 
Cehoslovaciei, formația O-

nu sînt prea grave, spai
ma și ămenda au totuși da_ 
rul să-l pună pe gînduri 
pe conducătorul auto im
prudent.

AMNEZII
Spirit e inițiativă, în fa

voarea buzunarului perso
nal, cam astfel s-ar tradu
ce tendința conducătorului 
auto .profesionist Iacob 
RusU, de a confunda auto
buzul întreprinderii mini
ere LupeTii cu un taxi per
sonal. Intr-o asemenea pos
tură, recrutînd clienți pe 
ruta Petroșani — Vulcan, 
a fost surprins nu o dată. 
Faptul că nu are înscrisă 
în permis verificarea me
dicală periodică încă din 
anul 1982 nu are nici o le
gătură cu abaterea mențio
nată, totuși, amnezia care

astfel de aventură în fla
grantă contradicție cu le
gea. Ambilor soți li s-au 
întocmit dosare de cerce
tare.

ALDĂMA.Ș
Trei prieteni au făcut o 

afacere cu țuică. Ar fi ră
mas anonimi, dacă condu
cătorul auto Mihail Stan- 
cu (3 HD 2661) n-ar fi par
ticipat la sorbirea a.ldăma- 
șului înainte de a se urca 

I sau cînd se afla la volan. 
’ Prietenii săi s-au ales doar 
cu mahmureala, pentru 
Mihail Stancu afacerea s-a 
dovedit falimentară. Mai vaxc
mult chiar, acum, cu min- j-a cuprins este de-a drep- 
tea limpede are o nouă .................... - -
grijă, să recapituleze cu 
predilecție anumite pre
vederi ale regulamentului 
de circulație.

NEATENȚIE
O regulă simplă, .pe care 

toți conducătorii auto o 
știu, dar unii o ignoră. La 
plecare de pe loc se acor
dă prioritate tuturor auto
vehiculelor aflate în mers. 
Acest lucru l-a uitat Fran- 
cisc Eszler (1 HD 7327), ne
atenția sa a dus la ciocni
rea unui alt autoturism. ție al Miliției municipiului 
Din fericire, consecințele Petroșani
UIIIUIIIIHHIUIUMUMMUimmilUHlinnilllIlinnnuouu

tul ciudată, dat fiind fap
tul că transportă persoane. 

. Amneziile, chiar și în cazul 
celor de primăvară, cînd e 
vorba de conducătorii auto 
sînt tratate cu... amenzi.

☆ ...
Duminică, 6 aprilie a.c., 

au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Birdului circula-

Autobaza transport auto 
Petroșani 

strada Livezeni nr. 12 

încadrează, direct sau prin transfer, 
următorul personal:

■ șoferi transport marfă, categorii de 
conducere C și E

■ șoferi transport persoane, categorii de 
conducere C, D, E.

încadrarea se face conform prevederilor 
Legii nr. 57/1974.

Cînd Helmut Kohl în
cearcă să convingă indus
triașii vest-germani să par
ticipe la .programul ameri
can S.D.I. (Inițiativa de 
Apărare Strategică), se re
feră cel mai adesea la e- 
fectele pe plan civil, chipu- 

, -rile binefăcătoare, ale 
acestui program. „Trebuie 
să fim interesați să valori
ficăm rezultatele cercetă
rilor militare în industria 
noastră, rezultate care vor 
avea efecte aproape revo
luționare in sfera industri. 
ei civile" Cancelarul gre
șește. In studiul întocmit de 
fhma . Industrieanlagcn 
Bi'triebagesellschaft 
Braun**, și intitulat 
cotarea militară și 
tul în industria civilă 
ajunge la concluzia că 
programul 
lelcr*’ nu se poate: conta pe 
...cedare dc tehnologic mi- 
li tară,către sectorul civil". 
.„In institutele militare sau 
în cercurile interesate în 
cercetarea și proiectarea 
militară se uzează mult de 
cedarea de tehnologie către 
sectorul civil pentru a ' șe

.Otto
„Ccr- 
profi- 

sc 
în 

„războiul ste- 
'C.-

argumenta, de fapt, cerce
tarea și proiectarea mili
tară și a se face rost de 
fonduri financiare din par
tea guvernelor" — afirmă 
studiul. Se remarcă, tot- _____ ________ .................. ..
odată, că de la cedarea de ră americană. Dar posibi-
tehnologie se poate aștep- litatea valorificării expe-
ta mai mult numai „dacă riențelor militare a fost po-
■aaaaaa ■■■■•■ iiiniiiniiiii ■■ aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

DIN PRESA STRĂINĂ

multă vreme tipul cel mai civilă în problemele cele 
bun de avion din lume mai importante în aviație, 
.pentru curse de lungă dis- cum sînt reducerea zgo-
tanță, de proiectele bpm- moțului, poluării atmosfe-
bardierelor B-47 și B-52, 
folosite de aviația milita-

(„STERN" — R.l.G.)
■ ■•■■■I ■■laaiaiiiiaian ■■ aaaaaaaaaaaaa •«

sectorul special militar pen. sibilă 
tiu care a fost dezvoltată 
tehnologia respectivă 
un corespondent civil un
de poate fi apoi aplicată a - 
coastă tehnologie**. In ra
murile studiate. începi nd eu 
industria construcțiilor de 
avioane și: pînă la micro
electronică se întîmplă 
foarte rar acest lucru.

Un singur exemplu a 
fost găsit de specialiști și 
anume în industria aviati
că. Uzinele americane 
.Boemg" au profilat la tipul 
de av on 707, care a

numai datorită fap
tului că la zborurile m iii- 

are tare și civile problemele au 
fost aceleași.

La alte proiecte milita
re, cum este sistemul de 
propulsie cu turbine sau 

. de calculatoare instalate la 
bordul avioanelor a 1 fost 
nevoie de o perioadă de 19 
ani pîhă" cînd militarii au 
cedat licențele aviației ci
vile. Iar acum, specialiștii 
nu mai așteaptă nici o ce
date de tehnologie din 

fost secto'Ul militar la aviația

rci, a consumului de enefr . 
gie, deoarece pe militari a- , 
ceste probleme pur . și sim
plu nu-i interesează.
? In ceea ce privește mi- 
croelectronica, tehnologiile 
de bază au fost create în 
laboratoarele civile și nu 
militate, cum șsțe de pil- 
dă ..Beil Laboratories** diil.. 
Ș.U.A., care a realizat, încă 
din *947, primul .tranzistor. 
Fără' discuție, militarii au 
contribuit la .proiectarea 
noii tehnologii, fiindcă mi
nisterul de război american 
a avut nevoie de micro
electronică la începutul a- 
nilor ’60 pentru progra
mul rachetelor „Minute
man". Dar dezvoltarea teh- 
nico-științifieă In domeniul 
microprocesoarelor și cir
cuitelor integrate, spun 
specialiștii, a fost realizatei 
de sectorul civil.

Mica publicitate
PĂRINȚII, soțul și fiul 

Iulian, urează scumpei lor 
Arvai . Elena, multă sănă
tate, fericire și „La/ mulți 

..ani !“, cu ocazia zilei de 
naștere. (6292)

FAMILIA Cosa mulțu
mește medicilor Beriedek 
Ervin, Diirleșt'canu Mircea 
și Ciontoș' ' Iosif, pentru 
competența și grija acorda
tă în .perioada spitalizării, 
precum și celor care au 
donat sînge. Lo urăm, tu
turor mfilti^ sănătate și pu
tere de muncă. (6294)

VIND bulbi gladiole, di-

ferite culori, Petrila,T. 
Vladimircscu, nr. 15. (6295)

SCIIIMB garsonieră, con
fort I, strada Saturn, bloc 
9, ap. 34, cu apartament do_ 
uă-trei camere. (6293)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) . nr. 
4476, eliberată, de Institutul ' 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (6291)

PIERDUT parafă medic 
pediatru Telbisz Florica. 
O declar nulă. (6289-) ,

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Cocolea 
Nicolae, eliberat dc institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (6284).’ ■

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA prof.' Stanca Dumitru mulțumește 
tuturor celor care au fost alături de noi cu gîndul 
și cu flori la greaua încercare pricinuită prin decesul 
tatălui, socrului și bunicului nostru. (6296)

(Agerpres)
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