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Glorioasei aniversări

apărtidului,

iese<u cinstirea faptelor de muncă—————.—_—_____—.———_____-------- _____—

Rezultatele obținute Rolul conducător al partidului — înfăptuit
în prima decadă impun cu consecventă si responsabilitate

Vibrantă manifestare pentru pace, 
la Institutul de mine Petroșani

„Știința să
înarmare,

contribuie nu la 
ci la dezvoltare 
progres44paceatît

O mai fertilă mobilizare 
din partea tuturor 

colectivelor miniere!

Acțiuni susținute la fiecare 
loc de muncă

. • ÎNTREPRINDERILE MINIERE LO
NEA, DILJA, ANINOASA, PAROȘENI, U- 
RICANI ȘI CARIERA CIMPU LUI NEAG, 
au extras, împreună, peste prevederile de 
plan ale primei decade a lunii aprilie aproa
pe 6 300 tone de cărbune.

• Cele mai mari cantități de cărbune 
extras suplimentar le-au obținut colectivele 
de la Lonea (1780 tone), Cariera Gîmpu lui 
Neag (1707 tone) și Paroșeni (1208 tone).

• Din vestul bazinului nostru carbonifer 
au fost livrate cocseriilor aproape 2500 tone 
de cărbune pentru cocs peste plan.

• Cele mai constante realizări le-au ob
ținut minerii de la Lonea, Aninoasa, Paro- 
seni și Cariera Cîmpu lui Neag, care, în fie
care zi din această decadă, au extras produc
ții peste sarcinile planificate.Prima decadă a lunii a- prilie, rezultatele, obținute confirmă hotărirea minerilor de a da țării cit mai mult cărbune prin valorificarea optimă a cpndiți- ilor. create, prin folosirea • eficientă a dotării tehnice, ■ prin îmbunătățirea coriti- . nuă a tehnologiilor apli-,

cate în procesul de producție. S-au remarcat, în mod deosebit, prin realizările înregistrate la producția de cărbune extras colectivele întreprinderilor
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru luminaMoment de sărbătoare la Uzina Electrică din Paro- șeni. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la cuplarea primului grup energetic de 50 MW. la sistemul energetic național. Rînd pe rînd au fost puse în funcțiune și. celelalte două grupuri de 5(1 MW, iar în vara a- hului 1964 a fost, cuplat la sistemul național grupul de 150 MW, atingindu-șe în acest fel puterea nominală stabilită pentru această stea energetică, care este printre primele: uzine, electrice construite în țara noastră și care, atunci, constituia o realizare de vîrf în domeniul producerii de energie electrică. In perioada care a urmat uzina a cunoscut o continuă înnoire. Mai intîi au fost transformate turbinele celor trei grupuri de 50 MW pentru producerea în paralel a energiei electrice și termice pentru termoficarea I din Valea Jiului. Anul trecut a început o nouă etapă : de modernizare a cazanelor aferente grupurilor de 50 MW pentru a crește cantitatea de energie electrică

și termică produsă pe bază de cărbune. Cazanul nr. 1 a cunoscut transformările necesare. Morile de cărbune vechi au fost înlocuite cu mori noi și moderne, pentru prepararea praîu-

localităților ■t.C
i. Anul tre- 9

producțieiLa întreprinderea minieră Dilja, am încercat să cunoaștem cîteva dintre preocupările organizației de partid pentru ridicarea nivelului de pregătire fesională și politică a menilor, cu deosebire tinerilor. Și, trebuie •pro- oa- ■ a spus că la mina Dîlja, discutînd cu minerii în sala de apel sau în sediul comitetului de partid, urmărindu-le rezultatele — de la începutul anului minerii de la Dîlja au dat peste plan aproape 5000 tone de cărbune — am constatat că la f’ecare loc de muncă se manifestă plenar rolul conducător al organizațiilor de partid, al comuniștilor, întieaga muncă politică a- vind ca obiectiv continua sporire a producției de cărbune. ,.- „Maximă atenție, ne spunea secretarul comitetului de partid, acordăm tinerilor. pregătirii lor pentru a face față sarciniloi
tariilui. Peste 90 la sută din e- nergia electrică produsă în ultima parte a anului tre-

Gheorghe BOȚEA

pentru sporirea 
de cărbunepe care le . avem de îndeplinit- în subteran".Unul dintre punctele importante înscrise în pla- nuiăle de muncă ale comitetului și organizațiilor de bază de partid este cel al pregătirii, policalificării și stabilizării forței de muncă pentru ca. odată intrați în abataje, tinerii să fie apți

H DOBROGEANU

(Continuare in pag. a 2-g.

Ș1Noua inițiativă de a României socialiste, de pregnant și convingător exprimată în Declarația-Apel a Frontului Democrației și Unității Socialiste, adresată partidelor și organizațiilor democratice, tuturor guvernelor și popoarelor, și în Declarația Marii Adunări Naționale a prilejuit ieri, la Institutul de mine din Petroșani, o adunare care. s-a desfășurat sub genericul „Oamenii de știință» și pacea". La a- ceastă manifestare integrată în amplele acțiuni din acest- An Internațional al Păcii care coincide cu aniversarea a 65 de ani glorioși de la crearea Partidului Comunist Român, au participat cadre didactice cu o prestigioasă activitate științifică și stu- denți. „Dorința fierbinte de pace a României socialiste, vocația de pace și co-

laborare cu toate; popoarele se regăsesc în recentele demersuri pentru pace, sublinia prof. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine. Uniți în jurul. Comitetului: Național ' 1 „Oamenii de știință și pacea", al cărui președinte este eminentul om de știință de renume mondial, tovarășa Elena Ceaușescu, noi, cei ce muncim în a- cest for al învățămîntului minier din țara noastră, ne alăturăm cu înaltă conștiință la inițiativele pentru pace ale partidului nostru, ale secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Stiinta trebuie să contribu- ie nu la înarmare, ci la munca pașnică, singura ca-
T. SPĂTARII

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)
schimbului condus de Dumitru Chirica, din brigada lui Gavrila

se-
Minerii

Jurcan — sectorul III al I.M. Petrila — consultîndu-se-cu Constantin Ene, 
cretarul organizației de partid pe schimb. *

-

hăinic;e au dat și cetățenii care lo ’Utesc în blocurile 104 și 105,In cartierul „Tudor Vla- dimirescu*', lă blocul 86, deputatul Liliana Izvercea-

Panoul de distribuție, a instalației de termoficare 
a Văii Jiului de la UE Paroșeni.

Foto : Al. TATAR

Wilhelm Schmider au rea- - lizat lucruri frumoase.Și în partea de sus a fărașului, la Lonca, în cartierul „Muncii", la blocurile cetățeni cum sînt Constantin Mi- și Gheor- Docso se în frun- acțiunilor
36 și B9,

I cu ghe află tea gospodărești.nu a mobilizat Ia curățenie', Tot la Lonea în „6 August' numeroși cetățeni. In „7 Noiembrie", același lucru l-au făcut Ștefan Andrei și minerul Eftimie Mesza- ros. La blocul 20, din cartierul ..8 Martie", președintele blocului loan Vincze și locatarii lucrează în fiecare după-amiază. La . fel, în jurul blocului 36, unde

Șantier de primăvară

Am fost la Petrila, în a- prilie, miez de primăvară. Am străbătut stradă cu stradă, cartier cu cartier. Arată, odată cu venirea primăverii, altfel. Primenirea și-a pus amprenta peste tot. Am văzut lucruri minunate, rod al strădanieiunor, cetățeni harnici .. și buni gospodari. Gel mai e- locvent exemplu, blocul 36 G, din cartierul „Minerul", unde locatarii, în frunte cu inimosul Marcel Brînzea, au făcut, doar în cîteva zile dovada că vor să trăiască într-un bloc frumos, curat, îngr'jit, cu împrejurimi la fel de frumoase. In același «artier, exemple de cetățenii Mihgi Băican și

s-au evidențiat cetățeni ca loan. Patru și Cristea A- țnos. In cadrul acțiunilor gospodărești desfășurate în orașul. Petri la, asociațiile de locatari conduse de
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag,, a 2 a)
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Declarația la fiecare loc de muncă
Marii Adunări Naționale (Urmare din pag. I)

a poporului român

In numele apărării dreptului la viațăîntretot ce nevoie
. al di-In

învețe la riadul lor, pur și simplu în ei de ăutoperfectio-

A-este de fapt țelul în-

Sub semnul Anului Internațional al Pâcîî

expresie a voinței de pace

Acțiuni susținute.... . ' ' ' "

In aceste momente, eînd omenirea trece printr-o grea încercare, avînd de făcut față celdi inai grave amenințări, cea a distrugerii nucleare, țara noastră prin glasul de înaltă autoritate internațională al președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cheamă . toate statele, guvernele și , forțele înaintate ale lumii pentru salvgardarea dreptului suprem al popoarelor la pace, la viață.In acest sens, recenta Declarație a Marii Adunări Naționale constituie cea mai elocventă dovadă a ho-

tărîrii poporului nostru de a acționa pentru oprirea cursei înarmărilor, a celei nucleare, în primul rînd, pentru înfăptuirea dezarmării și edificarea unei lumi mai drepte, fără arme și fără războaie. Noua inițiativă de pace a României socialiste a găsit un profund ecou în inimile noastre, ale tuturor cetățenilor patriei, care nutresc speranța că în Anul Internațional al Păcii se va acționa cu hotârîre pentru împlinirea nobilelor idea- • luri ale omenirii : de pace
„Știința să 
înarmare,

conțribuie nu la 
ci la dezvoltare

și bună înțelegere națiuni.Pentru a construi neam propus avem de pace, de relații de colaborare și întrajutorare, de n credere între națiuni. Consider că este de datoria noastră să ne unim forțele pentru a anăra pacea — a- cest bun, acest drept .. al tuturor.Munca, faptele noastre vor constitui o dovadă a adeziunii depline lâ politica externă românească de paee, la acțiunile și inițiativele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndreptate spre destindere și colaborare internațională.
Nicolae BORBELY, 

șef brigadă 
Secția de susțineri 

hidraulice — Vulcan

de a rezolva prompt, eficient, în deplină siguranță a muncii, orice problemă iv tă Li tr >ccs i, rli p o- dueție la mina Dîlja comuniștii cu experiență profesională și în munca politico-educativă, dovedesc, așa cum lesne se poate observa sțînd de vorbă cu ei, că au permanent în o- biectiv strădania de a învăța, dar mai cu seamă de a-i . învăța pe cei mai tineri cum să sădind dorința nare.In viața de partid a minei s-a impus ferm principiul muncii colective, acțiunii permanente, recte de la om sala de apel, la muncă, activul acordă atenția problemelor fiecare partid, acționează cu și responsabilitate sporirea producției de cărbune, a productivității muncii, in' condiții de deplină. siguranță. Se întă-

la om. locurile de de partid prioritară producției, organizație de fiecare comunist consecvență pentru

eșt i fel conștiința c’Ui- ci on ai c î ce a e v i pen tru a iv alîfi a mii i i, ‘in 
majorii tineri, primesc t > ajut ’ i icsar foi n i- 
' ) î j entru mun< î>ubtet ui Așa este . i tul eu membrii brigăzilor conduse de Gheorghe Stoica, Gheor- • ghe Matei, MiharBoyte. De fapt nici un tînăr nou încadrat nu rămîne în afara atenției organizației de partid, a comuniștilor.In acest an, marcat de a 65-a aniversare a partidului, minerii de la Dîlja sînt hotărîți să facă totul pentru a se situa printre detașamentele fruntașe ale minerilor din Valea Jiului, răspunzînd astfel vibrantelor chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da patriei Cît mai mult cărbune, cesta tregii munci politice de la mina Dîlja, obiectivul pentru a " piară, acționează cu dăruire și răspundere comuniștii.cărui realizare exem-

Și progres
(Urmare din pag. 1)Je a dezvoltării economice și a progresului. Nimeni nu poate trăi fără certitudinea zilei de mîine, nimeni nu zidește o temelie la casă fără siguranța zilei de mîine, nimeni nu sădește o floare fără ’credința că mîine va înflori. .Pacea este cel mai de preț bun al omenirii și avem datoria morală și profesională să o apărăm de pericolul înarmărilor, în primul rînd nucleare".In cadrul acestei vibrante adunări pentru pace au mai vorbit prof. dr. ing. Nicolae Lețu, prof. dr. ing. Ion Marian, lector dr. ing. Sanda Krausz. ing. Constantin tor unîv. Gagy asist, univ. Ionvidențiind necesitatea oamenii de știință, denții. care se pentru a fi utili țării, să-și

șef lucrări Semen, lec- Tiberiu și Stoicoiu, e- ca sțu-pregătesc

(Urmare din pag. I)

peri- nimi- păcii
(Urmare din pag. I)unească glasul «u toți menii muncii din patria noasti’ă, din întreaga lume, pentru a spune un NU ho- tărît înarmărilor și colului unui război citor, un DA ferm colaborării, progresului. In cuvinte calde, participanții la adunarea de la Institutul de mine consacrată păcii. și-au exprimat deplina adeziune la noile țiative de pace ale. noastre, aleNicolae nulitate

ini- țăi ii tovarășuluiCe.aușescu, perso- marcantă a lumii contemporane.Intr-o atmosferă ternică însuflețire ticâ. studenții și didactice din Institutul de mine din Petroșani au a- doptat o telegramă adresată Comitetului Centra) Partidului Comunist mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu. aru general al partidului.

patrio- cadrele

-
Pentru lumina

și 
cu care a cu«■ut și în cele trei luni 

‘ jumătate din aeest an, grupul de 50 MW, 
fost pus în funcțiune 
30 de ani in urmă, a fostprodusă pe bază de cărbu
ne.- Totodată, au început lucrările de înlocuire a e- lectrofiltrclor existente, cu electr,>fiitre cu un grad ridicat de reținere a prafului de cărbune.Aceasta este pe scurt „filei rirîi t nice a....uneia, dintre - primele ni ocen trale d i n țară

fiecare dintre etapele mo- d< rnizăr, au f >st in ăptus te prin oameni -care au crescut profesional odată cu uzina. Se poate afirma cu îndreptățire că actuala uzină este total diferită de cea. a anilor 1956, fiind • practic o capacitate energetică echipată cu utilaje și agregate de înalt randament și cu un grad ridicat de fiabilitate. Și acestea s-au înfăptuit prin muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici, dornici să aducă o contribuție de seamă la dezvoltarea sistemului e-
f yo infopmom

DEZBATERE. Joi,’la mi-, na Dîlja, în organizarea comitetului de partid, a avut loc o dezbatere pe tema „Folosirea:"’timpului de lucru — factor activ în realizarea sarcinilor economice". Au participat mineri,. ; cadre tehnico-inginerești. i (Al. H.)1 IDEE A BUNA a ICSM I Lupeni de a înființa un I chioșc în stația din centrul

Eehipa de reparații condusă de Constantin Pădure 
asigură buna funcționare a mașinilor de tricotat de la 
întreprinderea de profil din Petroșani.

Foto : Al. TĂTAR

miniere Lonea, Di!ja, Ani- noasa, Paroșeni, Uricani și cariera Cîmpu lui Neag, unități miniere care au obținut cele mai mari cantități de cărbune suplimentar. Cu rezultate bune, deși nu și-au îndeplinit integral prevederile de plan, au încheiat prima decadă a lunii și minerii de la Lupeni — minusul acumulat fiind sub sarcina de plan a unui schimb.Intr-o situație mai dificilă se află întreprinderile miniere Petrila, Livezeni și Bărbăteni cu toate, că la a- ceste mine, cu . excepția Petrilei, sarcinile medii zilnice planificate sînt mai mici decît ale celor din lunile precedente.Colectivele acestor întreprinderi miniere trebuie să-și intensifice eforturile pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan mai ales că sînt create condiții tehnice de realizare a sarcinilor planifi-

cate. Este necesară o mobilizare mai fermă din partea tuturor colectivelor miniere pentru creșterea producției de cărbune extras, este absolută nevoie de o îmbunătățire, cit mai grabnică, a organizării întregii activități la întreprinderile care încă nu și-au îndeplinit'prevederile, de plan.Organele și organizațiile de partid, sindicat și U.T.C.’ trebuie să-și intensifice acțiunile pentru coordonarea îndrumarea și conducerea activității economice, să sprijine conducerile colective ale întreprinderile miniere în realizarea propriilor măsuri stabilite și a- probate în adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii. Sînt necesare eforturi stăruitoare pentru a asigura siderurgiei . cărbunele pentru cocs și termocentralelor cărbunele energetic necesar, pentru că. numai astfel, putem contribui la dezvoltarea industriei noastre socialiste.
tăriiJ nergetic național. Este mult prea lungă lista celor care prin munca au ridicat la cote tot înalte activitatea întregul colectiv al Paroșeni, natura de competență pasiune profesională cele peste 39 miliarde kWh pulsați In sistemul energetic național; de la data primului paralel și pînă astăzi și, totodată ,1,5 miliarde Kcal energie furnizată pentru rii din Valea Jiului.

orașului este necesar să fie dusă m.j departe, ne gerează un grup de su- mi- neri. Adică programul de vînzare să fie între orele 7,30—15.30, deoarece în a- cest timp sînt solicitate timbre fiscale necesare diverselor 'legalizări. (T.S.)TEATRU. Pe scena Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani, aștăzi și mîine, două spectacole cu piesa „Idolul și Ion Anapoda" de G.M. Zamfirescu. Spectacolele vor începe la ora i 8.30. (Al. II.)

Primenirea
(Urmare din pag. I)lor mai uzinei, UE punîndu-și sem- și pe

termică locui to-
PENTRU MEMBRII FACR. Atelierul auto de pe strada Slătinioara'— Petroșani execută pentru membrii FACR și pentru ceilalți posesori de autoturisme revizii tehnice anuale, echilibrări de roți; spălări motoare și orice fel de reparații mecanice la toate tipurile de autoturisme.AU ÎNFLORIT MAGNOLIILE în parcul teatrului din Petroșani. Intr-adevăr, aceste gingașe flori confirmă, dacă mai era nevoie, că primăvara s-a in-

Contea Florica, Mihai Mă- tușoiU, Victor Dembitchi și Petiu Drăgan au avut un rol important pentru bilizai ea cetățenilor munca patriotică.— La acțiunile 
rești organizate 
liul popular și 
de locatari, au 
peste 3000 cetățeni 
punea tovar țu Ioan Or* 

za, /ic -pi ședint il con
siliului orășenesc.
Am primit un ajutor sub- 
stațial din partei prep a-

mo-lagospodărie consi- asociați e 
participat 

ne

stalat pe deplin în drepturi. (O. Gh.)NU PESTE MULT TIMP, secția de panificație din Livezeni va oferi cumpără- to ilor a«. nou produs , co zonacul ardelenesc de 0,500 kg. (Gh. O.)METEOROLOGICA. Ieri dimi u <iț î, r. rte >r iloiul de serviciu Aurica Voi ule cu ne comunica ; vremea instabila dir ultimele două zile se menține și în continuare. fta ora 8, temperatura aerului era de 4 grade, maxima zilei de ieri, 10 grade. Pe acest fond de

orașului de pețici și a celor două întreprinderi miniere de pe raza orașului, precum și din partea școlilor generale și liceului. In afara deputation și cetățenilor, țiem contribuția de la toate școlile din oraș, a lucrătorilor comerciali, care au fost mobilizați pen- , mativă deocamdată, t.u a face tnai frumoase spațiile din. fața Unităților.
Pînă acum, continuă inter
locutorul, au fost plantați 
700 arbuști ornamentali, 200 de trandafiri, 200 iul 
gard viu. Urmeaffiă sâ mai

Jiul de tst

eviden- elevilor
primim încă 800 de trandafiri, 100 catalpa, 100 begonia, 000 kg s'ămînță de iarbă pentru gazon și vom mai plarta încă peste 4000 ml gard viu. Numai în luna aprilie, s-au efectuat 2200 .ore de muncă patriotică, a cărei valoare, esti- . se ridică Ia peste 400 000 lei.Da, este într-adevâr ' o plăcere să, străbați Petrila, acum primăvara. Totul este frumos, plăcut, în ciută privirea. Așa cum stă bine u- nui orr - al minerilor Ițnstalabilitate, vor continua să se. înregistreze averse de ploaie, mercurul termo- n ft. jlui mc sț r> ndu se n jurul valorii de 4—u grade dimineața și 15—17 grade după-amiază. (Gh. O.)ADEVĂRATA. Informația privind distribuirea petrolului lampant în orașul Petroșani în ziua de zece a fiecărei luni, începînd de la ora 10, publicată ziarul nostru înainte de aprilie, a fost redactată baza precizărilor date ILPP Deva și Competrol Vulcan. Deci, a-

devăratâ. Era necesară, în- tr-adevăr, informația, ea ihteresînd un însemnat număr de cetățeni. Tot necesar este să spunem acum că atât întreprinderea menționată cit și depozitul nu și-au onorat promisiunea către cetățeni în ziua de 10 aprilie. Cum poate fi calificată o astfel de atitudine?
în10 
pe 
de Depozitul

Rubrica realizată de 
, Dorin CHEț*Â

yo informăm

I 
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I
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invitați.
. de

ce
Oaspeți ât Văii Jiului

S-

j
a

sa fără

XV-a amdintre o*

MOCULESCU.

Cecitate. Cînd minți, poezia își pierde existența.

la editura izvo-

n-am primit un astfel de program care, oricum, dincolo de valoarea documentară, este o amiptire deosebit de agreabilă.
HORI A 

compozitor, președinte al 
juriului de muzică ușoară.

SECVENȚE CULTURALE

„Cin tacul ud incului",Am încercat să surprindem, în foaierul casei de cultură, pe scenă, printre concurenți, invitați, spectatori, păreri, cite ceva din ceea ce înseamnă „Cîn- tecul adîncului", festival-concurs de muzică ușoară, poezie și artă fotografică a cărui ediție a trăit-o cu toții, de eurînd. Redăm, cîteva piniile rostite de către

If/ffo - ecouri, aspirații— De Petroșani mă leagă anii cei mai dificili din oare viața mcajînvățam, tarn . DeșrSni sc parc
GEORGE ȚĂRNEA, poet, 

președintele juriului
■ ' poezie :—■ Este foarte greu ' scrii despre mineritsă porți în suflet realitatea acestuia’. Socotesc lăudabilă strădania acelor șle- fuitori de cuvinte care încearcă să adune în alese fraze poetice adevăruri e- Hioționante despre cei , călătoresc prin nopțile de subpămînt în căutarea luminii.A XV-a ediție, a concursului de creație literară „Cîntecul adîncului" și-a demonstrat încă o dată î- naltele virtuți’ literare, dar și bogăția de idei ce ie animă.

LIA SENIN-ADAM. Ro- 
vinari, concurentă :— Particip a doua- oară Ta acest concurs. De altfel 
eu am lucrat, aici, în Valea Jiului, câțiva ani, tot în minerit. In Valea Jiului, Ia Rovinarl și Motru, peste tot în țară, minerii sînt a- ceiași, oameni dîrji, destoinici, sensibili. Poezia pe care o scriu (aștept să-mi

Cronica de film

Dacă cinematografia europeană este serioasă, filozofică, alambicată chiar, doi mari cea americană este mult mai directă, intenționînd a satisface nevoia de visare, sensibilitate și romantism, de eroism chiar, a spectatorului. Din această atitudine s-a născut „Călărețul electric" — un poem cine-plastic despre întoarcerea la natură, despre iubire, dar și despre libertate.Genericul enunță, prin alergarea dezlănțuită <

! s
I

\ 
\ 
\

.... .„„iiinu . re, motivul dramei și, a- pelînd la coloana sonoră, tema principală, cea a libertății căutate și regăsite. Odată acolada deschisă, celelalte teme își pot face, contrapunctic, a-J pariția. O acțiune lentă , pare a furniza datele e- f voluției personajelor. A- poi ritmul devine sinco- I pat, evenimentele primesc [ o turnură polițistă și, pentru că nu era suficient, i pentru că spectatorul tre- I buia captivat, implicat sentimental în ce se în- I tîmplă, își face apariția, i întîi abia schițată. mai tîrziu dominatoare, tema 1 iubirii care parcurge dru- i mul de lh curiozitate la , împlinire treeînd. prin e- xamenul sever al solidarității. redescoperirii nelui și naturii.

V 
ț

*
...._______._...sajUL Fiecare gest al ac-lGenericul enunță, prin tocilor, fiecare replică și t dezlănțuită a privire devin argumente J unui cal-pur-sînge în pei- în favoarea trăirii nesofis-ț sajul sălbatic al pajiștilor' ticate, a bucuriei de-a in- i montane invadate de soa- tra în pielea unui perso- ? nu mai pu- 1
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O sugestie

Cartierul Petroșani prinde contururile veritabil orășel. De 
pe lingă spațiile comerciale și de prestări servicii care s-au amplasat sau se vor înființa în această zor nă, credem că ar fi în spri

apară un volum „Scrisul românesc") răște poate, din acest puls al vieții minerilor din dragostea lor pentru frumos. Pentru mine, poezia este forma supremă de manifestare a sincerității. Poemul este momentul de sin-

CONSTANTIN CON
ST ANTINESCU, Filipeștii 
de Pădure, concurent :-- Am venit pentru prima dată Ia acest festival. Un public extraordinar, deosebit de cald și un oraș îneîntător. Voi reveni cu plăcere.

„ MANUELA ' BOGATE', 
Drobeta-Turnu Severin, con
curentă :— Am căutat, cu disperare, aș spune, piese de muzică ușoară despre mineri. Nu există. Am vrut șă eînt

Ihtreaga greutate a inului este susținută actori: Janefii- de l uui in.ii i aviori: jane 1 Fonda și Robert Redford. J Rolurile lor cunosc desfășurări calme, în cifre viața filmului pare a le fi străină, dar și strălucitoare izbucniri de naturalețe, căldură. și umor ; atunci, harul poeziei coboară învăluitor asuprii cadrelor, secvențele își etalează acaparator me-
naj pînă la a nu mai pu- 1 tea separa actorul de rol. | Călărețul electric — f-, i■ maginea calului și călare- } țului, acoperiți de lUmirii, f spărgînd liniștea străzi- Ul lor pustii scăldate în mul- I ; ticolora lumină a recla- J• melor,- rărnîne în memo- j• rie. Luare în răspăr ' ai• gustului îndoielnic, “■ artificialului, ea ’• trastează vehement , secvența finală în care a- ’ Colada se închide și, în-

a V con- } cu i
Text și foto : 

Alexandru TĂTAR

Centru de ci o nareNord unui aceea^
l.a băieți, locul I a S >st ocupat ue echipa Școlii 

generale nr. 6 Petroșani, antrenată de prof. Cornelia 
Gherman.

ehipa de fete a Școlii generale nr. :l Lupeni (an
trenor prof. Romulus Vasiu) — locul 1 și Cupa ..Dia
mantele negre" la handbal.

tr-o filmare spectaculoa- ) să, expresivă, i . ...... f înseninați frenetica pur-sînge pe teritoriul regăsit : ’ tați a naturii. : ...
Gheorghe POGAN î

asistăm i la alergarea | a uluitorului iI al nesfârșitei liber- |

jinul cetățenilor și al țiunii de recuperare a terialelor refolosibile crea rea unui centru de achizi ționare a sticlelor și borcanelor goale de la populație. țs.r>.)

..minerilor ceva despre viața, despre munca și aspirațiile lor. Ce spun creatorii de muzică ușoară și textierii ? neînțeles, aceștia auanii cei mai frumoși, amintiți orașul vechi, o urbe oarecare, acoperită iarna de fum. Și totuși am înțeles. această legătură' sentimentală a mea cu Petroșa- niul prin ceea ce am citit în ochii prietenilor- cînd ne-am reîntâlnit. Iar publicul este foarte receptiv, tinăr. Există orașe care au devenit celebre prin răceala publicului. Petroșaniul nu face parte dintre . „Cîntecul adîncului" i să capete o și mai importanță la nivel nai. Am discutat cu nizătorii acest lucru nul viitor „Cîntecul cului" va fi, sînt sigur, și mai frumos.

VIRGIL ZAMFIRESCU, 
l 'ieni, concurent:— Scriu poezie din 1969. La Petroșani am venit pentru prima dată. Sînt pur și simplu surprins de receptivitatea publicului Ia muzică, poezie, artă fotografică. Apropos, vă rog, n-aveți și pentru mine un program de sală ? Deși am concurat.

La sfîrșit de 
săptămînă• FILM. Un recital cinematografic, o adevărată antologie a artei dramatice românești, ne propune cinematograful „7 Noiembrie", prin programarea capodoperei „Bădăranii". Pe generic, nume de rezonanță, intrate în legenda teatrului și filmului românesc, Alexandru Giugaru, Grigore Vasi- liu-Birlic, Ion Finteș- teanu, Carmen Stănes- cu, conduși de bagheta unui regizor inegalabil, Sică Alexăndrescu.• ESTRADĂ. Stela Popescu, Al. Arșinel, Cornelia . Vorvoreanu, Marina Voica și ansamblul estradei bucureș- tene „Constantin Tăna- se“ ne îmbie duminică, la o întîlnire cu '■ muzica, dansul și gluma. A- șadar, de la orele 17 xși 20, la Petroșani, în sala casei de cultură, varietățile ne așteaptă cu surîsul pe buze. ■ș'

3

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT * SPORT • SPORT

Handbal Cupa „Diamantele negre

ele. merită 
i mare națio- i orga- și a- adîn-

Ilorațiu ALEXANDRESCU
Primăvara pe bulevardul orașului vulcan. 

Foto: R. TAVIAN

Este vacanță, frumoasă ca însăși primăvara, cei mai mulți elevi petreeînd-p în aer liber, participînd la diferite acțiuni sau de muncă organizate în școli, pe renurile de sport, în cursii și ’
ama-

educative patriotică te- ex- ___... ... drumeții. Dar e- levii Cu preocupări deosebite de studiu la „diferite obiecte de învățămînt, pentru care au reale aptitudini, participă în aceste zile la faza națională olimpiadelor școlare, nife.stare tradițională în învățămînt care s-a desfășurat, din etapă în ‘ “încă de la sfîrșitul trimestrului I.. învățământul din. Valea Jiului, prezent în fiecare an la faza națională, este reprezentat de e- levii din clasele a- VIII-a și din liceele municipiului care; se află, încă ; de la începutul acestei' săptămâni, în diferite .orașe' ale țării unde se desfășoară acest exigent și stimulativ concurs. Elevii din Valea Jiului participă la următoarele discipline: matematică, pentru școli generale la A-

Hști. dovedind certe calități în acest atît de iubit și spectaculos sport de e- chipă. Ziua de duminică a fost desemnată pentru întrecerea fetelor. După e- voluții deosebit de aplaudate, în finală s-au întîlnit echipele școlilor generale tir. 3 Lupeni și nr. 5 Vulcan, echipe antrenate de profesorii Romulus Vasiu și, respectiv, Gheorghe A- chiin. Au cîștigat tinerele handbaliste din Lupeni

„4 'jir. w.aMSfe.

rad — Irina Prahovean (Școala generală nr. 5 Vulcan), Corina Oprea (Școa- » la generală nr. 1 Lupeni); pentru licee la Arad — A- lin Isac și Cătălin Georgescu (Liceul de matematică- fizică Petroșani), Dan Co- mănescu (clasa a XU-a, Liceul industrial Petroșani), '■.Silviu Niculescu (clasa a XU-a, Liceul industrial Pe- trila); limba română și limba maternă — pentru școli generale la Vaslui — Boy- te Gabriela (Școala generală nr. 5 Petroșani); pentru licee, la Cluj-Napoca — etapă, Beatrice Abraham și Ka- proș Mihaela (Liceul de matematică-fizică Petroșani); istorie, la Sibiu — Daniela Balint, Anca Bes- ncc (Școala generală nr. 4 Vulcan), Ioana Varga (clasa* 1 ‘a X-a, Liceul economic _și de drept administrativ) ; economie politică șî filozo-' fie Ja Piatra Neamț —„Ven- țel Robert, Ilarie Stan (Liceul industrial nr. 2 Lupeni), Adriana Cerchez (Liceul industrial Petroșani) ; geografie, școli generale la Drobeta-Turnu Severin —

. Duminică și luni, în 6 și, respectiv, 7 aprilie a.c., pe terenul Școlii sportive Petroșani, s-a desfășurat competiția de handbal dotată cu trofeul Cupa „Diamantele negre", organizată pentru elevii școlilor generale din municipiul nostru.â de întreceri, competiția a oferit numeroșilor spectatori pre- zenți partide spectaculoase, de un înalt nivel tehnic handba-

(scor 7—6) dar, tot așa, victoria putea reveni și celeilalte . formații.Luni s-au desfășurat partidele din competiția băieților, oferind și „de data aceasta veritabile spectacole handbalistice. După partide în care s-au impus cu certitudine, elevii antre-

Li viu Gheorghiu,' Valentin Cristoiu, Delia Licurici . (Școala generală nr. 1 Petroșani); pentru licee la Suceava — Gabriela Marchidan, Kelemen Mihaela (Liceul de matematică-fizică Petroșani), Rodica Ionașc (Liceul industrial Vulcan); limbi moderne, la Oradea — Dana Băra (la limba engleză, elevă în clasa a XH-a la Liceul industrial Petroșani).însăși calitatea îftvăță- mîntului la școlile generale și liceeie Văii Jiului, diversificarea metodologiei de învățare prin cercuri de specialitate, sînt sintetizate în rezultatele obținute de elevi care, alături de colegii lor din întreaga țară, manifestă nu numai aptitudini, ci interes și .muncă sistematică. Inteligența, profunzimea și întinderea cunoștințelor se concretizează în acești copii ai Văii Jiului care, încă de pe băncile școlii, se pregătesc temeinic pentru a deveni specialiști de nădejde ai patriei.
.„/X SFATARV

nați de prof. Cornelia Gherman (Școala generală nr. 6 Petroșani) au ocupat locul I, cucerind și ei (alături de fetele de la Școala generală nr. 3 Lupeni), trofeul Cupa „Diamantele negre".
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Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak

Cereri pentru 
încetarea experiențelor 

nucleareP.RAGA 11 (Agerpres). — ' Tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar gene- itoare din partea tovarășului Gustav Husak, secretar __ . , ___ .. general al Comitetului Cen-ral al Partidului Comunist trai al Partidului Comu- Român, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost transmis un călduros mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și noi succese în activitatea vi-
nist d'n Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost transmise tovarășului Gustav Husak un cald mesaj

f: ' Ședința Biroului Politic al 
C. C. al P. C. U. S.

v.

♦ MOSCOVA 11 (Agerpres) — La Moscova a avut loc ședința Biroului Politic al C.C al P.C.U.S., care a subliniat necesitatea activizării eforturilor în vederea realizării hotărîrilor Congresului al XXVII-lea al partidului în spirit de organizare, disciplină, inițiativă și înaltă răspundere — relatează agenția TASS.Dezbătînd unele probleme ale activității internaționale a partidului și sta-

altului, Biroul PoliticC.C. al P.C.U.S. a analizat, între altele, rezultatele primei ședințe a Comisiei so- vieto-ohineze de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică. S-a relevat, cu acest prilej, că dezvoltarea relațiilor eco- nomico-comerciale dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre ele și în alte domenii, ceea ce corespunde intereselor popoarelor celor două țări.
Incheierea lucrărilor Congresului 

Partidului Muncii din IsraelTEL AVIV 11 (Agerpres). — Florea Țuiu transmite : Joi s-au încheiat lucrările primei părți a Congresului Partidului Muncii din Is- Ael. Delegații au adoptat noua platformă politică, cuprinsă într-o rezoluție care stabilește poziția partidului într-o serie de probleme actuale ca relațiile

cu statele vecine, problema palestiniană, situația din zonă și realizarea păcii în Orientul Mijlociu.La 15 mai a.c. delegații lâ congres se vor reuni pentru a aproba rezoluții privind politica în domeniile economic și social și a alege organele conducătoare ale partidului.
MEMENTO TV

FILME■g-L V i. 14,45PETROȘANI — 7 No- 15,00 
iembrie : Bădăranii; Uni
rea: Călărețul electric; 19,00 
Parîngul: Fata fără zes- 19,15 
tre, I-II.LONEA: Călărețul elec- 19,40 trie.VULCAN — Luceafărul: Mușchetarii în vacanță.LUPENI — Cultural :Cei șapte fantastici.URICANI: Căsătorie cu repetiție.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor apar- fțin întreprinderii Cinematografice județene Hunedoara.

13,00 Telex.13,05 La sfîr.șit de săptă- mînă.(color). 'Săptămîna politică, închiderea progra-1 mulul. •

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN loan DL'BțK. Dorin GHE'lK Ion 
MUSTAȚA. Simion POP — redactor șet. teodor RUSE — redactor șet adjunct 
Tiberiu SPATARU. ,

Telejurnal.Teleenciclopeclia.(color). ■Primăvara la... varietăți. Partea a Il-a (color).Film artistic:
„Capcana".(color). Producție a Casei de filme tru.Feerie pe gheață, (color).Telejurnal.

20,30
21,45

de prietenie, împreuna cele mai bune urări.Schimbul de mesaje cua avut loc cu prilejul întîlni- rii tovarășului Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., care a efectuat o Vizită în R.S. Cehoslovacă, la invitația Uniunii Socialiste a Tineretului din a- ceastă țară, cu Milos Jakes, membru al Prezidiului si secretar al C.C. P.C.

LONDRA 11 (Agerpres). — Asociația Națională a Femeilor din Marea Brita- nie a dat publicității o declarație care cere să se renunțe la experiențele nucleare. După cum relatează agenția TASȘ, declarația subliniază că efectuarea în continuare a unor asemenea experiențe nu poate să nu producă îngrijorarea opiniei publice.

Âgendâ energeticastrucție a unui bloc de locuințe cu 210 etaje și o înălțime de 750 m. Dar. cea mai inedită soluție a acestei construcții este amenajarea la fiecare al 30-lea etaj a unor spații deschise unde vor fi amplasate instalații eoliene pentru furnizarea de energie electrică apartamentelor. După părea specialiștilor, construirea unor astfel de clădiri este deosebit de utilă, relevă publicația „Tehnika Molodioji".

CAIRO 11 (Agerpres). — Ziarul egiptean „Aklibar al Yom“ a anunțat oă la litoralul Mării Roșii s-a descoperit un zăcămînt petrolifer, clin care, potrivit unei prime evaluări, se va putea extrage încă la sfîrși- tul acestui an 25 000 bar’li petrol
★WASHINGTON gerpres). — Autoritățile municipale din Chicago analizează uri proiect de ceri-

pînă la zilnic.
11 (A

din Cehoslovacia.
★încheierea vizitei,

al
In avut ting nerețul român și tineretul cehoslovac.

a loc, la Praga, un mi- de prietenie între ti-
SIDALa Graz, în Austria, s-au desfășurat lucrările celui de-al II-lea congres cu privire la sindromul imuno- defiditar dobîndit (SIDA), la care au participat 70 de cercetători și medici din diferite țări europene, din Israel și Japonia. Recomandările congresului — îndeosebi cu privire la măsurile de luptă contra transmiterii SIDA prin rezervele de sînge și plasmă vor fi date publicitățiis la Copenhaga, de către Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.), din a cărei i- nițiative s-a desfășurat forumul de la Graz.Președintele Comisiei austriece cu privire la SIDA, prof. Joșef Moose, de la

• NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a ret, comandat Consiliului de Securitate reînnoirea mandatului Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) pentru o nouă perioadă de 6 luni, începînd de la 17 aprilie, arătînd că, după opinia sa, o retragere a „căștilor albastre" ar antrena o „intensificare imediată" a luptelor din sudul Libanului.
politan din New York și estimat la mai mult de zece miliarde dolari. Ministrul turc al culturii și turismului, Mukerrem Tas- cioglu, a făcut cunoscut că țara sa va cere Organizației Națiunilor Unite pentru Educație și Cultură (UNESCO) să intervină în acest sens și că Va fi făcut totul pentru ca această comoară să revină în Turcia.■Constituită din 179 de

Universitatea din Graz, a declarat că pînă în prezent nil s-au înregistrat progrese semnificative în terapia maladiei și nici în cercetările pentru realizarea ui ui vaccin — informează agenția France piese, mai ales din vase de aur și argint, tezaurul lui Cresus a fost descoperit în 1966 de țărani turci, se a- firma în cotidianul „Mili- yet". Potrivit acestei surse, o comisie de arheologi turci urmează să determine condițiile în care tezaurul a părăsit țara.

Presse.

TEZAURTurcia dorește, să; recupereze tezaurul regelui Cre- sus, ultimul suveran din Lydîa, în Asia Minor, secolul VI î.e.n., expus în prezent la Muzeul Metro-

Capriciile vremiiBONN 11 (Agerpres)/ — Revenirea ninsorii la trei săptămîni după sosirea primăverii i-a surprins pe mulți locuitori ai R.F. Germania. Mai mult, stratul de zăpadă, de 15 centimetri, a produs și unele dificultăți transpoi'turilor. Poliția din landul Hessa a anunțat că traficul rutier a fost serios ' afectat nu numai din cauza zăpezii, ci și a gheții, care a provocat accidente.Zăpada a acoperit și, străzile' Stuttgartului, traficul pe distanța Stuttgart — Munchen desfășurîndu-se anevoios.In regiunile de munte — precizează agenția Associated Press temperaturile au scăzut deodată de la plus 20 grade Celsius la două grade, iar la 2 000 metri altitudine mercurul . termometrelor a 'coborît pînă la minus 6 grade. ■' 'Meteorologii au anunțat că temperaturile vor continua să se mențină scăzute pînă la sfîrșitlțl sâptămî- nii.
Secția de preparare Petrila încadrează de urgența 

lificați în următoarele meserii
— manevrant vagoane
— șef manevră
— acar manevră

iiiiiiiiiiiiii ii ■ ■ a ■ g a «■.■ a a.a *■ a a inii a a a a a a a

Mica publicitate

muncitori ca-
FIUL Ștefan Mari.ș și nepoata Ștefania . Sînziana, urează din adîncul inimii mamei și bunicii Saveta Elisabeta Mariș, cu prilejul împlinirii frumoasei vîrste de 80 de ani, sănătate și fericire mulți ani !“. (6324) multă

„La

PĂRINȚII și rudele a- propiate, felicită pe scumpul lor Franko Alexandru la . prinderea celui de-al 18-lea trandafir în firul vieții și-i urează multă sănătate și putere de muncă. (6329)
I. €. R. A. DEVA

Sucursala Petroșani
E A Z AI N C A D R

- e c o n om i s t

INGINER electronist meditez matematici, fizică -. treapta I, treapta. a (I-ași admitere facultate. Petrila. telefon 50084, între orele Î7--20. '(6326) <
VIND Dacia 1300, 11 700 km la bord, Petroșani,, telefon 43896. (6327). .VIND urgent Dacia 1100, preț convenabil, strada Gă- rn 25, Vulcan, între : orele 15-20. (632.3)

DE FAMILIE .

FIOLE

22,0022,10 Album de romanțe (color). ,'7 »— Intîlnire cu Ioana Radu.

In peisajul primăvăra- tic al Petroșaniului verdele pajiștilor și parcurilor bucură ochii. Nu a- celași sentiment l-au încercat, desigur, condu-

ANUNȚURI

; ÎMPLINESC cinci ani de clnd moartea ful 
gerâtoarc a răpit-o dintre noi pe cea care a fost 

înv. AVRAMESCU MARIA (43 ani) < 
Sora Ilieș Florica și nepotul Ovidiu.
Nu te vom uita niciodată. (63251

încadrarea se face
Legii 57/1974.

Relații suplimentare la telefon 42604 sau 
la sediul întreprinderii, strada Republicii nr. 91.

conform prevederilor FAMILIA anunță cu adîncă durere încetarea din 
viată a scumpului nostru soț, tată și bunic

POPA IOAN
Inmormîntarea are loc duminică, 13 aprilie 1986. 

ora 15. Cortegiul funerar pleacă din strada Păcii 
Petroșani. (6328)

piui motiv că ele s-au în- pentru o bună bucată de in vacanță, mai ales' " a- vreme, ca să studieze, cu situația depășirii micilorcicliști, cinci șe impune să ia distanța ~ corespunzătoare, pentru a riu-i acroșa, la înscrierea autovehiculului "pe banda circulație.
verzit, iar respectivii..matori de licori tari, con- picioarele pe... asfalt, mai sumate înainte de a urca la volan, vor dispărea din■ „peisajul" automobilistic rutier toată primăvara și ceva din vară. Pînă în iulie vor avea suficient timp să mediteze asupra gravității faptei lor.

PIETONI

temeinic. reglementările în vigoare privind acordarea priorității în asemenea cazuri. Chiar practic, în calitate de pietoni.
VACANȚA ' v '- Duminică, 13 aprilie ă.c.,Serviciul de circulațieal Miliției municipiului au drept de circulație au- Petroșani recomandă co-- • Petroșani recomancta CO- fntnrismele rtmnrietafpcătorii auto amatori Ia- loan Dănescu și Petru piilor porniți în drumețienoș Domokoș, Vasile Nica, Dedița nu au prea mare cu bicicleta, in aceste personala ai câtor numărMihai Pap, Eugeniu Croi- respect față de marcajele zile frumoase de vacanță, de înmatriculare este CUsă ruleze cu atenție, să SOȚsemnaleze schimbările direcției de mers etc. Și le reamintește conducătorilor auto că prudența la volan nu a intrat și ea...

toru, Iosif Balogh, Marcu Pilea, Ion Dezică și Constantin Petroșanu cînd a- genții de circulație i-au invitat să sufle in fiolele alcoolscopice. Pentru sim-
de trecere a pietonilor, re- pezindu-și bidiviii meca- nizați spre cei care traversează regulamentar strada. Drept pentru care au trebuit „șă descalece"

Colectivul redacției este alături de Gheorghe 
Sptnuin aceste momente de grea încercare, prici
nuite de moartea tatălui său

CONSTANTIN SPINU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

SOȚIA Mărioara, fiicele Ileana, Doina și Viorica 
și ginerele Vasile anunță cu adîncă durere împlini
rea unui an de la dispariția fulgerătoare a iubitului lor

DREGHICI VIOREL
păstra veșnică amintire. (6311)
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