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"torul V al IlM. Lupeni

angajare minerească pentru
mai mult cărbuns tării

in
Reîntoarcerea In Capitală

12000 tanc 
peste prevederi
Continuînd Seria succe

selor pe frontul cărbune- 
. lui, sectorul V al LM. Lu

peni raportează rezultate 
remarcabile în, cinstea 

Conferinței Naționale a 
partidului.

De 
luni, 
tone 
cîni. 
suplimentară - de la 
putu] anului la 
12 000 tone de 
cocsificăbil.
lucru fruntașe cum 
cele conduse dc 
Rusujj Victor 
Nicolae Rusu obțin 
luctivități superioare 

( inilor de plan 
2000 kg/post.

la începutul acestei 
sectorul a extras 1400 
de cărbune peste sar- 

ridicînd producția 
a înce- 
aproape 
cărbune 

Formațiile de 
sînt

Vasile 
Butnaru și 

pro- 
sar- 

cu 800—

I -'M.inl,!!!
colectivului 

-sectorului XI investiții 
de la mina Petrila, frun
tași ai Văii Jiului, Ia un 
fructuos dialog mine
resc în compania șefu
lui de sector, ing. Bujor 
Bogdan.
Foto :

Cu planul anual Îndeplinit
• Brigada condusă de Pavel Dediu, din sectorul 

I al I.M. Aninoasa, 13 000 tone peste plan
Numeroase brigăzi dc abataj și de pregătirr ale 

celui mai mare sector productiv al I.M. Aninoasa, 
sectorul 1. încheie sarcinile la producția fizică pe 
luna noiembrie cu depășiri. I’e primele trei locuri se 
situează brigăzile conduse de cunoscuții fruntași ai 
întreprinderii : Pavel Dediu, Constantin Iacob și Mi
hai Grijiuc. Cu cîteva zile înainte de sfîrșitul lunii, 
brigada condusă de Pavel Dediu, raporta extragerea 
peste plan a 751 tone de cărbune, dintr-un abataj do
tat cu complex mecanizat de susținere și tăiere 
stratul 3 și realizarea unei productivității a 
cu 1,6 t---- .----- —..-------- ----
reușită a brigăzii : extragerea peste prevederi a 13 000 

.tone. • • -

în
_ v. _______ ___  „ ____ i muncii
tone/post superioară celei planificate. O altă

Tovarășul N i C. 0 1 a e 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îna
poiat, duminică, în Capi
tală, din vizitele oficiale 
de prietenie efectuate' în 
țări ale Asiei.

Prin rezultatele lor deo
sebite, care-șî găsesc ex
presie în importantele în
țelegeri, și documente 
venite, vizitele făcute 
Pakistan, Indonezia.
gapore, 
weit se 
moment 
tale în
fiilor de prietenie și co
laborare dintre România 
și statele respective.' în

interesul reciproc, al 
năstării și. prosperității

con- 
. în

Sin-
Ku-
un

Malayezia și 
înscriu ca 
de mare înscmnă- 
dezvoltarea rela-

Climat de înaltă responsabilitate 
în fiecare colectiv pentru 

economice superioarerealizări
Apropierea Conferinței 

Naționale a partidului e- 
xercită un puternic im
puls mobilizator în activi
tatea organelor și organi
zațiilor de partid, a tutu
ror colectivelor de mun
că din orașul Vulcan. La 
baza întregii activități 

pe care 6 desfă- 
acest sens orga- 

partid și econo- 
află orientările și 
cuprinse în 

secretarului 
partidului ia

politice 
șoară în 
nele de 
mice se 
sarcinile 
vin țările 
neral al 
nara CC. al P.C.R 
7—8 octombrie și

eu- 
g?- 

plc- 
din

Consfătuire de lucru Cu 
activul de partid din in
dustrie de la C C. al P.C.R. 
care stabilesc drept co- 
rbandament esențial al 
acestei etape înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe 1982 
și pregătirea temeinică 
a producției anului vi itor. 
Așa cum a cerut secreta
rul general al partidului, 
sarcinile, exigențele ce de
curg din acest comanda
ment au fost pe larg dez
bătute în adunările acti
velor de partid de la cele 
două întreprinderi miniere, 
la preparație, uzina ele

bu- 
lor.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu multă căl
dură de tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, de alți 
tovarăși din conducerea 
de părtid și de stat.

: La . aeroportul Otopeni, 
unde a avut loc ceremo-

5

j
1

nia sosirii, mii de oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucurcștenc au 
făcut conducătorului iubit 
a] partidului și statului, 
nostru o călduroasă pri-, 
mire.i

Tovarășul N i c o I a e. 
Ceausescu, tovarășa Elena' 
Ccacșoscu, au răspunș eu? 
prietenie călduroasei ma- ' 
nifîstări de stimă .și ore- 
lui-e a cetățenilor Capita
lei.

Consfătuire
:■

pe tema calificării 
și perfecționării 

pregătirii profesionale
energie

cu
cu

j tl-
ale

i La Petroșani,' în .sala
; Casei, de cultură, are loc 
i azi consfătuirea cu tema 
i „Preocuparea organelor 
■ sindicale și a consiliilor 
: oariienilor muncii pentru 
? calificarea și ” perfecțio- 
; narea pregătirii profe- 
: sionale a personalului 
: muncitor". Participă pre- 
; ședinți ai sindicatelor și 
î ai ■comisiilor organizați- 
: ilor de sindicat de la ni- 
: velul centralelor. com- 
î binalelor, întreprinderi- 
: lor miniere, șefii servici- 
; ilor personal și învăță- 
; mint din întreprinderi, 
i directorii liceelor de spe- 
î cialitatc și grupurilor 
; școlare miniere ce apar- 
; țin Ministerului Minelor. 
: Desfășurată în organi-
i uzarea Comitetului Uniu- 
; nii sindicatelor din 
| treprinderi miniere, 
S

trică și S.S.H., stabiliri- 
du-șe măsuri eoncretg pen
tru îmbunătățirea -întregii 
activități productive, va
lorificarea superioară a 
tuturor rezervelor de care 
dispune fiecare colectiv 
pentru a încheia ultimele 
luni cu rezultate economi
ce superioare care să cons
tituie o temelie solidă pen
tru demararea cu deplină 
reușită a producției în 
noul an.

Programele de măsuri 
elaborate în urina dezba-

Aurel BARLEA, 
prim-secretar al 

Comitetului orășenesc 
de partid Vulcan

trol, geologie și 
electrică,- împreună 
Ministerul Minelor, 
sprijinul consiliilor 
dețean și municipal
sindicatelor și al Combi
natului minier Valeă 
Jiului-, consfătuirea are o 
bogată agendă 'de luiru. 

din pru
de către 
atelierelor 
a cabine-

(Continuare tn pag a ?-a)

NEMECSEK recenta
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Se detașează 
gram vizitarea 
participant! a 
de producție, 
tilor și laboratoarelor
din cadrul Grupului șco
lar minier Petroșani și 
a Centrului de instruire 
de la mina Dîlja, vizio
narea filmului „Adapta
rea", realizat do ciiieclu- 
bul I.M. .Aninoasa — ac
tivități după care debu
tează propriu-zis . , cons- 

sus ținerea 
dezbateri-

fătuirea prin 
referatelor și 
le pe marginea acestora.

»
i

j
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! Festivalului național „Citarea României** ț
Fazele orășenești ale

PețfilfL VALENTE MOL CALITATIVE

Priorități pe șantierele locuințelor
Pe șantiere

le locuințe
lor din muni 
cipiul Petro
șani sînt planificate să fie 
date în folosință în acest 
final de an mai mult de 
jumătate din totalul apar
tamentelor prevăzute în 
planul pe 1982. Din s'tua- 
ția existentă la zi pe șan
tierele Grupului petro
șani a! TC.H. rezultă mari 
rămineri tn urmă Cată âe 
graficele de execuție. La 
Petrila din pianul areal 

'Mc 172 de apartamente aa
fost realizate doar 11* tn 
localitatea reședință de

municipiu au fost predate 
beneficiarului doar 68 din 
cele 371 de apartamente, 
iar la Lupeni din 1082 de 
apartamente au fost re
ce pționate doar 226. Su>-
gura local ;tatr 
oal ia apart 
realizat «Se 
-a*. -Aici. i_ 
bunei organizări a 
spcijimluî activ, 
neet și prompt 
constructorilor de 
tetnl orășenesc de

și de Consi
liul popular 
orășenesc, au 
fost recupe

rate și restanțele față de 
planul de locuințe din a- 
nul 1981. Asa se face că 
acum, la sfîrșit de no
iembrie. față de 300 apar
tamente cit ae

i
i

tanțeie.
V.S. FENEȘANU

muncii, 
perma 
acordat 

counî- 
oartîH

i£?onttnva’'e in puo a 2-a)
cart'

natu ra 
Piesele

invățimînt — a făcut un 
pas important, materia
lizat in lărgirea reperto
riului celor două coruri.

conciziei Și 
exprimare, 
pretate au reliefat 
largi disponibilități 
perfec tionarc, ce voi

cesita în viitor mult mai 
multe ore de repetiții.

Val. URICĂNEANU
ăsi-

artistici da xitația a I.C.S. Mixti Vulcan.

De la bun început, la 
fâița orășenească de la 
Petrila s-a desprins ele
mentul calitativ nou, rod 
al unei preocupări
due a instructorilor cul
turali, p factorilor 
răspund de activitatea 
politico-cducati vă. Față 
de edițiile anterioare, 
duminică a ieșit în relief 
la Petrila noutatea, spi
ritul inventiv și "concret, 
trăsături esențiale în 
munca cultural-artistică.

Activitatea corală — 
reprezentată de recunos
cutul cor „Freamătul a- 
dîncului", laureat al edi
țiilor precedente ale Fes
tă valului

msă
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Fazele orășenești ale Festivalului național „f/gfarea României^
Lupeni

Diversitate, densitate artistică 
și un public numeros

' Calitatea incontestabil 
mai ridicată a spectacole
lor, iată principala carac
teristică a fazei orășenești 
Lupeni a Festivalului na
țional „Cîntarea României'1. 
Unitatea calitativă s-a de- 
săvîrșit în diversitatea ge
nurilor artistice în care 
artiștii amatori încearcă 
să se afirme : teatru, sati
ră și umor, recitări, mon
taje literar-muzicale, mu
zică de fanfară, cultă, 
populară, corală, ușoară, 
folk, grupuri vocale etc. 
Contradictorie și con st or
nantă este o singură „cu
riozitate11 : absența totală 
a coregrafiei ! Și cînd ne 
aducem aminte că în edi
ția anterioară a „Cîntării 
României11 Lupeniul era 
prezent în etapa jude
țeană cu două formații de 
dansuri populare 1 Cele 
șapte brigăzi artistice, pa
tru montaje literar-muzi
cale, două trupe (efectiv 
absorbite) de teatru, cinci 
formații de muzică ușoară 
estompează totuși cu greu

Corul mixt' al Clubului sindicatelor Vulcan.

r: . (Urmare din pag 1)

Evident, că situația cea 
mai îngrijorătoare se cons
tată în orașul Lupeni; Și 
trebuie spus că, la nivel 
de municipiu, pe lîngă 
faptul că nu s-a realizat 
nici un sfert din planul 
fizic anual de apartamen
te, la multe din blocurile 
de locuințe predate bene
ficiarului sau cu termene 
scadente apropiate de pre
dare, există o situație ne
corespunzătoare. La blocul 
42 din Lupeni lipsesc o- 
biectele de instalații sa
nitare, precum și circa 50 
la șută din aparatura de 
Instalație electrică. O si
tuație asemănătoare se 
constată la blocurile 27, 
29, 32. Tot la Lupeni, în 
unele blocuri, cum sînt 
bunăoară 49 și M 1B, care 
au fost ocupate de loca
tari, nu sînt finalizate lu
crările de finisaj exterior, 
fără să mai vorbim de 
sistematizare.

Moderna și bine dotata 
cantină-restaurant, am
plasată în zona viitorului 
centru civic al orașului 
Lupeni, a fost dată în fo
losință înainte de a i se 

uitarea în care se resoar
be un gen artistic, relativ 
deficitar în Valea’ Jiului. 
Ne gîndim cu îngrijorare 
la dansul tematic, modern, 
clasic, la balet etc cuprin
se de... anemie.

I.M. Lupeni, I.M. Băr- 
băteni, uzina de prepara
re a cărbunelui, I.F.A. Vîs- 
coza, cooperativa „Stra
ja11, I.C.S. mixtă, Spitalul 
orășenesc, sînt întreprin
derile și instituțiile subli
niate nu numai ca prezen
ță, ci și ca mărci distinc
tive ale limbajului artis
tic al Lupeniului.

Dacă și condițiile tehni
ce de desfășurare a spec
tacolelor ar! fi fost supe
rioare, dacă publicul, mai 
numeros ca niciodată, ar 
fi fost mai disciplinat, mai 
sensibil la eforturile, tova
rășilor de muncă aflați pe 
scenă în postură de artiști 
amatori, am fi putut 
desluși un progres nu nu
mai în realizarea" specta
colelor ci si în receptarea lor.

AI. IONESCU

asigura, cum ar fi / fost 
ițqrmâl, racordarea la în
călzirea centrală. în ace- 

. eași. situație se găsesc, cî
teva din blocurile de lo
cuințe (de exemplu blocul 
41, 5 și 50), unde se pune 
în mod acut și problema 
asigurării căldurii nece
sare bunei desfășurări-a

iiiiiiii/iiiiiiiînrmiHiiiiiun

Priorități pe 
șantierele 

locuințelor
wiiumihihiiuihiiiiiiiiiui

finisajelor interioare pe 
timpul iernii.

Evident că în această 
situație se .impune cu prio
ritate urgentarea lucrări
lor la centrala termică și 
la rețelele aferente de 
termoficare din zona vi
itorului centru civic al o- 
rașului Lupeni. De ce au 
întîrziat atît de mult lu
crările de termoficare la 
Lupeni ? Aflăm de lâ ing. 
Constantin Popescu, șeful 
șantierului 4 instalații al

(Urmare din pag. 1)

Pe linia tradiției s-a în
scris și clubul din Lonea, 
prezentînd în fața publi
cului două formații de tea
tru. Una de teatru politic 
(„Idee11 de Petre Bărbu- 
lescu) și alta de teatru în 
mai multe acte („Nu ne 
naștem toți la aceeași vîrs- 
tă“ de Tudor Popescu), 
ambele promovate în e- 
tapa superioară datorită 
nivelului calitativ pe care 

■ l-au atins. Desigur sînt și 
unele lucruri care rămîn 
de rezolvat în continuare, 
cum ar fi ținuta interpre- 
ților în scenă, învingerea 
stării de emotivitate și 
altele.

De această dată a sur
prins prezența formațiilor 
de satiră și umor în nu
măr destul de mare, cu 
interpreți talentați care 
știu să mînuiască bine 
biciul ascuțit al . criticii. 
Brigada artistică de la 
I.M. Lonea („N-avem pro
bleme") rămîne neîntre
cută în competiția cu cele
lalte brigăzi „răsărite pes
te noapte" — „La pescuit" 
— Preparația Petrila, „La 
pomul lăudat" — I.M. Pe
trila, „Spectacolul, spec
tacolelor" — club Lonea. 
Se impun cîteva rînduri 
de apreciere pentru briga-

foto : Șt. NEMECSEK

T.C.II. : „ceea ce trebuia 
să fi făcut noi, construc
torii în timpul verii ..3 o 
facem abia acum, cînd 
iarna începe să fie simți
tă dim plin".

Sub semnul urgenței se 
află și punerea în func
țiune a rezervoarelor pen
tru apă potabilă de - la 
Vulcan și la Petroșani, 
pentru asigurarea unor 
debite de alimentare nor
male în noile cartiere un-, 
de sînt date în folosință^ 
noile apartamente.

Volumul mare de •lu
crări de finisare acumulat 
în ultima lună a acestui 
an pe Șantierele din Lu
peni, Petroșani și Petrila 
impune o mobilizare mai 
bună a forțelor, repartiza
rea judicioasă a efective
lor, inclusiv organizarea 
unor schimburi prelungite 
atîta timp cît se mențin 
condițiile de lucru favora
bile turnării betoanelor 
și țencuirilor interioare și 
exterioare. Trebuie să se 
facă totul pentru a fi pre
date cît mai rîfulte din a- 
partamentele prevăzute în 
planul din acest an, pen
tru a se asigura frontul de 
lucru din anul viitor.

Valențe noi, calitative
da .artistică a preparației 
Petrila (instruită de loan 
Dan Bălan), care printr-o 
pregătire asiduă în conti
nuare poate „rivaliza11 cu 
alte brigăzi cotate ca bu
ne în Valea Jiului. Adău
găm la aceasta prezența 
artistului amator Ale
xandru David, lăcătuș la 
I.M. Lonea, care dă vigoa
re unui moment vesel scris 
de George Negraru, stîr- 
nind rîsul, buna dispoziție 
în general.

Valorificarea tradițiilor

Vulcan

Discontinuitatea afectează valoarea artistică
Douăzeci de formații ar

tistice și treisprezece inter
preți individuali ou evoluat 
sîmbătă și duminică la clu
bul sindical din Vulcan, in 
cadrul fazei orășenești a 
Festivalului național „Cînta
rea României". In primul 
rînd, o evidență : potenția
lul artistic vulcănean, altă 
dată mai consistent și divers 
exprimat, a fost reprezentat 
sub așteptări. Corigente ia 
capitolul cultural-artiștic- au 
rămas, deocamdată, două
unități semnificative . din

Vulcan : întreprinderea de 
confecții și spitalul orășenesc, 
preocupate, probabil exclu
siv, de alte stringențe. La 
antipod s-au situat forma
țiile întreprinderilor din Pa- 
roșeni, mina și uzina elec
trică, renăscute după o lun
gă eclipsă : brigada artisti
că, formația de muzică rock, 
un montaj literar-muzical, 
o interpretă de muzică folk, loan LASCU

; ' - : ~ ■ *

'Urmare din pag. I)

terilor desfășurate într-un 
spirit de înaltă responsa
bilitate și autoexigență în 
adunările activelor de 
partid, mai ales din sec
torul minier — programe 
însușite și de adunările re
prezentanților oamenilor 
muncii care le-au urmat 
— vizează, îndeosebi, ac
țiuni concrete pentru cen
tralizarea producției, spo
rirea productivității mun
cii, îmbunătățirea func
ționării utilajelor din do
tarea marilor abataje, a 
plasării fronturilor direct 
productive, a evacuării 
producției și aprovizionă
rii locurilor de muncă. în 
sprijinul întreținerii uti
lajelor și, în general, al 
activității fronturilor di
rect productive s-au stabi
lit măsuri pentru dotarea 
corespunzătoare a maga
ziilor subterane cu piese 
de schimb de rezervă,- iar 
pentru o aprovizionare 
mai bună a locurilor de 
muncă s-au prevăzut ac
țiuni pentru creșterea co
interesării personalului au
xiliar în realizările brigă
zilor de mineri, prin ex
tinderea acordului direct 
și indirect la lucrările de 

^.întreținere electromecani
că, aprovizionare și trans

locale de pe meleagurile 
Pctrilci, avînd în vedere 
unele zone etnofolclorice 
cunoscute ca Jieț și Cimpa, 
a adus pe scenă dansurile 
din Lonea și Petrila, 
taraful și fluierașii, for
mații care au dobîndit în 
concursul „Cîntarea Româ
niei" noi valențe calitative. 
Alături s-au înscris „piță- 
răii" din Jieț și „Șeză
toarea de la Cimpa", care 
popularizează obiceiurile 
laice din această zonă și 
care trebuie, prin pregă

au susținut programe de ți
nută, atestînd receptivitate 
pentru calitatea artistică și 
dorință de perfectibilitate.

Cea. mai mare unitate e- 
conomică din oraș, I.M. Vul
can, cu fanfara, corul mixt 
și corul bărbătesc, pare a se 
fi situat deasupra cerințelor. 
Da, dacă formațiile corale 
nu ar fi fost disproporționate 
sau diminuate pînâr la di
mensiunile unui grup . vocal 
(corul mixt - prea multe 
femei, prea puțini bărbați, 
corul bărbătesc - o treime 
din ce a fost).

Alte două brigăzi artistice 
- cea a Preparației Coroești 
și a I.C.S. Mixtă, ca și gru
pul vocal-instrumental „Hi
draulic" de la S.S.H. sînt 
promițătoare prin disponi
bilitățile de interpretare și 
ținută scenică. Ultimele două 
reclamă rriai.. multă siguran
ță, achiziție posibilă prin
ți-un sporit volum de muncă.

Destule surprize (de astă 

port. Desigur, măsurile 
vizează și alte domenii, 
mai ales asigurarea noilor 
capacități de extracție, 
pregătirea producției pe 
1983, îmbunătățirea calită
ții cărbunelui extras, prin 
intensificarea claubajului 
și captarea apelor, redu
cerea costurilor' de pro
ducție, precum și perfec
ționarea profesională a 
personalului. / '

Este vorba, așadar, de» 
măsuri cu o arie largă de 
bătaie menite să creeze 
premisele tehnico-nțate- 
riâle necesare unei activi
tăți economice superioa
re, preluării sarcinilor 
pe anul 1983 care, pentru 
industria extractivă, mai 
ales, stabilesc obiective 
sporite. Prin înfăptuirea 
măsurilor elaborate se a- 
sigură condiții țehnico- 
materiale optime pentru 
obținerea de rezultate su
perioare, hotărîtoare fiind 
climatul de angajare și 
responsabilitate în fiecare 
colectiv, spiritul de ordine 
și disciplină pentru finali
zarea măsurilor stabilite, 
mobilizarea tuturor' re
zervelor și energiilor pen
tru îmbunătățirea activită
ții productive. Tocmai pe 
acest considerent, biroul 
comitetului nostru orășe
nesc,. organele și organiza

tirea lor în continuare, să 
facă cunoscute tradițiile 
jienești în Valea Jiului și 
— de ce nu — în întrea
ga țară.

Completînd registrul ar
tistic al Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
cu celelalte formații de 
muzică ușoară a cluburi
lor Lonea și Petrila, mu
zică tînără, fanfară și al
tele, avem imaginea între
cerii care a avut loc du
minică la Petrila. O în
trecere între artiștii ama
tori înșiși, în care au avut 
de cîștigat cei mai buni, 
utilul, frumosul, mai pe 
scurt, arta adevărată.

dată mai ales plăcute) au 
oferit cluburile sindicatelor 
și al tineretului. Clubul sin
dicatelor a fost prezent ■, fa 
trecerea în ’revistă cu ș/’ 
formații artistice și tot 
soliști. A opta formație 
corul mixt în limba maghia.- 
ră — a înregistrat o inexpli
cabilă absență. Tarafurile și 
formația de muzică ușoară 
„Armonic grup" s-au ridicat 
deasupra nivelului obișnuit. 
Clubul tineretului a adus în 
scenă formații „crude", cu 
repertorii încă necristaliza
te. Discontinuitatea în acti
vitate nu iartă I

Reprezentarea pe genuri 
artistice ? De neconceput, 
intr-un oraș cu șase unități 
economice importante și cu 
peste treizeci de mii de lo
cuitori, existența unui singur 
montaj literar, a unei (iarăși I) 
singure trupe de teatru și.J 
inexistența vreunui, recitator I 

țiile de partid din unități
le economice au avut în 
centrul atenției desfășț1- 
rarea a numeroase acțiuni ' 
politico-organizatorice ca
re au urmărit stabilirea 
de sarcini concrete pe 
membrii activului de par
tid, pe cadrele de condu
cere și membri de tpartid 
din formațiile de lucru 
pentru înfăptuirea măsu
rilor stabilite în vederea 
perfecționării producției. 
Modul în care se înfăptu
iesc aceste sarcini a fost 
analizat în birourile și . 
adunările organizațiilor 
de bază. Concomitent, sînt 
în curs de desfășurare am
ple acțiuni ale comisiilor 
și colectivelor de propa
gandiști și agitatori în 
sprijinul însușirii orien
tărilor și indicațiilor se
cretarului general al par
tidului, al aplicării lor 
concrete, funcție de 
specificul fiecărei unități 
și loc de muncă.

Mobilizați de organiza •_ 
țiile de partid, fiecare 
colectiv, fiecare om al 
muncii din orașul nostru 
este hotărît să muncească 
cu dăruire și inițiativă 
pentru a cinsti Conferința 
Națională a partidului, a- 
niversarea Republicii, cu 
realizărri superioare în ac
tivitatea productivă.

operativ
La
nr.

I
I
I
I

• LA I.F.A. VÎSCOZA 
LUPENI a început 
sarea coșului de fum 
tru viitoarea centrală 
mică. Coșul va avea 
înălțime de 80 m și 
prezent constructorii 
atins cota 20.
• IGIENIZĂRI. La 

nalările unei echipe 
control a oamenilor mun
cii, conducerile I.C.S.A.— 
A.P, și C.P.V.LL.F. , Petro-

gli- 
pen- 
ter- 

o 
în 
au

sem-
’ de

șani au răspuns 
prin măsuri concrete, 
unitățile alimentara 
33, de carne nr. 104 și de 
legume și fructe nr. 
din .Petrila sînt în 
zugrăveli și alte lucrări de 
reparații și igienizare, Pe 
rînd, unitățile 
vor fi închise cîteva zile.
• O VIAȚA DĂRUITĂ 

MINEI — astfel poate fi 
apreciată calea pe care 
a urmat-o 1 cu convingere 
minerul-specialist Eugen 
Tamaș, de la I.M. Petrila, :

la binemeritata -vîrstă a 
seninătății și satisfacțiilor, 
intervenită odată cu pen
sionarea, de la 1 decembrie 
a.c. Prețuit și cinstit de 
ortaci, minerul Eugen Ta- 
maș a lucrat la Petrila 
timp de 24 de ani. în nu- 

respective mele colegilor care ne-au 
făcut cunoscut acest .fapt, 
îi urăm viață lungă; sănă
tate și fericire 1
• TEATRU. Un colectiv 

artistic de la Teatrul de 
stat din Petroșani se află 
într-o' fază avansată ' ă 

încă din tinerețe și pînă repetițiilor cu piesa d,Dom-

26 
curs

nișoara Iulia11 de August 
Strindberg. Rolurile prin
cipale au fost încredințate 
tinerilor actori Florica Di- 
nicu și Teodor Marinescu, 
absolvenți ai Î.A.T.C. Pre-- 
miera spectacolului — a 
cărui regie este semnată 
de Marcel Șoma, iar sce
nografia de Elena Buzdu
gan — va avea loc în lu
na' viitoare.
• SPECTACOLE.' Mier

curi, 1 decembrie, la ore
le 17 și'20, vor avea loc, tacMelo. J.

în sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani 
spectacolele de muzică 
populară ale ansamblului 
artistic „Hațegana" 
Consiliului județean 
sindicatelor. Momente ve
sele cu îndrăgitul cuple- 
tist Liviu Gros. La 
două spectacole sînt 
labile și biletele 
.înainte de data de 
iembrie, data cînd 
programate inițial

al 
al

cele 
va- 

vîndute 
19 no- 
au fost 

spec-

■ • O SEARA DE OPE-'
; RETA oferă publicului 
i petroșănean Teatrul ma-' 

ghiar de stat din Timișoa
ra. Spectacolul are 
vineri, 3 decembrie 
începînd de la ora 19. pe 
scena .Casei de cultură din 
Petroșani.

loc
a.c-.,

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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Opinii din tribună

indivi- 
bine- 
unor 

funcție 
, dar

și
studenți) prezenți

CON-
student: „Nu

Turul campiona tu lui 
a confirmat „calculul'hîrtiei

responsabilitatea 
duală a jucătorilor, 
înțeles subordonată 
scopuri tactice, în l 
de adversarii direcți, 
indiferent de sarcinile spe. 
ciale, s-a acționat în func
ție de cerințele tactice ge
nerale.

Lotul Jiului s-a primenit 
mai puțin decît altădată. 
A revenit Stana, i s-au ală
turat Băluță, Stoinescu și 

altar M. Marian, între timp Rusu 
și Lăsconi au fost incor
porați. lncercînd o analiză
'iiifiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiih

Retrospectivă 
fotbalistică, 

Jiul Petroșani (I)

a comportării în tur, se 
remarcă faptul că reprezen
tanții culorilor miniere 
și-au adjudecat 50 la sută 
din puncte, au irosit trei 
dintre ele acasă, dar le-au 
recuperat în deplasările de 
la Sportul studențesc (0-0), 
Constanța (1—1) și Oradea 
(1-1) ; doar două din 
cele 17 goluri ale activului 
au fost marcate pe alte 
stadioane. In economia jo
cului, eforturile atacanților 
s-au făcut remarcate mai 
puțin, de altfel bilanțul fi
nalizării este mai slab 
pentru ei decît cel al co
legilor din compartimen
tele median și defensiv ; 
o explicație a ineficacității 
a constituit-o și faptul că, 
ne referim la partidele

„Profețiile* antrenorului
Ladislau Vlad s-au adeve
rit, Jiul încheie așadar pri- 
ma parte a campionatu
lui pe locul opt, cu 18 
puncte, eveniment nesem
nalat în precedentele edi
ții. După un debut cu des
tule emoții (0-1 la Chi
mia, 1-1, pe teren propriu, 
cu Poli lași),; echipa din 
Vale a infirmat aprecierile 
unor suporteri sau croni
cari mefienți, deși valoarea 

i sa tehnică este modestă, 
în comparație cu a 
combatante. In plus, lipsa 

‘unor nume de rezonanță 
/ , «intre achizițiile noi și titu- 

| lari, temerile privind di- 
I mensiunile noului teren 
î au sporit grijile conducerii

Prin-
e- 

să-și 
în

l tehnice și suporterilor, 
r tr-o bună comportare, 
)' chipa a reușit totuși 
> reechilibreze balanța, 
1 f naiul turului (nouă parti- 
J de susținute pe teren pro- 
1 priu), acumulînd șase vic- 
* torii, șase partide egale și 
i suferind cinci înfrîngeri. In 
i clasamentul adevărului, 
i cu zero puncte, echipa o- 
/ cupă, de asemenea, locul, 
' opt. Antrenorul secund prof.

Adrian Coșoreanu dezvă
luie principalul atuu al 
formației sale.

— S-a 
tul de 
admis 
gență în pregătire, 
disciplină — 
— am înțeles 
întocmai a programului de 

--^’pregătire, obișnuirea jucă
torilor cu exigențele mun
cii la antrenamente, folo
sirea unor date noi In 
pregătire. Am mizat pe

schimbat clima- 
muncă, nu s-au mai 
rabaturi său indul- 

Prin
noi, antrenorii 

respectarea 

Ion VULPE

susținute pe' alte stadioane, 
cei patru mijlocași au a- 
vut în seamă mai mult 
sarcini defensive.

Pasivul golaverajului (17 
-23) se datorează în spe
cial înfrîngerilor catego
rice suferite la Craiova și 
Pitești (4—0), Tîrgoviște și 
Brașov (3-0), adică toc
mai in partidele în care 
s-au manifestat unele ne- 
împliniri tactice. De ase
menea, în unele confruntări 
desfășurate pe gazon pro
priu (cu Poli lași, Corvinul 
și Dinamo, de trei *ori ~1— 
1, dar chiar și în compa
nia unor adversare învinse 
în cele din urmă), randa
mentul unor compartimen
te de joc n-a atins nivelul 
așteptărilor. Cu alte cu
vinte, în general, Jiul n-a 
contat decît pe șansele 
„calculului hîrtiei”, în ceea 
ce privește arbitrajul, doar 
în prima parte a turului, 
poate fi invocată parțiali
tatea unor cavaleri ai flu
ierului (lovituri de pedeap
să acordate gratuit adver
sarilor) care a afectat de
favorabil unele rezultate 
ale formației noastre.

Pentru a^pune în balan
ță reușitele, dar ji eșecu
rile, divizionarei A din re
ședința noastră de muni
cipiu, se impune o analiză 
atentă și obiectivă a pres
tației pe compartimente de 
joc, o trecere în revistă 
a aportului fiecărui jucă
tor titular sau rezervă, sens 
în care ne vom exprima 
punctul de vedere, invitând 
la dialog pe tehnicienii fot
balului din Vale și supor
teri, în numerele viitoare 
ale ziarului nostru.

Cu frunțile plecate, rugbiștii noștri au părăsit 
duminică, terenul din. Dealul institutului, îndreptîn- 
du-se spre vestiare cu gîndul (poate) la victoria răsu
nătoare din partida cu Farul Constanța.

înfrîngerea suferită (0—10 cu C.S.M. Sibiu), re
zultat al jocului slab, fără nici un orizont, practicat 
de jucătorii din Vale, a iscat multe discuții pro 
contra între spectatorii (în special 
în număr considerabil în tribune.în număr considerabil în

DOREL TORJA, student: 
„înainte de meci pronos
ticăm ferm: victorie ca
tegorică a studenților 1 Și 
nu era un lucru imposibil; 
era ceva firesc, avînd în 
vedere prestațiile anterioa
re ale jucătorilor noștri.- 
N-a fost să fie așa pen
tru că echipa noastră nu 
a fost și în acest meci o 
echipă. Studenții nu s-au 
mobilizat îndeajuns în 
momentele decisive alo
partidei, fapt pentru care

( —- Un viitor candidat de maestru ?!
Tînărul Adrian Ga

briel Biro, elev in clasa 
a IX-a la Liceul indus
trial nr. 2 cu profil chi
mic din Lupeni, a îndră
git șahul de mic copil. 
Pe parcursul timpului a 

; dovedit reale înclinații 
spre acest sport al -„fle
xibilității" minții. Pe 
parcursul ultimilor ani, 
participînd la numeroase 
turnee de șah, a acumu
lat puncte după puncte, 
promovînd rapid din ca
tegoriile a IlI-a și a Il-a, 
în rîndul șahiștilor de 
categoria I. Performanța 
a* fost realizată în toam
na acestui an la sferturi- 

; le de finală pe județ, 
unde a ocupat locul III 
cu drept de participare 
la semifinalele zonale. 
La ' concursul , semifinal 
desfășurat la Băile Fe
lix, în compania a nume
roși candidați de maeștri 

i și maeștri, Adrian Ga
briel Bird a avut o evo
luție foarte bună, obți- 
ntndîn majoritatea par
tidelor remiză, lăsînd o 
impresie deosebită, 3 cu 
atît mai mult cu cît era 
ăl doilea „mezin" ca vîrs-

neașteptată a rugbiștilor noștri 
martor al unor execuții de 
mare rafinament tehnic „a 

aceas- 
teren 

se mai

ambițioasa echipă din Si
biu a cîștigat punctele 
puse îri joc. Nereușita din 
acest meci — prilej de 
meditație pentru gazde 
sper să fie doar un acci
dent".

CSABI STEINER, stu
dent : „Am fost dezamă
git de jocul slab al forma
ției noastre. Păcat că n-am 
fost'și de această dată 

tă, participant la con
curs.

Component al A.S. ,.Pre
paratorul" Lupeni, Adrian 
Gabriel Biro are ca o- 
biectiv al anului 1983, ?» perspectivă al șa-
acumularea punctajului '" •
necesar pentru candidat ch\ar un campion națio- 
de maestru și, desigur, 
în viitorul foarte apra-

noi. . . ,
Ștefan NEMECSEK

la Bucos", Oricum, 
tă Infringe re pe 
propriu sper să nu 
repete".

OLEG VELKER 
DURAT, ■ •
mă așteptam (clar oare” ci
ne se aștepta ?!) la o în- 
frîngere a gazdelor. Bu- 
cos n-a mai fost Bucos 
din meciuri!o anterioare, 
înaintarea a jucat sub 
posibilități, mobilizarea 
în momentele cheie, prac
tic a lipsit. A fost, oare, 
prea amețitoare victoria 
asupra constănțenilor ?".

A fost acest eșec un ac
cident 7 Rămîne ’ ca „Ști
ința" șă demonstreze, prin 
viitoarele victorii, că așa 
a fost. Asa să fie I

Sorin NEMEȘ

piat, de ce nu, poate 
maestru.

Deci, în rindul șahiș
tilor din Valea Jiului, un 
reprezentant de valoare

hului românesc poate

Fotbal, divizia C • Fotbal, divizia C -• Fotbal, divizia C
MINERUL LUPENI — 

DACIA ORĂȘTIE 1—0 (1 
—0). Parcă ne pare rău că 
odată cu meciurile de du
minică, s-a tras cortina 
peste scena turului divi
ziei „C“. După ce; cu do
uă săptămîni în urmă 
criticam echipa din Lu
peni,* iată că acum remar
căm’o întoarcere de 180 
de grade în jocul echipei. 
După o victorie foarte pre
țioasă în deplasare (la A- 
ninoasa), consemnăm o
nouă victorie (la limită, 

^-idar absolut meritată șl
muncită), obținută în dau
na unei alte ex-di vizionare 
„B“, echipa din Orăștie.

Meciul se anunța greu 
din start. Primul șut la 
poartă l-a expediat... Fo- 
garași (fără pericol însă 
pentru poarta lui Lixan- 
dru). Treptat acțiunile e- 
chipei gazdă capătă mai 
multă coeziune: și precizie, 
mai ales datorită lui Ionel 
Popa. Și încă o surpriză 
plăcută : de obicei jucăto
rii criticați în presa spor
tivă nu ezită să riposteze... 
verbal. Mușat și Sebestyen, 
criticați cu două săptămîni 
în urmă, au făcut o ex
cepție fericită și foarte 
sportivă fiind alături de 
Ionel Popa cei mai activi, 
mai disciplinați și 
aplaudați jucători ai 
tidei de duminică.

Și acum, pe scurt 
-imul jocului: min. 7 

ma ocazie ratată de 
șat, de la circă' 7—8 

mai 
par-

fil- 
pri- 
Mu- 
me-

tri ; min. 20 acțiune spec
taculoasă la un rapid „un- 
doi" între Nichimiș și Mu
șat eșuează în brațele por
tarului Stîncel; min. 28, - 
lovitură liberă directă de 
la 25 tâe metri. Execută 
Petre Popa, dar Stîncel 
acordă corner ; min. 40, 
faza golului : Moraru îl 
deschide pe Sebestyen, 
centrare impecabilă peste 
întreaga apărare adversă 
și Coca complet liber în
scrie din plonjon,
min. 43, Petre Popa ratea
ză* „la indigo" cu 
din minutul 7.

este
con- 

fi-

Repriza a doua 
mult mai alertă, chiar 
traatacurile, oaspeților 
ind mai dese și mai peri
culoase. Consemnam to
tuși superioritatea terito
rială a jucătorilor de la 
Minerul care prin Petre 
Popa, Nichimiș și Voicu 
ratează desprinderea pe 
tabela de marcaj.

In concluzie, o victorie, 
obțimită la limită, dar 
întrutotul meritată în ur-

1—0 ; ma unei partide, disputa
tă, în general, în limitele 

faza fair-play-ului, • condusă
competent de brigada vil-

ca
ușor

’Foto : loan BĂLOI

Al. TATAR

Au- 
Nea-

ceană compusă din Florin 
Tăbîrcă — la centru, 
rel Loțan și Marian 
goe — la tușe.

Felicitând acum- la 
șltul turului echipa 
Lupeni, pentru 
dorită, să 
pauza dintre 
va fi folosită 
dicios.

La juniori, 
Cotroază au cîștigat 
nou, detașat : Minerul Lu
peni — Dacia Orăștie 4—0 
(1-0).

sfîr- 
din 

revenirea 
sperăm că 

tur și retur 
cît mai ju-

elevil lui C.
din

MINERUL ! 
VULCAN — INTER

ȘTIINȚA 
. SI

BIU 1—0 (1—0).
Reflectând la rezultatul 
meciului de duminică, de
sigur că spectatorii echi
pei gazdă doresc ca retu
rul să le aducă revirimen
tul mult așteptat, ca e- 
chipa lor preferată să a- 
jungă printre fruntașele 
clasamentului și ca obiec
tiv principal să practice 
un fotbal de calitate des
fășurat în climatul unei 
depline discipline sporti
ve. Da, în climat de dis
ciplină, pentru că, în me
ciul de duminică, arbitrul 
de centru V. Busoiceanu 
(Rm. -Vîlcea), scăpînd me
ciul din mîriă după o gre- 
șală a lui din min. 76, a 
primit injurii și ghiontiiri 
de la jucătorii echipei gaz
dă. /Jocul a degenerat fi-

gazdă 
punct, 
lucru 

__  ...... ........ tehnicienii 
ind necesară intervenția pe • echipei care trebuia să o- 
teren a antrenorului și a -» ......
cartonașului galben oferit 
jucătorilor (Frățilă, Cătuți, 
Huzu și Marinescu), pen-* 
tru a potoli spiritele.

Dar, e bine cînd totul 
se termină cu bine. La a- 
cest meci s-a muncit mult,

Fază din meciul Minerul Știința Vulcan — Inter 
Sibiu.

la

m- 
un 

pase

s-a ratat mult și s-a mar
cat și un gol de către gaz
de. Gazdele s-au dezlăn
țuit chiar din primul mi
nut al jocului, au dominat 
pe tot parcursul meciului 
însă au ratat incredibil 
poarta lui Hientz.

Unicul gol a fost 
scris în min. 31 după 
frumos schimb de 
Voicu, Zlate și Iacov. In 
rest, joc dur, în viteză eu 
faze construite frumos la 
'centrul terenului, dar iro
site de jucătorii liniei de 
atac prin Chirițoiu, Voicu, 
Zlate și Iacov care au a- 
vut o zi foarte slabă. Ul
timul a driblat- mult, 
de obicei, și a fost 
deposedat.

Apărarea echipei. 
h fost bine pusă la 
fermă și inspirată, 
neobservat de 

rienteze și mijlocașii, spre 
un joc ofensiv. Răminem 
convinși că echipa mine
rilor din Vulcan va reuși 
în tentativa de consolida
re a poziției în vîrful pi
ramidei valorice a seriei.

B. IOAN



i4
V

MARȚI, 30 NOIEMBRIE 1982
i

Steagul ro j a

NAȚIUNILE UNITE

0 declarație dată pubîcîtății cu 
ocazia „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul

• __<<

■ NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). Luni, cu oca
zia „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul 
palestinian", președintele 
Comitetului O N U. , pen
tru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale popo
rului palestinian, Massam- 
ba Sarre, a dat publicită
ții o declarație în care re- ■ 
leva-că „nici o soluție a 
acestei probleme nu poate 
fi găsită fără exercitarea 
de către poporul palesti
nian a dreptului său ina
lienabil la un stat propriu, 
independent*1. „Comitetul 
pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale 
poporului palestinian a e-

laborat un program de în
făptuire a acestor drep
turi, care în repetate r&- 
duri a fost întărit, de A- 
dunarea Generală" — se 
arată în document, . men- 
lionîndu-se : „’Evenimen
tele recente, în special 
tragediile care le-au înso
țit, au conștientizat ome
nirea asupra acestui caz. 
în sensul că, pe de o par
te, poporului palestinian 
trebuie să i se permită 
să-și exercite drepturile 
sale inalienabile în cadrul 
propriului său stat inde
pendent, iar pe de altă 
parte eă securitatea , tutu
ror statelor din zonă tre
buie să fie garantată".

întemeierea unui nou partid politic în R.F.C1.

Sub deviza „Nordul Europei 
zonă denuc1earizată“

BONN 29 (Agerpres). Co
mitetul de inițiativă „So
cialiștii Democrați" (DS), 
din Germania 
lă a hotărît, 
Munster, să
un partid, transmite agen
ția DPA. Nu se știe deo
camdată dacă noua forma
țiune politică, al cărei sta-

oecidenta
ci uminică, la 

î n temeiezc

tut precizează că partidul 
se situează „la stingă de 
Pa rti d ul .Social-Democrat", 
va participa la alegerile 
legislative de la 6 martie 
1965. O decizie în acest 
sens urmează să fie luată 
la un
nai al partidului, 
zut să se desfășoare 
luna ianuarie.

congres cxtraordi- 
prcvă- 

în

STOCKHOLM 29 (Ager
pres). In localitatea sue
deză Soedertaelje s-au în
cheiat lucrările întîlnirii 
reprezentanților 1 organi
zațiilor de tineret din ță
rile nordice, desfășurată 
sub deviza „Nordul Eu
ropei — zonă dcnuclea- 
rîzată", la care au parti
cipat delegații din Dane
marca, Islanda, Norvegia, 
Finlanda și Suedia. Au 
fost examinate, în princi
pal, problemele legato 
de lupta tinerei generații 
pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul 
continentului european,

po-

precum și aspecte legate 
de intensificarea .efortu
rilor pentru salvgardarea 
păcii, destindere și/ dezar
mare.

Cursa înarmărilor și, 
în special, a celor nuclea
re — se arată în docu- 
mentul final adoptat de 
conferință — implică un 
imens pericol pentru
poarele țărilor scandina
ve. ca și pentru toate po
poarele lumii. Principala 
sarcină a zilelor noastre 
constă în lupta pentru e- 
liminarea pericolului unui 
război termonuclear, pen
tru pace, pentru consolida
rea destinderii si înfăptui
rea dezarmării.

FILME
PETROȘANI■ 7 No

iembrie : Un saltimbanc 
la Polul Nord ; Unirea : 
Bujorul roșu .

LONEA : Ziua de naș
tere a unui tînăî1 varșo" 
vian.

VULCAN —.Luceafă
rul : Legenda lui Ciun 
Hian.

LUPENI — Cultural : 
Visul de argint al aler
gătorului. ii

URICANI : Astrid, dra
gostea mea. , ....

TV
11,00 Telex. 11.05 Pro

filuri școlare, 11,25 Ro-

man foileton: Docherii. 
Episodul 5. 11,55 Album 

. coral. 12,10 în întînîpina- 
rea Conferinței Naționa
le a partidului și a celei 
de a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii. 
12,30 Tezaur folcloric. 
16,00 Telex. 16,05 Viața 
școlii. 16,30 Tragerea de 
amortizare ADAS. 16*40 
Clubul tineretului. 17,25 
Cabinet profesional. 17,50 
1001 de seri. 20,00 Tele- 
j urnal. 20,30 Actualitatea 
economică. 20,40 Pe ari
pile dansului. 20,55 An
cheta TV. Picătura de o- 
travă.
„Zorii
Bradu, 
Prima 
jurnal.

21,15 Teatru TV. 
Unirii" de Mircea 
Dumitru Chirilă.

parte. 22,00

Și

în

Mica publicitate

refa- 
■ii, a 

a-- 
Jerry.

a-

române 
ale 

orașu- 
saloa-

Legisla- 
au 

expo- 
ima-

gini contemporane" și 
„Viața și activitatea iui 
Nicolae Titulescu".

BUENOS AIRES 
(Agerpres). Sub auspici 
ile ambasadei 
din Argentina 
municipalității 
lui La Plata, 
nclc Palatului
tiv din localitate 
fost inaugurate 
zițiile „H imânia.

Ce cîștigă cel ajutat ?

capita-

deliberat 
că a- 
departe 
pentru 
benefi-

popu-nivelul de trai ai 
laț iei acestora.

Astfel, în America
* tină există peste 70 de fi

liale ale marilor companii 
transnaționale care ope
rează în domeniul cons
trucției de automobile și 
numai 9 filiale care se o- 
cupă de constr ucția de

La-

NOTA EXTERNA

CETĂȚENI!

Mitul „contribuției" com
paniilor transnaționale la 
progresul umanității prin 
transferul de tehnologie 
pe care acestea îl reali
zează către țările din așa- 
.numita lume a treia a fost 
și este încă mult trîmbi- 
țată de apologeții 
Rumului.

Ei, însă, trec 
sub tăcere faptul 
coastă operație — 
de a fi rentabilă
primitor — aduce 
cii importante tocmai ța
rilor exportatoare ' de ast
fel de tehnologii și cunoș-. 
tințe. Aceasta, în primul 
rînd, pentru că statele ca
pitaliste dezvoltate se „în
grijesc" de acoperirea 'u-;- 
nor sectoare -secundare 
dar rentabile în activita
tea țărilor pe care le mi- 
lostivesc eu „ajutorul" lor 
—i cum ar fi industria de 
cosmetice sau de autotu
risme, în detrimentul 
celor ramuri care ar 
tea . influența direct 
voltarea acestor țări

a-
pu- 

dez- 
și

mașini agricole. Și aceas- 
‘ ta într-o regiune a lumii 

în care peste jumătate din 
populație trăiește pe sea4 
mă agriculturii.

Un studiu publicat, re
cent, de Banca Interame- 
ricană de Dezvoltare (BID) 
semnala că 70 Ia sută din 
tehnologia importată în 
1980 de țările latino-ame- 
i'icane. asiatice și africane 
era depășită. în afară de 
aceasta, ele au plătit pen
tru „ajutorul11 primit pre
țuri cu mult peste cele 
practicate în mod normal 
pe piață, suportînd, de a-

«

semenca, o serie de alte 
consecințe negative. Se a- 
preciază că, în acest an, 
țările lumii a treia vor 
plăti peste 35 de miliarde 
de dolari pentru transfe
rul de tehnologie și de cu
noștințe provenind din 
Occident în condițiile ex
puse mai sus.

Experții — și nu numai 
ei — sînt de părere că 
aceasta nu este calea pe 
care țările în curs de dez- 

realiza 
premi- 

evo-

voltare ar putea 
industrializarea Ca 
să esențială pentru 
luția lor viitoare.

Ele nu mai pot accepta 
rolul de sclav rezervă! lor 
de statele capitaliste dez
voltate, fapt pentru care 
au început să pună în a- 
plicare programe vizînd 
îngustarea terenului de 
acțiune al companiilor 
transnaționale. Programe 
in consens cu aspirațiile 
legitime ale acestor po
poare care pot și trebuie 
să decidă asupra prezen
tului si viitorului lor.

Mihai FABIAN

CU PRILEJUI. CELEI 
DE-A 70-A ANIVERSARI 
a proclamării indepen
denței' naționale ’ și al ce
lei de-a 38-a aniversare 'a 
eliberării patriei și a vic
toriei revoluției populare 
din Albania, la Tirana a 
avut loc o adunare solem
nă. la care au participat 
membri ai conducerii de 
stat, reprezentanți ai (or
ganizațiilor de masă și 
obștești, muncitori, țărani, 
intelectuali, ostași — rela
tează agenția ATA.

ECHIPAJUL COMPLE
XULUI ORBITAL „SA- 
LIUT-7" — „SOIUZ T-7“ 
„PROGRESS-16". format 
din Anatoli Berezcvoi și. 
Valentin Lebedev, a înche
iat, luni dimineața,, cea 
de-a 200-a zi de activitate 
în Cosmos, anunță Cen
trul de Coordonare a zbo
rurilor cosmice. Cei doi 
cosmonauți au fost lansați 
în spațiul extraterestru 
la 13 mai a.c., informează 
agenția TASS.

CONSILIUL PROVIZO
RIU AL APĂRĂRII NA
ȚIONALE AL REPUBLI
CII -GHANA A ELABO
RAT' PROGRAMUL 
cerii economice a țăr 
declarat președintele 
cestui organism, 
John Rawlings. El ă 
dăugat că actualul organ 
suprem al puterii de stat 
a pregătit, de asemenea, 
și reorganizarea structu
rilor administrative ale 
statului.

DEFICITUL BALAN
ȚEI DE PLĂȚI A POR
TUGALIEI a atins 4,9 mi
liarde dolari în ultimele 
18 luni, relevă un raport 
oficial dat publicității 
Lisabona și reluat de 
gerția Renter.

la 
a-

i
i

i

i
30 NOIEMBRIE *>

î

€

30 noiembrie
— Ziua națională a Republicii Barbados.
— Ziua națională a Republicii Populare Benin 

(din 1975). ' î
—• între 30 noiembrie — 4 decembrie are joc 

turneul președintelui S.U.A., Ronald Reagan, fn une
le țări ale Americii Latine (Honduras, Brazilia. Co
lumbia, Costa Rica). :

_— Are loc, la Sanaa, reuniunea Consiliului Or
ganizației Arabe pentru Dezvoltare Agricolă.

— Are loc, la Bruxelles, reuniunea ministerială 
a grupului de planificare nucleară al NATO.

1 decembrie
— Ziua națională a Republicii Centrafricane.
— S-a născut Karl Carstens, președintele Repu

blicii Federale Germania.
— Are loc ceremonia de instalare a noului pre

ședinte al Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado.
— Reuniune, la Bruxelles, a Comitetului planu

rilor de apărare al NATO.
2 decembrie
— în Republica Cuba se sărbătorește Ziua For

țelor armate revoluționare (A 26-a aniversare a de
barcării de pe vasul „Grannia").

săptămînal
DECEMBRIE 1982

— Sărbătorea constituirii statului federal al E- 
miratelor Arabe Unite. Zi națională.

— Sărbătoarea proclamării Republicii Democrate 
Populare Laos. Zj națională.

— Timp de două zile are loc, ia Paris, reuniunea 
miniștrilor agriculturii din țările membre ale OECD.

3 decembrie
— Reuniunea Consiliului Pieței Comune se des

fășoară, timp de două zile, la Copenhaga.
— Președintele Portugaliei, Ramai ho Eanes, face 

o vizită de trei zile în Guineea Bissau.
4 decembrie

— I-a Delhi se închid Jocurile Asiatico.
5 decembrie

— în 1946 a fost înființată, în R.P.D. Coreeană. 
Agenția Centrală Telegrafică Coreeană — ACTC.

— Se deschide, la Miami, a șasea conferință pen
tru comerț și dezvoltare a țărilor din bazinul Carai
bilor.

— Sărbătoarea națională a Regatului Thailanda. 
Ziua de naștere a regelui Bhumibol Adulyadej (55 ani).

— La Bogota se desfășoară, între 5—11 decem
brie, al VlII-lea congres al muncitorilor latino-ame- 
ricani.

I
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Sticlele si borcanele goale se pot prede 

magazinelor Alimentara și de Legume-fructe 

9 la schimb;
• contra marfă

• sau numerar
Contrîbuiți, astfel, la reintroducerea in 

circuitul economic a unor însemnate resur-
se materiale

VÎND casă, Tăkacs Fran
chise, str. George Eneseu 
nr. 6 Petroșani. (1461)

CAUT femeie în vîrstă 
îngrijire copil la domici
liu. Telefon 44437, după 
ora 15. (1438)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Ildugafitse Aloys, 
eliberată de Institutul do 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1454)

PIERDUT port-ehei maro 
de formă triunghiulară.

ANUNJ URI

telefon 42.195. Găsitorului 
recompensă. (1455)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tode- 
rică Vasile. eliberată 
I.U.M. Petroșani. O 
clar nulă. (1456)

PIERDUT carnet
dent și legitimație biblio
tecă (periodice) pe nume
le Popescu Gheorghe, eli
berate de Institutul de mi
ne Petroșani. Le declar 
nule. (1457)

DE FAMILIE

de 
der

stu-

SOȚIA Victoria, fiica Ioana, fiul Valentin, gine
rele Ștefan, anunță încetarea din viață a celui care 
a fost soț, tată, bunic, socru

URSI CA TRAIAN
înmormântarea va avea loc in. Deva, azi ora 14. 

(1 458)

SOȚ1A Ana, copiii [rina și Rudy, nepoții Arthur 
și Georgiana anunță cu adînc-ă durere încetarea din 
viață a scumpului lor soț. tată și bunic

D1ZMACEK. IULIU
Inmormîntarea va avea loc azi, 30 noiembrie, ora 

15,30 din strada Aleea Trandafirilor bloc IV sc. 8 
ap. 80, Petroșani.

țSOȚIA Aurelia, copiii Oana și Rareș, fratele Mir
cea, cumnații și cumnatele anunță împlinirea a doi 
ani de eînd ne-a părăsit pentru totdeauna neprețui
tul nostru ,

PAUL. ROMANESCU
Ii vom păstra mereu neștearsă amintirea..

II I ■ ■■■ ■■ I. IUI ......... . ■■ rn

<U42 414 43, 42444 (secții). DMtUl: Tipograf» Petroșani str N Bâfcescu - 2.


