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Constructori crescuți pe șantierele Văii Jiului

Deși foarte tinere, în majoritate absolvente din acest an și anul trecut ai
Liceului industrial din Vulcan, componentele echipei de bobinatori condusă
de Ioșif Szigheti de la atelierul de bobinaj al U.E. Paro.șeni efectuează lucrări 
complexe ce dovedesc o bună pregătire profesională.

Deși foarte tinere, în majoritate absolvente din acest an și anul trecut al 
Liceului industrial din Vulcan, componentele echipei de bobinatori condusă 
de Ioșif Szigheti de la atelierul de bobinaj al U.E. Paro.șeni efectuează lucrări 
complexe ce dovedesc o bună pregătire profesională.
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în orașul Pefrila
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Frații Gheorghe și Petru Grozavii, doi construe 
tori harnici și prîcepuți.

7000 tone de 
cărbune livrat 

suplimentar
Minerii și mecaniza

torii din cadrul carierei 
Cîmpu lui Neag, ‘ care 
nu 
un

Ctitori ai împlinirilor 
socialiste

De nenumărate ori, cu
noașterea unui om, am a- , 
semuit-o cu cea a unei 
cărți. Filă cu' filă o carte 
îți dezvăluie o lume apar
te, oferind cunoștințe des
pre fapte și întîmplări dem
ne de memorat. Dar tot 
așa, pas cu pas, din faptă 
în faptă poți cunoaște un ■ 
om, care deși constituie un 
univers individual, 
fi concretizai în linii 
nerale prin trăsături, 
nitorii de caracter, 
comportarea sa la'locul de 
muncă și în viața de fami. 
lie. Despre oamenii de pe 
frontul cărbunelui se spun 
și se scriu desigur, pe 
rit, cuvinte de laudă, 
ferica noastră ,,Bărbați ca
re onorează titlul de 
ner" stă mărturie acestui 
fapt. Aceasta nu înseamnă 
însă că oameni asemănători 
nu pot fi întîlniți și la alte 
locuri de muncă. Dimpo
trivă, astfel de bărbați ca. 
re cu prisosință onorează 
titlul, meseriei pe care au 
îmbrățișdt-o pentru toată 
viața există în ateliere, în 
fabrici, pe schele.

Nu am putut să nu fac 
această asociație de idei 
atunci cînd i-am cunoscut 
pe frații Grozavii, construc
tori pe, șantierele locuințe-

lor și a altor obiective so- 
cial-culturale din municipiul 
nostru.

Cu mai bine de 17 ani 
în urmă venea din comu
na Puiești, din județul Vos, 
lui, tinăru! Petru Groțavu, 
în Valea Jiului, în căutarea 
unui rost în viață. Lăsase 
în urmă șase frați. După 
o scurtă perioadă de timp, 
constructorii din cadrul 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H. văzîndu-l 
harnic, sirgutacios și ascul
tător l-au îndrumat spre 
meseria de zidar. S-a ca
lificat zidar ta școala ves
tiți lor constructori din e. 
chipa lui Dumitru Postata- 
che. in cei 11 ani de me
serie, viața lui a cunoscut 
satisfacția împlinirilor so
cialiste așa cum a cunos
cut-o dealtfel oricare om
care și-a întemeiat în mod 
cinstit viața pe muncă și 
hărnicie. A devenit în pre
zent „om de bază", după 
cum îl caracterizează șeful 
formației de zidari, Dumi
tru Postolache, 
și tehnicianul
Prodan, secretarul 
nizației de partid

sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului.

Pe baza amplelor măsuri 
adoptate din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
vederea modernizării și 
dezvoltării extracției de 
cărbune, unitățile miniere 
din Petrila au beneficiat de 
un sprijin substanțial. An 
de an a crescut dotarea 
tehnică a minelor Petrila 
și Lonca. In procesul ex- Petrila care în luna no 
fracției au fost promovate 
tehnologii avansate, de 
randament sporit, s-a acți
onat pentru reducerea 
fortului fizic, - pe

, creșterii nivelului
al producției și a gradului 
de pregătire profesională 
a personajului muncitor.

Doar 
despart 
mă c 
acestui 
Națională 
moment cu profund ecou 
în viața întregului popor, 
care va imprima un nou și 
puternic impuls producției 
de bunuri materiale și 
creației spirituale din țara 
noastră, activități consacra
te edificării societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintării Româ
niei spre comunism. In 
acest context se înscrie și 
activitatea desfășurată 
colectivele muncitorești 
orașul Petrila care, 
frunte cu organizațiile 
partid, acționează tot mai 
stăruitor pentru înfăptui
rea obiectivului fundamen
tal stabilit de Congresul al Climatul de muncă ștator- 
XII-lea, pentru îndeplinirea

■ ■■■■'■ ■ ■■■■ -■■■■ ■■ ■ ■

cîteva zile 
de cel mai de 

eveniment politic al 
an — Conferința 

a partidului —

cuceririlor tehnice și știin
țifice are un permanent e- 
fect stimulator, făcînd să 
crcaseă aportul propriu ai 
colectivelor, al cadrelor de 
ingineri și tehincieni la so
luționarea problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea 
extracției de cărbune. Con
semnăm, în acest sens, suc
cesul plin de semnificații 
obținut de colectivul minei

demult au realizat 
succes de renume 

extragerea a 125 000 
tone de cărbune

de 
din
în
de

e- 
seama 
tehnic

nicit în urma promovării

iembrie a depășit sarcinile 
de plan, situindu-se chiar 
peste media planificată a 
trimestrului I 1983. Este 
rezultatul unor intense ac-

Gavtilă DAVID, 
prinț-secretar al Comitetului 

orășenesc de partid, 
Petrila

tContinuare tn pag. a 2-a.
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de __
cocsificabil peste sarci
na de plan, continuă și 
în luna decembrie să 
se situeze pe primul 
loc în întrecerea socia
listă din Valea Jiului 
pentru a da țării cit 
mai mult cărbune. Ast
fel numai în prima de
cadă de lucru din luna 
decembrie, acest har
nic colectiv de muncă 
a livrat economiei na
ționale peste prevederi 
7000 tone de cărbune 
cocsificabil.

Aceste succese remar
cabile sînt raportate în
deosebi datorită reali
zării unor productivi
tăți zilnice medii de 14 
tone de cărbune pe 
post.

Sectorul V al I, M. Lupeni
SI

Cu planul anual îndeplinit
• La zi, 12 423 tone de cărbune cocsificabil

> A devenit o 
r> pentru colectivul
; rului V al I.M.
$ să încheie înainte
i men sarcinile anuale

tradiție 
secto- 

Lupeni 
de ter-

producția fizică de căr
bune cocsificabil ; același 
succes l-a - înregistrat și 
în anul trecut, ocupînd un 
loc fruntaș în întrecerea

extras peste prevederi
sectoarelor productive ale 
celei mai mari mine din 
bazin. încă din prima 
lună a acestui an, oa
menii muncii de aici —

minerii brigăzilor con
duse de Vasile Rusu, Vie- , 
tor Butnariu, Nicolae 
Rusu, Dumitru Boca, Ion 
Rotaru și Ion Trif —, 
„meseriașii1* sectorului — 
30 de electrolăcătuși în 
grija cărora se află ze- , 
cile de utilaje care com
pun bogata zestre tehni
că ce-i ajută pe' mineri , 
să extragă cărbunele — 
precum și maiștrii și in
ginerii, au pornit hotărîți 
la drum rîvnind și in 
acest 
cului 
cerii.
II, ei
mî’ndrie că această hotă- 
rîre și-a găsit materiali
zarea prin efortul fiecă
rui om în parte, colecti- 

■vul sectorului V îndepli
nind sarcinile anuale la 
producția fizică de cur-

Anton HOFFMAN

iContinuarg pag. a 2-aj

an la ocuparea lo
de frunte al între- , 
Ieri, în schimbul ' 
au raportat cu

(Continua?« tn puQ a l-a.
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CU TOȚI INDICATORII DEPĂȘIȚI *.........
In pagi na a 2-a :

Calde felicitări adresate fruntașilor la ieșirea din șut
Foto: Șt. ..NEMECȘEK

Călimară de

în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, co
lectivul autobazei Petro
șani a C.M.V.J. se prezin
tă cu succese deosebite. 
Volumul total al transpor
turilor efectuate de la în
ceputul anului este cu 593 
de mii de tone mai mare 
decît sarcina prevăzută 
în plan.

De remarcat și faptul 
că indicele de utilizare a 
covaci iuților de transport 
din H ia'< ---Uc depășit cu

opt procente în compara
ție cu sarcina de plan. Ca 
urmare a preocupării pen
tru buna întreținere a u- 
tilajelor din dotare, a evi
tării circulației în gol a 
mijloacelor de transport, și 
a depășirii principalilor 
indicatori ai activității e- 
conomico-financiare, colec
tivul autobazei raportează 
și realizarea unor însem
nate beneficii suplimenta
re. (V.S.)

Fazele municipale 
ale Festivalului na
țional „Ci n t a rea 
României".
în progres vizibil
FORMAȚIILE DE 

TEATRU Șl 
BRIGĂZILE 
A R TI S TI C E

Intre galaxiile umane, 
cea ctitorită de Guten
berg, se bucură de o 
prețuire deosebită, în- 
trucît breslașii tipogra
fiilor cern din nopțile 
cernelii lumina gânduri
lor și ideilor înaintași
lor și contemporanilor, 
perpetuează in simboluri 
eternul uman, in acest 
fel rîndurile de ziar sau 

ț carte se împletesc în vi- 
l itor, mulțumită 
? niei lor. Breaslă de vred- 
' nici muncitori, tipogra- 
1 fii s-au impus în primele

străda-

rtnduri ale mișcării 
voluționare, fiindcă 
durile de plumb 
păstrat doar căldura de
getelor lor, ci și a sufle
tului împurpurat de cele

re- 
rîn- 

n-au

mai nobile idealuri, Și 
atunci cînd a fost nevoie, 
ati înfruntat toate greu
tățile, nici măcar pt um
bli represiunii nu i-au 
îngenuncheat, deși multe 
jertfe au dat. Moment

— symbolical luptei pen
tru dreptate socială, ziua 
de 13 decembrie 1013
este înscrisă, cu litere
de aur, în epopeea popo
rului român, iată de ce, 
in decembrie, cinstim 
pe urmașii martirilor li
bertății, vrednici făclieri 
ai cuceririlor noastre so
cialiste. dată de ce, a- 
ceste modeste rînduri, 
din acest chenar jubiliar, 
se vor impregna cu 
neală din călimara 
fletUlui și vor iriza 
gostea, stima tuturor 
lor care le citesc.

cer-
stt"

dra
ce-
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„Pentru liniștea planetei" — montaj literar-muzical realizat de artiștii a- 
matori de la Clubul muncitoresc Aninoasa. Foto : Șt. NEMECSEK

formațiile de teatru și brigăzile artistice
s-au prezentat membrii e- 
chipei de teatru în limba 
maghiară, cu piesa „Familia" 
de Dan Tărchiilă.

Cosa de cultură din Pe
troșani - în sfîrșit la apo
geul posibilităților sale - a 
adus pe scenă interpreți de 
autentic talent (George Ne. 
graru, loan Velica, Virginia 
Zăvoi, Constantin Popa) în 
„Vespasian al doilea'1 de 
Ion Dinescu. ridicînd nivelul 
spectacular aproape de rea
lizările profesioniștilor. „Fot
bal cu peripeții" de G. Ne- 
graru - spectacol de teatru 
pentru copii - aduce la o 
exaltare a rîsului și publi
cul matur prin verva, umorul 
și inocența dezinvolt jucate 
de toți actorii. „Păcală -ar
gat11, piesă folclorică de Pe
tre Dulfu, a fost cea mai 
inedită reprezentație din con-

Ctitori ai 
împlinirilor 
socialiste

Formațiile de. teatru, mon
tajele literar-muzicale și re. 
citatorii și-au dat sîmbătă 
întîlnire pe scena Palatului 
cultural din Lupeni, în ca
drul fazei municipale a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României". Duminică, în sala 
de spectacole a clubului din 
Lonea au intrat în concurs 
brigăzile artistice, grupurile 
satirice, interpreții indivi
duali de satiră și umor, for
mațiile de dans tematic și 
modern.

Raportindu-ne la ediția 
trecută, o concluzie care se 
impune de la prima vedere 
este saltul valoric și spori
rea cantitativă a formațiilor 
ce reprezintă două genuri 
artistice cu pregnante func
ții educative : teatrul și bri
găzile artistice. Nu aceeași 
afirmație o putem accepta 
vorbind despre montajele 
literare și grupurile coregra.
fice, ele staționind încă în curs, 
zona rigidității scenice sau

. a simplismului și pripelii în
, pregătire.

Clubul muncitoresc Lonea, 
care încearcă de mai mulți 
ani să-și fundamenteze un 
prestigiu în mișcarea teatra
lă de amatori a pus în sce
nă anul acesta piesa într-un 
act „Idee" de Petre Bărbu
lescu și alta în trei gete - 
„Nu ne naștem toți la ace
eași vîrstă" de Tudor Popes
cu. Majoritatea interpreților 
și-au etalat siguranța și ex
periența scenică (Dumitru 
Olteana, Simion Rogobete, 
Petru Dan, Alexandru Surd). 
In distribuția piesei lui 
Popescu am remarcat ca 
plăcută surpriză rolul 
compoziție, singurul din 
tregul concurs, realizat 
Liliana Vișan.

Teatrul muncitoresc „Ana 
Cotda" din Lupeni (secția 
română), cu evoluții în cres
cendo de la un spectacol la 
altul, a prezentat un dina
mic și savuros fragment din 
„Opinia publică" (A. Baran, 
ga), acest colectiv artistic fi
ind incontestabil, cel puțin 
momentan, cea mai produc
tivă și mai entuziastă trupă 
din teatrul amator al Văii 
Jiului. In nota obișnuită, adu
că manifestînd seriozitate 
și reale înclinații actoricești

T. 
o 

de 
în
de

(Urmare din pag. 1) 

țiuni întreprinse pentru 
organizarea superioară a 
producției și a muncii și 
întărirea asistenței tehnice 
de specialitate, precum și 
al /abnegației muncitorești 
dovedite de un mare nu
măr de formații de lucru 
fruntașe. Se cuvine să ară
tăm că șr colectivul minei 
Lonea a obținut importan
te creșteri de producție și 
a acumulat o experiență 
bogată pe linia moderniză
rii producției. Pentru anul 
1983 ambele colective au 
stabilit măsuri corespunză
toare, din dorința de a 
contribui tot mai mult la 
întărirea balanței de mate
rii prime a țării, la accele
rarea ritmului de progres 
al societății noastre socia
liste.

Orașul Petrila beneficia
ză de un important program 
de investiții industriale și 
social-culturale. Se lucrea
ză intens pentru dezvolta-

I
I
I

■ EXPOZIȚIE. In cinstea 
Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, 
mîine, ora 16, la clubul 
sindicatelor din Lupeni se 
va vernisa o expoziție de 
grafică și pictură în ulei. 
Expozanții sînt Maria Pop, 
Tiberiu Halasz șl Ion Gal.

^CINEMATECA, IN A- 
CEASTÂ SAPTAMINA. As-

ricani) au declamat cu sim
țire, cu putere de transpu
nere, de zbor spre uranica 
sferă a lirismului, o emoțio
nantă poezie.

Brigăzile artistice au scos 
în „avanscenă" mișcarea a.r-

...t.jHiuniiuuiiiiiriiiiiiiiiii/iiiiiiiliiiiiiiiirinii'fH'»»’"
Fazele municipale ale Festivalului național

,Cîntarea României44

coeren-
în-

fimuumHUwrwr^wemuummuuummmmnmnnHf

Neașteptată, rapidă, ma. 
turizarea formației din Vul
can cu „Ultima șansă" de 
Radu F. Alexandru, artiștii 
amatori acordă... șanse de 
confirmare publică unui spec
tacol pînă nu demult lipsit 
de forță. Ca și in urmă cu 
doi ani, clubul muncitoresc 
din Aninoasa a făcut doar 
act de prezență cu „Portret 
în cărbune" de Paul Costes-
cu.

Dintre montajele literar- 
muzicale, demn de consem
nat prin sensibilitatea in
terpretării (muzică pe două 
voci I) a fost (în compensa
ție ?) acela al clubului din 
Aninoasa. Celelalte (spitalul 
orășenesc Lupeni, I.M. Lu. 
peni, clubul Petrila) n-au iz
butit să dea rezonanță ar
tistică unor texte cu o în
cărcătură emoțională pene
trantă.

Recitatorii Teodora Mesza- 
roș, Arpad David (ambii, Lu
peni), Cristina Popescu, Ni
cu Rebegea (clubul Aninoa
sa), Ion Țigăntele (cenaclul 
literar „Flori de mină

tistlcă de gen din Vulcan 
și, mai ales, din Petrila. Pre- 
parația cărbunelui Coroești, 
spitalul orășenesc, întreprin. 
derea de confecții, mina 
Paroșeni și I.C.S. Mixt aii 
reprezentat Vulcanul. Briga
da artistică de la Coroești, 
sincronizată scenic, cu vir
tuți interpretative (aplomb, 
muzicalitate, vivacitate), cu 
un text tăios, atestă o înde
lungată și sîrguincioasă 
gătire. Brigada artistică 
spitalului din Vulcan, 
bițioasă, virulentă, iar 
terpreții ni s-au părut

pre- 
a 

am
in- .

. , .- . . , cei :
mai înzestrați pentru acest 
gen artistic.

In continuarea ediției tre- 
cute, Petrila se înscrie pe o 
curbă ascendentă. Grupuri
le satirice (I.M. Petrila ț și 
clubul Lonea) și brigăzile 
artistice (preparație și clu- ț 
bul Lonea) și-au -■ conturat i 
deja 6 notă specifică. Cea . 
mai critică și rnai mobilă 
formație (mina Petrila), cea 
mai teatrală, realizată cu 
simț regizoral și impecabil 
costumată (preparație)

mai rafinafă și mai 
lă (clubul Lonea) s-au 
trecut în a întări prestigiul 
orașului în fața ■ celorlalte 
competitoare. • ■

Brigăzile artistice ale I.M. 
Bărbăteni (alertă, cu ritm), 
I.F.A. „Vîscoza" (cu un text 
ce emană un haz spumos), 
și preparație (costumație cu 
valențe plastice) și I.C.S. 
Mixtă au fost solii Lupeniu- 
lu.i. Evoluția lor s-a situat la 
un nivel mediu, ca Și aceea 
a brigăzii artistice de la U- 
ricani.

O observație nedorită - 
Petroșaniul, cu cele mai 
multe întreprinderi și institu
ții, a fost o palidă expresie 
a posibilităților sale. „Cas
cadorii rîsului" din grupul sa
tiric „Trio veselia" (Casa de 
cultură) au fost singurii care 
au salvat onoarea, cam și
fonată, a petroșenenilor.

Grupurile coregrafice (dans 
modern și tematic) au pro
bat lipsa acută a unor ins-

celorlake

tructori competenți. Unde 
sînt absolvenții. Școlii popu
lare de artă ? Trioul de dans 
modern (Școala populară de 
artă), dansul tematic al Ca
sei de cultură, solista de dans 
clasic Gabriela Fodor (toate 
instruite de praf. Nicolae 
Zăblău), solistă Clara Lap- 
sanschi (Petrila) și 
de dans modern al 
din Vulcan, singurul 
să se perfecționeze, 
desen mai complex 
sului, ni se par a fi 
nivelul mediocru la care s-au 
oprit celelalte competitoare.

Cîștigurile sensibile ale e- 
tapei de masă a actualei 
ediții a Festivalului „Cînta- 
rea României" se semnalea
ză în domeniul teatrului și 
al brigăzilor artistice. In 
privința montajelor literar- 
muzicale, a dansului modern, 
clasic, tematic etc. mai sînt 
încă multe de făcut..

grupul '. 
clubului 

dispus 
cu un 

al dan- 
peste

I 
I

I
I
I
I
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loan LASCU

Formația de teatru scurt a clubului muncitoresc 
Lonea, prezintă piesa „Idee" de Petre Bărbulescu. 

Foto: Cristian ȘTEFAN

rea capacității de preparare 
a cărbunelui — investiție 
amplă, pe baza căreia va 
spori în mod considerabil 
potențialul economic al ora
șului. Pe plan social, con
tinuă construcția de locuin
țe cu prioritate pentru

Obiectivul 
prioritar

mineri. Sînt prevăzute și 
obiective de mare interes 
economic și social ca de 
pildă magazinul universal, 
noul local al poștei ,se lu
crează la modernizarea cir
culației rutiere, se fac ame
najări locale, prin forțe 
proprii, pentru dezvoltarea 
bazei materiale a activită
ților de cultură și sport. 
Obiectivele pe care le rea
lizăm, cele prevăzute în 
plan pentru anii următori 
vor prinde contur: datorită

grijii nețărmurite cu care 
sîntem înconjurați, datorită 
rolului deosebit de ’ impor
tant al detașamentului mi
nerilor, în ansamblul socie
tății. întreaga politică a 
partidului și statului este 
consacrată bunăstării celor 

ce muncesc și constatăm cu 
satisfacție că în orașul Pe
trila, în Valea Jiului, sînt 
alocate în continuare fon
duri de investiții pentru 
dezvoltarea economică, so- 

. cială și urbanistică a tutu
ror așezărilor noastre mi
niere.

In preajma mărețului e- 
veniment politic — Confe
rința Națională a parti
dului — colectivele noastre 
muncitorești, sub conduce
rea organizațiilor de par
tid, își exprimă hotărîrea 
de a acționa neabătut pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
ce le stau în față, fiind 
conștiente că prin crește
rea producției materiale 
contribuie la întărirea bazei 

- economice a țării, la spori
rea bunăstării generale și 
a fiecăruia dintre noi.

tăzi, la cinematogralu „7 •
Noiembrie1* din Petroșani, i 
de la ora 18, în cadrul pro
gramului de cinematecă ■ 
rulează filmul românesc 
„Papucul Cenușăr«sei“. Joi, 
la aceeași oră veți putea 
viziona filmul „Ferma din 
A 7 on 3
■ CONCURS. Asociația 

sportivă Preparatorul - din 
Lupeni a organizat în cin
stea Conferinței Naționale 
a P.C.R. un concurs de șah. 
Participă iubitorii acestui 
sport al minții, atît ama-

tori cit și legitimați. Con
cursul se desfășoară în pe
rioada 25 noiembrie — 20 
decembrie separat pe serii, 
pentru juniori, seniori și 
sportivii' legitimați. Cîștigă- 
torilor le vor fi oferite pre
mii.

i

Rubrică realizată de
V.S. FENEȘANU

fierului 1 Petroșani. Iar 
pe plan individual se mîn- 
drește că are patru copii, 
o familie unită, în care co
piilor le este asigurat un 
viitor luminos și calea des
chisă oricărei aspirații pro
fesionale.

La puțin timp, în Valea 
Jiului, din cei șase frați au 

.mai venit doi, lulică și 
Gheorghe, tot pe șantierul 
din Petroșani. Acum, lă 
rîndul lor, lulică este mun. 
citor cu înaltă calificare 
la șantierul 4 instalații, iar 
Gheorghe zidar. După ce 
a lucrat cot la cot cu fra
tele său mai mare, ca zi
dar, înainte de a pleca la 
armată, Gheorghe a reve
nit „la vechea" meserie, 
pe același șantier. l-am 
întîlnit deunăzi pe schele 
care „îmbrăcă" noul 
tru din Petroșani, (,e 
Gheorghe și pe Petru Gro- 
zavu. După cum ni s-a des. 
tăinuit cel mai vîrstnic, au 
trăit recent un moment de 
mare satisfacție : împreu
nă, așa cum muncesc pe 
șantier, organizația de ba
ză i-a primit în rîndul co
muniștilor. Comuniștii din 
organizația de bază a șan
tierului 1 i-au caracterizat 
pe frații Grozavu, printre 

disci- 
zi- 
în 

de,

pe frații Grozavu, 
altele, ca „oameni 
plinați", harnici, buni 
dări, săritori la nevoie 
ajutorul tovarășilor 
muncă".

„Prețuirea de care 
bucurăm în rîndul celor 
care muncim, ne-a 
comunistul Petre Grozavu, 
constituie pentru noi un 
îndemn de a munci și mai 
bine, de a nu precupeți 
forțele pentru a îndeplini 
cu cinste orice sarcină ca
re ne este încredințată", 

I lată o edificatoare expre- 
'. sie d înaltei... .. conștiințe 

muncitorești, comuniste, la 
care a ajuns într-un scurt 
răstimp, un om a cărui 
viață este bazată -pstuSA j- 
că și demnitate. Cot ta Ai 
cei trei frați, adevărați 
bărbați care onorează ti. 
tlul meseriei de constructor 
constituie, prin exemplul 
lor de muncă și de viață 
demnă, un exemplu grăitor 
ai marilor înfăptuiri so
cialiste, de împlinire a per
sonalității de oameni care, 
făurind noile edificii social- 
culturale se transformă pe 
ei înșiși, îndeplinindu-și as
pirațiile și visurile.

ne
cu 

spus

Cu planul anual îndeplinit
sectorului V al I.M. Lu
peni au fost întîmpinați 
sărbătorește. A fost pre
zentă fanfara întreprin
derii, au fost " prezenți 
pionieri — fii și fiice ale 
fruntașilor —, cadre din 
conducerea colectivă a 
întreprinderii, membri ai 
organului orășenesc de 
partid. Colectivului frun
taș i-au fost 
calde felicitări 
succesele raportate, 
rea de a obține noi 
în materializarea 
deratului „Țării, cit 
mult cărbgne !“, în 
lizarea exemplară a 
cinilor care revin colec
tivului în anul 1983, în 
anii viitori ai cincinalu
lui. Sărbătoriții, au asi
gurat pe cei prezent! că 
prin măsurile tehnico- 
organizatoriee și politi
co-educative, întreprin
se, sarcinile fizice ale 
anului 1983 sînt temeinic 
pregătite. în unanimitate 
minerii sectorului, au 
exprimat hotărîrea lor 
fermă de a contribui din 
plin și în viitor la creș
terea producției de căr
bune cocsificabil pe ca
re țara îl cere.

(Urmare din pag. 1) procesului de 
sînt încredințate 
comuniști exigenți 
competenți, oameni 
spirit de inițiativă, care 
acționează cu dăruire 
pentru materializarea 
comandamentului căruia 
trebuie să-i răspundem 
cu toții prin faptele pro
prii și ale ortacilor — 
să dăm țării cit mai mult 
cărbune cocsificabil !**• 
Am aflat, de asemenea, 
de la lăcătușul Iosif 
Buși — care, pe lîngă 
participare nemijlocită în 
producție, desfășoară o 
vie activitate pe tărîm 
sindical, fiind organi
zatorul grupei sindicale 
din sector — că „au fost 
diminuate mult absențe
le nemotivate, s-a întărit 
disciplina muncii, țelul 
nostru, al organizației de 
sindicat, fiind antrena
rea tuturor membrilor 
colectivului la rezolvarea 
problemelor de produc
ție, astfel încît să extra
gem ritmic cărbune pes.

producție 
unor 

Și 
cu

bune. Exprimat în gra
iul concis al cifrelor, prin 
cele 12 400 tone de căr
bune cocsificabil extrase 
peste prevederi pînă în 
acel moment, ei raportau 
că au dat țării tot atîta 
cărbune de la începutul 
anului cit era cuprins în. 
sarcinile ce le revin 
prin preliminar pînă la 
31 decembrie.

Este un succes incon
testabil. Despre căile pe 
care le-a urmat colecti
vul în materializarea pro
priilor hotărîri ne-a vor
bit inginerul Cornel Ră- 
dulescu, șeful- sectorului, 
amintind de buna orga
nizare a muncii și de 
perfecționarea sistemu
lui de aprovizionare teh- 
nico-materială a brigăzi
lor. La fel de convingă-

, tor ne-a vorbit maistrul 
Dumitru Marin, secreta
rul comitetului de partid, 
reliefînd experiența or
ganizației din care face te prevederi, 
parte, referindu-se con- . c,um se °b*Șbuiește

. , . , , , . in cazul unor evenimente
creț la faptul de esența deosebite, ieri, la ieșirea 
că „posturile cheie ale din schimbul I, minerii

adresate 
pentru 

ură- 
cote 

dezi- 
mai 
rea- 
sar-
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Chemarea înălțimilor alpine. Foto : A. DLLA

Finala Cupei „30 Decembrie0 la fotbal

Meci de spectacc.! la încheierea sezonului
Dintr-o inițiativă valo

roasă ai cărei autori au 
fost Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și 
sport Vulcan și Asociația 
sportivă „Minerul" Vul
can s-a născut o întrecere 
pasionantă în cadrul căre
ia, deși s-au disputat doar 
două întîlniri, am văzut, 
pe alocuri, fotbal mai 
mult, mai curat decît nc-au 
oferit . încleștările pe... 
puncte, din turul campio
natului.

Dacă partida de joi și-a 
pierdut echilibrul în a 
doua repriză, cînd fotbaliș
tii din Aninoasa au „că
zut", j fizic în fața colegi
lor din Vulcan, meciul de 
duminică, a cunoscut un 
echilibru prelung it peste 
limita celor 90 de minute. 
Bineînțeles, vulcănenii ar

Deci, în noul sezon alb, 
a cărui adevărată inaugura
re toți iubitorii sporturilor 
de iarnă o așteaptă cu în
frigurare, Parîngul va găz
dui o confruntare sportivă , 
de primă mărime: ediția a 

naționalXll-o a Raliului
Salvamont. In baza deciziei 
biroului Federațieibiroului Federației Române 
te Turism-Alpinism și a co
misiei naționale Salvamont, 
între' 17—22 ianuarie se vor 
desfășura în Paring între
cerile echipelor Salvamont 
din țară, întreceri care re
prezintă faza finală a pro
gramelor de instruire ale șco
lilor .naționale Salvamont din 
etapele de vară-iarnă. Op-' 
țiunea pentru Paring ca loc 
de desfășurare â noii ediții 
a Raliului are Id bază con
dițiile de teren deosebit de 

oferă masivul 
pentru pro- 
ce leincum- 

? și, desigur, 
incontestabilă 

existența în o-

lor în caz de accidente, Or, ■ 
dat fiind că vor participa e- 
chipe din centrele cu cele 
mai bune tradiții in salvarea 
montană, ca cele din Sinaia, 
Brașov, Baia Mare, Cîmpu- 
lung, participarea la probe

le raliului necesită o pregă-

— Tocmai pentru că vom 
fi echipă gazdă, calitate ca
re obligă... îndrăznesc să a- 
firm că nu sintem în forma 
cea mai bună. Cu pregăti
rea tehnică stăm bine. Doar 
avem „în spate" experiența 
a 12 ani de activitate efec
tivă, a școlilor anuale Sal-

22 ianuarie 1983
Parîngul va găzdui

RALIUL NATIONAL 
„SALVAMONT11

- Pentru că știm din ex
periență că' va trebui să 
facem față unui arbitraj 
foarte sever ; o penalizare 
la orice probă te poate co
borî în coada clasamentului.

- Ce antrenamente face 
echipa ?
- Echipa se antrenează cu 

seriozitate, cu ambiția de a 
nu se face de rîs. Facem an
trenamentele cele mai difi
cile : coborirea în rapel, 
Iergări, orientare în teren, 
fapt, aici avem emoții, 
ceastă probă e de mare 
ficultate, de uzură

Să alergi.

putea invoca odihna de 
care a beneficiat echipa 
din Paroșeni (în semifina
le, adversara sa, Minerul 
Lupeni, nu s-a prezentat, 
considerîrid probabil că o 
vacanță mai activă i-ar 
dăuna!?).

Din start echipa mine
rilor din Paroșeni î.și a- 
firmă intențiile ofensive, 
concretizîndu-și ușoara do
minare teritorială încă din 
min. 12 : o nesincronizare 
a fundașilor centrali, din 

.Vulcan, Frățilă și Cătuț, 
îi permite o „evadare" lui 
Gîtan care înscrie* pe lin
gă Olteanu, 0—1. Gazdele 
acuză șocul golului și ju
cătorii de la Paroșeni mai 
datează trei situații bune 
prin același Gîtan (de do
uă ori) și Boloș.

Dacă pauza consemnea
ză un avantaj meritat 
pentru Minerul Paroșeni, 
repriza a doua dovedește 
că elevii antrenorului Bul- 
bucan nu vor să piardă o- 
cazia de a cuceri trofeul 
primei ediții a Cupei „30 
Deeembrie". Dar pripeala

lui Voicu, I.akatoș și Pos- 
telnicu, lipsa de precizie 
a șuturilor lui Frățilă și 
lacov, fac ca timpul să 
treacă în favoarea :lui Bo
loș et comp. Timp de ca
re mai trage și portarul 
Goge, sancționat de arbi
tru cu două minute de pre
lungiri, ceea ce se dove
dește de bun augur pen
tru Minerul Vulcan, care 
obține — meritat — golul 
egalizator:: Voicu. îl vede 
demarcat în careu pe Fi
licide, acesta i „întoarce" 
mingea și de la 10 metri 
înscrie pe jos : 1—1. Pre
lungirile : regulamentare 
(de două ori 15 minute) nu 
aduc modificări așa că ur
mează... loviturile de la 11 
m. Pentru Minerul Vulcan 
înscriu Frățilă, Voicu, Fi- 
liche, Lakatoș și Puțura, 
iar pentru Minerul Paro
șeni Boloș, Florescu, Gîtan, 
dar ratează Lăzăroiu ! Sjor 
final 6—4 pentru Minerul 
Vulcan...

Alexandru TĂTAR

Ecouri după marea 
performanță a craiovenilor
• 5 minute cu Jan Kaiser • Pariul lui Cămătaru

prielntce ce le 
nostru muntos 
bele complexe 
bă concursul 
un fa-' -de o 
semnificație : < 
rașul nostru a unei echipe 
Salvamont cu tradiții presti
gioase. In orice caz, opțiunea

■ Pregătirea acestei întreceri a bărbă
ției și iscusinței pune în fața echipei gazdă 
exigențe deosebite și nu numai a echipei...

A doua zi după epuizanta partidă a studenților 
craioveni cu Girondins Bordeaux, în sala de recepție 
a hotelului „Lido" din Capitală, colaboratorul nostru 
Ionel Piscaru a avut fericitul prilej să-l întîlnească 
pe arbitrul olandez Jan Kaiser, cel care oficiase la 
centru confruntarea din stadionul Băniei. S-a adresat, 
în humele cititorilor ziarului „Steagul roșu" din Pe
troșani, ' cavalerului; fluierului din „țara lalelelor", 
care a avut amabilitatea să accepte ideea unui scurt 
interviu. ■ ....... . .. e.

ă- 
De 
A- 
di-

fizică 
deosebită. Să alergi, bună
oară, 20 km cu tot materia
lul în spinare nu e ușor. Ne 
antrenăm însă cu toată răs. 
punderea. Pînă acum am 
avut antrenamente doar 
minica. Or, aceasta e 
puțin pentru a fi apți pen
tru un concurs național. De 

; aceea, din această săptămî- 
nă vom trece la două an
trenamente colective pe săp- 
tămînă, aici». în Paring.

Țin să subliniez că ne-am 
bucurat de toată înțelegerea 
și de ajutorul organelor locale. 
Le mulțumim și contăm în 
continuare pe sprijinul ne
cesar. Performanțele noastre 
la raliu vor servi prestigiului 
orașului, municipiului nostru, 
mișcării sportive din Valea 
Jiului. Noi vom face tot ce 
depinde de noi, pentru 
găti rea noastră. Și mai 
râm că și zăpada ne va 
în ajutor...

- Deocamdată... 
succes în pregătiri !

loan DUBEK

du- 
prea

nia ? Ce părere aveți des
pre publicul nostru spor
tiv ?

— Am venit pentru pri- » 
ma-oară în țara dv. M-au

. impresionat numărul mare ■ 
de spectatori, într-uii alt i 
oraș decît Capitala dv., 
dar mai ales disciplina 
galeriei și eforturile orga
nizatorilor.

—• Ce jucători v-au im
presionat?

— De la craioveni : Că
mătaru, Bălăci, Ștefănes- 
cu și Țicleanu, de la Bor
deaux : Trdsor și Țigana. 
Cîțiva dintre jucătorii na
ționalei franceze au 
luat totuși sub 
lor, mă refer la 
Lacombe.

Mulțumind 
fotbalului românesc pen
tru amabilitate, colabora
torul nostru a avut, apoi, 
vineri, șansa de a fi în 
compania antrenorilor fe
derali Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu, a înain
tașului craiovean Rodion 
Cămătaru, în momentul 
cînd telexul federației de 
specialitate a»unța noul 
adversar al Universității 
în Cupa U.E.F.A. — F C. 
Kaiserslautern. Jucătcj ui. 
despre , care arbitrul Jan. 
Kaișer s-a pronunțat că 
„poate ține în spate o e- 
chipă întreagă", a exclmat:

— Ne vom califică în se
mifinalele Cupei U.E.F.A.; 
sînt în stare să fac pariu 
cu oricine, pe oricît.

Nu vom. stărui asupra 
argumentelor vîrfului de 
atac al naționalei noastre. 
Sintem, ca suporteri 
balonului rotund de 
malurile-aceluiași rîu, 
lături de formația care 
reprezentat cel mai 
de-a lungul întregii 
istorii, fotbalul românesc,

tire pe măsură.
- In ce constau aceste

echipă gazțiă în fața exi
gențelor noii ediții a raliu
lui ?
Cel mai în măsură să răs. 

pundă acestor întrebări este 
șeful echipei Salvamont din 
Petroșani, Dumitru Birlida. 
Deci, are cuvîntul :

— Participarea la probele 
raliului presupune o bună 
pregătire medicală în acor
darea primului ajutor, dar 
și pregătire tehnico-sportivă 
și, mai ales, o condiție fizi
că la nivelul probelor de

■ concurs. ’ ’ < ’
- Și cum se prezintă 

echipa gazdă ?

ne onorează ca gazde, dar pregătiri? Cum Se prezintă
ridică și destule exigențe. E- 
xigențe în fața echipei gazdă 
și a tuturor celor care vom 
fi nu doar martori ci și par
ticipant! la spectacolul, dar 
mai ales la confruntările dîr- 
ze ce le va oferi desfășura
rea raliului. Pentru că, înain
te de toate, raliul va consti. 
tui o confruntare dirză, o 
verificare exigentă O ț-adu- 
lui de pregătire a fiecărei 
echipe, a rezistenței fizice 
a componenților echipelor, 
a capacității lor de orienta
re în teren, a promptitudinii 
șT' competenței intervențiilor

vamont, a celor 7 raliuri na. 
ționăle la care am partici
pat, iar la edîțip din '81 do 
la Sinaia arh cîștigat locul I 
la una din probele cele mal 
dificile : coborirea în rapel 
cu accidentatul ți tot mate
rialul din dotarea echipei în 
spate. Toți cei 10 membri ai 
echipei și cele două rezerve 
sînt schiori și alpiniști foar
te buni, cunosc regulile și 
tehnicile de salvare, stăpî- 
neșc bine akya. La pregăti
rea medicală - pe care o 
facem cu unul din compo
nență echipei specialist în 
materie — asistentul medical 
Ludovic. Pop - stăm de a- 
semened bine.

— Atunci de ce atîtea e- 
moții ?

pre- 
spe. 
veni

mult

*1

ro
pe

de
cei

— Cum vi s-a părut în- 
tilnirea de miercuri ? Dar 
evoluția Universității ? 
Poate aspira echipa 
mână Ia consacrare 
Plan internațional ?

— A fost un meci 
mare luptă, în care
mai buni au cîștigat. For
mația dv. a realizat o 
mare performanță — du
pă ce a pierdut la limită 
(0—1) în fața unei echipe 
în care evoluează mulți 
jucători di® naționala . 
Franței, pe gazonul din 
Bordeaux ; a reușit apoi 
să-și valorifice avantajul 
terenului propriu, la un 
scor care să îi permită ca
lificarea în turul IV al 
Cupei U.E.F.A. Șl pe mai 
departe, fotbaliștii craio
veni au obligația să-și de
monstreze valoarea.

I — Ați mai fost în Româ-

evo- 
valoarea 

Giresse și

oaspetelui
fotbalului românesc pen-

• Luptele libere, iată o LUPTE
disciplină sportivă a Văii, ------- ~------
care cîștigă, cu consec- || I 
vență, în plan național și ■ AlfîlA! 
chiar internațional, o bi
nemeritată reputație, măi 
ales în competițiile copi
ilor, juniorilor și cadeți
lor. Astfel, recent, Aron 
Cîndea (Clubul sportiv șco
lar Petroșani) și-a îmbogă
țit panoplia cu trofee, săr- 
bătorindu-și Cea de-a 18-a 
aniversare la Cottbus 
(R.D.G.), prin cucerirea u- . 
nei. noi medalii de bronz, 
la categoria 65 kg în cadrul 
celui de-al patrulea con
curs internațional, la care 
a participat în acest an.
• La Tg. Mureș, în ca

drul concursului republi
can de toamnă (în decem- 
bfie ?), juniorii și cadeții 
celor două garnituri din

LIBERE

Valea Jiului au avut 
comportare meritorie, ma
terializată în poziții frun
tașe,
individuale, cît și pe echi
pe. Bineînțeles că Aron 
Cîndea și-a onorat presti
giul, -dar, obosit după lun
gă deplasare dih R.D.G., 
a demarat mai greoi. A 
învins pe Al. Tureac (Brăi
la) la puncte (8—3), Daniel 
Păun (Craiova) prin 
Ion Porumb (Oradea) 
Iulian Miu (Steaua) 
superioritate tehnică, 
judeeîndu-și finala f 
în disputa ’ cu vechiul său 
prieten de lot național, 
clujeanul Călin Niri (4—-2).

o Finala mare l-a găsit bine 
„încălzit", constănțeanul 
N. Străjeru, nereușind să-i 

atît în clasamentele împiedice cursa spre me
dalia de aur, singura care 
îi lipsea dintre trofeele 
republicane.

La 81 kg, s-a remarcat 
tot un reprezentant al 
C.S.Ș.P., vicecampionul 
național Gelu Madear. E- 
levul antrenorului Vasile 
Făgaș a repurtat două vic
torii prin tuș în fața lui 
Eugen Grădinaru (Bucu
rești) și Lucian Olteanu 
(Tîrgoviște), dar a pierdut 
la mare luptă (7—9) întîl- 
nirea decisivă cu Aurel Be- 
caru (Sf . Gheorghe). 'îil fi-

Jiul

tuș, 
) Și 

prin 
ad- 

seriei

nala pentru bronzul între
cerilor l-a silit însă pe Pe
tre Cruceanu (Onești) să 
asculte decizia arbitrilor 
înainte de limită.

Luptătorii de la
Petrila și-au dovedit buna 
pregătire în 
cadeților, elevii 
rului Ion Corbei 
trecut chiar cele 
miște așteptări, 
primul loc pe 
sportive (22 de puncte). Ba 
chiar, la 56 kg, spectatorii 
mureșeni au avut prilejul 
să urmărească o finală... 
petrileană. Mai sigur în 
execuție, Nicolae Marma- 
liuc a cucerit medalia de

întrecerea 
antreno- 
au în- 

mai opti- 
cucerind 
asociații

■ ■■•■■■■■■»■> 
aur, în vreme ce Borneo 
Săpînțan s-a mulțumit doar 
cu argintul. Terminînd în
vingător în toate partidele 
din serie, Gheorghe Șun
că a fost totuși învins în 
finala mare, la. categoria 
75 kg. Un alt coleg de 
club, Ion Doroș , s-a clasat 
al cincilea la 48 kg.

® Ultima competiție 
anului se va disputa 
19 decembrie, cînd < 
programată etapa 
dă a campionatului repu
blican al juniorilor și șco
larilor pe echipe. în scurta 
vacanță competițională. 
sportivii din Petroșani vor 
petrece o binemeritată pe
rioadă de recuperare și 
pregătiri în cunoscuta sta
țiune balneo-climaterică 
Herculane. * -.--w: -

Ion VULPE

a 
la 

este 
secun-

ai 
pe 
a- 
â 

bine, 
sale
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congelat!
la crearea de zone denuclearizate

La orice masă

in
ATENA 13 (Agerpres). 

tn capitala Greciei s-au 
încheiat lucrările Confe
rinței internaționale cu 
privire la crearea de zone 
denuclearizate în Europa. 
Participanții, delegați și 
observatori din partea u- 
nor organizații pentru 
pace din țări balcanice și 
alte regiuni 
au făcut un 
de opinii cu 
însemnătatea 
ne denuclearizate pe con
tinentul nostru și la moda
litățile prin care mișcările 
pentru pace pot contribui 
la realizarea acestui o- 
biectiv, avansîndu-se în 
acest scop o serie de su-v 
gestii șl propuneri.

național 
apărarea 
pe larg 
în pro-

BONN 13 (Agerpres). 
La Universitatea din 
Koln a avut Ioc o mani
festare festivă dedicată 
compozitorului George E- 
nescu. Directorul Facul
tății de Romanistică, prof. 
Arthur Greive, șl atașa
tul cultural al ambasa
dei române din R.F.G. 
au prezentat viața șl o- 
pera marelui compozitor 
român.

Prezențe romanești
La Universitatea 

Bonn a avut loc o festi
vitate dedicată centena- - 
rului nașterii ilustrului 
istoric și arheolog român 
Vasile Pârvan. Viața și 
rezultatele activității ști
ințifice ale savantului 
român au fost prezenta
te într-o conferință la 
care au asistat profesori, 
studenți și reprezentan
ți ai ambasadei române.

__________________________

• Preparatele din pește congelat sini gus
toase și in întregime asimilabile.

• Peștele congelat este un aliment de 
ză fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor 
vitaminele A + D.

ba- 
și

De vînzare în magazinele specializate

ale Europei, 
larg schimb 
privire la 
creării de zo-

Pentru
soluționarea 
conflictului 
din Liban

BEIRUT 13 (Agerpres). 
într-o scrisoare adresată 
lui Philip Habib, trimisul 
special în Orientul Mij
lociu al președintelui 
S.U.A., șeful statului liba
nez, Amin Gemayel, a de
finit condițiile unei „păci 
reale și trainice** între 
Liban șt vecinii săi, in
formează agenția France 
Presse. Deși reprezintă o 
necesitate imperioasă, se 
spune în scrisoare, „pacea 
nu va interveni decît du
pă plecarea tuturor trupe
lor străine din țara noas
tră. Concepția noastră pri
vind pacea în Liban are 
în vedere ca noi să se sim
țim în mod real liberi, fă
ră a avea cea mai mică 
ostilitate, indiferent față 
de cine, și aceasta pe baza 
trăsăturilor distinctive ale 
țării1

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentan
tul Comitetului 
român pentru 
păcii a înfățișat 
poziția României
blema dezarmării, cu prio
ritate a dezarmării nuclea
re, preocuparea constan
tă și activitatea neobosită 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu vizînd salvgar
darea păcii și securității 
în Europa și^în lume. In 
context au fost puse în e- 
vidență acțiunile, inițiati
vele și contribuțiile aduse 
de țara noastră, de șeful 
statului român pentru 
dezvoltarea pe multiple 
planuri a colaborării și 
cooperării între statele bal- . 
canice,- pentru realizarea 
în această parte a Europei 
a unei zone a bunei veci
nătăți și a păcii, fără ba
ze militare și trupe străi
ne, fără arme nucleare.

Știri
VARȘOVIA 13 (Ager

pres). Făcînd un bilanț al 
activității industriei car
bonifere poloneze în acest 
an, agenția PAP relatează 
că, față de anul 1981, cînd 
s-au extras 163,3 milioane 
tone cărbune, pînă la sfîr- 
șitul lunii noiembrie a 
acestui an au fost extrase. 
174 milioane de tone, ceea 
ce a asigurat și o funcțio
nare mai bună decît în a- 
nul trecut a 
termoelectrice 
porturilor. Au 
astfel condiții
sfîrșitul anului, să se scoa
tă la suprafață o cantitate- 
suplimentară de cărbune,

centralelor 
și a trans- 
fost create 

ca, pînă la

LONDRA 13 (Agerpres). împiedicarea instalării a 
păm intui 
organiza

tă de largi sectoare al< 
opiniei publice britanice.

Circa 15 000 de persoane noi rachete pe 
au participat la o mare Marii Britanii,- 
manifestație pentru pace, 
organizată în apropierea 
bazei aeriene americane 
de Ia Greenham Common, 
unde urmează să fie am
plasate 96 rachete de tip 
„Cruise**, conform hotărî- 
rii NATO din 12 decem
brie 1979. Scandînd lozinci 
precum „Afată, acum" și 
„Ceea ce vrem noi este să 
oferim o șansă păcii", de
monstranții au format un 
mare cerc de aproape 15 
km în jurul bazei milita
re, Agențiile UPÎ și AP 
subliniază eă manifestația 
de la Greenham Common 
face parte dintr-o largă 
campanie împotriva ar
melor nucleare și pentru

de 
pescărie, în magazinele Alimentara, și prepa
rat, în unitățile GOSPODINA și de alimentație 
publică.

FILME
PETROȘANI 

iembrie: Aii Baba 
cei 40 de hoți, I-II;cei 40 de hoți, I-II; Uni
rea : Pe cer vrăjitoarele 
nopții.

LONE A : Aventuri
Marea Nordului.

ANINOASA s Caseta 
Măriei de Medicis.

VULCAN i Marea baie 
nocturnă.

LUPENI: înarmat 
foarte periculos.

URICANI ; Apărarea 
siciliana.

TV

Mica publicitate

*
LUXEMBURG 13 (Ager

pres). Din inițiativa „Comi
tetului luxemburghez de 
luptă pentru pace?, la Lu
xemburg a fost organizată 
o puternică demonstrație 
de protest împotriva pla
nurilor NATO vizînd am
plasarea de noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune în 
unele țări din Europa oc
cidentală. Manifestanții 
purtau pancarte cu inscrip
țiile : „Nu rachetelor
morții I", „Nu vrem să 
fim prizonierii rachetelor 
nucleare ale NATO !“•

în prezent eforturile asu
pra- realizării unor baterii 
cu randament Sporit și 
studiază posibilitatea am
plasării panourilor solare 
pe acoperișul turismului în 
așa fel îneît ele să-și poa- 

_____ __ ___ ,__  __ ___ tă modifica poziția în 
de cărbune, urinind ca, în funcție de poziția mașinii 
total, în acest an să fie față de soare. In acest fel,
livrate partenerilor externi se speră că se va putea
30 milioane de tone. obține reîncărcarea bate-

riilor și în mers, și nu
* numai în poziție staționa-

MOSCOVA 13 (Ager- ră, așa cum se întîmplă cu 
pres). în R.S.S. Turkmenă modelul testat, 
se desfășoară 
tarea primului

extrac- 
să fie

din țările socialiste
ceea ce va face ca 
ția globală anuală 
cu peste 25 milioane de
tone mai mare decît în a- 
nul trecut.

Pînă la începutul lunii 
decembrie, Polonia a ex
portat 26 milioane de tone

★
PRAGA 13 (Agerpres). 

Specialiștii cehoslovaci 
au . realizat primul mare 
depozit subteran de gaze 
naturale din țară. Pentru 
depozitarea gazului în ve
derea consumării lui peste 
săptămîni sau luni se uti
lizează un vechi zăcămînt 
din apropierea orașului 
Ostrava, care a fost e- 
puizat și a cărui suprafa
ță este de aproximativ 42 
de kilometri pătrați.

Se apreciază că această 
soluție tehnică prezintă a- 
vantaje deosebite în pe
rioada anotimpului rece', 
cînd consumul de gaze 
sporește.

experimen- 
electromo- 

bil sovietic z cu baterii so
lare, relatează : > agenția 
TASS, Viteza medie pe 
care o atinge această ma
șină este de 30 km/h, iar 
viteza maximă — de 50 
km/h. Ea poate parcurge 
100 de kilometri.

Realizatorii automobilu
lui apreciază că, prin mo
dificarea și creșterea efi
cienței modulelor de cap
tare a razelor solare, dis
tanța pe care 6 va putea 
parcurge mașina va fi de 
250 de kilometri, iar vite
za maximă va putea fi 
sporită la 70 km/h. Spe
cialiștii își concentrează

a celei de a 35-a a- 
niverșări a procla
mării Republicii.

12,40 Cîntece de viață 
nouă.

1 închiderea progra
mului. .
Telex.
Viața școlii. 
Publicitate .
Clubul tineretului. 
Cabinet profesio
nal pentru lucră
torii din agricultură. 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal. ;
Actualitatea econo
mică.
în întîmpinarea 
Conferinței Națio
nale a partidului.

20,45 Partid, conducător 
Iubit — cîntece pa
triotice și revolu- 

' : ționare.
20,55 în întîmpinarea 

Conferinței Națio
nale a partidului și 
celei de-a 35-a a-

„Zborui" de Mircea

13,00

16,00
16,05
16,30
16,35
17,20

în 17,50
18,00

20,00
20,20

Șl 20,35

împlinirii 
căsătoria 

mama și 
„La mu Iți

11,00 Telex.
11,05 Meserii din „vatra 

oțelului" — Galați.
11,25 România de azi, 

România de mîine 
— program de mu
zică ușoară.

11,40 Occident ’82. Vio
lența și poluarea 
artei cinematogra- 

. fice. _ • ■
12,00 Matineu muzical —> 

Mozart.
12,20 la întîmpinarea 

Conferinței Națio- 
nale a partidului și

, • ■ — — i ii—i ——————

camere' cu

celei de-a 35-a a- 
niversări a procla
mării Republicii.

21,15 Teatru în serial I
■ „Zborul" de Mircea 

Ionescu (I). ;
22,00 Telejurnal.

niversări a procla
mării Republicii. 

21,15 Teatru în serial i

Ionescu (I).
22,00 Telejurnal.

CU ocazia 
unui an de la 
fiicei noastre, 
tata vă urează 
ani!“.

Familia Koracsoni. (1508)
VÎND Dacia 1300: Lu- 

peni strada Spiru Haret 
5/42. (1514) ; '. ?Sv

SC J11 MB ‘ apartament 2 
garsonieră (zo

na strada Unirii Petro
șani). Informații strada In
dependenței 28/14, telefon 
44712. (1518)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Butu- 
ră Marian, eliberată de 
SJS.H. Vulcan. O declar 
nulă. (1515)

PIERDUT 
serviciu pe 
Lisandrina, 
sucursala 
sport Deva, 
lă. (1516)

legitimație de 
numele Barbu 
eliberată de 

Loto-Prono- 
p declar nu-

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) i 
2910, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1517)

PIERDUT certificat naș
tere, diplomă 3 ani școală 
profesională mecano-a- 
gricol șl certificat munci
tor calificat, pe numele 
Aszalos Arpad, eliberate 
de Consiliul popular Tîr- 
năveni și de Școala pro
fesională Reghin Județul 
Mureș. Le declar nule. 
(1519)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dușa 
Doina, eliberată de 
I.PĂR.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1520).

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) și 
carnet de student pe nu
mele Hilbert Laszlo, elibe-

> rate de Institutul de mine
nr. Petroșani. Le declar nule.

(1521)
PIERDUT legitimație bi-

bliotecă (periodice) pe nu
mele Glomnicu Alexandru, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1523)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihai 
Elena, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1522)

DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mac- 
si:n Marin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1524)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lenei 
Maria, eliberată de I.U.M, 
Petroșani. O declar nulă. 
(1525)

PIERDUT- carnete 
dent pe numele Popa 
Stelian și Niculescu Flo
rin, eliberate de Institutul 
de mina Petroșani. Le de
clarăm nule. (1526) *

stu- 
N.

Soțul Ștefan, copiii Ileana, Nicolae, nepoții Ra
mona, Dana, Antonela, Adrian, anunță împlinirea 
unui an de la decesul scumpei lor soție, mamă și 
bunică

STROIE ELENA
Amintirea ei va rămîne Vie în inimile noastre. 

(1505)
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