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IhcMBentele Conferinței Rationale — 
programul nostru de muncă

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Moscova, cu prilejul 

aniversării creării U.R.S.S.
Plecarea din Capitală

ÎNTĂRIREA BAZEI 
ENERGETICE 

obiectiv strategic prioritar 
pentru dezvoltarea mai puternică 

a economiei naționale
Magistralul Raport prezentat de secretarul gene

ral al partidului, Conferinței Naționale constituie un 
nou document de inestimabilă valoare programa
tică pentru întregul partid și întregul popor în ope
ra istorică de înălțare a patriei: pe culmile civiliza
ției socialiste și comuniste.

Făcînd bilanțul înfăptuirilor, Conferința Națio
nală a analizat, totodată, cu luciditate și clarviziune 
marile exigențe pe care le incumbă realizarea obiec
tivului fundamental stabilit de Congresul al Xll-lea 
— trecerea României la un nou stadiu de dezvolta-

Omagiu prin fapte 
de muncă

După cum ne-a trans
mis prin telefon sing. 
Romulus Dumitrescu de la 
I.M. Petrila, colectivul de 
oameni ai muncii de la 
sectorul III au omagiat 
prin fapte de o deosebi
tă rodnicie încheierea 
lucrărilor Conferinței Na
ționale.

Cu cele 440 de tone 
extrase peste plan, plu
sul pe care-1 raportează 
sectorul III, după în
cheierea a două deca
de se ridică Ia 1062 de 
tone. Dintre brigăzile 
care au contribuit la 
acest succes ne-au fost 
inserate numele șefilor 
de brigadă Vasile (51iș- 
că, Ion Moldovan și Eu
gen Crăsuc.

Luni dimineața, a ple
cat la Moscova tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului. 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, care, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat, va par
ticipa, la invitația Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și a 
Consiliului de Miniștri al

MOSCOVA 20 (Ager- 
pres). — Tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, care, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat, partici
pă la festivitățile prile
juite de cea de-a 60-a a- 
niversare a creării Uni
unii Republicilor Sovieti
ce Socialiste, a sosit luni

MOSCOVA 20 (Ager- 
pres). — Delegația de 

partid și de stat a Re
publicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, care par
ticipă la festivitățile pri

U.R.S.S., la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 60-a 
aniversare a creării Uni
unii Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

Din delegație fac parte 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politia Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
...ministru Si guvernului, 
Stefan Andrei, ' membru 
supleant al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe.

Sosirea la Moscova
la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, 
unde erau arborate dra
pelele de stat ale Româ
niei și Uniunii Sovie
tice, tovarășul ■ Nicolae 
Ceaușcscu și membrii de
legației române au fost 
salutați de M.S. Gorba- 
ciov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K.V. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A.K. Antonov, membru 

Depuneri de coroane
lejuite de cea de-a 60-a 
a n i V e r s a r e a cre
ării U.R.S.S., a depus, luni 
după-amiază, o coroană de 
flori la Mausoleul lui V.I. 
Lenin din Piața Roșie. •

Delegația a depus apoi 
o jerbă de flori la Mor- 
mîntul lui L.I, Brejnev 
de lingă zidul Kremlinu
lui.

De asemenea, a fost

La plecare, pe aeroport 
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de alți tovarăși 
din conducerea «le partid 
și de stat. '

Au .fost de față L.f, 
Boiko, însărcinatul eu a- 
faceri a.i. al Uniunii So
vietice la București. și 
membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceausescu buchete de" 
flori.

al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
I.I. Kabkov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., 
sef de sectie la C.C, . ăl 
P.C.U.S., O.A. Ciukanov, 
adjunct de sef de secție 
la C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți Traian 
Dudaș, ambasadorul Ro
mâniei in Uniunea Sovie
tică, și membri ai amba
sadei.

depusă o coroană de flori 
la Mormîntul Soldatului 
Necunoscut de lingă Krem
lin.

Tovarășul N i,c o I a e 
Ceaușescu și membrii de
legației de partid și de 
stat române au păstrat 
un moment de reculege
re la locurile unde au 
fost depuse coroane și 
jerba de flori.

re, realizarea unei noi calități a muncii și vieții în 
toate domeniile de activitate. în acest sens, în Rapor
tul prezentat de secretarul general al partidului în 
fața înaltului forum comunist* al țării se subliniază : 
„în ultimele trei cincinale, mai ales în deceniul 1970— 
1980, <uii înaintat pe un front foarte larg în dezvol- 
tarț’" economică, am străbătut mari distanțe istori
ce, parcurgînd mai multe etape economico-sociale și 
trecînd la făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Avînd în vedere această înaintare rapidă, 
se impune să luăm toate măsurile necesare pentru 
consolidarea marilor realizări, asigurarea unui nou 
echilibru și dezvoltarea armonioasă a tuturor sec
toarelor de activitate, pentru înlăturarea unor con
tradicții și dereglări ce s-au produs și crearea condi
țiilor necesare înaintării în continuare spre înaltele 
culmi ale civilizației comuniste. în acest sens trebuie 
înțeles obiectivul stabilit de Congresul al Xll-lea pri
vind realizarea unei noi calități și dezvoltarea mai 
puternică a bazei energetice și de materii prime".
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Una din formațiile de lucru fruntașe de la sectorul II al IM. uneam este și cea conousa ue mmerm
Victor Mezambrovschi. în imagine cunoscutul brigadier (in centrul imaginii) a.ătun de ortacii Ion Mier- 
lușcă, Nicolae Beacă, Alexandru Trupiță și Procopie Moater.
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Calitate, acuratețe, creativitate I
Calitate, acuratețe, ere- s-a ridicat taraful reu- 

a tribute- nit al minerilor 
Jiului, o autentică 
lizare, care ar 
constitui un punct 
plecare. în mișcarea fol
clorică a municipiului.

ativitate. Iată 
le ce caracterizeze cele 
două concursuri din ca
drul fazelor municipale 
ale festivalului muncii 
și creației . desfășurate 
sîmbătă la Uricani și, 
duminică, la Petroșani.

La Uricani, aproape 400 
de artiști amatori s-au 
întrecut în cadrul - con
cursului de folclor. Par
ticipare fără precedent, 
evoluții . peste așteptări
le organizatorilor. îna
inte de toate, nota 10 
pentru organizatori. Rar 
se organizează atît d> 
bine concursuri artisti
ce, la care contribuția 
tuturor factorilor de la 
nivelul orașului să se 
facă simțită atât de preg
nant: Fără îndoială, ca 
nivel spectacular, dea
supra tuturor formațiilor

Văii 
rea- 

putea 
de

Fazele municipale ale 
Festivalului național 
„Cîntarea României"

nanțe” organizatorice 
n-au reușit să ajungă 
decît ^înjumătățiți” la 
Uricani. Inexplicabilă 
lipsa tarafului și soliști
lor de la Clubul Lonea. 
O surpriză plăcută a 
creat Clubul sindicatelor 
din Petrila care 
prezentat cu taraf 
marcabil dirijorul 
Coza), dansuri 
și duet saxofoane,

I « 
t » 
I
I
I

iHfimufiinilHiH/iînmifi

Condiția esențială ră- 
mîne totuși consecven
ța 1 Soliștii Casei de 
cultură din Petroșani 
s-au ridicat (toți) la ni
vel competitiv, ca de 
altfel și grupul vocal 
de la această instituție. 
S-au remarcat, ca de o- 
bicei fluierașii din Jieț, 
care datorită unor „diso-

s-a%
(re- 

lonel 
populare 

, ® 
„performanță” pentru a- 
cest așezămint în ulti
mii 3—4 ani. Pițărăii din 
Jieț și șezătoarea 
Cimpa au întregit 
cluzia că în orașul 
trila se muncește

Zilele trecute la Casa 
de cultură din Petroșani 
s-a desfășurat concursul 
propagandei vizuale și 

. auditive, al punctelor de 
I documentare și cabinetelor 

de științe sociale. Cu a- 
cest prilej s-a desprins

de la 
con- 
Pe- 
sîr-

guincios pe linie cultu
rală. - ' '

Mircea BUJORESCU

(CnntiriiLare tn pas. a 3-a) s

tehnică, propagandă ce 
militează pentru respec
tarea normelor departa
mentale de protecție a 
muncii, vitrinele calității 
etc. ; ■ ■ ■.

Propaganda vizuală are 
menirea de a mobiliza 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului la 
rea sarcinilor 
la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale ' _
lui al gll-lea al P.C.R„ 
transpunerea în viață a 
orientărilor jalonate de 
Conferința . Națională a 
partidului.

îndrumate și sprijinite 
de comitetele de partid 
colectivele gazetelor 
perete au acționat 
vederea educării 
muncă și pentru

» 
I
| concluzia că expoziția de
• panouri, machete ale ga- 
| zetelor de perete și sa-
• tirice, mape cu ediții a- 
I părute în unitățile eco- 
J nomice reflectă preocu-
• pările organizațiilor de
' partid, U.T.C., sindicat, 
| c.o.m., a organizațiilor de
■ pionieri și a comitete- 
| lor de femei de a popu- 
J lariza sarcinile de plan, 
I inițiativele muncitorești, 
J angajamentele asumate în 
J întrecerea socialistă. De 
| asemenea rezultă că în
! cadrul unităților econo- a tineretului, a 
| mice un loz important îl
- ocupă și propaganda
I
«

I vizuale j 

samblul său propaganda -• 
vizuală din întreprin- | 
derl și instituții este me- • 

' reu ancorată în miezul < 
fierbinte ale 
productive, 
la folosirea integrală r 
capacităților de produc
ție, la îmbunătățirea 

tehnologiilor 
de extracție, la aplica
rea mecanismului eco- 
nomico-Financiar, Ia în
tărirea ordinii și disci
plinei tehnologice și a 
muncii, cit și la valori
ficarea superioară a e- 
nergiei și combustibilu
lui, la recuperarea și re- 
folosirea unor piese și 
subansamble, la sporirea 
eficienței economice.

Prin gazetele de pere
te și satirice, vitrinele 
calității, comitetele de

realiza- continuă a 
de plan,

Congresu-

de 
în 

prin 
muncă 
formă

rii unui om cu o conști
ință. înaintată. în an-

activității î 
contribuind “ 

a |
. «•
I-•»!.-
I
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I
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2

Termoficarea Văii Jiului *. 
primele tronsoane de magistrală 

pregătite pentru recepție
CONCURSUL

(Urmare din pag. 1)
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VIZUALE

în lumina exigențelor 
reieșite din magistralul 
Raport prezentat de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, în 
perioada următoare se a- 
cordă atenție deosebită ac
tivității de termoficare a 

reduce- 
resur- 
com-

checi au reușit să menți
nă un ritm intens de lu- 

învingînd numeroa- 
dificultăți. Conduc- 
magistrale. spre Lu
au fost montate pî- 

Prepara-

Orașelor în scopul 
rii consumurilor de 
șe energetice și de 
bustibili.

De pe șantierul 
ficării Văii Jiului 
vești îmbucurătoare, 
loric, planul anual al lu
crărilor de construcții și 
montaje a fost îndeplinit 
înainte de termen. După 
prima decadă a lunii de- 
cefhbrie, după cum ne-a 
informat ing. Nicolae Ne
meș, șeful șantierului Pa
roșeni al Trustului ener- 
go-construcția, planul va
loric anual a fost depășit 
cu mai bine de 4 milioa
ne lei. Acest succes deo
sebit Se datorește abne
gației și răspunderii do

vedite de constructorii 
magistralelor termoficării 
în efortul de a scurta ter
menele de punere în func- 
țiune planificate.

Pe firul magistralei spre 
orașul Lupeni lucrările de 
construcție au ajuns în 
dreptul pirîului Brăița, în 
imediata vecinătate a nou
lui centru civic al ora
șului. în această zonă, sub 
îndrumarea sing. Ion Ce
lofan. echipele de cons
tructori conduse de Si- 
mion Cljjga și Vasile Co-

termo- 
aflăm 

Va-

tele 
peni 
nă în dreptul 
ției, pe o distanță de cir- 

km de la sursa din
o 

scurtă întrerupere a ma
gistralei în zona vechiu
lui centru al orașului, un
de n-a putut fi eliberat 
încă amplasamentul pen
tru magistrala Paroșeni— 
Lupeni. Practic, lucrările 
de montaj au ajuns la 
jumătatea traseului. Sînt 
create toate condițiile 
pentru ca în anul viitor 
să înceapă livrarea agen
tului termic blocurilor 
din vechile cartiere și din 
zona centrului civic. Prin
tre primele puncte ter
mice care urmează să 
fie racordate la magis
trala termoficării se nu
mără cele de la blocul 200, 
cinematograful „Cultural", 
și Școala generală nr. 3. 
Pînă lă finele anului 1983 
se prevede prin plan trans
formarea în întregime a 
actualelor centrale 
puncte termice, la 
peni.

Pe magistrala spre 
troșani, constructorii 
pregătit pentru

ca' 4
Paroșeni. Există însă

m
Lu-

Pe- 
au 

recepție 
primele tronsoane pînă la 
Livezeni. Sînt asigurate 
cantitățile de tablă zin- 
cată necesare - izolării ul
timei porțiuni a magis
tralei, între Livezeni

Electriciemi Nicolae Santi și Dorel Zăpadă 
crează la revizia generală a unuia din transforma
toarele de . mare putere de Ia U.E. Paroșeni.

- -

Petroșani, în soluție de
finitivă. Evident, lucră
rile de izolare cu tablă se 
.cer urgentate, pentru a 
diminua pierderile de căl
dură de la sursă la punc
tele termice din rețeaua 
de distribuție. Formația 
de izolatori condusă de 
Ioan Szabodi a reușit în- 
tr-un timp scurt să refa
că porțiunile de izolații 

. deteriorate pe întreg tra
seul magistralei Paroșeni— 
Petroșani. Constructorii 
din cadrul Grupului de 
șantiere Petroșani au fi
nalizat majoritatea 
rilor ce le-au fost 
dințate la punctele 
mice și rețelele de 
tribuire a agentului 
mic. Acum, în Petroșani, 
accentul trebuie pus pe 
finalizarea tuturor lucră
rilor de izolații la rețele
le termice, acoperirea ca
nalelor termice și refa
cerea zonelor afectate de 
lucrările de construcții. A- 
cum, iarna, constructorii 
trebuie să-și concentreze 
eforturile pentru a trece 
cît mai repede dincolo de 
strada Constructorului, 
către I.U.M.P., pentru a 
repune în funcțiune 
ceastă stradă.

Pentru anul viitor sînt 
prevăzute să fie racorda
te la magistrală unitățile 
economice de pe platforma 
industrială Livezeni, Au
tobaza I.T.A., noul aba- 

și I.U.M.P.

partid din întreprinderi 
și instituții au reușit să 
mobilizeze oamenii mun
cii la realizarea planu
lui de, producție, să spo
rească responsabilitatea 
acestora în 
sarcinilor ce
Lozincile, panourile, gra
ficele afișate în unită-

realizarea 
le revin.

țile miniere, preparații, 
conțin chemări, îndru
mări, calcule economi
ce, prezintă fruntași în 
producție, rezultatele a- 
plicării inițiativelor
muncitorești.

în urma evaluării ac
tivității desfășurate și 
a rezultatelor 
de colectivele 
de perete, a

desfășurate 
obținute 

gazetelor 
stațiilor de

radioamplificare, a punc
telor de documentare, a 
cinecluburilor din între
prinderi și instituții, pre
cum și a cabinetelor de 
științe sociale din uni
tățile de învățămînt, co
misia municipală de ’ju- 
rizare a stabilit clasi
ficarea colectivelor cîș- 
tigătoare ale concursului, 
în structura de mai jos.

Conthuă extinderea mecanizării
j La sectorul I al 
: ninoasa, sector cu

al întreprinderii, cele mai 
: frumoase realizări se obțin 
! 5ntr-un abataj dotat cu
■ complex mecanizat de sus

ținere și tăiere unde mun-
! cește brigada condusă de 
: Favel Dediu, brigadă care 
; a extras în acest an, peste
■ prevederi, mai mult de 
: 13 80 3 tone de cărbune. 
; Locui U'mâtor al întrece-
■ rii ii dețin minerii brigă- • 
\ zii conduse de Constan-
ț tin Iacob care, numai în

I.M. A- 
pondere

f

Expoziție 
numismatică
Secțiunea Petroșani

primele două luni ale tri
mestrului IV, au reușit, 
prin depășirea producti
vității muncii cu aproape 
o tonă pe post, să extra
gă peste plan 1 600 de to
ne. La măsurile de 
tindere a mecanizării 
sectei participă din 
ceaslă lună 
respectivă, 
funcțiune o combină 
tăiere în abataj. Pe 
coastă cale, brigada 
asigurat o temeinică 
gătire a extracției pentru 
anul 1983.

ex- 
în
a-

și brigada 
care a pus în 

de 
a- 

și-a 
pre-

lucră- 
încre- 

ter- 
dis- 
ter-

a-

V.S. FENEȘANU

(Urmare din pag. I)

Dezvoltarea intensivă a 
economiei, realizarea unei 
calități superioare, 
rea productivității 
cii și a eficienței 
mice sint comandamente 
prioritare în actualul cin
cinal. Realizările obținu
te în ultimii doi ani, în 
pofida situației economi
ce mondiale nefavorabile, 
creează premisele pentru 
dezvoltarea în continuare 
în ritm intensiv a tuturor 
ramurilor economiei na
ționale și pentru mărirea 
vitezei de înaintare în ur
mătorii trei ani, — chiar în 
aceste condiții grele 
a întregii economii 
ționalc, într-un ritm 
perior decît în primii 
ani ai cincinalului.

Asigurarea acestei 
voltări depinde însă 
mai înalt grad de 
rarea independenței 
getice și de materii 
mc a țării. Raportul pre
zentat Conferinței subli
niază în acest sens cu clar
viziune direcția de acțiu
ne : „în următorii

®anî vom acționa 
hotărîrea pentru 
rea programelor 
dezvoltarea mai 
bazei energetice și de 
terii prime, prin 
în producție 
naturale de care 
nem, chiar a unor 
reuri cu conținuturi 
sărace de substanțe 
le, prin utilizarea pe scară 
largă a tehnologiilor a-

crește- 
mun- 

econo-

» 
na- 
su- 
doi

dez- 
în cel 
asigu- 
ener- 

pri-

trei 
cu toată 

realiza- 
privind 

rapidă a 
ma- 

punerea 
a resurselor 

dispu- 
mine- 

mai 
uti-

ÎN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, 
TRANSPORTURI

Gazete de perete
I I.M. Aninoasa
II I.M. Petrila
III I.M. Uricani

Gazete satirice
I I.M. Lupeni
II I.M. Vulcan
III I.M. Lonea r

„Tineretul și producția**

— locul
— locul
— locul

— locul
— locul
— locul

Gazeta
— locul I I.M. Aninoasa
— locul II I.M. Lupeni
— locul III I.M. Lonea și Preparația 

Lupeni
— Premiul special (pentru foaie 

lantă) S.S.H. Vulcan
Stațiile de radioamplificare

— locul I I.M. Vulcan
— locul II I.M. Lupeni
— locul III I.M. Petrila

Puncte de documentare
— locul I I.M. Uricani, I.M. Petrila
— locul II I.M. Paroșeni
— locul III I.M. Lupeni

Caricaturi — epigrame
— locul I Preparația Petrila
— locul II I.M. Aninoasa
— locul III I.M. Livezeni

Caricaturiștii individuali
Beche Pavel — I.M. Livezeni
Moritz Iosif — I.M. Uricani 
Filipoiu Eugen — I.M. Petrila 
Popa Nicolae ■— I.M. Lonea 
Popa Adrian — I.M. Aninoasa
Maca vei Gheorghe — I.M. Aninoasa

vo-

Foto cinecluburi
I.M. Aninoasa
I.M. Lupeni

— locul I
— locul II
+ IN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÎNT
a) Pionieri

Gazete de perete „Semafor**
— locul I Școala generală nr. 6 Petri

la, Școala generală Aninoasa
— locul II Casă pionierilor și șoimi

lor patriei Vulcșin, Șc. gen. nr. 4 
Petroșani, Șc. gen. nr. 5 Petroșani, 
Șc. gen. nr. 7 Petroșani, Șc. gen. 
nr. 6 Vulcan.

— locul III Școala gen. nr. 3 Petrila
— Mențiuni — Școala gen. nr. 2 Petro

șani
Cabinetele de științe socir'''

— locul I Șc. gen. nr. 6 Petrila ;
— locul II Șc. gen. nr. 5 Petroșani
— locul
b) Licee

III Șc. gen. nr. 4 Petroșani

Gazete de perete
locul I Liceul industrial Petroșani 
locul II Liceul de informatică 
Petroșani
locul III Liceul economic Petroșani.

Gazete satirice
Liceul de informatică

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

vansate în domeniul pe
trolier și minier, valorifi
carea mai completă a tu
turor resurselor de mate
rii prime minerale inter
ne. Trebuie să subliniez 
dealtfel că, încă în 1983, 
peste 90 la sută din con
sumul de energie prima
ră îl vom asigura cu 
forțele proprii, ceea ce 
dă posibilitatea să afir
măm că vom putea reali
za chiar mai devreme pre
vederile Congresului al 
XII-lea privind asigurarea

Liceul economic Petroșani
Liceul industrial Petroșani

— locul I
Petroșani

■— locul II
— locul III

Cabinete de științe sociale
— locul I Liceul industrial Petroșani
— locul II Liceul industrial Lupeni
— locul III Liceul de informatică 

Petroșani

lor surse de energie, pen
tru depășirea încă din 
1983 a greutăților tem
porare care au apărut în 
domeniul energetic. Con
ferința Națională a subli
niat totodată necesitatea 
unor acțiuni ferme pen
tru reducerea consumuri
lor de energie electrică, 
pentru recuperarea, țc- 
folosirea și economisirea 
surselor de energie,

„Sarcini importante re
vin minerilor — arată 
secretarul general al parti-

ÎNTĂRIREA BAZEI 
ENERGETICE

e-deplinei independențe 
nergetice.

Sînt necesare 
hotărîte pentru 
rea neabătută a 
melor de creștere 
ternică a producției 
cărbune, de țiței și i 
a substanțelor 
utile, metalifere și neme
talifere. Industria noas
tră este astăzi în stare 
să asigure toate utilajele 
și mașinile necesare in
dustriei extractive, reali
zarea programelor supuse 
Conferinței Naționale**.

Concomitent cu crește
rea extracției de cărbune, 
de petrol și gaze, se va 
acționa pentru dezvolta
rea hidroenergiei, a noi-

măsuri 
înfăptui- 

progra- 
mai pu- 

de 
gaze, 

minerale

dului — în vederea reali
zării producției de cărbu
ne și asigurarea țării cu 
cărbune cocsificabil și
energetic, în 
cu programele 
Totodată, se 
importanța 
reducere a 
de materiale, 
oricăror forme, de risipă, 
folosirea judicioasă a ma
teriilor prime, recupera
rea și refolosirea materi
alelor în toate ramurile 
industriale.

Pentru unitățile minie
re ale Văii Jiului, din Ra
port se desprinde cu cla
ritate drept obiectiv fun
damental necesitatea spo-

cocsificabil 
conformitate 

i stabilite**, 
subliniază și 
acțiunii de 
consumurilor 

combaterea

cărbu-
acțiune 
acestui 

subliniat

ririi producției de 
ne. Direcțiile de 
pentru realizarea 
obiectiv s-au 
cu claritate în secțiunea .
de profil a. Conferinței 
Naționale, fiind cuprinse 
și în programele speciale 
elaborate la indicația con- 
ducerii partidului, a secre
tarului său general și vi
zează folosirea judicioasă 
a capacităților productive, 
a efectivelor, creșWga pro
ductivității muneij; gra
dului de folosire a utila
jelor din dotare, îmbună
tățirea organizării pro
ducției și a muncii, a pre
gătirii cadrelor, întări
rea ordinii și disciplinei» 
în toate unitățile miniere. 
Sînt măsuri hotărîtoare 
pentru ca în 1983 nive
lul extracției la huilă să 
crească, așa cum e pre
văzut, la 12 milioane tone, 

Conștienți de însemnă
tatea obiectivului strate
gic stabilit de Congresul 
al XII-lea al 
privind asigurarea 
pendenței energetice 
țării, organizațiile de par
tid, toate colectivele mi
niere din Valea Jiului ac-! 
ționează cu fermitate și răs
pundere revoluționară da 
acest important obiectiv 
— sarcină de onoare de o 
înaltă semnificație patri
otică pentru mineri — să 
fie înfăptuit în conformi
tate cu sarcinile și orien
tările trasate de tovarășul

' Nicolae CeaUșescu la ac
tuala Conferință Naționa
lă a partidului.

partidului 
inde-

a

secțiunea Petroșani a 
Societății Numismatice 
Române, a organizat în 
cinstea marelui eveniment 
politic — Conferința 
Națională a parti
dului și a celei de a 
XXXV-a aniversări a 
publicii, o expoziție 
mismatică sub 
„Stema țării", 
amenajată la 
neritului este 
perioada 15

Re- 
nu- 

genericul 
Expoz’ția 

Muzeul mi- 
deschlsă în 

decembrie 
1982 — 15 ianuarie 1983. 
Printre expozanții de mo
nede, medalii și insigne 
se numără Petru Melha, 
Tiberiu Kelemen, 
Dula, Ion Badea.

‘1 
Aurel

r 
I 
I 
I
I 
I
I
I i
I 
i

• GHEORGHE NIS- 
TOK, Lonea: Pentru
clarificarea problemei 
semnalate de dv., vă ru
găm să vă adresați co
misiei de sistematizare 
de pe lingă Biroul exe
cutiv al Consiliului popu
lar al orașului Petrila. 
Menționăm că, la nivel 
național, acest aspect in
tră în competența 
ției monumentelor 
rice și de artă din 
drul Consiliului 
rii și Educației Socialis
te. • UN GRUP DE CE
TĂȚENI, Petroșani: Ce
le sesizate de dv. sînt 
reale. Stafea zidurilor

Sec- 
isto- 

ca- 
Cultu-

Răspundem cititorilor
ale Școlii ge- 
1, ca și a gar- 
împrejmuiește 
concordă cu 

institu- 
Aș- 

cu 
necesa- 

con-

exterioare 
nerale nr.
dului ce 
curtea nu

. prestigiul acestei
ții de învățămînt. 
teptăm, împreună 
dv., ca măsurile 
re să fie luate de __
ducerea școlii. Q CONS
TANTIN MENAGACHE, 
București: 
se de dv. conțin 
valoroase. Trebuie 
aplecați cu mai 
răbdare asupra 
acestora și astfel ele vor

Poeziile scri- 
idei 

să vă 
multă 

formei

putea avea 
blicare.
ZEKAȘ, 
Din 
cele 
care 
curs 
tă 
corect,potrivit funcției pe 
care o îndepliniți. De 
cîțeva zile ați trecut la 
sectorul de aeraj 
aveți o retribuție 
111,50 lei pe post, 
credeți că schimbați 
des locurile de muncă?

șanse de pu-
IOAN FA- 

I.M. Lonea: 
verificările făcute la 
trei sectoare prin 
v-ați perindat în de- 
de două luni, rezul- 
că ați fost încadrat

unde 
de 

Nu 
prea

• CAROL BERSZAN, 
Vulcan : La sectorul V 
al minei V ulcan unde 
munciți sîntețl apreciat 
ca an bun muncitor. 
Discutați problems lo
cuinței și la comitetul de 
partid al minei (secre
tar tovarășul Arptd Cri- 
șan) pentru a vă spriji
ni în rezolvarea pro
blemei. • PETRU ȘTEFF, 
PetroșatP: Se pare că 
mențiunea din ultima dv. 
scrisoare adresată 
dacției cum că

. nul public de la

re- 
telefo- 

frize-

ria din. cartierul Aero
port nu a funcționat „8-9. 
zile" în șir, este exage-’ 
rată. Oficiul de poștă 
Petroșani este dotat cu 
mijloc de transport și oa
meni care fac zilnic ve
rificarea acestor apara
te, de la mina Dîlja pî
nă în cartierul Aeroport. 
Cu acest prilej sînt re
mediate operativ defec
tele apărute, cu excep
ția furturilor de micro- 
receptoare și capsule, si
tuație în care nu a fost I 
telefonul public la care 
vă Feferiți. • 1

I 
I
I
II
I
I 
I
I
I
1
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Fazele municipale ale Festivalului național „Cîntarea României

CREATIVITATE

f (Urmare din pag. 1) resc din Uricani a îneîn- 
tat (a cita oară 1) 
dansurile bătrînești 
dans inedit) și dansurile 
pe trei generații, taraf, 
soliști și, în final, grupul 
vocal de la Cîmpu lui 
Neag.

Ca impresie generală, se 
poate spune că, față de 
anii trecuți, există un oa
recare salt calitativ care 
se regăsește atît în crește
rea numărului formați-

cu 
(unȘi orașul Vulcan (dan

suri populare românești 
și .fghiare, soliști vo

ii' C4-. / Și Instrumentiști, 
fluierașii de la Dealul 

Babii, colinda și „măsu
ratul oilor" de la Cămi
nul cultural Paroșeni) a 
avut o comportare meri
torie în concurs, forma
țiile, cu puțin mal multă 
strădanie, reușind să 
treacă de bariera exîgen- ilor folclorice, cît și a ca- 
țelor unei faze județene. lității interpretării, dar 
De la Lupeni, în afară 
de formațiile prezente 
(taraf, soliști în limbile 
română și maghiară, duet 
saxofoane) a lipsit mult- 
promisul grup vocal. Clu
bul sindicatului 
sa a evoluat, în 
bișnuită, cu taraful 
dansurile populare.
moașă și binevenită 
ființarea unui grup 
folcloric al 
cultural Iscroni. Și cămi
nul cultural Bănița a ve
nit, cu fluierași și grup 
vocal. Clubul muncito-

interpretării,
(mai ales !) a atragerii ti
nerilor către 
nestematelor z 
românesc.

păstrarea 
folclorului

Aninoa- 
nota o- 

și 
Fru- 
în- 

vocal
Căminului

★

de
întîlnit la cea 
dintre fazele 

festivalu-

artiști a-Peste 700 
mațori s-au 
mai reușită 
municipale ale 
lui, cea de la Petroșani.
Au fost prezentate pro
grame realizate de peste 
40 de formații artistice, a 
fost o fază (ca și la Uri
cani) cu public nume
ros (!).

Din cele 4 fanfare, s-au

remarcat cele de la Lu- 
peni (bine închegată și 
cu mult tineret) și Vul
can. Cele de la Petrila și 
Lonea s-au prezentat in
complete, oricum mai bine 
decît Aninoasa, care a lip
sit nejustificat. Corurile 
n-au convins. Repertorii 
învechite (Cor mixt sin
dicat învățămînt Lupeni), 
formații „anemice" ca 
număr (corul de femei al 
sindicatului învățămînt 
Petroșani — Petrila, 
mat doar din cadre 
dactice din... Petrila, 
dirijat cu măiestrie 
prof. Ana Repede), inter
pretarea unor piese „u- 
șoare", simple (corul ti
neretului de la I.U.M.P.),
întăresc părerea că în miș
carea corqlă mai e destul 
de lucru. Cele două co
ruri din Vulcan s-au ri
dicat la nivelul competi
tiv cerut. A cîntat, de a- 
semeneă, bine corul „Frea
mătul adîncului", deși pe 
scena concursului s-au 
prezentat doar 32 de co
riști, Atenție la mobili
zare !

for- 
di-

Surpriză plăcută la mu
zică cultă. A apărut (și e, 
într-adevăr, ceva deose
bit) o orchestră de came
ră (în foto) un cvartet de 
suflători și un remarcabil 
trib cameral. Grupul ca
meral „Armonia" ne con
vinge de profesionalism. 
Totuși, pentru un. întreg 
municipiu ni se par des
tul de puțini doar 9 so
liști (numai unul vocal) și 
aceștia din Petroșani și 
Lupeni, în condițiile în 
care avem două instituții 
specializate (Școala de mu
zică și Școala populară 
de artă) care ar trebui să 
fie mai prolifice.

La muzica folk, o „ex
plozie" de interpreți. A- 
bordarea repertoriului 
este încă o problemă la 
cluburile noastre. Fiecare 
cîntă ce vrea. S-au ri
dicat mult deasupra com
petitorilor Florentin Bu- 
dea, Virgil Stratulat (Pe
troșani), grupul de la Lu
peni, Ileana Berchi (în 
foto) de la U.E. Paroșeni 
și, pentru ineditul ințer- 
pretării (cu 8 mîini la 2 
chitare !) grupul Clubu
lui tineretului din Vul

can.
Cel mai disputat con

curs a fost cel al formați
ilor de muzică ușoară. Mul
te. Care mai de care mai 
dotate (tehnic !), care mai 
de care cu compoziții mai 
„sofisticate". Competitive 
rămîn „Gențiana" (Lupeni), 
„II i d r a u 1 i c“ de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. și, cu pu- 

. țin efort și multă mo
destie, „Color" din Vul
can. Grupuri ca acela al 
minei Paroșeni,. „Melodic"
— Uricani, „Astral" și „Ar
monic" — Vulcan, „Salt"
— Lupeni mai au încă de 
lucru la dozarea vocilor

inten- 
instru- 
(in fo

to) o formație care

și a instrumentelor, deși 
abordează ’ 
pertorii ușor 
Dintre soliștii 
muzică ușoară 
țini) au șanse 
doar Mariana 
moașă revenire 
Voce caldă, cu 
și simț muzical) și Gheor
ghe Știr de la Lonea. Am 
lăsat la urmă, cu 
țic, grupul vocal 
mental „Acustic",

re- 
accesibile. 

vocali de 
(foarte pu- 
de reușită 
June (fru
pe scenă, o 

întindere

nu
pre-

au

onalismului, rămînînd, 
formație competitivă 
un loc Bine stabilit 
ierarhia grupurilor 
țara noastră. Ei au

mai are nevoie de 
zentări. Acești băieți 
trecut de pragul profesi- 

o 
cu 
în

din 
oferit 

în încheiere un microcon
cert „hors-concurs" de 
zică rock și country, 
le definește foarte 
personalitatea.

Așadar, în două 
peste 1 000 de artiști

cii de diferite vîrste și 
profesiuni ne-au întărit 
convingerea că în Valea 
Jiului există o mare va
rietate de forțe artistice, 
un climat sănătos 
firmare plenară a 
cităților creatoare 
terpretative.

de a-
capa, 

și in.

mu-
care
bine

zile,
a-

*

< In ziarul nostru de 
sîmbătă 
sificarea 
toate genurile, 
și pe cele care ne 
reprezenta la 
dețene.

vom insera da- 
formațiilor de 

precum 
vor 

fazele ju
matori. oameni ai mun-

t • Sport ® Sport » Sport • Sport • Sport • Sport

Drum bun
Plasarea Institutului de 

mine Petroșani în aceas
tă regiune montană, ce 
oferă atîtea panorame 
îneîntătoare, este izvo
rul unei idei frumoase 
care s-a materializat prin 
înființarea, din inițiati
va studenților, a cercu
lui de turism „Alpo".

„Alpo" este un nucleu 
de tinerețe, cu perspec
tive frumoase și obiecti
ve cutezătoare. Iată cî- 
teva dintre ele : popu
larizarea zonelor monta
ne mai puțin cunoscute 
și a unor trasee inedite, 
marcarea și remarcarea 
traseelor ' turistice, edu
carea din punct de ve
dere turistic a membri
lor cercului și a altor iu
bitori ai muntelui, cons
truirea de refugii sau 
adaptarea în acest scop a 
punctelor forestiere. „Al

POPICE

„Cupa sindicatelorla prima ediție
Sîmbătă și duminică a- 

rena de popice „Cons
tructorul" din Deva a găz
duit întrecerile primei e- 
diții a „Cupei sindicate
lor" la popice la care au 
participat din municipiul 
nostru echipele masculine 
„Jiul" și „Preparatorul" 
Petrila, „Parîngul" Lo
nea, „Constructorul mi
nier" Petroșani ți „Mine
rul" Lupeni. Proba de în

trecere a eonstat din lan-> 
sarea a 100 bile mixte, iar

spre culmile
po" își desfășoară acti
vitatea sub directa și a- 
tenta îndrumare a conf. 
dr. ing. Nicolae N. Un- 
gureanu.

începutul, ca orice în
ceput, n-a fost ușor,
dar voința și entuzias
mul organizatorilor (Oc
tavian Bunica și Paul 
Dumitrache) au fost un 
atu important pentru 
constituirea cercului și 
fundamentarea obiective
lor lui. Prima acțiune., 
a cercului, întreprinsă 
într-o frumoasă dumi
nică a lunii trecute, a 
fost încununată de suc
ces: atingerea vîrfului
Cîrja — 2 405 m altitudi
ne. A fost o ieșire uti
lă și-n același timp re- 

,creativă, plină de peri
peții, acompaniate, bi
neînțeles, de voie bună 
și entuziasm tineresc. A- 

echipele au fost formate 
din 6 jucători.

Iată clasamentul : 1.
„Jiul" Petrila 2380 pd, 2. 
„Minerul" Lupeni 2353 pd. 
3. „Constructorul minier" 
Petroșani 2277 pd, 4. „Pa
rîngul" Lonea 2273 pd, 5. 
„Preparatorul" Petrila 
2128 p.d., 6. „Rapid" De
va 1625 pd. Următorul 
turneu va avea loc în lu
na viitoare pe arene di
ferite.

S. BALOI

alpine 1
cordurile unei chitare și 
cîțiva băieți îndrăgostiți 
de muzică (Mihai Moi- 
sescu, Sorin Proboteanu) 
pot alunga oboseala u- 
nui drum lung.

Punctul următor din 
programul „Alpo" a fost 
participarea la manifest 
țările din 18—19 de
cembrie a.c. de la Cra
iova,. unde s-a desfășu
rat un schimb de expe
riență între cercurile și 
cluburile de turism din 
întreaga țară.

Prin strădania condu
cătorilor cercului, prin 
participarea activă a 
membrilor componenți și 
prin sprijinul acordat 
de C.A.S.C. din Institu
tul de mine și B.T.T. Pe
troșani, „Alpo" va de
veni un cerc puternic.

Aura ȘTEFAN, 
studentă *

Vînători, dar și 
ocrotitori ai vînatului

Pe lîngă satisfacțiile pe 
care le oferă sportul cu 
arma, vînătorii au și o- 
bligații. Adeseori, mai ales 
în zilele de repaus mem
brii grupelor de vînători 
pot fi văzuți amenajînd 
hrănitoare pentru cervide 
și punînd la punct postu
rile de observație. Ase
menea acțiuni desfășoa
ră cu regularitate și grupa 
de »visătoare a pensiomari- 
lor din Petroșani acțiuni

HANDBAL
„Trofeul vacanței"
Duminică, 19 decembrie 

a.c., pe terenul de hand
bal al Clubului sportiv 
școlar din Petroșani s-a 
desfășurat etapa orășe
nească a tradiționalei 
competiții „Trofeul va
canței".

Pentru etapa municipală, 
(L u p e n i 23 . și 24 
decembrie a.c.) s-au 
calificat echipa de fete a 
Școlii generale nr. 1 (prof. 
I. Carașca) și echipa de 
băieți a Școlii generale nr. 
6 (prof. C. Gherman). Ia
tă și rezultatele înregistra
te : Școala gen. nr. 5 —
Școala gen. nr. 6 5-—0 ; 
Școala gen. nr. 4 — Școa
la gen. nr. 1 3—4 ; și
Școala gen. nr. 1 — Școa
la gen. nr. 5, 2—1 la fete, 
Școala gen. nr. 5 — Școa
la gep. nr. 6, 1—5 ; Școa
la gen. nr. 4 — Școala
gen. nr. 1, 3—5 și Școa
la gen. nr. 1 — Școala
gen. nr. 6, 6—11.

S. BÂLOI

la care a participat și trial 
tînărul Rudolf Pițeg. Sa
tisfacția de a participa la 
sceste șcțiuni este la fel 
de mare ca atunci cînd 
lupii, mistreții, vulpile și
rete, urechiații cei iuți de 
picior sau alte sălbăticiuni 
cad răpuse de gloanțele 
bine țintite ale vînători- 
Idr. '.• ■...

■<. Ioan . CIVR., / *
ir - corespondent ?

A.S. „Minerul" să asigure cadrul * 
corespunzător pentru a dezvoltare 
intensă și multilaterală a spartului 
de masă și performantă din Aninoasa

Adunarea generală a 
Asociației sportive „Mi- 
nerul“ Aninoasa a cons
tituit un prilej de fruc
tuoase dezbateri ale pro
blemelor sportului din a- 
ceastă localitate. Infor
marea prezentată de Eu
gen Șerbănescu, pre
ședintele secției de tir 
cu arcul a evidențiat bu
na pregătire, perseveren
ța și seriozitatea trăgă
torilor materializată in 
acest an în rezultatele 
înregistrate de maestrul 

■sportului • Vasile Tă- 
maș, Dorina Damian, E- 
lena Gheorghe, Angela 
Ștefan, Petrică Feier, 
Âurel Urițescu și Ion 
Mihoci care, la Campio
natele naționale ale Ro
mâniei, au intrat în po
sesia titlurilor de cam
pioni și a medaliilor de 
aur devenind cei mai 
buni arcași ai țării pe 
anul 1982, consolidînd po
ziția secției pe plan na
țional.

Din materialul prezen
tat de Gheorghe Anisie 
a reieșit comportarea 
nesatisfăcătoare a echipei 
de fotbal care nu a reu
șit de-a lungul turului 

să fructifice în uriele 
partide nici avantajul te
renului propriu, înche

ind prima jumătate a 
campionatului pe penul
timul loc- al clasamen
tului seriei a IX-a a di
viziei C, mult sub nive
lul condițiilor de pregă
tire și participare. Re
turul va fi o perioadă de 
grele încercări pentru 
evadarea din zona fier
binte, reușita va putea 
însă surîde dacă perioa
da de întrerupere va fi 
folosită cu eficiența ma
ximă. Din discuțiile par- 
țicipanților, ing. Cornel 
Burlec, directorul I.M. 
Aninoasa, Iosif Guran, 
președintele comitetului 
sindical, ing.'' Teodor 
Cosma și economistul 
Constantin Ionașcu s-a 
desprins concluzia că a- 
sociația sportivă a mi
nerilor din Aninoasa și-a 
trăit viața doar prin două 
ramuri sportive, ceea .e 
este evident prea puțin 
raportat la numărul de 
tineri din întreprindere 
dornici de a practica or
ganizai o anumită dis
ciplină sportivă. In a- 
cest sens au fost făcute 
propuneri menite să du
că la permanentizarea 
activității sportive de 
masă.

Teodor TRIFA
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Acțiuni în favoarea păcii
BONN 20 (Agerpres). — 

Organizația din landul 
Baden Wurttemberg a 
Partidului Social Demo
crat— de opoziție — din 
R.F. Germania s-a pro
nunțat, cu o mare majori
tate, la congresul ei de 
la Muehlacker, împotriva 
staționării de noi rachete 
nucleare americane cu rază 
medie de .acțiune în Eu
ropa occidentală. într-o 
rezoluție cu privire la 
problemele păcii și de
zarmării, adoptată în în
cheierea lucrărilor con
gresului de land, se sub
liniază că instalarea . în 
țările vest-europene a a- 
cestui mijloc de distruge
re în masă „nu poate a- 
duce nici o contribuție la 
securitatea europeană".

★
HELSINKI 20 (Ager- 

pres), — O declarație co
mună a guvernelor sta
telor din nordul Europei 
cu privire la crearea unei 
zone denuplearizate în a- 
ceastă parte a continen

tului ar reprezenta un. 
mijloc adecvat pentru a 
se realiza primii pași în 
direcția atingerii acestui 
obiectiv, a apreciat fostul 
ambasador al Finlandei la 
O.N.U., Max Jakobson. In- 
tr-un interviu acordat zia
rului „Hufvudstadsbladet" 
și reluat de agenția D.P.A., 
Jalcobson a subliniat că 
lugrul cel mai important 
este ca Nordul Europei 
să rămînă și de acum îna
inte fără arme nucleare. 
Declarația guvernelor ' nor
dice, a apreciat el, ar. 
putea cuprinde elemente 
.ca angajamentul statelor 
respective de a nu-și pro
cura asemenea arme, sau 
de a nu permite altui stat 
din zonă să și le procure, 
precum și angajamentul 
de a nu accepta staționa
rea tor. ;

VIENA 20 (Agerpres). — 
în orașul austriac Linz 
s-au desfășurat lucrările 
Conferinței naționale . a 

luptătorilor pentru pace

din Austria. în Apelul a- 
doptat de participant! se 
cere întreprinderea de mă
suri concrete în direcția 
interzicerii realizării pla
nurilor NATO și ale Ad
ministrației S.U.A. cu 
privire la amplasarea pe 
continentul european a u- 
nor noi rachete nucleare 
americane cu rază medie 
de acțiune. '

★
LONDRA 20 (Agerpres). 

— Organizația de luptă 
pentru pace din Marea 
Britanic a inițiat; noi ac
țiuni de protest împotri
va înarmărilor nucleare, 
instituind în diferite lo
curi din țară așa-numitele 
„tabere ale păcii", cea 
mai mare parte din apro
pierea locurilor unde 
ar urma să fie amplasate 

. rachetele nucleare ameri
cane, relatează agenția 
Reuter. Una din aceste 
tabere ă fost organizată 
chiar pe malul Tamisei, 
opus celui pe care se află 
clădirea Parlamentului.

Suspendarea stării 
de asediu

VARȘOVIA 20 (A-
gerpres). — Agenția 
poloneză de informații 
— P.A.P. — anunță că, 
la propunerea Consi
liului de Miniștri, Con
siliul de Stat al R.P. 
Polone a adoptat un 
decret prin care, înce- 
pînd de la 31 decem
brie 1982, se suspendă 
pe întreg teritoriul țării 
starea de asediu insti
tuită prin hotărîrea 
Consiliului de Stat din 
12 decembrie 1981,

CETATENI!
Sticlele și borcanele goale se pot preda 

magazinelor Alimentara și de legume-fructe
• la schimb ;
• contra marfă ;
• sau numerar.

fost inaugurată expozi
ția internațională „Ame
rica Latină deschisă lumii". 
Țâra noastră este prezen
tă cu un stand cuprinzînd 
cărți de literatură politi
că, economică și socială, 
panouri de fotografii. La 
loc de frunte sînt expuse 
opere ale tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România.

IN PRIMA JUMĂTATE 
a lunii decembrie, șoma
jul a atins în Belgia ni
velul record de 11,5 la 
sută din întreaga forță de 
muncă a țării. Potrivit 
datelor oficiale publicate la 
Bruxelles, în perioada de 
referință numărul șomeri
lor a crescut, cu 5 000.

Primul ministru al Portugaliei 
și-a anunțat demisia 

diu funcția de șef al guvernului
LISABONA 19 (Ager

pres). — Primul ministru 
al Portugaliei, Francisco 
Pinto Balsemao și-a a- 
nunțat, la încheierea unei 
reuniuni a Consiliului Na
țional al partidului sau 
— social-democrat — de
misia din funcția de șef 
al guvernului, transmit a- 
gențiile internaționale de 
presă. Potrivit prevederilor 
constituționale, aceasta 
înseamnă în mod automat 
demisia cabinetului de 
coaliție, din care mai fac 
parte, alături de P.S.D., 
Centrul Democratic și So
cial și Partidul Popular 
Monarhist. Francisco Pin

to Balsemao a precizat 
însă că intenționează să 
rămînă în continuare pre
ședinte al Partidului So
cial-Democrat.

Observatorii politici din 
Lisabona consideră că ho- 
tărîrea premierului por
tughez reprezintă o con
secință firească a insuc
cesului coaliției guverna
mentale în alegerile mu
nicipale desfășurate du
minica trecută, care a 
generat, între altele, și 
numeroase critici la a- 
dresa lui Balsemao, atît . 
în cadrul propriului par- , 
tid, cît și din partea par
tenerilor ministeriali ai 
P.S.D.

întrunirea Comitetului
Executiv ai O.E.P.
TUNIS 20 (Agerpres), — 

Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Elibe
rarea Palestinei s-a în
trunit timp de două zile 
la Tunis sub conducerea 
președintelui, său, Yasser 
Arafat, informează agen
ția palestiniană de presă 
WAFA. Cu acest prilej, 
a fost trecută în revistă 
situația din teritoriile a- 
rabe ocupate și condițiile 
grele ale populației pa
lestiniene din taberele de 
refugiați palestinieni din 
sudul Libanului, terito
riu aflat sub ocupația Is
raelului. A fost ...examina
tă, totodată, situația pa
lestinienilor din Beirut.

Agenția WAFA menți
onează că participanții au 
studiat un raport cuprin
zător asupra ultimelor ac
țiuni politice în regiune 
privind cauza poporului 
palestinian.

Comitetul Executiv a ho
tă rît să invite Consiliul 
Național Palestinian să 
convoace cea de-a XVI- a 
sesiune a sa. în acest 
sens, președintele Comite
tului Exectitiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, și preșe
dintele Consiliului Națio
nal Palestinian. Khaled 
Al-Fahoum, au fost auto
rizați să stabilească data 
și locul viitoarei sesiuni.

Confribuiți, astfel, la reintroducerea in 
circuitul economic a unor însemnate resur
se materiale.

La orice masâ 
preparate din pește

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

• Peștele congelat este un aliment de ba
ză fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor și 
vitaminele A 1 D.

De vînzate în magazinele specializate de 
pescărie, în magazinele Alimentara, și p.T^a- 
rat, în unitățile GOSPODINA și de alimentație 
publică.- ’: - . . ' //■

20,15 Actualitatea ccono- ț 
mică.....: ;;.U, i j

LUPENI : Frontiera.
URICANI : Un saltim

banc la Polul Nord.

FILME
TV

U PETROȘANI — f No-' 
; iembrje: Provocarea
i dragonului: Unirea: Cu- 
; nuna Petriei.

LONEA : Marea baie 
nocturnă. . •

ANINOASA : Ultima
vînătoare.

"' i-WLCANj Fuga de a- 
easă.

11,00 Telex.
11,05 întâlniri literare 

■■■’ - pentru elevi.
11,30 Virtuozia arcușului.
11,50 Film „Acoperișul** 

de Petru Vintilă,
12,25 în întîmpînarea a- 

niversării Republi- 
cii.

12,40 Tezaur folcloric.

13,00 închiderea progra
mului.

1.6,00 Telex.
16,05 Trasee contempo

rane. pe harta pa
triei.

16,30 Publicitate.
16,35 Clubul tineretului,
17,25 Cabinet profesio

nal pentru lucră
torii din agricultu
ră.

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea progra

mului.

20,25 Documentele Con- : 
ferihței Naționale a j 
partidului — mo- , 
bilizatbr program de î 
acțiune. :

20,45Teatru în serial: 1
„Un fluture pe ; 
lampă** premieră î
TV. Partea f. ț

22,00 Telejurnal.

memen rn
■ESBBK

20,00 Telejurnal.

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor

VÎND apartament, con
fort I, două camere. Si
biu, strada Hipodrom 3, 
bL 6, ap. 26, telefon 28641. 
(1534)

oublicitate
CAUT femeie îngrijire 

copii Ia domiciliu. Sar- 
mași Speranța, Aviatori-

ANUNȚUKI

Petro-lor 54/81, sc. VI . r_. 
șani. După era 16. (1552)

PIERDUT carnete stu-
DE FAMILIE

dent, ’ pe numele Păta 
Viorel, și Morar Erast, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (1538).

ÎNCADREAZĂ URGENT:

Cei interesați pot lua relații zilnic de la

biroul O.P.I.R. al întreprinderii.
de-embrie 
Petroșani.

Francisc, 
scumpului

DANILA CONSTANTIN
Amintirea lui va rămîne vie în inima mea (1535)

Familia Rusu anunță eu' durere împlinirea unui 
an de la dispariția scumpului nostru soț, tată, socru, 
și bunic

: RUSU CONSTANTIN/
Amintirea lui va. rămîne vie în inimile noastre. 

(1540)

FOCHIȘTI — pentru Casa de odihnă Rusu,

Soția Elvira, mulțumește tuturor celor care au 
participat Ia. înmormîntarea celui care a fost . un 
iubit soț

Familia Savel, anunță cu durere încetarea din 
viată a scumpului nostru soț și tată

SAVEL IOSIF
înhumarea azi, ora 13 in orașul Lupeni. (1550)

■ă.

și cazare
Petroșani

Colectivul ziarului „Steagul roșu" este alături de 
familia îndoliată și-i transmite sincere condoleanțe 
pentru pierderea aceluia care a fost și apropiatul 
nostru colaborator

DANILA CONSTANTIN
Ii vom păstra neștearsă amintirea.

Mama, fratele, cumnata și nepoții amintesc îm
plinirea a zece ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna neprețuitul nostru

Dr. OMOTA EUGEN '
îi vom păstra neștearsă amintirea. (1548)

Soția Elisabeta, fiica Paula, ginerele 
anunță cu durere încetarea din viață a 
nostru soț, tată si socru

KOLOZSI ANTAL 
înmormîntarea are toc în ziua de 22 

1982 ora 15,00 din strada 9 Mai, Bl; 6. 
(1553)


