
PROLETARI BIN TOATEȚĂRILE, VNIȚI-VA1

Steagul»rosuiaaiteaas
ANUL XXXIX, NR. 9 4251 MARȚI, 28 DECEMBRIE 1982 j 4 PAG. - 50 BANI

! .................. 1 * *

Documentele Conferinței Iraționale - 
programul nostru de muncă

TARA NE O ERE

Cil MAI MULT CÂX3UNE I

’ La sarcini economico-soclale complexe, sporite

OM NOU
cu ridicat nivel politico-ideologic 

și larg orizont cultural
Cu mare forță de expresie, Conferin

ța Națională a partidului a scos în re
lief însemnătatea deosebită a Programu
lui ideologic al partidului, a tezelor și 
orientărilor programatice de inestimabi
lă valoare practică din Expunerea se
cretarului generat al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.j sub
liniind cu multă pregnanță faptul că 
în întreaga operă de construcție socia
listă un rol covîrșitor revine activității 
teoretice, ideologice, de educare ma- 
terialist-dialectică, revoluționar patri
otică a oamenilor mun
cii, de formare a conștiinței socialiste, a 
omului nou.

Pornind de la problemele deosebit de 
complexe pe care le ridică mersul nps- 

■ toâ înainte într-o etapă deosebit de fră- 
mîntată și plină de contradicții pe plan

mondial, Conferință Națională a arătat 
că actuala etapă istorică a dezvoltării 
noastre impune cu atît mai mult, inten
sificarea activității teoretice, adîncirea 
întregului proces educațional de lărgire 
a orizontului politic, ideologic și de cu
noaștere, de formare a conștiinței soci
aliste a oamenilor muncii. Numai prin- 
tr-o puternică și responsabilă implicare 
a organizațiilor de partid, a cadrelor po
litice și activiștilor într-o statornică și 
exigentă activitate urmărind perfecțio
narea formelor și mijloacelor activită
ții politice de masă menită să înrîu- 
rească gîndirea oamenilor muncii și 
să-i ajute șă înțeleagă imperativele ac
tualei etape a construcției socialiste, 
să-i mobilizeze plenar la realizarea sar
cinilor ce le revin din planul național 
unic de dezvoltare economico-socială,

în întîmplnarea 
aniversării Republicii

3500 tone 
' în plus

Colectivul de mineri 
al sectorului V de la 
I.M. Vulcan întîmpină 
cea de-a 35-a aniver
sare a Republicii cu re
zultate deosebit de bo
gate. Minerii. acestui 
harnic colectiv rapor
tează depășirea planu- 

-flii la producția fizi- 
dă de cărbune pe a- 

■ ceasta lună cu 3500 to
ne. Producția extrasă 
suplimentar este rodul 
depășirii producti
vității muncii plani
ficate. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut 
minerii din brigada 
condusă de Traian Bor- 
șa care au depășit pro
ductivitatea muncii în 
medie cu 1,5 tone pe 
post. Și brigăzile con
duse de Constantin 
Curea. loan Bot și Ion 
Țobîrcă raportează de
pășirea productivității 
muncii planificată în 
medie cu o tonă pe post.

Premisele 
succeselor 

anului viitor 
în cinstea aniversă

rii Republicii, colecti
vul de mineri de la 
sectorul IV al minei 
Lupe.ni a extras în a- 
ceastă lună 7 000 tone 
de cărbune cocsîfi.ca- 
bil peste saricinile. de 
plan. Cea mai mare 
parte din producția ex
trasă suplimentar a fost 
obținută în abatajele 
mecanizate conduse de 
sing. Paul Grasu (1500 
tone) și de minerii 
specialiști Aurel Man- - 
da (1500 tone) și Teodor 
Boncalo (3100 tone). 
Randamentele mari, de 
12—14 tone pe post, 

obținute la aceste locuri 
de muncă au determi
nat creșterea produc
ției zilnice de cărbune.

In pag, o 3-a
O amplă manifestare a tradiției populare și culturii 

socialiste
COLINDA ȚĂRII PENTRU MINERII VĂII JIULUI 
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Acțiuni stăruitoare pentru valorificarea tuturor 
rezervelor de reducere a consumului

De la începutul anului 
uzina de preparare a căr
bunelui din Lupeni a ob
ținut o economie la con
sumul de energie electrică 
de 2 250 000 kWh, echiva- 
lînd cu consumul pe o 
lună, ceea ce ilustrează 
efectele strădaniilor depu
se în cursul anului pentru 
modificări în tehnologia 
de preparare, dimensiona
rea judicioasă a motoare
lor și evitarea mersului în 
gol al utilajelor — toate 
în scopul micșorării con
sumului de energie. Totuși, 
față de consumul specific 
planificat de’ 6,67 kîVh, s-a 
atins un consum de 7,34

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al» Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, luni, 27 
decembrie, au început în 
Capitală lucrările Plenarei 
lărgite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor.

La sosirea în Sala Pala
tului Republicii, care găz
duiește lucrările Plenarei, 
secretarul general al parti
dului a fost: întîmpinat cu 
calde, sentimente de dra
goste și stimă, cu puter
nice și însuflețite aplauze, 
urale și ovații, întreaga 
asistență scandînd1 înde- , afara

Măsurile stabilite, să fie finalizate!

■ a 
fost

Colectivul de oameni ai 
muncii de la I, M. Lonea 
a fost penalizat Pe prime
le 11 luni ale anului pen
tru neîncadrarea cărbunelui 
extras în indicii de calita
te cu aproa
pe 60 000 tone 
de cărbune.
Aceste pena- * 
lizări sînt re
flectați' în ac- .
tivitatea financiară a între
prinderii, în pierderi de 
peste 20 000 000 ici. tn ce
le 11 luni care au trecut 
din acest an procentul de 
cenușă planificat (38 la su
tă) a fost depășit în medic 
cu 4 la sută, iar cel de 
umiditate cu 0,2 puncte. 
Cea mai mare depășire 
acestor indicatori a : 1 
înregistrată în luna mai 
cînd s-a ajuns la 43,3 la 
sută cenușă (față de 41,7 
la sută cît se înregistra în 
lunile martie și aprilie) și 
7,9 la umiditate, față de 
7,5 cît -fusese în luna apri
lie. ' " 

kWh pe tona de cărbune 
spălat, ceea ce se explică 
prin nerealizarea planului 
fizic . de preparare, îndeo

SSEEI REA
Â ENERGIE!

sebi la cărbunele special, 
nerealizare ale cărei cauze 
sînt binecunoscute. Nu 
analizăm acum aceste cau
ze, ci modul în care s-a 
acționat și se acționează 

lung „Ceaușescu — 
P.C.R.!11.

împreună cu conducă
torul partidului și statu
lui nostru, în prezidiu au 
luat loc tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, - Iosif 
Banc,,Emil Bobu, Ion Co
man. Ion Dincă, Ludo
vic Fazekas, Alexandri
na Găinușe, Ilie Verdeț, 
Miu Dobrescu, Petru Ena- 
che, Nicolae Giosan, Gheor- 
ghe Stoica, secretar al C.C. 
al P;C.R., precum, și mem
bri ai Biroului Executiv 
al Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Plenara reunește peste 
2 500 de părticipanți. în 

membrilor Consi

Această creștere bruscă 
a procentului de cenușă și 
umiditate a constituit un 
semnal de alarmă pentru 
conducerea colectivă a mi
nei, pentru comisia care 

oph&fifawi de, lottșfunțâ |

m 
de-

răspunde de calitate de 
pe lîngă c.o.m., pentru res
ponsabilul cu calitatea, șe
fii de sectoare și maiștri, 
pentru toți oamenii muncii 
de la 1. M. Lonca.

Au fost analizate 
c.o.m. cauzele care au
terminat înrăutățirea cali
tății și măsurile ce se im
puneau a fi luate pentru 
reducerea conținutului de 
cenușă și scăderea umidi
tății. Planului de măsuri 
i-au fost aduse îmbunătă
țiri și a fost defalcat pe 
fiecare sector în parte.

Dintre cele 23 de măsuri 
: stabilite la începutul anu-

pentru a evita depășirea 
consumului specific de e- 
nergie și perfecționarea 
continuă a tehnologiilor de 

preparare, în condițiile u- 
noT consumuri energetice 
cît mai reduse.

Dată fiind perioada de 
iarnă, a fost firesc ca 
măsurile suplimentare ela- 

liului, sînt prezenți ca in
vitați, primii secretari ai 
comitetelor județene de 
partid și secretarii cu pro
blemele muncii de partid 
în agricultură, cadre din 
conducerea direcțiilor a- 
gricole, sucursalelor băn
cii agricole, inspectora
telor silvice , județene și o- 
ficiilor de gospodărirea a- 
pelor, președinți de consi
lii unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste, spe
cialiști din producție, iii- 
vățămînt și cercetare, lu
crători din unitățile .agri
cole de stat, țărani co
operatori și producători 
agricoli din zonele neco- 
operativizate, secretari ai

(Continuare tn pag. a 4-a)

lui un număr de 4 nu fu
seseră rezolvate decît par
țial sau deloc. Una dintre 
aceste măsuri nerezolvată 
se referă la montarea unui 
plug deversor pe unele 

benzi din flu
xul de trans
port al căr
bunelui, pen
tru a separa 
sterilul. Dato

rită condițiilor concrete din 
subteran este mai greu de 
rezolvat, ne preciza respon
sabila cu calitatea sing. 
Dorina Gaboș (atunci de 
ce or mai fi trecut-o în 
planul de măsuri ?). Dacă 
această problemă este de 
natură, tehnică și mai gre
oi de rezolvat, celelalte trei 
sînt numai de domeniul 
organizării și control 
totuși... sînt rezolvate 
mai parțial.

Maiștrii minieri nu 
semnează în rapoartele zil
nice volumul de steril ales 
și depozitat pe vatra aba- * 

Șl»

nu-

con-

tajelor. Nu au fost acorda-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Raport! nd extrage
rea suplimentară a 
sarcinilor de plan la zi, 
aproape 7 000 tone de 
cărbune, brigada con
dusă de Mihai Dudes- 
cu de la sectorul I al 
I.M. Vulcan se numă
ră printre formațiile de 
lucru fruntașe ale Văii 
Jiului. In imagine, des
toinicul brigadier ală
turi dc șeful de schimb 
Toader But și ortacul 
lor Cristea Titu.

borate-, să vizeze tocmai 
acțiunile, modalitățile de 
reducere a consumului de 
energie pe care le recla
mă această perioadă de 
vîrf și anume : organiza
rea activității atelierelor 
mecanice cu pondere în 
schimburile I și III, limi
tarea funcționării încărcă
rii de pe două linii pe o 
singură linie, prin organi
zarea încărcării alternați-
ve a celor două produse 
— cărbunele special pen
tru cocs și mixte energeti-

Ioan DUBEK

(Continuare tn pag a t-a)
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les în cartierele noi ale 
localităților, au sporit zes
trea de dotații gospodă- 
rești-edilitare a tuturor 
localităților dial municipiu.

Numeroasele probleme 
vizînd amenajarea zone
lor verzi, dotarea și păs
trarea spațiilor de joacă 
pentru copii, întreținerea 
curățeniei în incintele ■ 
/cvartalelor de locuințe și

Documentele programa
tice ale Conferinței Națio
nale a partidului, noile 
reglementări adoptate re
cent de Marea Adunare 
Națională pun în fața con
siliilor populare, a deputa- 
ților, comitetelor de . cetă
țeni, asociațiilor de loca
tari, unităților socialiste, 
a tuturor sectoarelor de 
gospodărie comunală și a 
cetățenilor sarcini multiple 
privind autogospodăriirea 
și înfrumusețarea localită
ților.

Dispunem în prezent de 
un instrument concret^ și 
cuprinzător pe baza căru
ia țrebuie să se desfășoare 
la un nivel superior în
treaga activitate de auto- 
gospodărire din cir.cum- 
șcripțiile electorale, car
tiere și străzi — Legea cu 
privire la obligațiile și 
răspunderile . ■ 
populare, unităților socia
liste și ale cetățenilor pen
tru buna gospodărire, în
treținere și curățenie a lo- 

. calităților urbane și rura-.
le, păstrarea ordinii și dis
ciplinei publice. Avem, de 
asemenea, o bogată expe
riență în organizarea ac
țiunilor gospodărești și de 
înfrumusețare cu j 
pa rea nemijlocită a cetă
țenilor. în fiecare an, prin 
acțiunile de muncă patrio
tică finalizate cu participa
rea activă a cetățenilor și, 
cu sprijinul unităților e- 
conomice și prestatoare 
de servicii s-au făcut nu- vin prin lege,
meroase amenajări care Nicolae POPON,
au împlinit cadrul nostru deputat în circumscripția
de viață civilizată, mai a- electorală municipală nr. 6

Om nou, cu ridicat nivel 
politico-ideologic

(Urmare din pag. I) poporului nostru, față de 
minunatele realizări ale 
socialismului, eontinuînd 
cu acordarea unei griji

șe poate și trebuie do- 
bîndit un prinos de parti
cipare plenară a întregu- deosebite educării tinere
lul nostru popor — strins tului în spirit revoluțio- 
unit. în jurul1 partidului, nar — patriotic, al prie-
a secretarului său gene
ral — la . •. ..
substanțială a activității

Documentele Conferinței Naționale 
- programul nostru de muncă

pe străzi, pe j. spațiile vira
ne, pe diguri, inclusiv în 
albiile rîurilor, în toate 
locurile publice, care sînt 
de o stringentă actualitate 
atât in orașul Petroșani cît 
și în celelalte localități a- 
ie Văii Jiului, constituie 

consiliilor pentru consiliile populare 
și pentru fiecare dintre 
deputății aleși sau realeși 
la 21 noiembrie, un per
manent și fertil eîmp de 
activitate obștească. Legea 
ne obligă în egală măsură 
pe deputați și cetățeni, 
precum și unitățile socia
liste, dar conștiința noas
tră civică, dorința de a 

pârtiei- trăi într-o ambianță cores
punzătoare, în locuințe, 
cartiere, străzi și localități 
bine gospodărite, frumoa
se; ne cer să ne 
prin inițiative și- 
ții nemijlocite 
îndatoririlor , care

situăm 
contribu- 
deasupra. 
ne re-

teniei și păcii, pregătirii 
îmbunătățirea tinerei generații pentru 

muncă și viață, și ' termi
nând cu dezvoltarea în 
rîndul maselor a nobilu
lui sentiment al —----
inului socialist, al 
rității internaționale. Con
comitent cu acest demers 
un deosebit rol educativ 
au demascarea tu toată 
hotărî rea și, comb a ti vita-, 
tea, fără cruțare, a di
feritelor concepții ale ve
chii societăți, a perimate
lor teorii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste,. 
în același timp se 
scoase mai mult în 
dență concepțiile 
toase âle orînduirii 
tre despre lume și 
relațiile socialiste 
meiate pe umanismul 
cialist, pe libertate și drep
tate. - în acest cadru larg, 

activității 
este

ca

în toate domeniile pen
tru a se asigura . deplina 
garanție a trecerii Româ-, 
nici la uri nou stadiu de 
dezvoltare.

Iată de ce îh acest con
text, întreaga. muncă' ideo
logică, politică și de edu
cație patriotică a mase- 

’ i muncii 
ea 

ro- 
proprietar, 

beneficiar.
cuprin-

lor de oameni ai 
este necesar să aibă 
obiectiv înțelegerea 
lui ui lor de 
producător și

Nenumărate și 
zînd multiple aspecte sînt 
sarcinile subliniate de
Conferința Națională în
domeniul politico-educa- 

. tiv și al dezvoltării conș
tiinței oamenilor muncii, 
sarcini a căror îndeplini
re trebuie -abordată pe un 
front deosebit, de larg, în- 
cepînd cu cultivarea de
votamentului față de cau
za socialismului și comu
nismului, a dragostei față 
de țară și partid, a mîn- 
driei patriotice față de tre
cutul glorios de luptă al

(Urmare din pag. I)

ce; s-a trecut la introdu
cerea directă în instalația 
de preparare a cărbunelui 
de Lupeni, deci fără in
și lozare ; ceea ce înseam
nă evitarea folosirii utila
jelor necesare, la evacua
rea cărbunelui din siloz. 
Totodată, a fost înlocuit 
în întreaga uzină-ilumina
tul incandescent cu ilumi
natul fluorescent, s-a re
dus cu 50 la sută ilumina
tul în ateliere, bțrouri, ma
gazii și în incintă, instala
ția de iluminat din exte
rior fiind dotată cu lux- 
metre pentru decuplare a- 
utomată etc.

Desigur, aceste 
au fost dezbătute 
nizațiilc de partid,
ducerea uzinei, fiind prelu
crate apoi pe schimburi cu 
șefii de secții și formații 
de lucru, iar efectul mă
surilor întreprinse, acțiu
nile ce se impun pentru 
evitarea unor neajunsuri 
constatate in urina coa

troălelor prin secții a Con
stituit un punct distinct 
pe ordinea de zi a adună
rilor generale de partid 
din luna decembrie.

Adevărul e că prin pu
nerea în centrul atenției 
muncii politice desfășura
te de organele și organiza-

rilor grupelor sindicale, 
oameni care supraveghează 
reducerea consumurilor pe 
întregul flux de preparare, 
încărcarea la capacitatea 
nominală a instalației, o- 
prirea mersului în gol al 
utilajelor. S-a asigurat cal
cularea zilnică a cbnsumu-

Acțiuni stăruitoare

umams- 
solida-

cer 
evi- 

sănă- 
iioas- 
viață, 
înte- 

so-

al 
politif’o-educative 
stabilit în Raport 
și in celelalte documen
te ale Conferinței Națio
nale, locul acțiunilor ce 
trebuie să aibă drept o- 
biectiv dezvoltarea spiri
tului eticii și echității so
cialiste, sădirea în conș
tiința oamenilor muncii a 
concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și via
ță, combaterea cu fermi
tate a mentalităților re
trograde, mistice, a influen
țelor burgheze în conști
ința unor oameni, a orică
ror manifestări ale 
cinismului sau 
tismului’

Toate acestea cer, fi
rește, îmbunătățirea con
ținutului și eficienței în- 
vățămîntului .politico-ide
ologic, a tuturor inijloa-

șo- 
antisemi-

1 . ' i
i La Lupeni. a avut loc j 

dezbaterea pe tema 
„Femeia — factor ac
tiv în munca politico- 
educativă și patriotică".

măsuri 
în orga- 
de eon-

lui de energie, iar în ziua 
următoare se comunică tu
turor secțiilor, schimburi
lor, formațiilor de lucru și 
se stabilesc responsabili
tăți și măsuri pentru evi
tarea oricărei risipe.

Există toate condițiile 
ne asigura ing. Grigore 
Băiăceanu, șeful secției 
mecano-energetice ca în 
decembrie și. în, lunile ur
mătoare, uziiîa sa se înca
dreze în consumul normat 
de energie electrică. A- 

ceasta depinde mult de

țiile de partid a amplifi
cării acestei acțiuni de stri- 
gentă actualitate, reduce
rea consumului dc energie . 
a devenit obiectivul preo
cupării de zi cu zi a co
muniștilor, a tuturor for
mațiilor de lucru. în frun
tea acțiunii se situează co
muniștii Gheorghe Pană, 
Cazimir Beesuk, maștri 
principali, Ioan ' Ilatfaludi, 
Victor Sibișan, Ștefan ‘ 
G.yorgy, Ștefan Raț, loan 

. Stelari, șefi de echipă, și
mulți alți membri ai acti
vului de partid, ai birou- , funcționarea la capacitatea 1

• SURPRIZĂ. Ca 
fiecare sfîrșit de an 
dacția ziarului nostru 
gătește o surpriză 
cută eitorilor săi. în 
rul nostru de inline, 
derehîbrie veți găsi
bisnuitul nostru calendar 
pe anul 1983.
• SPECTACOLE 

TTVE. Astăzi în toate lo
calitățile din Valea Jiu
lui, Ia Cluburile si'ndi'câ-

la 
re- 

pre- 
plă- 
zia-

29
o-

FES-

celor propagandei de 
partid, cer dinamizarea 
întregii activități de presă, 
radioteleviziune, , a tutu
ror mijloacelor de infor-

a creației 
a activi- 
instituțiilor

mare m masa, 
literar-a rtistice, e 
tații tuturor 
și așezămintelor de edu
cație și culturale, cer și 
nu în ultimul rînd, nece- 
sitateăwcreșterii conținu
tului educativ al actului 
cultural-distractiv, stimu- 

. larea mai puternică a 
participării maselor la cre
ația 
la actul culturii sub 
neroasa egidă 
lului național 
României".

Reținînd în 
preocupărilor aceste 
și idei de inestimabilă .va
loare practică, raportîn- 
du-se cu întreaga muncă 
la orientările 
ti ce jalonate de 
ța Națională, 
organizațiile de partid din 
Valea Jiului, organizați
ile de sindicat și U.T.C., 
toate organismele educa
tive, întregul ansamblu de 
așezăminte și instituții de 
educație și cultură 
datoare să îndrepte 
treaga lor ..activitate 
un unic și mare țel 
acela de a dezvolta conș
tiința socialistă a oame
nilor muncii, în primul 
rînd a acelora din deta
șamentul de frunte — mi- 

'nerii —, astfel ca rezulta
tul îmbunătățirii între
gii munci ideologice, po
litice și cultural-educati
ve să se regăsească în pu-; 
ternica mobilizare a colec
tivelor de' mineri la 
deplinirea sarcinilor 
se de partid privind 
ferea substanțială a 
ducției de cărbune, 
plinirea mai devreme

tehnico-științifică și 
ge- 

a Festiva- 
„Cîntarea

prim-planul
teze

programă-
Conferin- 

organele și

Sîrit 
în

spre

în- 
pu- 

creș- 
pro- 

înde- 
a 

înaltului deziderat al in
dependenței energetice a 
țârii noastre; ■ .

Construind, 
înălțăm
viitorul

Alături de întregul po
por, noi constructorii Văii 
Jiului, am urmărit cu jus
tificat interes lucrările 
Conferinței Naționale a 
partidului, Raportul pre
zentat cu acest prilej de 
tovarășul , N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

în cinstea acestui mare 
eveniment, colectivul de 
muncă pe care-1 conduc 

dintre 
sociale

a finalizat unul 
marile obiective 
din Petroșani, magazinul 
universal „Jiul", însumînd 
peste 8 500 mp spații 
mcrciale, obiectiv 
se înscrie pe linia 
rării unor condiții

aprovizionare, 
unui comerț 
această pe- 
' /concentrat 

idica- 
lo- 

iiou 
de

co- 
care 

asigu- 
mai

bune de 
desfășurării i 
civilizat. în ' 
rioadă ne-ap 
eforturile pen— ț 
rea noilor blocuri, de 
cuinle din cel mai 
cartier al reședinței, 
municipiu — Petroșani 
Nord — care va cuprinde 
în final peste 1200 aparta- 

,mcnte.
Este răspunsul 

muncitoresc, prin 
la inșuflețitoarele 
mări adresate de 
tribună a Forumului co
muniștilor români, de . se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este răspunsul 
tuturor constructorilor' ca
re înalță viitorul, un ..vi
itor al mărețelor realizări 
socialiste.

nostru 
fapte, 
che

ia Înalta

Petre COSMA, 
maistru, Grupul de șantiere 
„Valea Jiului" al T.C.U.

Măsurile stabilite,

nominală a instalației, res
pectiv de asigurarea ritmi
că cu vagoane a prepafa- 
ției, factorul hotărîtor fiind 
colectivul însuși care tre
buie să depună eforturi 
pentru asigurarea desfășu
rării optime, din punct de 
vedere a consumurilor, a 
procesului tehnologic. în 
acest sens un 
rol hotărîtor revine con
troalelor pe faze și locuri 
de muncă, dar și acțiunii 
susținute, perseverente a 
organizațiilor de partid, 
prin toate formele muncii' 
politice pentru a spori gra
dul de respirisabilitate a 
întregului colectiv în valo
rificarea tuturor rezervelor 
de reducere a consumului 
de energie, acțiune a cărei 
însemnătate a fost sublini
ată cu tărie de secretarul 
general , al partidului în 
raportul prezentat Confe
rinței Naționale.

telor vor avea loc specta- șui Petroșani, ■349 de lamina înainte de finele a-
cole festive dedicate zilei rechi au spus „da" în imului, planul a fost rea- 
Republicii. La Uricani, Lu- ța ofițerului, stării civile lizat în proporție de 95 
peni/ Aninoasa și I , . . ,____ 1.
spectacolele ; vor începe la au văzut pentru 
ora 15, la Petrila la ora 
14, iar la Petroșani la oră
16.

o CORUL DE CAME
RA al casei pionierilor și 
șoimilor patriei din orașul 
Vulcan a împlinit în 
ceastă lună zece -ani 
existență.
• CĂSĂTORIT și... 

născuți. în anul care 
va încheia -curînd,

Banița și 1375 de perechi de ochi la sută, adică ș-au furni- 
i prima 

dată lumina zilei. Pri
milor le dorim „casă de 
piatră", iar celorlalți să 
crească mari și frum rși.
„La mulți ani
• VÎNÂTOREASCĂ. Ac

tivitatea vînătorilor mem
bri ai Filialei Petroșani 
a A.J.V.P.S., pe anul 1982, 
se încheie cu un bilanț 
rodnic. La inăicatorul cel
mai1 important, CU ;O săp- distractivă

a- 
de

nou 
se 

în ora

zat la ' export peste 1600 
kg carne de vînat. Rea
lizări ; însemnate au fost 
obținute și la alți indica
tori.

Q SEARA 
DISTRACTIVĂ, 
de la I.M. Lonea vor or
ganiza, joi 30 decembrie,

să fie finalizatei
42 la sută și s-â menținut 
Ia aceleași cote și in luna 
noiem brie

„Atîta timp cit Puitoare
le nu sînt compartimenta
te cu rostogoale separate 
pentru cărbune și pentru 
steril, și pină cînd fluxul 
de cărbune nu va fi sepa
rat de fluxul de transport 
al sterilului calitatea căr
bunelui va avea de sufe
rit", ne-a relatat Dorina 
Gaboș,-responsabila cu ca
litatea.

în lumina exigențelor 
■ și sarcinilor stabilite de 

Conferința Națională a par
tidului, conducerea minei, 
inginerii și tehnicienii tre
buie să caute și să găseas
că soluții de rezolvare a

(Urmare din pag 1)

te prime brigăzilor care se 
preocupă de îmbunătățirea 
calității, dar nici sancțiuni 
uu s-au aplicat celor care 
au manifestat delăsare, deci 

I una peste alta, se „com
pensează" în dauna calită
ții. Aceste măsuri ,nu erau 
respectate nici atunci la 
începutul lunii iunie, dar... 
nici astăzi.

Cu toate acestea indica
torii de< calitate ai cărbu
nelui livrat de la Lonea 
au cunoscut o oarecare îm- ' 
bunătățire' în lunile iunie, 
iulie, august și septembrie 
cînd procentul de cenușă a 
fost în continuă scădere 
(42,3 ia sută, 42 la sută, 40 

la sută, respectiv 39,9 la acestor neajunsuri tehnice, 
. SÎită), iar cel de umiditate . iar acolo unde se poate in

s-a menținut în permanen- terveni cu mai multă'1 ope
rativitate, să se pună ordi
ne și în cele de organiza
re ; să se ajungă la o ca

ș

ță foarte aproape .de cel 
planificat (7,5 la sută).

Datorită începerii unor 
lucrări de pregătire la sec- litate a muncii și respon- 
toarele de producție, în 
luna octombrie procentul 
de cenușă a ajuns .la peste

lei de-a 35-a aniversări . a 
Republicii. Acțiunea va 
cuprinde un concurs „Ci
ne știe, eîstigă" cu tema 
„Proclamarea Republicii 
— piatră de hotar în is
toria țării" și va fi în
soțită de un microspecta- 
col de muzică si poezie. 

CULTURAL • O NOUĂ SPALĂTO- 
Tinerii RIE. în vederea îmbună- 

condițiilor de găz- 
mineri
Paro- 

Petro- 
să se 

dedicată ce-. construiască o spălătorie 1

lățirii
____ . _ _. _________ ; duire a tinerilor 

la clubul sindicatelor din de la căminul din
Lonea, cu începere de la șcnî, I.A.C.C.V.J. 
ora 17, o seară cultural- șani a luat măsuri

sabilitate îneît să nu se 
mai vorbească de penali
zări la mina Lonea.

nouă și modernă. Lucră- \ 
rile coordonate de niaiS- I 
trul Gheorghe Sichiu . se I 
desfășoară în ritm , rapid,, ’ 

orele de , 
preconizea- I 
să fie te.-- ' 
de 10 ia- | 

7 zile mai | 
sînt. pla- j

chiar și după 
program, Se 
ză ca lucrările 
minate în ziua 
nuarie 1983, cu 
devreme decît ___ ,
nifîcate. (V. Beldie).

Rubrică realizată de 
Gb. BOȚEA
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Tradiția și 
obiceiurilor

și culturii socialiste

actualitatea
laice de iarnă

preced Anul nbU, „Colinda 
țării pentru minerii Văii 
jiului" avînd caracterul unei 
sinteze a frumuseții și di
versității obiceiurilor. Dar 
acest autentic festival al 
obiceiurilor laice de iarirp 
are și o altă sefhnificație 
pentru mineri, pentru toți 
oamenii muncii', deoarece 
aici, în acest important ba
zin carbonifer, muncesc cu 
abnegație oamerii.iveniți- din 
diferite județe și zone ale 
țării. Ei păstrează în con
știința lor particularitățile 
datinilor, obiceiurilor din a, 
cele zone etno-folclorice, de 
care își amintesc și de care 
vorbesc în această perioa
dă. lată, așadar, că orga- 
nizarea-unei astfel de mani. . 
festări, la care participă 
grupuri de colindători din 
multe județe ale țării, răs
punde unei necesități de a 
aduce minerilor datinile în
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Obiceiurile de sfîrșit de 
an plămădite de-a lungul 
j, 'or. transmise prin 

grai din generație in 
generație, mereu îmbogăți
te în conținut și în formele 
de manifestare, își păstrea
ză intacte semnificațiile lor 
umaniste, profundul op. 
timism în posibilitățile cre
atoare ale omulăi. Aceste 
gînduri se conturează as
tăzi în cugetul fiecăruia 
dintre noi, cînd urmărim o 
frumoasă manifestare cultu
rală : „Colinda țării pentru 
minerii Văii Jiului". întoar
cerea la tradiții, la cultura 
și arta populară - care 
concentrează, într o excep
țională bogăție de forme 
artistice, idei morale des
prinse dintr-o îndelungată 
experiență, exprimate afo
ristic, putem spune - a con
stituit de mult . timp un 
mijloc de împospătaie spi
rituală. Pentru cultura noas- mijlocul cărora s-au format, 
tră socialistă, legătura cu 
tradițiile, cu tot ce.crează 
spiritul omului pentru a 
3timula progresul în socie
tate, se manifestă în varia, 
te forme care contribuie 
nemijlocit, "in cadrul atît de 
generos al Festivalului na
țional „Cîntarea României", 
atît la cunoașterea tezau
rului cultural, cit și la par
ticiparea directă o oame
nilor muncii la actul crea
ției in cultură și artă.

Toate aceste idei sînt cu
prinse în obiceiurile care

Colindele (de la terme
nul latin „calendăe" - „zi
le") sint vechi cîntece popu
lare, pe diverse teme, inter
pretate de grupuri de copii 
și tineri cu prilejul sărbă
torilor de sfîrșit de an. In 
esență, ele cuprind urările 
pentru anul următor. Dar 
frumusețea obiceiurilor aces
tor zile constă și în costu
mația diferențiată de la o 
zonă la alta și în varieta
tea formelor concrete de 
manifestare in care sint cu
prinse, ca în teatrul popu-

Iar, forța interpretativă, 
presivitatea 
transmiterea 
le facem in 
cumpănă a 
proces de preluare a obi- 
ceitfriior caracteristice sfâr
șitului de an, de către ar
tiștii amatori, a dus la mai 
adînca cunoaștere a valori
lor artei, populare, la le
garea lor de realitățile noi, 
socialiste.

„Colinda țării pentru mi
nerii Văii Jiului" reprezintă 
un omagiu pe care țara îl 
aduce hărniciei minerilor 
în efortul bărbătesc de a 
extrage cantități tot mai 
mari de cărbune pentru a 
contribui mai eficient la a- 
sigurarea mai devreme a 
independenței energetice a 
țării. La rîndul lor, colin
dătorii, formațiile artistice 
din județele țării, au prile
jul de a cunoaște, in tim
pul programelor artistice 
susținute în întreprinderile 
miniere marile realizări 
cono'mice, urbanistice 
cial-gospodărești din 
Jiului,

Ajunsă la a treia 
„Colinda țării pentru mine
rii Văii Jiului" se vrea o 
manifestare de sinteză a 
tradiției culturale și actua. 
lității, așteptată cu interes 
pentru frumusețea și ax 
presivitatea transmiterii da
tinilor noastre strămoșești.

ex-
în

.. ni

de

artistică 
urărilor ce 
aceste zile 
anilor. Acest

e-
și so- 
Valea

t; sg

*% W-*-.
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Aseară, printre 
cei dintîi sosiți...

Ansamblul folcloric 
„Someșul-Napoca“ al 
Casei municipale de 
cultură din CIuj-Napo- 
ca s-a întors de curînd 
din R.F.G., unde a pre
zentat un spectacol de 
colinde. Astăzi oaspe
ții clujeni poposesc în 
mijlocul minerilor de 
la Bărbăteni.

Prof. Zamfir Dejeu„ 
conducătorul formației, 
ne declara : 
mit cu b u 
invitația de
pare la festival, un
de venim pentru întiia 
oară. Am pregătit in 
exclusivitate pentru Va
lea Jiului vechi colin
de din zona Someșu
lui și a Grisului Repede.

Azi', pe străzile orașelor să a formațiilor, varietatea 
î din municipiu, în sălile de ' colindelor, faptul că vin 

apel ale întreprinderilor 
miniere vom trăi emoția 
sărbătorească a primirii co
lindei țării pentru minerii 
Văii Jiului. Urări de bine, 
sănătate, fericire și pace, 
de spor în muncă și bel
șug in casă vor răsuna, din 
itou. .ca și in anii trecuți. 
din piepturile oaspeților 
noștri. Am cules cîteva o- 
pinii despre semnificația 
acestei manifestări :

MIRCEA SECRIERU, mi
ner, șef de brigadă I. M. 
Livezeni: „Ca și în anii 
trecuți, eu și ortacii aștep
tăm cu nerăbdare venirea : 
colindătorilor în sala noas
tră de apel. Faptul că vin, 
din toate colțurile țării, 
aici la noi acasă este s 
dovadă că mun
ca noastră este respectată 
și apreciată, că noi, mine
rii, sîntem priviți' cu dra
goste do oamenii din tc«ită 
țara. Este încă o dovadă a 
grijii pe care partidul nc-o 
poartă, asigurîndu-ne ma
nifestări cultural-artistice 
diverse, care să ne mobi
lizeze la creșterea produc
țiilor de cărbune. Bine ați 
venit colindători

MARCEL DUMACHIN, 
lăcătuș I.U.M.P.: „Anul
trecut m-a îneîntat alaiul 
colindătorilor de la Petro
șani și grandiosul specta
col susținut pe estrada a- 
menajată în fața Casei de 
cultură. Prezența numeroa- noștri 1“

~ colindelor, faptul că 
de departe să ne ureze no
uă, celor din Vale, este o 
mare bucurie^ pentru noi. . 

. ?Sîntem încredințați că a-.’ 
ceastfi manifestare va re
zista în timp".

VASILE LEPĂDAT, mai
stru tricotor, întreprinderea 
de -tricotaje Petroșani : .. A - 
nul trecut am fost îneîntat 
ascultîudu-i pe pițărăii de 
Ia Arcani, din Gorjul meu 
natal, alături de colindă
tori din toată țâra. Și a- 

- nul acesta îi așteptăm ,cu 
drag !‘‘ '

Prof. VASILE CHIRCU- . 
LESCU, președintele Co
mitetului municipal de 
cultură și educație socialis
tă : „Ca unul din inițiato- 

, iii acestei manifestări îmi 
exprim satisfacția pentru 
faptul că festivalul a eres- j 
cut calitativ de la an la 
an, participarea este din 
ce în ce mai numeroasă. 
De asemenea, modul în ca
re sînt primite formațiile 
în mijlocul minerilor, la 
sălile de apel, certifică suc
cesul de care se bucură 
acțiunea, dorința oamenilor 
muncii de a recepta actul 
artistic autentic, plăcerea 
de a asculta nestematele.

■ folclorului nostru. Din par
tea organizatorilor, un căi- ■ 
duros bun venit oaspeților

Colindătorii în 
locul minerilor de 
Livezeni.

„Am pri- 
curie 

pârtiei-

De la o ediție la alta
■ Festivalul obiceiurilor laice de iarnă, splen

didă alegorie a practicilor străvechi, a ajuns la a 
IlI-a ediție. Colindele, sorcova, capra, cerbul, bre- 
zaia, căluții, turca ș.a. sînt obiceiurile ce vor fer
meca și de această dată inimile spectatorilor.

■ Peste 600 de artiști amatori din 7 județe ale 
țării (Arad, Caraș-Severîn, Cluj, Gorj, Ialomița, 
Timiș și Vîlcea), din județul Hunedoara și din Va
lea Jiului au onorat în ,calitate de participante 
ediția I a festivalului (28—29 decembrie 1980).

■ In sălile de apel ale înterprinderilor miniere 
și pe scenele așezămintelor de cultură s-au perin
dat, în ediția a Il-a, 18 formații și grupuri de co
lindători, reprezentînd zone etno-folclorice din 
Alba, Arad, Argeș, Brașov, Caraș-Șeverin, Călărași, 
Cluj, Gorj, Iași, Sibiu și Hunedoara.

■ Formația de obiceiuri laice a Căminului 
cultural Săvîrșin (jud. Arad) 'și pițărăii din Jieț 
dețin un record — participarea la toate cele trei 
ediții organizate pînă acum

Mindiul alai al 
mațiiior de obiceiuri 
laice pe artera princi
pală- din Petroșani.

Pagină realizată de:
T. SI’ATARl , I. LASOU, M. BUJORESCU
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Plenara lărgită a Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. 1)

PROGRAMUL 
unităților comerciale cu prilejul 

Anului Nou 1983

lației ; repararea tractoa
relor, mașinilor și utilaje
lor agricole; organizarea 
învățămîntului agrozo
otehnic de masă; instru
irea și perfecționarea pre
gătirii cadrelor din agri
cultură ; îmbunătățirea 
activității în silvicultură.

4. — Proiect de decret 
pentru modificarea și com
pletarea Legii nr. 31/1977 
privind Congresul consi
liilor de conducere ale u- 
nităților agricole socîalis- secțiuni 
te, al întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor mun-

. ,. . . ... cii din industria alimeri-
a conducerii partidului și tară, silvicultură și gospo

dărirea apelor și Consi
liului Național al Agricul
turii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor?

liului Național al 
culturii, 
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor pri-1 
vind adoptarea documen
telor supuse dezbaterii și 
angajamentul oamenilor 
muncii din agricultură pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din hotărîrile 
Conferinței Naționale a 
partidului, din progra

mele prioritare de creștere 
a producției agricole 
getele și animale, 

6. — Măsuri organiza
torice.

In continuare, tovarășul 
Ion Teșu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor, ministrul agricul
turii și industriei alimen
tare, a prezentat Rapor
tul cu privire la primul 
punct aflat pe ordinea de 
zi.

Au început, apoi, dez-* 
baterile în plen asupra 
problemelor care fac o- 
biectul plenarei. Au luat 
cuvîntul tovarășii 
Pavel Aron, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., Gheorghe 

al 
Ia- 

Costel 
Co-

unor comitete de partid 
din unități agricole.

Iau parte, de asemenea, 
cadre cu munci de răs
pundere din ministerele și 
organeld’ centrale care au 
sarcini în domeniul agri
culturii, activiști ai ®.C. 
al P.C.R., ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Plenara pune pregnant 
în evidență profundul de
mocratism al orînduirii 
noastre socialiste, ilustrînd 
preocuparea permanentă

Pentru asigurarea unei bune? aprovizionări ă 
populației cu prilejul Anului NoU 1983, programul 
de funcționare a unităților comerciale se stabilește 
astfel i ■rii au criticat lipsurile 

manifestate în munca u- 
nităților agricole, propu- 
nînd soluții pentru lichi
darea neîntîrziată a nea
junsurilor semnalate, pre
cum și măsuri și acțiuni 
politice, organizatorice, 
tehnice și economice care 
să impulsioneze puternic 
creșterea producției, a 
productivității și a efici
enței economice.

Exprimînd hotărîrea oa
menilor muncii din agri
cultură, participanții la 
dezbateri s-au 
acționeze ...cu 
pentru folosirea cît 
rațională a fondului fun
ciar, utilizarea cu ran
dament maxim a tractoa
relor și a celorlalte uti
laje agricole, pentru rea
lizarea programelor și a 
programelor suplimenta
re de irigații și îmbună
tățiri funciare, astfel în- 
cît să se asigure crește
rea producției agricole la 
hectar la toate culturile. 
De asemenea, ei au arătat 
că vor face totul pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
privind dezvoltarea zo
otehniei și realizarea u- 
nei baze furajere cores-- 
punzătoare, condiție e- 
sențială* pentru buna a- 
provizionare a populației 
cu carne, lapte, ouă și alte 
produse. Totodată, 
fost prezentate pe 
pregătirile intense 
au loc în unitățile 
cole pentru buna desfășu
rare a lucrărilor de 
rnăvară.

în cadrul ședinței 
luni, participanții 
minat și aprobat 
le organizatorice 
ordinea de zi.

în legătură cu 
barea locurilor de 
de către unii membri ai Bi
roului.Executiv 
lui Național al 
ții, Industriei

uni, pe probleme privind: 
cultura cerealelor ; , cul
tura plantelor tehnice ; le
gumicultura, 
pomicultura.; 
baza furajeră ; 
rea ; 
ră ; 
din zona 
tă ; 
cultură;
funciare și gospodărirea a- 
pelor.

Vorbitorii în plen și pe 
au dat o deose

bită apreciere 
adoptate de 
Națională a 
deilor de o inestimabilă va
loare teoretică, și practi
că cuprinse în magistra
lul Raport prezentat înal
tului forum al comuniști
lor români de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
evidențiază faptul că a- 
gricultura țării noastre a 
intrat, într-o etapă cînd 
numeroasele acumulări 
cantitative din perioada 
anterioară se,vor transfor
ma într-o nouă calitate, , 
ceea ce va asigura înde
plinirea integrală a preve
derilor actualului cinci
nal, dezvoltarea tot mai 
puternică a producției a- 
gricole și realizarea unei 
concordanțe corespunză
toare între industrie și a- 
gricultură, sectoare hotă- 
rîtoare pentru făurirea 
socialismului și comunis
mului în România pen
tru ridicarea gradului de 
bunăstare și civilizație al 
poporului.

Desfășurate sub semnul 
marilor exigențe formu
late în documentele Con
ferinței Naționale a parti
dului, al importantelor 
orientări și indicații date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dezbaterile au 
prilejuit o analiză temei
nică a realizărilor de pî- 
nă acum, precum și a po
sibilităților, căilor și mo
dalităților de înfăptuire a 
programelor supuse apro
bării plenarei. Cei ce au 
luat cuvîntul au relevat că 
rezultatele bune din ul
timii ani atestă cu putere 
capacitatea agriculturii 
noastre socialiste 
contribui, într-o 
tot mai largă, la 
forței economice 
ei, la sporirea 
național, la 
cerințelor 
consum ale populației, 
trivit Programului 
autoaprovizionare, la 
centuarea 
României la 
internaționale.

în același timp, s-a #a- 
realizările obți

nute de oamenii muncii 
de pe ogoare nu se situ
ează la nivelul condiți
ilor create, al dotării teh- 
nico-materiale. al poten
țialului uman de care dis
pune agricultura noastră, 
în acest cadru, ' vorbito-

viticultura și 
zootehnia și 

mecaniza- 
industria alimenta- 

activitatea agricolă 
__ 1 necooperativiza- 
activitatea din silvi- 

îmbunătățiri

hotărîrilor 
Conferința 

partidului, i-

statului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
de a se întîlni și consulta cu 
oamenii muncii, în vede
rea adoptării celor mai 
potrivite măsuri menite 
să asigure înfăptuirea ne
abătută a hotărîrilor Con
gresului al XÎI-lea și Con
ferinței Naționăle ale parti
dului, a Programului de 
edificare ă societății so
cialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism.

A luat cuvîntul, tova
rășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C, al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președinte al 
Consiliului 
grlculturii, Industriei 
limentare. 
Gospodăririi Apelor.

Participanții au aprobat 
în unanimitate următoa
rea ordine de zi ,|

1. — Raport cu privire 
la activitatea desfășura
tă și rezultatele obținute 
în agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor în a- 
nul 1982 ; măsurile ce tre
buie întreprinse, în. lumi
na hotărîrilor Conferinței 
Naționale a parțidului, pen
tru îndeplinirea integrală 
a planului pe 1983.

2. — Program de mă
suri pentru pregătirea , și 
desfășurarea campaniei a- 
gricole de primăvară.

3. — Programele priori
tare privind : organizarea 
în cultură intensivă a po-

dezvoltarea 
bumba- 
plante- 
aroma- 

„__ , r_____ semin
țelor și materialului să- 
ditor ; dezvoltarea serici
culturii ; dezvoltarea pro
ducției de pește și pisci
culturii, a producției de 
carne de iepure produ
cerea furajelor de către u- 
nitățile agricole socialis
te și gospodăriile 
lației ; ameliorarea 
tilor naturale și 
jarea pădurilor pășunabi- 
le în perioada 1983:—1985 ; 
norme obligatorii privind 
organizarea programului în 
fermele zootehnice; dez
voltarea producției agri
cole la gospodăriile popu-
■ B ■■N■■■•■■■■■» ■

Hotărîrea Consi-
1 Agri- 

Industriei Aii-. 
Silviculturii

ve-

angajat să 
fermitate 

mai

• în zilele de 28, 29 
și 30 decembrie 1982, 
unitățile nealimentare 
vor lucra cu program 
prelungit cu două ore, 
respectiv vor fi deschise 
între orele 9—19 ; uni
tățile alimentare în- 
tr-un singur schimb vor 
fi deschise pînă la ora 
18.
• în ziua de 31 de

cembrie 1982, toate uni
tățile comerciale vor 
funcționa pînă la orele 
18. Unitățile de alimen
tație publică ce orga
nizează Revelionul își 
vor începe programul la 
orele 18, pînă la ora 6 
dimineața.

• în ziua de 1 ia
nuarie 1983, toate maga
zinele nealimentare și 
alimentare vor fi închi
se. Unitățile de alimen
tație publică vor func
ționa după program nor
mal, cu excepția celor 
care organizează Reveli
onul. 'Acestea vor fi 
deschise la ora 18 și vor 
funcționa pînă la ora 2 
noaptea.
• în ziua de 2 ianua

rie 1983 vor fi deschise 
de la ora 7 pînă la ora 
10, unitățile care des
fac pîine, lapte, legume- 
fructe, tutungeriile și si- 
fonăriile, halele agroa- 
limentare.

memens

președinte al 
National al A- 

‘ ‘ ’ A-
Silviculturii și

rumbului; 
culturii orezului, 
cului, ciupercilor, 
lor medicinale și 
tice; producerea

popu- 
pajiș- 

amena-

Arad al P.C.R., 
Tănase, prim-secretar 
Comitetului județean 
lomița al P.C.R., <
Premia, secretar al 
mitetului județean Timiș 
al P.C.R., Ion Bădescu, se
cretar al ~ 
munal de 
județul 
Ferdinand 
secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Leon- 
tin Stejerean, director cu 
probleme de zootehnie la 
Direcția generală pentru 
agricultură și industrie a- 
limentară Maramureș,
Dochia Păpurică, țărancă rătat că 
cu gospodărie individua
lă, orașul Novaci, județul .
Gorj, Ion Munteanu, di
rector la I.A.S. Chirnogi, 
județul Călărași.

După-amiază, lucrările 
s-au desfășurat în secți-

Comitetului co- 
partid Prigor, 
Caraș-Severin, 

Nagy, ministru

de a 
măsură 

creșterea 
■ a patri- 
venitului 

satisfacerea 
raționale de 

po- 
de 

ac- 
participării 

schimburile

au 
larg 
care 
agri-

pri-

de
exa-au 

măsuri- 
aflate pe

schim-
muncă

al Consiliu- 
Agricultu- 

, _______ _ Alimentare,
Silviculturii și Gospodări
rii Apelor, pentru o mai 
bună reprezentare și cu
prindere a sarcinilor, ple
nara a hotărît: eliberarea 
tovarășului Gheorghe Stoi
ca din funcția de pre
ședinte al Consiliului Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor și alegerea în a- 
ceastă funcție a tovarășu
lui Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului. '

De asemenea, s-au 
probat modificările 
puse în componența

a-
pro- 

, . ______  . Bi
roului Executiv al Consi
liului Național al 
culturii, Industriei 
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Lucrările plenarei con
tinuă. .

Agri- 
Aii-

ACTUALITATEA ÎN LU/Mg
Consultări în vederea soluționării 

crizei guvernamentale 
din Portugalia

LISABONA 27 (Ager- 
pt-es}. — Președintele Por
tugaliei, generalul An
ton i î Ramalho Eanes,. a 
început luni . consultările 
cu reprezentanții princi- 
pa.elof partide politice ale 
țării in scopul soluționă
rii crizei guvernamentale 
survenite in urma demi-

siei primului ministru, 
Francisco Pinto Balsemao. 

potrivit Constituției, șe
ful statului poate numi 
un nou prim-minsitru sau 
poate dizolva Adunarea 
Republicii și convoca a- 
legeri parlamentare anti
cipate. ■ '

TE L E X • TELEX ■ TELEX
LA BELGRAD S-AU comuniștilor în domeniul

DESFASURAT LUCRĂRI- ooliticii economice
LE PLENAREI C.C. AL -----
UNIUNII COMUNIȘTI
LOR DIN IUGOSLAVIA.
Plenara — transmite a- 
genția Taniug — a anali
zat modul în care se în
deplinesc sarcinile U.C.I, 
în înfăptuirea stabilizării 
eccnomice. Au fost adop
tate concluzii cu privire aj Facultății de 
ia sarcinile operative ale a Universității din .Viena,

nuj 1983.
pe a-

ÎN AUSTRIA A 
ÎNFIINȚATA O 
ORGANIZAȚIE PENTRU 
PACE care se numește 
„Medicii austrieci împo
triva pericolului unui răz
boi nuclear", Crearea or
ganizației a fost inițiată 
de un grup de profesori 

~ medicină

FOST 
NOUA

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cine iubește și 
lasă ; Unirea : Milioane
le Iui Fairfax.

LONEA : Lanțul amin
tirilor, I-II.

ANINOASA: Un sal
timbanc la Polul Nord.

VULCAN — Luceafă
rul ! Centrala este în e- 

: misie.

LUPENl — Cultural : 
Grănicerii.

URICANI ! Regina din 
Tîrnovo.

TV.

11,00 Telex. 
11,05 Ecran de vacanță.

„Aventurile Iui 
Tom Sawyer", 
Episodul 1.

11,50 Republica la a 35-a 
aniversare.

12,05 A XH-a ediție a 
Festivalului „Cîn- 
tec nou în Mehe
dinți",

■ 11 --

12,40 Panoramic econo
mic.

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Epran de vacanță. 

Film artistic :: 
„Aurel Vlaicu". 
Partea I.

16,35 Clubul tineretului.
17,10 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii 
din agricultură.

17.30 Muzică populară.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.:
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică/
20.30 în prag de sărbă

toare. Frogram mu
zical dedicat Repu
blicii.

20,45 Republica la a 35-a 
aniversare.

21,05 Teatru în serial : 
„Fata și caruselul" 
de Al. Voitin. Pri
mă parte.

22,00 Telejurnal.

Sport • Sport • Sport

„Trofeul vacanței" 
la șah, tenis de masă și handbal, 

rezervat liceelor
Timp de două zile, o- 

rașul Petroșani a fost gaz
da tradiționalelor între
ceri sportive organizate de 
Comitetul municipal al 
U.T.C, cu sprijinul orga
nului municipal de spe
cialitate. Astfel, s-au des
fășurat întrecerile • de 
handbal la care au parti
cipat 5 echipe de fete și 
tot ătîte-a de băieți re- 
prezentînd liceele din mu
nicipiu. Am - urmărit jo- 
euri de un bun nivel teh
nic în care am reținut 
frumoasa comportare a 
echipelor de fete repre- 
zentînd Liceul de mate
matică — fizică, și cea a 
Liceului industrial mini
er, ambele din Petroșani, 
de altfel ocupantele lo
curilor I și II, și a Liceu
lui industrial Vulcan, cla
sată pe- locul III ca și a 
celor, de băieți — Liceul 
industrial Petroșani, Li
ceul industrial Petrila, Li- 
«eul nr. 1 Lupeni, clasa
te pe primele 3 locuri.

La întrecerile de tenis 
de masă au participat doar 
7 băieți și 3 fete. Iată 
clasamentul primilor 3 cla
sați. Băieți: Sorin Bîtcâ, 
Vasile Lefter, ambii de la 
Liceul industrial Petro
șani, locul trei revenind 
elevului Dorin Colda de 
la Liceul industrial Lu
peni. La fete, Antoaneta 
Hoffmali, Nicoleta Huțu —- 
ambele de la Liceul in
dustrial Petroșani și Cor
nelia Opreanu, Liceul de 
matematică — fizică Pe
troșani.

La șah, Sorin Papa, de 
la Liceul. de matematică— 
fizică Petroșani,- a domi
nat întrecerile băieților.

La buna desfășurare a 
întrecerilor au contribuit 
profesorii Dorel Vladis
lav, Valeriu Pișcoi, Ma
rian Drăcea, precum și ar
bitrii de handbal Vasile 
Argint, Adrian Zarcula, 
și Francise Schneider.

T". S. BALOft
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