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jN 1NTÎMP1NAREA
SĂRBĂTORII MUNCII

I^-triera Cîmpu lui Neag

7009 tone de cărbune peste plan
Colectivul de mineri și mecanizatori din Carie

ra Cîmpu lui Neag înregistrează zi de zi noi succese 
la activitatea de extracție și de descopertă. Plusul 
cumulat de la începutul acestei luni se ridică la pes
te 7 000 tone de cărbune, menținîndu-se astfel în 
fruntea întrecerii pentru a da țării eît mai mult 
cărbune. Colectivul de oameni ai muncii de la ca
rieră este hotărît ca în cinstea sărbătorii muncii de 
la 1 Mai, să realizeze o producție suplimentară de 
30 000 tone de cărbune. Pentru crearea de noi fron
turi de lucru și pentru a asigura producția viitoare 
din carieră au fost excavați și transportați supli
mentar în această lună peste 500 mc de steril.

Sectorul 1, l.M. Paroșeni,
2 700plus

Minerii sectorului I de 
la I.M. Paroșeni au ex
tras în această lună 2 700 
tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Prin
tr-o mai bună organiza
re, prin folosirea la ca
pacitate a întregului po
tențial tehnic și uman de 
care dispun, minerii a- 
cestui sector au reușit 
să obțină zi de zi pro
ductivități sporite în a- 
bataje. Cele mai înalte

-

fostproductivități au 
obținute în abatajul fron
tal condus de Nicolae 
Brutu, unde s-au obținut 
productivități medii de 
13 tone pe post, depășind 
astfel productivitatea 
muncii planificată în me
die cu 1 800 kg/post.

Productivitatea muncii 
a fost depășită în medie 
cu 1 200 kg/post și de or
tacii lui Constantin Cio- 
bănoiu.

2,4 tone pe post 
depășire la 

productivitatea 
muncii

Prin depășirea produc
tivității muncii în abataj 
cu 2,4 tone/post, brigada 
condusă de Constantin 
Broască, din sectorul I al 
l.M. Aninoasa, a 
peste prevederile 
de la începutul 
luni 718 tone de 
La sectorul I al 
mine, alături de 
formație de lucru, se re
marcă prin rezultatele ob
ținute și brigada condusă 
de Constantin Iacob, cu 
o depășire a sarcinilor la 
zi de 135 tone de cărbu
ne. O contribuție de frun
te la succesele celor două 
brigăzi o aduc 
Constantin Crișu, 
Vența, Francisc 
Anton Țîmpu, loan Șteț 
și Vasile Drimuș, din pri
ma brigadă, precum și 
Vasile Bodescu, Ștefan 
Ardeleanu și Petru Vla- 
șin, din brigada condusă 
de Constantin Iacob. (loan 
Adrian Pup, inginer, l.M. 
AninOasa)

extras 
de plan 

acestei 
cărbune, 
aceleiași 
această

ÎN ZIARUL DE AZI
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Festîvahil-concurs „Cîntecul adine ului“

Duminică scara, după miezul nopții, în acordurile inimitabile ale taragotului 
lui Dumitru Fărcaș' s-a încheiat frumoasa manifestare cultural-educativă și artistică 
din Valea Jiului, cea de-a Xl-a ediție a festivalului de muzică populară, muzică 
ușoară, poezie și artă fotografică — „Cîntecul adîncului". în pagina a IlI-a, re
portajul nostru.

Urgențe în investițiile anului 1983

De ce trebuie
ca

să faci „cursă cu obstacole" 
să ajungi acasă?

minerii 
Anton

Nemeș,

7

Zona centrului civic a! 
orașului Lupeni a început 
să se contureze distinct, 
în ultimii ani aici au fost 
construite sute de aparta
mente. Au apărut noi car
tiere, noi spații comerci
ale și pentru prestări de 
servicii. Noul bulevard, 
bulevardul Păcii prefigu
rează de pe acum princi
pala arteră rutieră care 
străbate zona centrului 
civic. La realizarea im-

7 punct.- termice la ma
gistrala termoficării.

Dacă lucrările de pe șan
tierul termoficării se des
fășoară în ritm susținut, nu 
același lucru se poate spu
ne despre lucrările de pe 
șantierele locuințelor. De
și în primul trimestru al 
acestui an s-a planificat 
construirea a 62 de apa-ta- 
mente deci mai puțin de 28 
la sută din planul anual, 
planul n-a fost realizat. Din 
discuțiile cu șefii puncte
lor da rOcru, ai loturilor 
și, șantierelor din Lupeni, 
reiese că, în principal, pla
nul n-a fost realizat din 
cauza lipsei de efective și 
utilaje. în blocurile 21, 
26A și 26B au rămas ne-

portantului volum de in
vestiții social-culturale ca
re se conturează in aceas
tă zonă, pe lîngă construc
torii din Valea Jiului, o 
contribuție însemnată și-au 
adus constructorii din 
cadrul unor șantiere din 
alte județe ale țării. în 
pofida unor mari dificul
tăți, harnicii constructori 
au depus strădanii, au lu
crat cu abnegație și dă
ruire pentru realizarea o- 
biectivelor care le-au fost 
încredințate. în anul 1983, 
pentru zona centrului ci
vic al orașului Lupeni sîu* 
prevăzute prin plan să fie 
construite Jncă 458 de a- 
partament».
se prevede punerea 
funcțiune a magistralei de 
termoficare Paroșeni — Lu
peni și racordarea primelor (Continuare In oa«

Șt. NEMECSEK (Continuare in pag. a 2-a)
programul lu- 
gospodărești-

făcute 
președinții 
cetățenești,

Concomitent
în

Ioan RUJOI, 
vicepreședinte al „Consi
liului popular al orașului 

Vulcan

Viorel STRAI1 Ț

să fie puși ia placă!

De astă dată

ș(Continuare în pag. a 2 a)

Unul dintre cei mai
harnici brigadieri din
sectorul 1 al minei Lu
peni este minerul Du
mitru Tămîrș (în centrul 
imaginii). Formația de 
lucru pe care o condu
ce, cea mai mecanizată 
Ia nivelul acestui sec
tor, este cunoscută pen
tru strădaniile 
pentru creșterea 
ducției de cărbune 
tras. în imagine, 
cutul brigadier în 
locul ortacilor 
schimbul I, la un 
bișnuit dialog mineresc 
după ieșirea din șut.

depuse 
pro- 

ex- 
cunos- 

mij- 
din 
o—

Legătura cu masele de cetățeni, 
chezășia înfăptuirii obiectivelor sojial-gospodărești

în această 
valoarea lucrărilor 
podărești-edilitare 
lizate în orașul 
ridică deja la peste 
milioane lei, deci 
pe o treime din 
mentul anual al 
liului popular orășenesc.

înaintea adoptării pla
nului de dezvoltare eco- 
nomico-social în profil te
ritorial de către sesiunea 
consiliului popular, obiec
tivele acestui plan

primăvară, 
gos- 

rea- 
nostru se 

10 
aproa- 

angaja- 
consi-

Din activitatea 
consiliilor populare

fost dezbătute pe larg cu 
masele de cetățeni din 
circumscripțiile electora
le, în cadrul întîlnirilor 
între deputați și alegători. 
Totodată 
crărilor

edilitare pe acest an a 
fost discutat și îmbogățit 
prin propunerile 
de deputați, 
comitetelor
președinții și administra, 
torii asociațiilor de loca-

Plimbăreții pe banii statu’ai

Sîmbătă, 23 aprilie a.c., ora 9 dimineața. Mili
ția orașului Vulcan organizează printr-o largă des
fășurare de forțe, un „filtru total" pe drumurile 
publice, acțiune la care ne invită și pe noi. Parti
cipăm, firesc, alături de ofițerii de miliție loan Șo- 
ttHSâ, Grigors? Todosiu și Petru Pădureanu, și subo
fițerii loan Feher, Ion Pantelimon, Vasile Medrea și 
Ilie Lungu. Au participat, de asemenea, la acțiune, 
Valerică Damian și Ștefan Vincze de la Dacia Ser
vice — Paroșeni. Am urmărit toate aspectele de 
nerespectare a regulilor privind circulația autove
hiculelor pe drumurile publice.
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Un nou cărucior I

de perforat

ț

cc

(Urmare tin paj. {)

Ec

E
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La Institutul de mine 
din Petroșani, un colectiv 
de cadre 
studenți, sub 
prof univ. 
Marian au 
rea'izat un 
cărucior
IMP-2, destinat 
lor miniere de pregătiri și 
investiții.

didactice și 
conducerea 

dr. ing. loan 
conceput și 
nou tip de 
de perforat 

lucrări-

Noul utilaj prezintă ca
racteristici constructive 
șj funcționale la nivelul 
exigențelor tehnicii mon
diale, fapt 
numeroasele
export în țări da pe mai 
multe- continente.

terminate importante lu
crări de finisaje. De ce ? 
Fiindcă pînă în 10 aprilie 
a. c. d!n constructorii 
șantierului T.C.I. din Bra
șov, care răspunde de fi
nalizarea acestor construc
ții, la Lupeni n-au fost 
prezenți decît 12 oameni. 
La sfîrșitul săptămînii tre
cute. constructorii șantie
rului T.C.I. din Chadeaau 
terminat finisarea fațadei 
blocului K2 B, care ar fi 
trebuit să fie finisat con
form graficului in luna fe
bruarie ! La nivelul tutu
ror punctelor de lucru de 
pe șantierele 
sînt acumulate mari 
mineri 
rile de finisaj. Multe 
blocuri, 
pate deja de locatari, 
au încă borduri, 
trotuare de protecție, 
gă blocul M 1 B aflat 
ccastă situație se pot 
dea încă mari gropi 
trebuie de urgență 
fie astupate. Lingă 
27, mari grămezi de molo
zuri și alte resturi rămase

din Lupeni 
ră- 

în urmă la lucră- 
din 

deși au foșt ocu- 
nu 

socluri, 
Lîn- 

în a- 
ve- 

care 
să 

blocul

în urma constructorilor, 
n-au fost transportate, lo
catarii au de străbătut de 
la bloc la șosea un teren 
viran presărat cu 
cole. Intr-o situație 
mănătoare se află 
rii blocului 29. Există chiar 
blocuri date în folosință

obsta- 
ase- 

loeata-

construirea trotuarelor 
pentru a avea ce sparge 
pentru a „construi**.

Animați de dorința 
a face cât mai frumoase
împrejurimile blocurilor în 
care locuiesc, numeroși lo
catari al noilor cartiere 
din Lupeni au participat și

de

De ce trebuie să faci
„cursă cu obstacole44

fără a avea amenajate 
scările de Ia intrare... A- 
semenea situații sînt de ne
tolerat.

Datorită unor necorelări 
care se mențin între acti
vitatea șantierelor, multe 
din blocurile de locuințe se 
jnai află într-o stare de 
provizorat, deși sînt ocu
pate de locatari. Inadmi
sibile rămîneri in urmă se 
constată la lucrările de .po
zate a cablurilor electrice 
în soluții definitive. Ce 
se așteaptă ? Probabil...

participă zilnic la lucrări 
de amenajare a zonelor 
verzi. Lingă multe blocuri 
pot fi văzute ronduri cu 
flori, arbuști ornamentali, 
peluze înverzite. Aceste lu
crări sînt împiedicate în
să, pe alocuri în zona cen
trului civic, din cauza în- 
tîrzierii sistematizărilor. 
Lucrările de sistematizare 
sînt încredințate construc
torilor din cadrul șantie
rului 4 Lupeni al T.C.H., 
(grupul de șantiere . Po-

troșaul). Despre rilinul a- 
cesur lucrări este edifica
tor faptul că abia după 
trei 
tivitatea 
re amenajează noul 
vard. In principal, 
cum ne-a informat 
șui Otto Corceani, 
șantierului 4 Lupeni, 
urările de sistematizare in- 
tîrzie datorită lipsei de u- 
tilaje și efective. în aceas
tă zonă ar trebui să exis
te zilnic excavatoare și 
autobasculante. Dar co
menzile pentru astfel de u- 
tilaje nu sînt onorate. Iar 
uneori, cind sînt onorate, 
la cite un excavator 
mare capacitate este 
partizată doat o autobas
culantă. Productivitatea
este astfel scăzută, ritmul 
lucrărilor nesatisfăcător. 
Evident că spre Lupeni se 
impune să se concentreze 
mai mult, la nivelul nece
sităților locale, eforturile 
conducerii Grupului 
șantiere Petroșani 
T.C.H., îndeosebi în 
ce privește repartizarea 
utilajelor și mijloacelor de 
transport.

luni și-au reluat ac- 
constructorii ca- 

bule- 
după 

tovară. 
șeful 

lu-

de 
re-

de 
al 

ceea

confirmat de 
solicitări la

Șt. NEMECSEK

A ÎNCEPUT SĂPTAMÎNA „FLORI DE MAI** 
Ieri, la Lupeni s-a deschis a II-a ediție a săptămînii 
manifestărilor politico-educative, cultural-artistice și 
sportive „Flori de mai", organizată de Consiliul oră
șenesc al educației politice și culturii socialiste. In 
sala Palatului cultural a avut loc simpozionul cu te
ma „Lupeniul — vatră de istorie socială și politică a 
meleagurilor hunedorene" la care au participat nu- ‘ 
meroși oameni ai muncii care, în încheierea mani
festării cu ample sensuri educative, au urmărit 
expresiv spectacol al formațiilor artistice. (T.S.)

Legătura cu mase!e ! 
de cetâtem«

(Urmare din pagina 1)

JJ
Urmare din pag I)

Filtru total
TRANSPORTURI... SUB 
SEMNUL ÎNTREBĂRII !

Un înțelept proverb 
spune că este foarte bine 
„să înveți din greșeala al. 
tuia". Neglijînd aceasta, 
neglijînd prevederile le
gii, Ioan Laza — 1PEG 
Deva (21-IID-3765) a su
portai consecințele fi
rești pentru că nu a com
pletat foaia de parcuis. 
Cum pe deasupra mai a- 
vea și viza medicală ne
efectuată la zi...

Tot cu viza medica
lă... lipsă, conducătorul 
autobasculantei 31-HD- 
6854, mai circula și cu 
defecțiuni la sistemul de 
direcție și cu 
de înmatriculare 
orat. „Stimulați**

afișată 1) 
rezervorul.

A doua mostră de in
conștiență o întîlnim în 
cazul autovidanjezei 31- 
HD-5556, proprietate a 
EGCL Lupeni. Conducă
torul auto Andrei Simi
na încearcă (zadarnic) 
prin explicații... puerile, 
de ce : a) numărul de în
matriculare este desluși-

nevinovăție 
este... spart

numărul 
deteri- 

(prin 
amenzi) sperăm să-și 
nă autovehiculele 
punct. Măcar acum...

NEGLIJENȚA -1- 
NEPĂSARE = 

RISIPĂ (?!)
Formula de mai 

ne-au inspirat-o două 
șini (mm bine zis, 
ducătorii lor). Să le luăm 
în ordine. La ora 10 o- 
prim în cartierul Coro- 
ești mașina 31-BC-4291, 
condusă de Constantin 
Vîlea_— IUGTC Bacău. 
Avea foaia nesemnată. In 
timp ce vrea să ne con
vingă că... n-a avut timp 
să 
observăm 
to rină ce 
mașină, 
ferului e 
zarmantă 
responsabilitate și...

pu
ia

sus 
ma- 
con-

nheze ui ia 
o dîră de 
iese de 

Explicația 
simplă (și 

piin lipsa

(?!) 
mo- 
sub
5 >- 
de- 
de 

falsă

1 DILADA CĂRȚII BE-

Ample lucrări s-au 
tuat în ansamblul 
unde cetățenii au 
lat pămîritul rezultat 
urma lărgirii străzii și a 
lucrărilor de c---- ------- ,\
precum și în parcul tine- l 
retului.

In toate acțiunile pe 
care le desfășoară consi. . 
liul popular al orașului 
nostru — finalizarea pro
gramului de lucrări gos- 
podărești-edilitare, între
ținerea și repararea fon
dului locativ, sprijinirea 
șantierelor în realizarea 1 
obiectivelor de investiții 
social-culturale, în 
gurarea respectării 
vederilor actelor norma
tive în vigoare, mai ales 
în ceea ce privește gos
podărirea 
voltarea 
animale, 
activității
— ne sprijinim pe apor- 

nemijlocit al mase- 
de cetățeni, 
acest scop am 

con sui
re-, 
de » 

gOS- L

\
lI

efec-
330, 

ni ve
in

tari cti prilejul prelu
crării Legii nr. 10/1982 

privind obligativitatea par„ 
ticlpării cetățenilor 
realizarea lucrărilor 
bună gospodărire și 
frumusețarea 
După această

J
canalizare,^

“ ia Vulcan

dorsste 
să le 
hotărit I

can. Pe ia ora 12 este 
surprins circulînd de la 
Petroșani la Lupeni. Cu 
mașina goală, bineînțeles. 
Nu are nici de data asta 
tichetul de contravenție. 
Mai ales că nici măcar 
cu mașina goală nu e în 
regulă. De ce ? Pentru 
că ea este albastră, în 
loc de... verde, cum scrie 
in certificat. închipuiți-vă

AMATORII... 
ÎN CULPĂ !
găsit, din neferiei- 
conducători

bil doar de la 20—30 de 
cm ; b) radiatorul este 
spart; c) mașina pre 
culoarea albastră cînd în 
certificat scrie culoarea 
verde; d) are grave de
fecțiuni la sistemul de 
direcție și, mai ales, prin 
pompa de injecție curge 
intr-una — irosindu-se — 
motorină. Poate spune 
doar „că aur sesizat nu 
o dată că pierd din cau
za asta 5—6 litri de mo
torină pe zi...". Culmea 
ironiei este că mașina, în 
starea In care se afla, ve
nea tocmai de la garai 
la Petroșani... 1

UN... CLIENT 
MAI VECHI

Se pare că pentru Cons
tantin Popescu (conducă
torul autobasculantei 31- 
BV-6318) a fi prezent — 
NEGATIV — în ziarul 
nostru este un lucru... fi
resc, 
mină 
tîlnit 
peni, 
peta

în cazul unui accident, 
descriindu-se mașina po
trivit culorii ea ar fi scoa
să din cauză 1 Să mai no
tăm că în jurul orei 14 
întilnim mașina condusă 
de C.P., întorcindu-se de 
la Lupeni la Petroșani. 
Ați ghicit: mașina era 
tot neîncărcată 1 Aștep
tăm răspuns din partea 
T.C.I. Brașov — șantierul 
Lupeni. De două ori I

Am 
re, și 
amatori in culpă. 
Cristea (l-AR-7752) 
Florea Marinescu 
1261) aveau în 
gaj câte un bidon 
din... plastic, plin 
zină 1 Or, se știe 
zina se poate transporta 
doar în bidoane tip, me
talice 1 Ion Bore (1-HD- 
7636), Marin Cărpuciu 
(l-HD-7786), Vasile Rus 
(l-HD-1159), Micle Lau- 
rențiu (l-BN-5477) au fost 
depistați la Paroșeni, cir- 
sulînd cu defecțiuni la 
sistemele de direcție, res
pectiv de lumini

Acestor forme 
acțiunea noastră 
pună un „Stop"

auto 
loan 

Și 
(3-HD- 

portba- 
de 201 
cu ben- 
că bcn-

In culpă conducătorul 
auto Nicolae Cenușă de 
la T.C.I. Craiova — Șanti. 
erul Tg. Jiu,

la 
de 

în- 
orașului, 
întîlnire, 

deputății, activiștii obștești 
au avut discuții cu cetă
țenii din cartiere asupra 
îndatoririlor ce le revin 
în virtutea prevederilor 
legale și, mai ales, asu
pra obiectivelor concre
te prevăzute în această 
primăvară pentru a fi 
xecutate prin acțiuni 
muncă patriotică.

Desigur, discuțiile 
6-au oprit la propuneri 
și opțiuni, ci s-au finali
zat în ample acțiuni gos
podărești. în prima dumi. 
nică după aceste pregă
tiri peste 7 000 de cetă- 
țerii au ieșit pe șantiere
le gospodărești, iar va
loarea lucrărilor execu
tate s-a ridicat la peste 
1,3 milioane lei. Cele mai 
reușite acțiuni s-au des
fășurat în circumscripți
ile deputaților loan Mo- 
gofan, Mircea Lupules- 
cu, Alexandru Plic, Mar
gareta Surulescu, Ale
xandru Bucia. Acțiuni*? 
inițiate de deputați s-au 
bucurat în continuare de 
o largă participare ce
tățenească. Astfel, pinȘ 
la ora actuală la 
gospodărești au 
pat peste 30 000 
teni, inclusiv 
școlar, iar orele 
că patriotică 
peste 1 500 000. 
acestor lucrări, 
rățit 250 Q00 
stiăzi, alei și

fi
de

nu

asi- 
pre-

orașului, dez- 
efectivului de 

îmbunătățirea 
comerciale etc.

)

După ce cu o săptă- 
în urmă l-am in- 
în neregulă la Lu
de data asta el rc- 
„figura" la... Vul-

ILETR1STICE, a treia din 
„Luna cărții în întreprin-

nea tot o prezentare de 
carte : „Arca bunei ' spe
ranțe** de l.D. Sîrbu. (T.S.)

PE ARTERELE DE CIR
CULAȚIE dintre Livezeni 
și Uricani pot fi văzute, zil
nic, echipe de topografi.

pînă 
lucrările 
partici- 

de cetă- 
tineretul 
de mun

to talizează 
în urma 
s-au cu- 

mp de 
trotuare, 

reamenajat 30 ha 
verzi, s-au reparat 
mp de străzi, 3 po- 
și podețe și s-au

s-au
zone
6 000 
duri
plantat 30 000 arbori, ar
buști și porni fructiferi.

a

I
I

deri și instituții", 
de astăzi în Valea 
două manifestări : 
de apel a minei 
prezentarea cărții

I să de soare** de Ion Lăn- 
I crănjan și la căminul de 
I nefamiliști al minei Eo-

cuprin-
Jiulul 

in sala 
Petrila 
„Eclip-

Acestca efectuează măsu
rători pentru întocmirea 
unui proiect de moderni
zare a DN 66. 
dă carosabilă 
să la lățimea 
acostamente
cite 1 m. Lucrările de

Actuala ban- 
va fi extin
de 7 m,
laterale

cu 
de 

ex-

tindere și consolidare sînt 
prevăzute de la Livezeni 
piuă la Uricani, in zona 
viitoarei exploatări minie
re de la Valea de Brazi. 
(V.S.)

SPECTACOLE PENTRU 
COPIL Teatrul „Țăndări
că" din București prezin
tă, mîine, pentru copiii din 
Petroșani două reprezen
tații (în sala casei de cul
tură, de la orele 10 și 15) 
cu spectacolul de mario
nete „Anotimpurile mîn- 
zului" de Vladimir Simon. 
(T.S.)

ÎN ORAȘUL VULCAN a 
fost trasată fundația u- 
nui nou bloc de locuințe. 
Este vorba de blocul 65 
din cartierul cu 366 de a- 
partamente, obiectiv cu
prins în planul de investi
ții din acest an. (C.G.)

TEATRU. Astăzi (la ora 
18) Teatrul de stat „Valea 
Jiului" prezintă, la clubul 
sindicatelor din Petrila, un 
spectacol cu comedia „Ta- 
che, lanche și Cadîr" de 
Victor Ion Popa. (T.S.)

„PRIETENI I POMPIE- 
„R1LOR". Duminică, la Pe

troșani, a avut loc faza 
municipală a concursului 
„Prietenii pompierilor", or
ganizat în fiecare an de în. 
vățămint de Consiliul mu
nicipal a organizației pio
nierilor. Pe primul loc s-a 
clasificat echipajul (pregă
tit de înv. Simion Rogo-_ 
bete) reprezcntînd Școală 
generală nr. 5 Petrila. (T.S.)

tul 
lor 
In 
permanentizat 
țările periodice cu
prezentanții maselor 
cetățeni, cu „sfatul 
podarilor**, întîlnirile din
tre deputați și alegători. 
Informînd cu regularitate 
cetățenii asupra hotărîri- 
lor și măsurilor între
prinse de organul pute
rii de stat pentru dezvol
tarea economico-socială și

a 
cu' 

soluție. ț 
■ eetă-

edilitar urbanistică 
localității, acționînd 
stăruință pentru 1 
narea propunerilor 
țenești, asigurăm o con
lucrare strînsă între con
siliul popular și popu
lația orașului, lată 
ranția că și în viitor, 
sprijinul maselor de 
tățeni, vom obține 
înfăptuiri în < 
și înfrumusețarea conți- ț 
auă a orașului în care t 
muncim și trăim. J

ga-
cu 
ce- 
noi 

dezvoltarea ț

prilej au citit din creațiile 
lor Ionel Zmău, 
tin Cîmpeanu și 
ceului industrial

Constan- 
elevii Li- 
Pctrila :

Elisabeta Dascălu, F.lena 
Dărămuș, Ioan Vasi, Mara 
Sico] și alți membri ai 
cenaclului (T.Ț.)

Rubrică realizată de
T. SPATARU

vo informăm
RELUARE. La sfîrșitul 

săptămînii trecute, la clu
bul muncitoresc din Pe
trila s-a consemnat relua
rea activității cenaclului



MARȚI, 26 APRILIE 1983 Steagul roșu 3

S-a tras cortina peste a Xl-a ediție a tradiționalei manifestări

Festivalul-concurs„CÎNTECUL ADÎNCULUI"

Duminică seara. în pre
zența unui numeros 
public la Casa de 

cultură din Petroșani , s-a 
tras cci tina peste cea de-a 
XI-a ediție a tradiționalei 
manifestări Festivalul- 
concurs „Cîntecul adîncu- 
lui", act cultural-educativ 
intra1 în conșxiinț. »ame- 
nilor muncii din Valea Jiu. 
lui, acțiune de amploare 
organizată de Comitetul 
Uniunii Sindicatelor din

ț ramura mine, petrol, geo- 
i 
\ 
I 
I

J 
\

*

logic și energie electrică, 
consiliile județean Hune
doara și municipal Petro
șani, ale sindicatelor și 
Comitetul municipal de 
cultură și educație socialis
tă Petroșani.

A fest o ediție
ZA cu mulți fumuivuti 
«A (peste 100 din 14 ju

dețe ale țării) 
gătiți, cu talent 
cu dragoste de 1 
bine. Festivalul 
tuit un real cîștig 
întreaga viață 
municipiului 
nostru, fiind

mari, 
mai atractive ac- 
masă ale anului, 1 petroliștilor, 

capacitatea cre- 
interpretativă a 

ai

reușită, 
concurenți

cele mai 
mcase și 
țiuni de 
dovedind 
atoare și
minunaților oameni

bine pre- 
și pasiune, 
frumos și 

l a consti- 
pentru 

culturală a 
și județului 
una dintre 

mai fru-

de muzică 
ușoară, de 

în care 
colțurile 

în 
să-i 
artă 
foto

muncii, din aceste ramuri 
cheie ale economiei na
ționale. *

Ce a fost, cum a fost ? 
Ecourile festivalului încă 
nu «-au stins. Au fost doiă 
zile minunate 
populară și
poezie. Două zile 
oameni din toate 
țării au adus bucurie 
sufletele celor veniți 
vadă, două zile de 
autentică. Concursul 
a prilejuit prezentarea u- 
nor lucrări valoroase, exe
cutate in tehnici deosebi
te, fotografii sugestive ca
re cuprind aspecte din 
munca și viața minerilor, 

energeticieni- 
lor și geologilor, 
ția amenajată in 
Casei de cultură stă

Expozi- 
foaierul 

măr

furie afirmației. La poe
zie, un număr mare de 
participant, peste 40, au 
trimis în concurs niai mult 
de 300 de poezii, în care 
autorii au cîntat munca 
ortacilor lor în metafore 
pline de înțelesuri și fru
musețe, Și de data aceas
ta, premiile „mari11 au ră
mas în Valea Jiului atît 

(Nemeth 
poezie 
Mircea 

Pag- 
arta

la fotografie i 
Franc isc) cît și la 
(Rahela Barcan, 
Andraș, Florentina 
nejer), dovedird că 
fomgiafică ți mișcarea li
terară din municipiul 
nostru sînt preocupări con
secvente și sprijinite 
forurile competente, 
muzică populară am obți
nut premii II (Nicolae A- 
găleanu și Maria Cerna) și 
ill (Ileana Alstani), iar la

secțiunea de rmlzică ușoară 
am cîștigat categoric (Ma
riana June, „Lampa de 
aur“ și Nicolae Popa, 
„Lampa de bronz1'), cîșți- 
gătoarea marelui trofeu fi
ind net superioară 
concurcnților.

...Duminică seara, 
0,15 festivalul s-a 
nat cu un spectacol 
lă foarte reușit, închein- 
du-se una dintre cele mai 
frumoase acțiuni culturale 
ale Văii Jiului. Le revede, 
re în anul 1984 1

Mircea BUJORESCU 
Ilustrația Șt. NEMECSEK

tuturor

ia ora 
ternii- 
de ga-

de
La FOTO : I Nemeth Francisc — Vulcan (in foto), 

. II loan Boga — I.M. Bălan, III loan Bilar — Mol
dova Nouă, Premiul ziarului „Steagul roșu11 Fiilop 
Afilia — Vulcan, Mențiune: Romfeld Acos — 
Bălan, Varga Alexandru — Lupeni.

Rezultatele concursului 
de muzică ușoară

1

I Mariana June — Petroșani (în
! foto, stînga) II Valentin Moldovan — Bă-
' lan, III Nicolae Popa — Vulcan ; Premiul ziarului 

„Steagul roșu" — Nina Panait — Baia Mare, (in 
toto, dreapta) : Premiul pentru compoziție — Tibe- 
riu Colceag — Lupeni, Premiul special al juriului — 
Marius Dirvărbeanu — Boldești, Premiul consiliului 
județean al sindicatelor — Cazan Anca — Moinești,» 
Premiul pentru popularitate Victoria Pascu — Bol
dești, Mențiuni — Nae Eugen PetrișOr — Moinești, 
Gheorghe Știr — Lonea.

I Maria Mureșan — Ba- 
Ioan Filip — Cavnic, II

MUZICA POPULARA : 
ia Mare (în foto, stînga) și 
Nicolae Agălcanu — Aninoasa, Luminița Iovu — 
Vatra Bornei, Maria Cerna — Lonea, III Florie» Vin- 
tilă — Săsar, Pamfil Roată — Călimării, Ileana Al- 
stani — Vulcan, Premiul ziarului „Steagul roșu” 
(în foto, dreapta) — Ion Mihai — Moinești, Premiul 
pentru autenticitate — Valeria Toader — Anina, 
Premiul pentru cel mai tînăr interpret Rodica Cirs- 
tea — Petroșani, Premiul pentru popularitate — 
Nicolae Isa — Săsar, Premiul C.M.S. Petroșani — 
Victor Alstani — Vulcan și Valentin Baboe — Pe
troșani, Premiul C.J.S. — Maria Gligor — Brad ; 
Premiul Comitetului municipal de cultură și educa
ție socialistă, Dorina Petruți — Deva, Premiul spe
cial al juriului — Valerică Zaim — Comănești și 
orchestra „Paringul", Premiul pentru deout — Emil 
Roșea — Gura Barza, Mențiuni — Maria Popescu — 
Rovinari, Victoria Pascu — Boldești, Filofteia Iorga 
— Motru.

Rezultatele concursului
de poezie

I Rahela Barcan — Petroșani (in foto, 
stingă), II Mircea Andraș — Petrila, III Nicolae Pe- 
tricsek — Vatra Bornei, Premiul ziarului „Steagul 
roșu11 Doina Florentina Pagnejer — Petroșani (în 
foto, dreapta). Mențiuni — Ioan M. Raichici — Ani
na,. Adrian Popa — Aninoasa, Florin Seliman — 
Brazi, Diana Pinzaru — Rovinari, Maria Nițu — 
Vulcan, Vasilc Tănâselea — Vulcan, George llolo- 
bîcă — Vulcan, Nicolae Doboș — Vatra Bornei.

cerefea mai multor 
nostru, 

azi clasamen- 
A de 

etapa

La 
cititori ai ziarului 
republicăm 
tul diviziei 
precum și

fotbal, 
viitoa-

ie. iar în
27 aprilie 
divizei C, 
județean 
știri sportive.

ziarul de mîinc, 
cele ale 
IX-a și 

alte

a-c.. pe 
seria a 

precum Ș>

I.

o.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12
13.
14
15.
16.
17.
18.

F.C. Cons-

CLASA M E N T U L

Dinamo 2G 12 12 2 48—22 36
Sportul studențesc 2G 14 7 5 37—18 35
U. Craiova 23 14 3 6 4G—15 31
F.C. Argeș 26 13 3 8 40—28 31
Steaua 26 LI 8 7 39—32 30
Corvinul 26 10 7 9 35—26 27
C.S. Tirgoviște 26 9 8 9 30—31 26
JIUL 26 9 . 8 9 24—32 26
F.C. Olt 26 10 5 11 35—25 25
SC. Bacău 26 10 5 11 32—36 25
F.C. Bihor 25 9 6 10 44—48 24
A.S.A. Tg. Mureș 26 ■ 8 7 11 26—31 23
Chimia Rm. Viicea 26 9 5 12 2G—32 23
„Poli11 lași 25 7 8 10 26—31 22
F.C.M. Brașov 26 9 4 13 29—41 22
Petrolul 26 10 2 14 27—49 22
F.C. Constanța 25 G 5 14 27—49 18
Poli. Timișoara 26 7 3 16 25—50 17

ETAl’A VIITOARE
,C. Argeș — C.S. Tir

: șov 
- F.C.

— Sportul 
Bihor —

studențesc, 
Politehni-

Gazdele
MINERUL ȘTIINȚA VUL

CAN — METALUL AIUD 
1—0 (1—0). Deși echipa 
gazdă a cîștigat ambele 
puncte puse în joc, în com
pania metalurgiștilor din 
Aiud, cele cîteva sute de 
spectatori au părăsit tri
bunele stadionului, deza
măgiți de jocul echipei 
gazdă. Gazdele au ocazia 
de a deschide scorul încă 
în min. 5 al partidei prin 
lovitura de la 11 metri a-

au cîștigat, dar
cordată do arbitrul central 
in urma unui fault în ca
reu asupra lui Dragoș. în
să, Chirițoiu execută de-

FOTBAL. DIVIZIA C

fectuos și ratează. Unicul 
go; a) partidei este mate
rializat în min. 40 cînd 
Zlate reia balonul centrat 
de Constantin și înscrie.

în repriza secundă, joc

de rutină, desfășurat mai 
mult la mijlocul terenului. 
Cele trei șuturi expediate 
pe spațiul porții oaspete, 
pe tet parcursul reprizei nu 
au prezentat nici un peri
col centru portar (de con- 
mir.nat și o bară în min. 
81). Așteptăm revenirea 
°chipei minerilor din Vul
can și rezultate pe măsura 
capacității și potentei lor 
tinerești.

Ștefan NEMECSEK

B HANDBAL, divizia 
B (tineret): „Metalul1^
Copșa Mică — „Utilajul- 
Știința11 Petroșani 25—20. 
Republican de juniori: 
C.S.Ș. Petroșani — C.S.Ș. 
Baia Mare 20—19.

■ FOTBAL, divizia C 
„Minerul11 Ghelarl — „Mi-! 
nei ul“ Lupeni 2—2 ; ,,So-’
da“ Ocna Mureș — „Mi-!-
nerul" Paroșeni 2—0, „Ex-;

BREVIAR

F.i
goviște, F.C. Olt — Steaua, 
Politehnica
Tg. Mureș,
Jiul; S C. 
Corvinul ;

Iași — A.S.A. 
Dinam o 
Bacău

F.C.M. Bra-

ca Timișoara, 
fanta — Chimia Rm. 
Vîlcea, Petrolul Ploiești 
— Universitatea Craiova.

în imagine, o acțiune in careul oaspeților, nefinalizată însă din cauza pripelii 
și lipsei „omului de gol" pe culoarul potrivit.

plorări" Deva — „Mine
rul" Aninoasa 3—1. Repu
blican de juniori: „Jiul" 
— „Precizia11 Săcele 2—0, 
Campionatul județean : 
„Preparatorul" Petrila — 
„Hidromin11 Petroșani 3—2, 
„Măgura" Pui — „Sănăta
tea" Vulcan 2—0, „Auto
buzul" Petroșani — C.F.R. 
Petroșani 3—3, „Prepara
torul" Lupeni — „Parîn- 
gul" Lonea 3—3, „Minerul" 
Uricani — „Avîntul" Ha
țeg 2—0. Campionatul mu
nicipal al juniorilor : „Jiul1 
II Petroșani ■— „Prepara
torul" Lupeni 1—3, „Pre
paratorul" Petrila — „Mi
nerul" Uricani 4—2, „Pa
ringul" Lonea — „Sănăta
tea" Vulcan 3—0, „Mine
rul" Lupeni — „Minerul11 
Aninoasa 5—l.
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Noi acțiuni în favoarea păcii, pentru
stăvilirea înarmării nucleare

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Comoara ; U- 
nirea : Teheran 43, I—II.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Abdallah Ibrahim, 
secretarul general al UNFP

RABAT 25 (Agerpres). — 
Reprezentantul Partidului 
Comunist Român la lucră
rile celui de-al IV-lea 
congres al Uniunii Națio
nale a Forțelor Populare 
din Marcs (UNFP), tova
rășul Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., 
redactorul-șef al ziarului 
„Scînteia". a fost primit 
de Abdallah Ibrahim, se
cretarul general al UNFP.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului 
Ceaușcscu, secretar 
ral al Partidului 
nist R< mân, s-a transmis 
tovarășului Abdallah Ibra-

Nicolae 
gene- 

Comu-

him un călduros mesaj 
de salut, felicitări pentru 
realegerea sa în funcția de 
secretar general al UNFP 
și urări de noi succese in 
activitatea de mare răspun
dere încredințată de partid.

Mulțumind călduros, to
varășul Abdallah Ibrahim 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușesc'u cordiale salu
tări, odată cu sincerele sale 
urări de sănătate și ferici
re personală, de noi suc
cese în munca plină de 
abnegație pusă în slujba 
bunăstării și prosperității 
poporului român.

STOCKHOLM 25 
gerpres). — într-un 
viu acordat ziarului 
gens Nyheter", ministrul 
apărării al Suediei, An
ders Thunborg, se pronun. 
ță pentru intensificarea e- 
forturilor în direcția apă
rării păcii și evitării peri
colului unui război termo
nuclear.

Arma nucleară constitu
ie pericolul principal pen
tru omenire, a subliniat 
ministrul suedez, adăugind: 
folosirea ei poate însemna 
distrugerea vieții pe Pă- 
mînt, și de aceea Suedia se 
pronunță împotriva 
ducției proliferării și 
losirea armei riucleare.

(A- 
inter- 
„Da-

pro- 
fo-

Prezențe românești
PARIS 25 (Agerpres). — 

La sediul UNESCO din 
Paris au început, astăzi, 
lucrările Conferinței in
ternaționale în sprijinul 
luptei poporului namibian 
pentru independență.

Conferința a fost deschi
să de Javier Perez de 
Cuellar, secretarul general 
al O.N.U. 
trat apoi 
reculegere 
victimelor 
partheid.

România 
tată de o delegație condusă 
de ambasadorul țării noas
tre la Paris, Dumitru Ani- 
noiu. La conferință este 
reprezentată, de asemenea, 
Liga Romană de prietenie 
cu popoarele din Asia și 
Africa.

Asistența a păs- 
un moment de 

în memoria 
politicii de a-

este reprezen-

★
ROMA 25 (Agerpres). — 

La cunoscuta „Galleria E-

ditalia" a avut loc vernisa
jul expoziției sculptorului 
Constantin Lucaci. La inau
gurare au fost prezenți șefi 
ai unor instituții cultura
le, oameni de artă, ziariști, 
un numeros public.

★
HELSINKI 25 (Agerpres). 

— în sala „Finlandia" din 
Helsinki s-au deschis luni 
lucrările reuniunii de pri
măvară a Uniunii Inter
parlamentare, la care par
ticipă delegații ale grupu
rilor naționale interparla
mentare din peste 90 
țări. Iau parte, de 
menea, reprezentanți 
O.N.U. și ai altor organi
zații internaționale și re
gionale. Delegația româna 
este condusă de Stan Soa
re, președintele Grupului 
român al Uniunii Inter
parlamentare.

★
WASHINGTON 25 

gerpres). — Compania 
televiziune americană 
a organizat dezbateri 
tema „Este nevoie ca S.U.A. 
să amplaseze rachete nu
cleare în Europa la care 
au luat parte specialiști în 
probleme de politică ex
ternă și militare din S.U.A. 
și Europa occidentală. Paul 
Warnke, fost director al 
Agenției pentru dezarmare 
și controlul înarmărilor și 
șef al delegației ameri
cane la tratativele SALT, a 
relevat că „cel mai 
mijloc de întărire a 
rității europene este 
ducerea înarmărilor 
creșterea lor".

(A-
de

CBS
Pe

bun 
secu- 

re- 
și nu 

Acumula-
de

ase- 
al

Ridicarea interdicției generale 
asupra activităților politice

ANKARA 25 (Agerpres). 
— Consiliul Național 
Securității din Turcia 
rid .ii interdicția generală 
asupia ai m itaților politi
ce, măsură considerată a 
fi un 
derea 
viața 
trivit 
permițind formarea 
partide politice și un de-

măsură
impuls major in 

revenirii țării 
parlamentară.

agenției UPI, o

OLANDA

al
a

ve
la

Po- 
lege

de noi

creț de reglementare a 
riei viitoarelor activități 
politice au foaș aprobate de 
Consiliul Național al Secu. 
rității, condus de președin
tele Kenan Evren.

Cererile pentru forma
rea de noi formațiuni po
litice vor putea fi depuse 
începînd cu 16 mai. Pe de 
altă parte, legea interzice 
fostelor partide politice 
să-și reia activitatea.

a-

MAREA BRITANIE
REUNIUNEA CONDUCERII 

PARTIDULUI 
CONSERVATOR

LONDRA 25 (Agerpres). 
— Primul ministru al Ma
rii Britanii, Margaret That
cher, a convocat pentru 7 
și 8 mai o reuniune a con
ducerii Partidului conser
vator pentru discutarea 
unor eventuale alegeri ge
nerale anticipate în luna 
iunie, relevă presa londo
neză citată de agenția UPI. 
Problema va fi abordată în 
lumina rezultatelor alege
rilor locale de la 5 mai și 
a tendințelor economice, 
care reflectă o agravare se
rioasă a situației economiei 
britanice. Mandatul ac
tualului guvern conserva
tor expiră în mai 1984.

Lucrările Congresului Partidului Muncii
li AGA 25 (Agerpres). — 

In capitala Olandei au luat 
sfîrșit lucrările Congresu
lui Partidului Muncii, cea 
mai mare formațiune poli, 
tică din această țară.

în discursul său Max der 
Bcrg, președintele 
lui, a.relevat că 
tatca olandezilor 
nurițâ împotriva 
rii pe
chetelor 
cane 
lor 1 
redu 
tai.

cdngresului a fost adop
tat! c rezoluție în care se 
cere reducerea cheltuieli
lor militare și realizarea 
unor măsuri de dezarmare, 
în primul rînd de dezar
mare nucleară.

partidu- 
majori- 

se pro- 
amplasă-

tcritoriul țării a ra- 
nucleare ameri- 

Ei a cerut guvcrne- 
iloi occidentale să 

cheltuielile inili- 
? cinei la 
i 'ridurile

probi
bi<!"
c
CI /!

sută și să 
astfei eli-
rezolvarea

care
pro-

preo-
occi-■ aga lume

In încheierea

(A- 
nu- 
ceie 
s-au

LONEA : Despărțirea,
I—II.

(A-

rea în continuare de arma
ment nu va contribui la 
întărirea securității euro
pene, calea spre obținerea 
ei presupune realizarea u- 
nui acord în domeniul con
trolului asupra înarmărilor 
— a adăugat Warnke.

*

WASHINGTON 25
gerpres). — Peste 1 500 de 
cadre didactice, studenți și 
funcționari de la Univer
sitatea Stanford din Cali
fornia și-au pus semnătu
ra pe o petiție în care se 
cere universitarilor și cer
cetătorilor americani să 
refuze să desfășoare cer
cetări în domeniul arma
mentelor nucleare. Docu
mentul exprimă protestul 
cadrelor didactice împotri
va cercetărilor științifice cu 
caracter militar, care se 
desfășoară în universitate.

*

WASHINGTON 25 
gerpres). — într-o 
rație difuzată în 
S.U.A., organizația 
luptați pentru pace 1“ a ce
rut curmarea cursei înar
mărilor care amenință o- 
menireacu „un conflict nu
clear sinucigaș". în actu
alele condiții, orice criză 
poate duce la un conflict 
nuclear : noi trebuie 
cerem să înceteze i 
marș spre sinucidere, 
spune în declarație.

(A- 
decla- 

capitala 
„Femei

să 
acest 
, se

WASHINGTON 25 
gerpres). — Armele 
cleare sînt una din 
mai mari blesteme ce
abătut asupra omenirii și 
în totală contradicție cu mo
rala creștină a declarat 
cardinalul John Krol din 
Philadelphia, într-un dis
curs rostit la o reuniune pe 
tema armelor nucleare, 
organizată în acest oraș 
de Academia de Științe Po
litice din S.U.A. 
purtate tratative 
a se pune capăt 
înarmărilor și pentru re
ducerea simultană și echi
librată a arsenalelor nu
cleare, a spus ecleziastul 
catolic american, arătînd 
că armele nucleare trebuie 
să fie pînă la urmă eli
minate și interzise.

★
BONN 25 (Agerpres). — 

La Munchen au luat sfîr- 
șit lucrările, congresului 
organizației „Medicii îm
potriva războiului nucle
ar", la care au participat 
aproximativ 2 000 de oa
meni de știință, lucrători 
din sistemul ocrotirii să
nătății, studenți în medici, 
nă -- 
din 
rea 
un 
niază necesitatea < 
tuturor eforturilor 
încetarea pregătirilor 
război, pentru 
unor .măsuri practice 
dezarmare și întărirea păcii.

Trebuie 
pentru 
cursei

din R.F. Germania 
alte țări. In 
lucrărilor s-a 

mesaj în care

Și 
încheie- 
adoptat 

se subli- 
depunerii 

• pentru 
de 

coalizarea 
de

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

LA KINGSTON 
nunțat că potrivit 
sămîntului general 
lației, efectuat 
1983, populația 
este de 2,1 milioane de lo
cuitori. în anii de după 
dobîndirea independenței, 
sporul natural al populați
ei a fost de 1,5 la 
an.

s-a a- 
t recen- 
al popu- 
în anul 

Jamaicăi

sută pe

adresat 
note 
„noi- 

■“ co-

NICARAGUA a 
Hondurasului două 
de protest împotriva 
lor acte de agresiune' 
mise de forțe hcnduriene 
la frontiera dintre cele do-

Alegeri legislative anticipate în Portugalia
LISABONA 25 (Ager

pres). — Luni, 25 aprilie, 
chiar în ziua în care s-au • 
împlinit nouă ani de la 
victoria „revoluției garoa
felor roșii", portughezii 
s-au prezentat în fața ur
nelor pentru a alege pe cei 
250 de deputați în Aduna
rea Republicii 
tul unicameral al 
galiei). Alegerile 
mentare anticipate au fost 
decise de președintele Ra- 
malho Eanes, în urma de
misiei guvernului „Alian-

(parlamen-
Portu- 
parla-

ței Democratice" care con
ducea țara în 1980.

Tema centrală a cam
paniei electorale a consti
tuit-o grava criză economi, 
co-financiară cu care este 
confruntată Portugalia : 
nivelul înalt al ratei in
flației — 22,4 la sută ; re
ducerea cu 2,2 la sută a 
consumului intern în 1983; 
datoria externă de 12,5 mi. 
liarde dolari (1 300 dolari 
pe cap de locuitor); o rată 
a șomajului de 8,8 la sută.

Orientul Mijlociu
25 (Agerpres). 

avuț loc la 
apropiere de 

run-

a
BEIRUT

— Luni
Khalde, in
Beirut, cea de-a 33-a
dă a negocierilor libanezo- 
israeliano-americane 
problema retragerii 
lor Israelului din

Șeful delegației 
ze, Antoine Fattal 
liniat că „Libanul <

în 
trupe- 

Liban. 
libane- 
a. sub- 
dorește 

să ajungă la un acord, cu 
condiția ca acesta să nu-i 
afecteze suveranitatea".

★
BEIRUT 25 (Agerpres). 

Delegațiile libaneze, is-

raeliană și americană s-au 
reunit luni în localitatea 
Khalde de lingă Beirut, 
pentru o nouă rundă de 
negocieri în problema re
tragerii trupelor Israelu
lui din Liban — informea
ză agenția Associated Press.

★
TUNIS 25' (Agerpres). — 

Declarația președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, 
prin care contestă faptul 
că Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei este 
reprezentantul legitim al 
poporului palestinian cons-

A- 
de 
Și

că

tituie „o decepție suplimen
tară pentru lumea arabă" 
a. declarat la Tunis, secre
tarul general al Ligii 
labe, Chedli Klibi, citat 
agențiile France Presse 
Reuter.

Chedli Klibi a arătat
OEP ți-a dobindit dreptul 
de reprezentant al poporu
lui palestinian în anii în
delungați de luptă și sa
crificii șl acest lucru a fost 
confirmat de recunoaște
rea sa de peste 100 de 
țări ale lumii.

uă țări transmite 
France Presse. In 
mente se menționează 
situația continuă să 
încordată în regiune, 
menințînd pacea și 
bilitatea în America 
trală.

agenția 
docu- 

că 
fie 
a- 

sta- 
Cen-
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ANINOASA : Gozlan.

VULCAN — Luceafă-
rul : Imperiul contra-
atacă. I—II

LUPENI — Culturat :
Răzbunarea.

UR1CANI : Orchestra
nume.

12,35

16,00
16,05
16,35

16,45
17,30

17,50
20;00
20,15

20,30

21,00

22,20

TV
Almanahul familiei. 
Roman-foileton : 
„Marile speranțe". 
Episodul 4.
Muzică populară. 
Actualitatea econo
mică.
Desene animate : 
„Povestiri din pă
durea verde".
Telex.
Viața școlii.
Virtuozi ai instru
mentelor populare.

Clubul 
România 
că.
1001-de-
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.

Videoteca interna, 
țională.
Teatru TV : 
„Oamenii sînt lin
gă oameni".
Scenariu pentru te
leviziune de Ion 
Băieșu.
Telejurnal.

tineretului^ 
pitoreas-

seri.

memento

întreprinderea
a lemnului Deva

de prelucrare

încadrează pentru secția de mobilă Petrila
următorul personal

— un primitor-distribuitor
— trei electricieni
Condițiile de

Legii 12 și Legii
încadrare sînt cele conforme 
nr. 57/1974.

Mica publicitate
Ne- 
lor

NEPOȚII Dorina și 
luțu urează scumpei 
bunici Mânu Voinici cu o- 
cazia onomasticii, sănăta- 
tate, fericire și „La mulți 
ani" I (444)

PIERDUT certificat de 
naștere, eliberat de Con
siliul popular al comunei 
Cîlnic, județul Gorj și 
carnet de student, pe nu
mele Rovența Elena, eli
berat de Institutul de 
ne Petroșani. Le declar 
le. (445)

PIERDUT carnet de 
dent și legitimație de ’ 
bliotecă (periodice) pe 
mele Muscaliuc Petre, 
liberate de Institutul

mi- 
nu-

stu-
bi-

nu- 
e- 
de

ANUNȚ

mine Petroșani. Le declar 
nule. (446)

PIERDUT carnete de 
student, pe numele Spăta- 
ru Mitică și Parasca A- 
lexa, ',eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule.

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mun
tean Tiberiu, eliberată 
de I.U.M. Petroșani, 
clar nulă. (443)

VIND căței rasă 
nesc-german (lup), 
mâții Covașă Ion,
șani (ir. cui tea fostului a- 

. teliei ACR). (449)

O de-

ciobă- 
lnfor- 
Petro-

DE FAMILIE

SOȚIA, fiica și nepoții anunță că se împlinește 
un an de la decesul bunului nostru

BARTHA ANTON
Nu te vom uita niciodată. (447)
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