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După a

minerești
Cdupă a doua decadă)

doua decadă a lunii octombrie,' clasamentul la nivelul în
treprinderilor miniere, sectoarelor și

Cariera Cîmpu lui Neag
Plus 4145 tone.

brigăzilor arată astfel :

I. M. lupeni

I. M. Paroșeni
Sectorul 11 — plus 4034 tone . abata-

— plus 
lucrări 
lucrări

je frontale -— Gavrilă Meszaros 
26H tone , abataje cameră (—); 
de pregătiri — Vasile Cojocaru; 
de investiții — Vasile Cerceja.

Sectorul IV — plus 4480 to-ne ; abataje 
frontale — Constantin Popa — plus 1138 
tone ; abataje cameră — Ștefan Benko 
plus 117 tone; lucrări de pregătiri — 
Cost că Enc; lucrări de investiții — 
Petru Maghiaroș.

I. M. Vulcan
I. M. Lonea

Sectorul IX — plus 878 tone ;
frontale — Grigore Mîndruț — plus 524 
tone; abataje cameră — Ludovic Repaș 
plus 582 tone; lucrări de pregătiri — 
Alexandru Benko; lucrări de investiții 
(—)

V_________________________________________

abataje

Sectorul V — plus 3234 tone ; abataje 
frontale — Mircea Murărășu — plus 350 
tone ; abataje cameră — Traian Borșa 
plus 855 tone ; lucrări de pregătiri — 
Ion Iriza : lucrări de investiții — Gheor- 
ghe Buță.

de-a treia, zi a 
vizitei oficiale de prietenie 
in Republica Arabă Egipt, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții locuitorilor guver
noratului Asuan, care au 
făcut o caldă și sărbăto
rească primire înalților soli 
ai poporului român, i~au 
salutat cu alese manifes
tări de stimă și prețuire, 
exprimîndu-șî bucur a de 
a-i avea în mijlocul lor, 
de a le înfățișa eu acest 
prilej momente din mun
ca și preocupările lor în
chinate progresului țării, 
satisfacția că relațiile de 
prietenie și colaborare cu 
România ce se dezvoltă, 
vor cunoaște o afirmare și 
mai 
spre 
re.

în
guvernatorul 
general Shauki El Mutiny, 
care — salutînd cu deose
bită stimă și respect pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, a subli
niat marea onoare pe care 
o reprezintă cceastă vizi
tă a solilor poporului 
român — a adus un oma
giu șefului statului nostru,

sa- 
sa- 
oa-

(Continuare în pag. a 2-a) J
IN ULTIMA DECADĂ

Mobilizare fermă din partea 
tuturor colectivelor de mineri
Rezultatele obținute Ia 

înche,erea celei de a doua 
decade a lunii octombrie 
confirmă- o dată în plus 

răspunderea 
tot 
de 

Valea Jiului 
creșterea ex- 

depăși rea 
plan la 

f zică de cărbu- 
sfîrșitui celei de

care acționează 
multe colective 

din
u 
și 

de

hotărîrea și 
cu 
mai 
mineri
p e n t r 
tracției 
sarcinilor 
producția 
ne. Și, la
a doua decade, în fruntea 
întrecerii socialiste, pen
tru a da țării cît mai 
mult cărbune, se află în 
continuare colectivul de 
mineri și mecanizatori din 
cariera Cîmpu lui Neag 
care au extras suplimen
tar 4145 de tone. Lor li se 
alătură, prin rezultatele 
bune obținute în această 
lună minerii de la Paro- 
șeni, care raportează 
sfârșitul decadei a 
o producție 
de 1335 tone 
Rezultate 
au obținut în 
rioadă și colectivele

la 
doua 

suplimentară 
de cărbune, 

încurajatoare 
această pe- 

de

mineri de la Lonea, Dîlja, 
Livezeni, Vulcan Lupeni și 
Bărbăteni, care printr-o 
folosire mai. intensivă a 
utilajelor din dotare și 
prin mobilizarea tuturor 
rezervelor de care dispun 
au reușit să crească pro 
ducția dc cărbune. Pro
centul de realizare a sar
cinilor de plan la acese 
întreprinderi miniere a cres
cut față de prima decadă.

Aceasta dovedește că 
majoritatea colectivelor de 
mineri au înțeles că tre
buie să acționeze cu toa
tă fermitatea și priceperea 
pentru a valorifica din 
plin condițiile create prin 
aplicarea complexului de 
măsuri adoptate de condu
cerea de partid și de stat 
la Consfătuirea de 
de la C.C. al P.C.R. 
crdre de conducere, 
cialiști și muncitori 
industria minieră și 
logie. Din păcate,

Brigadierul Anton Mi
hai, alături de șeful de 
schimb Alexandru Mîțu 
și ortacii Vasile Maciuc 
și Iosif Tokeș, compo- 
nenții uneia dintre 
mațiile evidențiate 
muncă la 
al m

insă.
Gheorghc BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

puternică în folosul și 
binele ambelor popoa-

numele locuitorilor,
Asuanului,

mare prieten al poporului 
egiptean, personalității 
le eminente, activității 
le închinate binelui 
menilor și păcii.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu părăsesc, apoi, 
aeroportul, în -aclamațiile 

și uralele locuitorilor a- 
flați aici, cărora li se răs
punde cu multă prietenie. 
Aceeași atmosferă sărbăto
rească se regăsește pe stră
zile orașului pînă la ba
rajul înalt de la Asuan. A- 
ici, conducerea acestui ma
re complex economic infor
mează despre principalele 
elemente ce defnesc a- 
cest important obiectiv, ro
lul său deosebit în viața 
economică a Egiptului, în 
transformarea înnoitoare a 
unor largi zone ale țării.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat gazde
lor felicitări pentru aceas
tă impresionantă realizare, 
care se înscrie î"n preocu
pările poporului egiptean 
pentru dezvoltarea econo
mică a țării și a urat suc
ces oamenilor muncii 'de 
aici în întreaga lor acti
vitate închinată propășirii 
și progresului patriei lor.

Gazdele au rugat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu

să primească din partea 
muncitorilor de aici, a lo
cuitorilor orașului, o crea
ție artizanală specific egip
teană — o tipsie pe care 
e gravată imaginea baraju
lui, ca o expresie a priete
niei -i dragostei, a admi
rației și respectului pe ca
re ie poartă 
pentru pace, 
României.

De la barajul înalt, tova- 
• rășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu gazdele egip
tene, se îndreaptă spre 
Insula Egilca, pe care se 
află acum templele de pe 
insula Phila°

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de ofi
cialitățile egiptene, vizitea
ză, apoi, orașul Asuan, ca- 
nitala guvernoratului cu 
același nume din extremita
tea sudică a Egiptului Si
tuat pe malul de est al Ni
lului, Asuanul se află la 
aproximativ 900 
Cairo.

De-a lungul 
parcurs, locuitorii 
aclamă îndelung pe oaspeți, 
îi salută prietenește; pre-

luptătorului 
președintele

km de

traseului
orașului

(Continuare în pag. a 4-a)

s-a leîntîlnitPreședintele Nicolae Ceaușescu
cu președintele Hosni Mubarak, continuînd dialogul 

la nivel înalt româno-egiptean
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i t
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pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru relua
rea cursului destinderii și 
afirmarea unui climat de 
pace, de înțelegere și co
laborare internațională.

Noul dialog s-a desfășu
rat, ca și convorbirile an
terioare, în spiritul depli
nei înțelegeri, sub semnul 
prieteniei și stimei recipro-

ale 
de 

con- 
de

în după-amiaza zilei de 
vineri, 21 octombrie, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit cu președin
tele Hosni Mubarak și 
doamna Szuzanne Mubarak.

în Cadrul schimbului de 
opinii, care a avut loc cu 
acest prilej, privind situa
ția internațională actuală, 
un loc central l-au ocupat

preocupările comune 
celor două state față 
problemele cu care sc 
fruntă țările in curs 
dezvoltare și nealiniate. în
acest sens, a fost eviden
țiată dorința comună a 
României și Egiptului de 
a acționa pentru făurirea 
unor noi relații între state, 
pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională,

lucru

sectorul
Lonea.

Foto:

ale tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
pentru o lume a păcii

și colaborării

Vul- 
-zi, 
în

NEMECSEK

\ i brant ecou al
1 aflăccratelor chemări

Usb imamm 
șa hotărât: 

vrem pace !
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Exigențe sporite pentru ridicarea calității
politico-ideologicși eficienței învățămintului

Sînt în plină desfășu
rare pregătirile pentru 
deschiderea cursurilor 
noului an al lnvățămîn- 
tului politico-ideologic 
al comuniștilor și al ce
lorlalți oameni ai mun
cii, acțiune ce are loc 
în contextul înaltelor ce
rințe formulate de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătui
rea de lucru de la Man
galia.

Atenția acordată de 
conducerea partidului în- 
vățămîntului 
deologic, ca

politico-i- 
important

instrument de educare 
comunistă, revoluționa
ră, patriotică a celor ce 
muncesc, este relevată 
de faptul că în diferite 
forme ale învățămîntu- 
lui de partid, sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S. — în 
municipiul nostru sînt 
cuprinși peste 75 000 dc 
oameni ai muncii. Odată 
înfăptuită o amplă cu
prindere în diferite for
me — problema care mai 
trebuie rezolvată 
ceea de a folosi 
ximum condițiile 
pentru a asigura 
rea și mai mult în noul

este a- 
la ma- 

create 
spori-

an a forței de înrîurire 
a învățămintului politi
co-ideologic, a realiza — 
așa cum a cerut secreta
rul general al partidului, 
tovarășul
Ceaușescu — „o nouă ca
litate în organizarea și 
conducerea muncii poli
tico-educative, în pregăti
rea ideologică a cursan- 
ților, a maselor populare", 
a determina „transfor
marea într-o măsură și 
mai mare a ideologiei 
noastre revoluționare, a 
muncii educative într-o 
puternică forță de mobi
lizare și dinamizare a e-

N i c o 1 a e

ncrgiilor creatoare ale 
întregului popor".

în centrul 
tulul 
trebuie 
terea 
fundată 
se în Raportul 
de tovarășul 
Ceaușescu la 
ța Națională, 
rea secretarului 
al partidului la 
lărgită a C.C. 
din 1—2 iunie 1982, 
cuvîntările 
C.C. din 29—30 iunie a.c. 
și la Consfătuirea de lu
cru de la Mangalia.

învățămîn- 
politico-ideologic 

să se afle dezba- 
temeinică, apro- 
a tezelor cuprin- 

prezentat 
Nicolae 

Conferin- 
Expune- 
general 
Plenara 

al P.C.R.
în 

la plenara

Dezbaterea tuturor 
cestor documente ca 
a celor care vor apare 
pe parcurs va trebui să 
garanteze însușirea 
profundată de către toți 
cursanții a politicii in
terne și internaționale 
a partidului și statului 
nostru, înțelegerea ști
ințifică a realității so-

Gheorghe SĂCALUȘ, 
directorul cabinetului 

municipal pentru 
activitatea ideologică și 

politico-educativă

a-

(Continuare în pag. a 2-a)

Depășiri 
de producție
Colectivul I.C. 

can raportează, la 
rezultate deosebite 
ceea ce privește reali
zarea planului de con
fecții destinate expor
tului cît și picții inter
ne. Producția pentru 
export a fost realizată 
și depășită obținin- 
du-se peste 523 000 lei 
valută suplimentar. Pro
ducția fizică a între
prinderii a fost înde
plinită în proporție de 
108,4 la sută, ceea ce 
reprezintă realizarea u- 
nui volum de confecții 
suplimentar sarcinilor 
de plan în valoare - de 
peste 8 900 000 lei. La 
realizarea acestor suc
cese în muncă și-au 
adus contribuția în mod 
deosebit formațiile 2A 
condusă de Victoria E- 
ne, 2B condusă de 
Eugen Nariță, 4B con
dusă de Aurica Fornade.
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Vibrant ecou al îrrflăcărateor chemări ale tovarășului 

NiCOlAE CbAUȘE SCU 
pentru o lume a păci și co aborărij

Un unanim și hotărit: VREM PACE!
asisten- 
întregul 

Spitalului 
Petroșani 

de 
o 

adunare

pentru opri- 
înarmărilor, 

amplasa- 
nucleare 

de acțiu- 
retragerea 
rachetelor 
pe acest

Medici de diferite spe
cialități, biologi, 
te, muncitori, 
personal al 
municipal din 
a participat, în ziua 
20 octombrie a.c., la 
emoționantă 
pentru dezarmare și pa
ce. în cuvinte pornite 
din inimă, reprezen
tanții colectivului spi
talului au dat glas 
totalei lor adeziuni 
la inițiativele întreprinse 
de tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, 
rea cursei 
renunțarea la 
rea rachetelor 
cu rază medie 
ne în Europa, 
și distrugerea 
existente deja 
continent, pentru ferirea 
popoarelor lumii de pe
ricolul războiului ato
mic. „Trăim puternicul 
sentiment de mîndrie pa
triotică și de legitimă 
satisfacție că cel mai 
iubit fiu al poporului 
nostru, far nestins al 
politicii de pace și mi
litant pentru dreptul po

Mobilizare ferma
(Urmare dm pag. I)

mai sînt unele întreprin
deri miniere care nu au 
reușit să valorifice din 
plin aceste „măsuri și să 
pună mai bine în valoare 
rezervele de care dispun 
în vederea creșterii pro
ducției de cărbune. în 
această situație neplăcu
tă se află minerii de la A- 
ninoasa care au acumulat 
deja un minus de aproape 
18 000 tone de cărbune, cei 
de la Uricani cu aproape 
8000 tone sub plan și cei 
de la Petri la cu un minus 
de peste 5000 tone de 
cărbune. Dealtfel procen
tul de realizare a sarcini
lor de plan la aceste uni
tăți miniere a scăzut com

(Urmare din pag. I)

cietății românești, a sen
sului evoluției situației 
pe plan mondial, a fac
torilor care permit afir
marea puternică a rolu
lui conducător al parti
dului în toate domeniile 
vieții sociale, a contribu
ției liotărîtoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și aplicarea 
cu fermitate a liniei 
partidului, la îmbogăți
rea gîndirii revoluțio
nare contemporane. să 
contribuie la înarmarea 
comuniștilor cu concep
ția despre lume și viață 
a partidului — materia
lismul dialectic și istoric.

Totodată dezbaterile 
politico-ideologice sînt 
chemate să clarifice con
ținutul și esența politicii 
partidului nostru, ale 
etapei pe care o par
curgem, ale stadiului de 
dezvoltare în care ne a- 
flăm, să descifreze pe în
țelesul tuturor cursanți- 
ior sensul eforturilor 
deosebite pe care parti
dul le cere de la noi în 
vederea îndeplinirii e- 
xemplare a programelor 
stabilite, de ce este ne
cesar ca toate forțele să 
fie concentrate în aceas
tă perioadă în direcția 
reșterii, valorificării
uperioare și economisi

rii resurselor energetice 
interne, ridicarea calită
ții și competitivității pro- 

elor, îndeplinirea e- 
piară a planului la 

punerea in func

poarelor la existență li
beră, exprimă cu • tărie 
și fermitate aspirațiile 
tuturor celor ce locuim 
și muncim sub cerul se
nin al patriei noastre so
cialiste. Ca cetățean al 
României, ca mamă și 
medic, în numele femei
lor din Spitalul munici
pal Petroșani, exprim 
angajamentul de a înfăp
tui în mod exemplar po
litica demografică și de 
sănătate a partidului și 
statului nostru" — a 
spus dr. Elena Suciu, șe
ful secției pediatrie, pre
ședinta comisiei de fe
mei am cadrul spitalu
lui. „Profesia noastră 
dedicată ocrotirii vieții 
ne obligă să cerem acum, 
pînă nu e prea tîrziu : 
vrem pace pentru noi și 
pentru urmașii noștri, să 
spunem un NU hotărît 
amplasării rachetelor nu
cleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, un 
NU categoric. războiului 
nuclear" — a rostit doc
tor Elena Popescu, pre
ședinta comitetului sin
dicatului din spital.

parativ cu prima decadă 
a acestei luni și cu ace
eași perioadă a lunii pre
cedente. La aceste între
prinderi miniere, ca de
altfel și la celelalte, se 
impune, ca în ultima de
cadă a lunii octombrie să 
se acționeze cu toată ho- 
tărîrea și fermitatea pen
tru mai buna mobilizare 
a tuturor oamenilor mun
cii, pentru valorificarea 
superioară a resurselor de 
care dispun astfel îneît 
producția extrasă zilnic 
să fie într-o continuă creș
tere pentru a putea rapor
ta recuperarea unei părți 
însemnate din minusul a- 
cumulat și la sfîrșitul lu
nii sarcinile de plan să 
fie îndeplinite.

țiune înainte de termen 
a obiectivelor de inves
tiții, creșterea producti
vității și eficienței mun
cii, aplicarea cu consec
vență în activitatea fie
cărei unități a noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, a noului sistem 
de retribuire a muncii în 
acord global.

Un rol important vor 
ocupa în dezbaterile de 
'///////Z//////ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ’

Exigențe sporite pentru 
ridicarea calității și eficienței 
invățamintuiui politico-ideologic 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzțzz/zzzzzzzzzzzz.

la toate cursurile proble
mele democrației socia
liste, ale creșterii atribu
țiilor statului și, în a- 
cest context, ale legătu
rii sale cu masele. O a- 
tenție deosebită se va 
acorda explicării politicii 
externe a partidului și 
statului nostru, sublini- 
indu-se inițiativele Româ
niei, contribuția inesti
mabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dez
voltarea colaborării în
tre toate statele lumii, 
instaurarea unei noi or
dini economice interna
ționale, întărirea păcii și 
securității internaționale.

O asemenea orientare 
a învățămîntului se im
pune cu atît mai mu’* 
cu cît -

Momente de înaltă res
ponsabilitate și angajare 
a produs în rîndul tutu
ror celor prezenți la a- 
dunare citirea și adopta
rea Mesajului către pre
ședintele celei de a 38-a 
sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a scri
sorilor către ambasade
le Uniunii Sovietice și 
S.U.A., acreditate la 
București. într-o vibran
tă tmosferă s-a adoptat 
textul unei telegrame 
adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în 
încheierea căreia se spu
ne : „Vom lupta pentru 
aplicarea politicii sanita
re a partidului șl statu
lui nostru, pentru ocro
tirea sănătății minerilor 
din Valea Jiului, deta
șament muncitoresc che
mat să dea țării cît mai 
mult cărbune, cu con
vingerea că în acest mod 
și noi, medicii, întreg 
personalul medical ne 
aducem contribuția la 
realizarea independen
ței energetice a țării, la 
apărarea păcii".

importante progrese în 
direcția legării strînse 
a studiului de viață, de 
sarcinile politice ale 
construcției socialiste, au 
continuat să se manifes
te, așa cum a rezultat 
din controalele și ana
lizele făcute anul trecut, 
practici și metode didac
ticiste. Astfel, în multe 
cursuri, dezbaterile s-au 
limitat la repetarea unor 

idei din documentele de 
partid, fără preocuparea 
de a raporta aceste idei 
la situațiile cu care se 
confruntă cursanții, co
lectivele din care fac 
parte. Nu în puține 
cercuri, invățămîntul po- 
liti o-ideologic a avut un 
caracter formal. Or, tre
buie înțeles că învăță- 
mîntul de partid nu se 
poate limita la transmi
terea unor cunoștințe, la 
o simplă prelucrare a 
documentelor de partid, 
ci este menit să* explice, 
să facă clar înțelese con
ținutul și rațiunile dife
ritelor orientări și mă
suri, esența proceselor 
și fenomenelor econo
mice, politice, sociale ce 
an lor» etapa o-’-'-'ă.

Instantaneu din salonul nou născuților de la maternitatea din Vulcan.

CLASAMENTUL 
vredniciei minerești

(Urmare din pagina D

I. M. Petriia
Sectorul IV — plus 1426 tone; abataje 

frontale — Ștefan Alba — plus 1028 
tone , abataje cameră — Constantin 
Cozma — plus 177 tone ; lucrări de pre
gătiri — Francisc Kovacs; lucrări de 
investiții (—).

1. M. Uricani
Sectorul (—) ; abataje frontale (—); 

abataje cameră — Traian Pop — plus 
60 tone; lucrări de pregătiri — Grigore 
Lovin; lucrări de investiții — Ianoș 
Doboș.

I.M. Dîl ja
Sectorul (—); abataje frontale (—) ; 

abataje cameră — Valerian Maxim — 
plus 3 tone ; lucrări de pregătiri — E- 
meric Radics ; lucrări de investiții (—).

I. M. Livezeni
Sectorul III — plus 954 tone; abataje 

♦ronțăie — Mihai Bucevschi — plus 
954 tone ; abataje cameră (—); lucrări 
de pregătiri — Gheorghe Lițcan ; lu
crări de investiții — Mircea Secrieru.

I. M. Âninoasa
Sectorul (—) ; abataje frontale — Flo- 

rea Ionescu — plus 358 tone ; abataje 
cameră (—); lucrări de pregătiri — 
loan Hoțea; lucrări de investiții — 
loan Suceveanu.

I. M. Bărbăfeni
Sectorul (—) ; abataje frontale (—) ; 

abataje cameră — Constantin Onofrei
— plus 247 tone ; lucrări de pregătiri
— Nicolae Oprea ; lucrări de investiții 
(-).

Imagine citadină din 
Centrul municipiului 
nostru.

Foto : Șt. NEMECSEK

iar pe această bază, să 
pună în lumină modali
tățile practice de acțiu
ne, îneît fiecare comu
nist, fiecare om al mun
cii să înțeleagă mai bine 
ce are de făcut la locul 
său de muncă.

O modalitate de a spo
ri forța de înrîurire a 
învățămîntului politico- 
ideologic este promova
rea largă a formelor ac
tive de lucru — dezba
terile, schimburile libere 
de păreri, dialogul viu 
între propagandist și 
cursanți, răspunsuri la 
întrebări. Și în noul an 
de studiu, organizațiile 
de partid își pot alege 
temele din recomandă
rile făcute în revistele 
„Era socialistă" nr. 17 
și„ Munca de partid" nr. 
10.

liotărîtoare pentru bu
na desfășurare a învăță
mîntului sînt conduce
re.. sa nemijlocită de 
către organele șl organi
zațiile de partid, măsuri
le luate de acestea pen
tru îndrumarea, contro
lul și sprijinirea tuturor 
cursanților, pentru orga
nizarea de schimburi de 
experiență.

Inlătvrînd orice mani
festări de superficialitate 
și formalism în desfășu
rarea învățămîntului po- 
litico-id ologic, vom asi
gura valorificarea din 
plin a marilor virtuți 
educative de care dispu
ne, cu un real folos neu
tru bunul mers ax act.- 
vitătil ’n toate sectoarele4 i

FOTBAL, divizia A: Jiul - „U“ Craiova 1-1 (0-0)

O prematură uzură 
moral-volitivă

în primul sfert de oră, 
al tatonărilor, studenții 
craioveni și-au abordat de
ja ambițiile, Țicleanu' (1 și 
13), Geolgău (5), Adrian 
Popescu (9) și-au reglat ti
rul, Cavai a rezolvat însă 
cu succes situațiile pericu
loase. Reversul medaliei, 
coechipierii săi n-au găsit 
lesne drumul spre poarta 
lui Lung, fiindcă n-au ac
ționat grupat, ba chiar 
contraatacurile solitare au 
servit ca rampă de lansa
re a... mijlocașilor olteni. 
In min. 39 Geolgău a pro
fitat de greșeala elemen
tară comisă de M. Popa, 
noroc însă că plonjonul 
lui Cavai s-a dovedit sa
lutar.

La reluare, gazdele cîș- 
tigă în incisivitate, dar pri
mul șut pe spațiul porții 
lui Lung se înregistrează 
abia în min. 48, prin Bă- 
luță. Același înaintaș al 
Jiului îl deposedează, șapte 
minute mai tîrziu, pe Un- 
gureanu. Cura interceptea
ză centrarea sa, cu un vo- 
leu imparabil: 1—0.

„Trezirea" galeriei lo
calnice (majoritară între 
cei 25 000 de spectatori, dar 
pusă in inferioritate de su
porterii din Bănie) îi ti
morează parcă pe favoriți, 
care încearcă, prematur, 
păstrarea rezultatului. Dis
puta capătă proporții dra
matice, faulturile și trage
rile de timp se înmulțesc, 
în plus centralul .îlcean 
I. Crăciunescu are decizii 

bizare. Cită vreme fotbaliș
tii doljeni au atacat stereo
tip, cu centrări înalte spre 
Cămătaru, fundașii Neagu, 
M. Popa, V. Popa, chiar 
Băluță au avut intervenții, 
prompte, iar loviturile li
bere expediate de Irimes- 
cu (53, 82) au nimerit în 
zid, în același timp Cămă
taru (70) a șutat anemic, 
pe lîngă buturi. „Noul val" 
(Bica, Bîcu) a înviorat a- 
tacul oaspeților în vreme 
ce Stana, în cealaltă tabă
ră, a fost înlocuit prea 
tîrziu. Chiar în acel mi
nut 84, fundașul Negrilă 
a pecetluit scorul (1—1), 
coautori morali fiindu-i... 
adversarii, care n-au înțe
les că o partidă durează 
90 de minute. Și să fim 
drepți, chiar dacă rezulta
tul ne dezamăgește, cra- 
iovenii au luptat cu abne
gație, au creat mai multe 
ocazii (27 șuturi spre poar
tă față de 13 ale Jiului), 
în același timp, fawriții 
noștri au acuzat o prema
tură uzură moral-volitivă,

JIUL: Cavai — V. Po
pa, Neagu, M. Popa, P. 
Grigore — Stana (Dosan), 
ii lia, Varga — Stoinescu 
(Lăsconi), Cura, Băluță.

„U." Craiova: Lung — 
Negrilă, Tilihol, Ștefănes- 
cu, Ungureanu — Țicleanu, 
Ad. Popescu, Donose (Bica) 
— Geolgău (Bîcu), Cămăta
ru, Irimescu.

Sever NOIAN
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Festivalul național „Cîntarea României" Atributele activității clubului din Petnla
iCezu țațele fazei 

republicane aiestă fos°|a 
artistica a

celei de a 
festivalu- 

creației, în 
Valea Jiu- 

cu un

La sfîrșitul 
IV-a ediții a 
lui muncii și 
cadrul căreia
lui a participat 
număr apreciabil de for
mații artistice — 
cuprinzînd peste 
artiști amatori
sîntem în măsură

667 —
17 000

Văii Jiului 
să apreciem că activita

tea acestora s-a ridicat 
la un înalt nivel de com
petitivitate. Rezultatele 
fazei republicane a fes
tivalului sînt următoare
le (excludem rezultatele 
la concursul foto, pe ca
re le-am publicat) :

Locul I și titlul de laureat al festivalului: grupul 
vocal-instrumental „Acustic", al Casei de cultură 
din Petroșani ; formația de muzică ușoară „Color", 
a I.M. Bărbăteni; Mircea Munteanu — creație lite
rară (eseu), Dumitru Velea — creație literară, Va- 
sile Alupi (reportaj), Iosif Nagy — artă plastică 
(pictură), Ladislau Schmidt (sculptură).

Locul II și titlul de laureat al festivalului: for
mația de dans clasic a Casei de cultură din Petro
șani ; grupul coral cameral al Casei de cultură din 
Petroșani ; Brigada artistică a I.U.M. Petroșani ; 
Montajul literar-muzical-coregrafic al Casei de cul
tură Petroșani; Fanfara reunită a minerilor Văii 
Jiului; Horațiu Alexandrescu — creație muzicală ; 
Cineclubul „Orizont XI" — Aninoasa, pentru filmul 
„Calitatea" ; Gheorghe Berciu; Dafinel Duinea (ex 
libris).

Locul III și titlul de laureat al festivalului : 
Dansul inedit de la Uricani ; Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Parîngul", de pe lîngă Casa de cultură 
din Petroșani, Corul „Freamătul adîncului" — Pe
trila.

Locui IV și titlul de laureat al festivalului; Or
chestra de muzică populară „Parîngul" de pe lîngă 
Casa de cultură din Petroșani, Trioul satiric 
Casei de cultură Petroșani.

în contrast cu situația 
întâlnită la Lupeni, cu o- 
cazia raidului întreprins 
în cadrul acțiunii noastre 
de presă, prezentăip 
tăzi constatări din 
Petrila, care pot 
drept exemplu 
cluburi ale ___
din Valea Jiului, 
tatea clubului din 
a reînviat, ca o 
Phoenix. Există o 
rare foarte strînsă 
siliul orășenesc al 
telor și Comitetul 
nesc al U.T.C., ale 
roade n-au întîrziat să a- 
pară. Cercurile tehnico-a- 
plicative funcționează I- 
reproșabil, fiind, conform 
cerințelor, și eficiente din 
punct de vedere economic. 
Mare parte dintre forma
țiile artistice (taraf, for
mație de muzică ușoară, 
teatru, teatru pentru copii) 
și-au reluat repetițiile din 
plin.

Dar, 
noastre 
formelor

as- 
orașul 

servi 
celorlalte 

sindicatelor 
Activi- 
Petrila 
pasăre 

colabo- 
cu Con- 
sindica- 

orășe- 
cărei

scopul acțiunii 
este depistarea 

mijloacelor

prin care cel de-al doilea 
„8“ al minerilor este a- 
tractiv, educativ, distrac
tiv. O remarcă se cuvine 
de la început : de cîteva 
luni de zile, clubul din 
Petrila nu mai este ocolit 
de impresarii marilor an
sambluri folclorice sau ai

acțiunile cultural-artisti- 
ce și distractive care le 
sînt destinate.

„Cel puțin de două ori 
pe săptămînă, ori directo
rul clubului, ori bibliote
cara sînt în căminul nos
tru — ne spunea Mircea 
Iordache, administratorul

teatrelor din țară, așa cum 
se întâmpla pînă acum. 
Sînt alți oameni în Petri- 
la ? Nu, dar un afișaj co
respunzător, o publicita
te bună, au făcut ca noua 
și frumoasa sală de la Pe
trila să fie mereu plină... 
Acesta ar fi un aspect. 
Ne-am îndreptat pașii și 
spre căminul de nefami- 
liști al minei Petrila să 
vedem care este părerea 
locatarilor în legătură cu

căminului, 
puneri, 
poezie, 
care 
participă cu plăcere, 
ultima perioadă am 
acțiuni pe teme 
(susținute de juristul 
Șerban), medicale (dr. 
Preda), ale educației 
litice și revoluționare 
Ca rvațchi, 
al Comitetului 
al U.T.C.) precum și o se-

Am avut
, dezbateri, seri de 

microspectacole la 
tinerii din cămin 

în 
avut 

juridice 
Ilie 

loan 
po

tion 
prlm-secretar 

orășenesc

rie de alte acțiuni.
Minerul Petre Nechifor, 

de la sectorul XI al minei 
Petrila „bibliotecarul" că
minului ne-a spus: „Fondul 
de carte al bibliotecii vo
lante se ridică la 400 vo- , 
lume, iar cel 70 de citi
tori înregistrați în ultima 
perioadă au î 
peste 200 cărți. Nu 
plîngem de ajutorul 
bului, mereu ne ajută și 
sînt în mijlocul nostru". 
La rîndul lor, muncitorii 
mineri Laurcnțiu Ionășa- 
nu, Benone Cepragă, Va- 
sile Ivănuță, Dumitru 
Lupu și-au exprimat 
asemenea satisfacția 
pentru ei și ortacii 
cămin se organizează 
țiuni interesante.

Iată deci că se poate. 
Din acest punct de vede
re clubul din Petrila poa
te organiza un schimb de 
experiență pe tema: „Ce 
acțiuni organizăm pentru 
timpul liber al minerilor?", 

o sugestie.
Mircea BUJORESCU

împrumutat 
ne [ 

clu-

do 
că 

din 
ac-

I

Așadar, la încheierea 
acestei ediții, 21 titluri 
de laureați — formații, 
interpreți și creatori (Pe
troșani — 12, Petrila — 
2. Vulcan — 2, Lupeni 
1, I.M. Bărbăteni, Uri- 
cani — 1, Aninoasa — 1

_____________________________________

și două titluri cu forma
țiile reunite). Au obținut 
rezultate bune și forma
țiile școlare (13 titluri 
de laureat) și Institutul 
de mine Petroșani (9 ti
tluri).

Ce e nou la clubul studențesc 1
„Am aflat zilele trecu

te de la Tiberiu Coconeț, 
instructorul acestuia :

— în pofida lipsei de 
spațiu (într-adevăr, clubul 
cultural studențesc, clu
bul a aproape 3000 de ti
neri, dispune doar de 4 
săli de cercuri și repetiții 
— n.n.) încercăm să 
revigorăm activitatea în
treruptă parțial în perioa
da vacanței. își continuă 
activitatea cineclubul, ca
re se pregătește pentru 
festivalul „Omul și pro
ducția" de la Hunedoara 
(28—30 octombrie) și, apoi, 
pentru cele de la Galați 
(11—13 noiembrie) și Bra- 

r 
i 
i 
i i 
i iI 
I 
I 
I

șov (martie 1984). Inten
ționăm să inițiem un fes
tival al cinecluburilor stu
dențești aici, ltt Petroșani. 
„Merg" bine cercul foto 
și speologie, radio-TV, 
„Alpo", cel de pictură, pre
cum și cenaclul literar 
„Orizont". Am înființat un 
grup de satiră și umor și 
am reînființat formația de 
muzică ușoară sub denu
mirea „Diamant N". în a- 
ceastă perioadă, facem în
scrieri de soliști vocali și 
instrumentiști pentru an
samblul folcloric, spe- 
rînd ca printr-o pregătire 
asiduă să ridicăm calitativ 
activitatea clubului.

„Ulciorul

inclsivă satiră, deru- 
totuși pe un fond 

drama tur-

O
Jată 
grav, propune 
gul Dinu Grigorescu iu
bitorilor de teatru din 
Valea Jiului, aflați la a 
doua întîlnire cu consec
ventul adept al comediei, 
într-un șantier de cons
trucții se petrec multe 
nereguli, motiv de biciui
re a tarelor sociale: chi
verniseala fără muncă, 
mita, înșelăciunea, es
chiva din fața sarcinilor 
etc. Fin moralist, dra
maturgul însăilează, res
pectând genul clasic, în 
jurul tripletei viciate 
Tronaru-Vulpache-Muscă 

confruntări „pe muchie 
de cuțit", suita qui-pro- 
q”o-urilor, subliniată de 
comicul de limbaj, can
tonează în sfera 
maniera „teatru în 
tru" transpune

farsei, 
tea- 

conven- 
ția artistică într-un plan 
superior concretului sce
nic, pentru a releva mo
rala. Din acest motiv, 
personajele pozitive par 
„confecționate", acceptă 
sarabanda matrapazlîcu-

Spectacol de varietăți
Școala populară de artă din Petroșani organi- 

și 3 noiembrie un spectacol 
„Cîntăm tinerețea".

Foto : Șt. NEMECSEK

NOTA

Concluziile amare
ale unui test-fulger

1

1

Ion VULPE

i

în-
șu-

comi- 
U.T.C.
progra- 

ținut, a

Vul- 
nimeni

Ciobanu, 
bibi iote-

a-

zează, pentru zilele de 2 
extraordinar de varietăți —

Spectacolul, realizat în regia artistică a lui 
Octav Meleșcan, cuprinde numere de atracție care 
vor fi, fără îndoială, gustate de publicul spectator, 
în 2 noiembrie va fi prezentat la Lupeni (ora 17) 
și Vulcan (ora 20), iar în 3 noiembrie la Petroșani. 
Printre protagoniști, Mirabela Dauer, Ștefan Bănică, 
Mircea Vintilă, grupul vocal-instrumental „Acade
mic", grupul comic-fantezist Anton și Romică de 
la teatrul „C. Tănase" și Aurel Mitran de la Teatrul 
mic din București.

nu merge de multe ori la apă
de Dinu Grigorescu

rilor, protestînd doar 
prin tiradă, în consecin
ță soluția vine „pe filie
ră se impune de undeva 
„de sus".

Distribuția, care nuan
țează plastic personajele, 
strunită cu tact de regi
zorul Ion Simionescu, de
taliază, șarjează, propu-

Replicile suculente di
namitează conștiințele 
molipsite de racila 
șelăciunii și mina 
bredă de înavuțire ilicită.

Unda de critică blaji
nă, de înțelegere față de 
victimele (uneori preme
ditate) pilelor, mitei și 
muncii de mîntuială est6

Premiera teatrala

ne o incizie adîncă 
profilurile 
ochiate. 
plăcu 
actor 
nescu (Tronaru), 
nat rolurilor 
se impune de 
dată printr-o 
vervă, care strînge 
desface cu 
firele intrigii, în 
memorabile. îl 
dează cu har Corvin 
lexe, în cel mai bun rol 
pe această scenă (Muscă) 
șl Ilie Ștefan (Vulpache).

în 
morale de- 

O surpriză
t ă, tînărul 
Teodor Mari- 

desti- 
„serioase", 

această 
strălucită

Și 
dezinvoltură 

scene 
secon- 

A-

Mircea
Un 

cu li- 
(Vasi- 
(Julie- 
tabie-

bine reliefată de Florin 
Plaur (Breazu), Al. Co- 
dreanu (Stoian), 
Zabalon (Stamate). 
cuplu, privit chiar 
rism Vaier Donca 
liu) — Zizi Ilieș 
ta), pulverizează
turile stereotipe ale vîrs- 
tci olimpiene. în roluri 
„justițiare", Felix Rizea 
(Donose), Ștefania Donca 
(Viorica) și Florica Dini- 
cu (Olimpia), roluri di
ficile prin dedublarea 
personajelor, actorii nu 
ies însă din textul in-

tuiției, fiindcă nu au par
tituri care 
rapidele 
în dialogul 
Nepotrivită 
distribuirea 
ghelescu în 
rului ciubucar șl totoda
tă mituitor, dar Francis
ca Ionașcu confirmă vo
cația pentru comic.

Subminarea și eradica
rea obiceiurilor vetuste 
de tristă amintire bene
ficiază însă pe lîngă o 
montare scenică alertă 
de o scenografie adecva
tă (semnată de Ștefan 
Barath). Scena turnantă, 
trapa cu implicații sim
bolice, decorul stilizat 
creează atmosferă (dula
purile — „stil" băuturi 
și pachete de țigări străi
ne, „liftul" — tribună a 
șarlataniei) subiectivea- 
ză scenele.

„Ulciorul nu merge de 
multe ori la apă" — iată 
deci comedia așteptată 
de spectatorii noștri.

să le susțină 
metamorfoze 

artă-realitate. 
ni se pare 
lui Al. An- 
rolul docto-

Joi, 20 octombrie. în 
plenara Comitetului mu
nicipal de cultură și edu
cație socialistă s-a adresat 
tuturor directorilor de club 
întrebarea „Ce acțiuni a- 
veți programate in aceas
tă seară ?“. Răspunsurile 
au fost evazive (în cazul 
cluburilor Lonea și Vul
can) sau prompte (Petrila, 
Lupeni, Uricani). Pentru a 
ne convinge punem mîna 
pe telefon și...

— ...Alo, clubul Lonea?
— Nu e nimeni la club, 

ni se răspunde. Tovarășa 
Vraciu, de la școala de 
calificare, ne informează 
că în club nu e nici fe
meia de serviciu. Directo
rul clubului informa ple
nara că are un cadran ju
ridic. In programul de 
activități era „trecut" un 
medalion dedicat Măriei 
Tănase. Dar cînd auzi că 
nu e nimeni în club la 
ora 17,30—18, rămîi chiar 

•... lemn.
La Aninoasa, o discote

că lipsită de vreo altă ac
țiune educativă. La 
can nu răspunde 
la telefon, deci e clar...

Ca de obicei, Ia Lupeni, 
probleme. Directorul clu
bului informa plenara că 
este organizată > acțiune 
sub genericul tribuna idei-

teatru 
cele 
sale, 

Și 
una 
cele 
care

Formația de 
de la Lupeni, cu 
două secțiuni ale 
în limbile română 
maghiară — este 
dintre formațiile 
mai consecvente, 
„trăiește" intr-adevăr, 
prin îmbogățirea con
tinuă a repertoriului 
și periodicitatea spec
tacolelor prezentate, 
în imagine — aspect 
de la o repetiție.

lor. „Ideea" nu era cunos- ■ 
cută și de bibliotecara 
clubului care ne spune • 
că nu știe de vreo acțiune > 
și nici nu ne poate spune 
nimic, întrucît programul 
clubului nu e afișat „afa- 
ră“, așa că rămînem în... 
suspans I La Uricani tre
buia să fie o întîlnire cu 
scriitorul Radu 
organizată prin
ca județeană, dar s-a 
mînat pentru săptămînă 
viitoare. La discotecă era 
prezent secretarul 
tetului orășenesc

Singura acțiune 
mată, care s-a și
fost organizată de biblio- ; 
teca de la Casa de cultu- ; 
ră din Petroșani, la cămi- ; 
nul de nefamiliști al I.M. ț 
Dîlja. Deci, din 7 acțiuni 1 
programate pe Valea Jiu
lui, doar una s-a ținutv ; 
Puțin, foarte puțin I Ne ' 
reîntoarcem la plenară și 
privim ochii celor care in- 1 
formau că au programate | 
nu știm ce acțiuni. Oare ; 
numai atîta merită oame- > 
nii muncii din municipiul i 
nostru, tovarăși directori j 
de club 7 Și la urma- | 
urmei, cine ne permite să I 
dezinformăm, să abordăm ; 
această poziție de delăsa
re, de conformism și Ires
ponsabilitate 7

B. MIRCESCUI



4 Steagul r o ; u SÎMBATA, 22 OCTOMBRIE BK

Viziia oficială de prietenie 
a tovarășul??!

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Arabă Egipt

La barajul înalt de la Asuan
(Urmare din pag. D 

tut'ndeni se văd portretele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ale președin
telui Hosn. Mubarak, sînt 
arborate drapelele celor 
două țări. Pe mari eșarfe 
.sînt înscrise calde urări, 
reluate iereu de mulți
mea care scandează: 
„Cetiușescu — Mubarak, 
România — Egipt — prie
tenie — pace!“,

în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, gu
vernatorul Asuanului a o-

■ ■HaiiigBiiBiBiBiBcaaaiiiEigBBaHEMGBaiRaigiiBESD

Semnarea unui protocol 
de colaborare româno-sudanei

KHARTUM 21 (Agerpres). 
Vineri, la Khartum, s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a 7-a sesiuni a Comi
siei politice mixte și ale 
celei de a 8-a sesiuni a 
Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică 
româno-sudaneză. Delega
ția română a fost condusă 
de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., iar de
legația sudaneză de Ibra
him Moneim Mansour, 
membru al Biroului Execu
tiv al Conducerii Centrale 
a Uniunii Socialiste Suda
neze, ministrul finanțelor 
și al planificării.

în protocolul semnat la 
încheierea sesiunii se re

Acțiuni in favoarea păcii și dezarmării
BERNA 21 (Agerpres). 

Comitetul pentru pace și 
dezarmare, din Berna a a- 
dresat populației apelul de 
a participa la manifesta
ția națională pentru pace 
care va avea loc în Elveția 
la 5 noiembrie. Comitetul 
a propus ca această ma
nifestație să se desfășoare 
sub lozincile luptei pentru 
dezarmare, desființarea 
blocurilor militare, pentru 
o Europă liberă de arme 
nucleare, pentru promova
rea unei politici active de 
pace.
.■■■«■■«■■■•••■■■•••■••••o

Agendă energetică și tehiiico-științifică
BAGDAD. Intr-un inter

viu acordat agenției INA, 
Qassim Ahmed Taqi, mi
nistrul petrolului al Iraku
lui, a făcut cunoscut că, 
în ultima vreme, au fost 
descoperite în țară noi ză
căminte de țiței. Potrivit 
evaluărilor specialiștilor 
— a subliniat el — resur
sele de țiței ale Irakului 
depășesc în prezent 100 
miliarde de barili.

*
DELIII. Specialiștii in

dieni au elaborat proiec
tul primei centrale elec
trice din țară care va 
produce curent prin utili
zarea diferențelor de tem
peratură dintre straturile 
superioare șl inferioare 
ale apelor oceanice. A- 
ceastă centrală experi

ferit, la încheierea vizitei, 
un dejun.

în acest cadru, adresîn- 
du-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu guvernatorul a 
adus un elogiu președinte
lui României, prieten al E- 
giptului, al poporului e- 
giptean, mare luptător 
pentru pace în întreaga 
lume.

Ca o expresie a acestei 
deos bite prețuiri, el a c- 
ferit șefului statului român 
un obelisc în miniatură, 
avînd înscrise pe el nume
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al Asuanului, 

levă că au fost examinate 
domeniile de interes reci
proc pentru extinderea co
laborării dintre P.C.R. și 
U.S.S., precum și dintre 
organizațiile de masă și 
obștești din cele două țări, 
utilitatea consultărilor, a 
schimburilor de opinii și a 
conlucrării dintre acestea, 
în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalț.

S-a stabilit diversificarea 
și creșterea volumului 
schimburilor comerciale bi
laterale.

Convorbirile dintre con
ducătorii celor două dele
gații s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de 
stimă și înțelegere reci
procă.

STOCKHOLM 21 (A-
gerpres). Organizația an
tirăzboinică „Juriștii sue
dezi mpotriva armei nu
cleare" s-a pronunțat îm
potriva amplasării, pe
teritoriul Europei, a noi
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune.

Juriștii din Suedia — 
se relevă într-o declara
ție a organizației — spri
jină pe deplin cererea co
legilor lor vest-germani de 
a se interzice staționarea, 
pe teritoriul R.F.G., a ra
chetelor „Pershing-2“, pro- 

mentală — informează a- 
genția Press Trust of In
dia — va fi construită pe 
insula Kawaratti. Capa
citatea ei va fi de 1000— 
1600 kilowați.

★

V1ENA. în lume există 
în prezent 272 de centra
le atomoelectrice în func
țiune, care realizează 8 la 
sută din producția mon
dială de energie electrică. 
Alte 238 asemenea centra
le 6e construiesc in dife
rite țări — se arată în da
tele publicate la Viena de 
Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică 
(AIEA).

în 1985, centralele ato
moelectrice vor realiza 
17 la sută din producția 

cu litere și cu hieroglife. 
Pe soclu este înscrisă, ca 
o dată memorabilă, ziua în 
care a avut loc vizita — 
21 octombrie 1983.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat satisfacția pentru 
prilejul de a vizita Asua- 
nul, de a cun >aște viața șl 
preocupările locuitorilor a- 
cestui oraș al Egiptului 
prieten și le-a adresat cele 
mai bune urări de succes 
pentru dezvoltarea econo
mică și socială a regiunii, 
de bunăstare și pace.

Un nou guvern 
în R. D.

Madagascar
ANTANANARIVO 21 

(Agerpres). In R.D. Ma
dagascar a fost format un 
nou guvern în urma recen
telor alegeri parlamentare

In funcția de prim-mi- 
nistru a fost numit, din 
nou, Desire Rakotarijaona. 
Portofoliul de externe a 
revenit lui Jean Bemanand- 
zara.

Totodată, la Antananari
vo a fost anunțată și no
ua componență a Consiliu
lui Suprem al Revoluției.

Președintele R.D.M., Di
dier Ratsiraka, a relevat 
că aceste organe de stat, 
în noua lor componență, 
atestă continuitatea politi
cii interne și externe a 
țării.

nunțindu-se, totodată, pen
tru denuclearizarca în
tregului continent.

★
BRUXELLES 21 (Ager

pres). Sub lozinca „Nu ra
chetelor nucleare! Un pas 
spre dezarmare!", militan- 
ții pentru pace din Bel
gia vor participa, dumini
că, la Bruxelles, la o ma
re demonstrație de protest 
împotriva proiectelor de 
amplasare în țară a 48 de 
rachete nucleare america
ne cu rază medie de acțiu
ne.

mondială de energie elec
trică.

★

TOKIO. Din scoarța de 
copac, care în trecut era 
aruncată după prelucra
rea lemnului, specialiștii 
japonezi au obținut un nou 
tip de carburant, cu o 
mare putere calorică. Du
pă o prelucrare specială, 
scoarța de copac se pre
sează, obținîndu-se briche
te. încălzirea cu aceste 
brichete este de cinci ori 
mai economicoasă decît 
în cazul utilizării energiei 
electrice și de trei ori 
mai ieftină in raport cu 
cărbunele și produsele pe
troliere. Prima întreprin
dere care produce briche
te din scoarță de copac — 
anual 100 000 tone — func
ționează în prefectura To
yama.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Melodii la Cos- 
tinești ; Unirea : Pintea.

LONEA : Țapinarii.
ANINOASA: Despăr

țire temporară, I-II.
VULCAN — Luceafărul: 

Mult mai de preț e iubi
rea.

LUPENI — Cultural : 
Micul lord.

URICANI : întuneri
cul alb.

TV
11,00 Telex. 11,05 Din 

marea carte a patriei. 
11,33 Cinci mil:arde dc 
L-meni. Documentar. (C) 
11,55 Să cînte copiii!. 12,10 
Ora de muzică. (CP) 13,00 
La sfîrșit de săptămînă 
(I). (CP) 13,30 Fotbal: 
Sportul studențesc — Ra
pid. 15,20 Fotbal: Dina
mo București — Steaua. 
17,10 La sfîrsit desăjolă- 
mînă (II). (CP) 18,50 Re- 
portiaj TV. -Pastorala 
83“. 19,05 Săptămînă po
litică. 19,20 Serial științi
fic — „Omul și natura". 
(C) 19,20 1001 de seri.
20, ‘0 Telejurnal. (CP) 20,20 
La sfîrșit de săptămînă 
(Ill). (C.P) 21,00 Film se
rial: „Roțile". Ultimul e- 
pisod. (C) 21,40 Cu mas
că.. fără mască. 22,50 Te- 
iejurv 1. Sport. (CP) 23,00 
Invitații Televiziunii.

Mica publicitate
CU ocazia împlinirii vira

tei de 52 ani, soția, fiicele 
și ginerele urează scumpu
lui lor Bob Evian, pensio
nar Uricani, multă sănăta
te și fericire „La mulți 
ani !“. (1194)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Filip 
Vasile, eliberată de Auto
baza C.M.V.J. Petroșani. 
O declar nulă. (1220)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciurea

Preparatele din pește sînt gustoase
și în întregime asimilabile;

■ Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor 
și vitaminele A+D;

■ De vînzare în magazinele specializa
te de pescărie, în magazinele „Alimentara" 
și, preparat, în unitățile „GOSPODINA" și 
de alimentație publică.

ACUM SUPORTA 
PONOASELE

i Nu ne mai aducem a- 
i minte de cîte ori am 
i scris — cînd mai „tare“, 

cînd mai... în glumă — 
despre interdicția condu
cerii autovehiculelor sub 
influența consumului de 
băuturi alcoolice. Cine a 
avut urechi de auzit, a 
auzit. Unii însă țin „să 
facă în ciudă" milițieni
lor. Și le-o... fac. Unul 
dintre ei este Căldare 

j Gheorghe de la A.U.T.L. 
: Petroșani, iar celălalt 

■ Tănase Sebastian de la 
; autobaza C.M.V.J. Au 
i băut și s-au urcat la 
ș volan. Numai că... cine 
i ride la urmă... Așa au 
! pățit ei. Au fost sancțio- 
i na ți și li s-au reținut 
; permisele în vederea sus

pendării. Cine se joacă 
cu focul...

ABATERI... MINORE
în circulația rutieră 

i orice abatere este gravă, 
i fiecare însă poate avea 
i diferite grade de gravi- 
i late în funcție de... con- 
î junețură. Nu așa a gîn- 
i dit Nedesca Ion din Pe- 
i troșam. Conducîndu-și 

„Scodița** fără să aibă 
verificarea tehnică a-
nuală (prima abatere ca
re putea avea consecințe 
deosebit de grave întru- 
cît singur a afirmat că 
mașina trebuie reparată), 
a așezat pe bancheta din

Ștefan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1121)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice nr. 
2584, eliberate de Institu

ANUNȚ DE FAMILIE

IUSTIN Handoca anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață a scumpei șale soții

HANDOCA ANETA 
înmormîntarca va avea loc duminică 23 octom- 

br.e ora 15 de la capelă. (1122)

față Un copil mic fa do
ua abatere care în cazul 
unei coliziuni frontale 
sau a unei frînări puter
nice ar fi expus mino
rul la un iminent peri
col de proiectare prin 
parbriz). Noroc că a fost 
oprit la timp. A fost mai’ 
bine așa decît să se fi 
aflat într-una din cele 
două ipostaze.

NARAVUL ARE 
LECUIRE

Avem această convin
gere. Dacă șefii unor 
șoferi ar fi mai exigenți, 
năravul de a nu se com
pleta foile de parcurs 
(știu ei unii șoferi de
ce), ziceam că năravul ar 
dispare, că leac arc. Dar 
așa, au fost găsiți cu
foile de parcurs necom
pletate sau fără foi de 
parcurs asupra lor Hi
da n Gheorghe de Ia 
I.R.E. Deva, secția Pe
troșani, Cioabă Mihai de 
la I.C.C.F. Timișoara, lo
tul Petroșani, Roibu loan 
și Olaru Toader de la 
I.U.G.T. Brașov, lotul 
Petroșani, Lică Costel 
și Cornea Ioan de la 
A.U.T.L. Petroșani. Cine 
le dă o mină de ajutor?

★
Mîine, duminică, 23 

octombrie, au dreptul să 
circule autoturismele pro
prietate personală, pur- 
tînd numere de înmatri
culare FÂRÂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani 

tul de mine Petroșani. Le 
declar nule. (1219)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice pe 
numele Man Petru și 
Maoru Andrei, eliberate 
de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 
nule. (1218)
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