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BONIFICAȚIILE VORBESC DESPRE 
EFORTURILE ÎNTREGULUI COLECTIV

<
cu] 13. scop în care Iu- late sub procentul admis
urările de pregătire au fost .s'rnt reflectate in planul

financiar al întreprinderii 
in două milioane iei.

Pentru lunile viitoare se 
prevede reducerea în con
tinuare a procentului ■ de 

icenușă' și. umiditate,' prin 
intensificafea exploatării 
stratului 13 care are un 
procent redus de cenușă. 
In acest strat va fi pus în 

( funcțiune iun -abataj fron- 
(taL de : mare

executate numai ' în profi
lul stratului. Toate aceste 
măsuri stabilite au fost pu
se în practică jmediat și 
astfel conținutul de cenușă 
în cărbunele extras a în
ceput să scadă ajungîndu. 
se, la sfîrșițul lunii iu- 
He, sub procentul admis cu 
aproape 3 puncte. Aceasta 
a atras după sine acorda-

-unei bonificații de 
1 802 tare de cărbune. De.a

| ode canț fiutțci
lungul lumi .august pro
centul de cenușă și umi
ditate s-a menținut sub cel 
planificat și astfel mina a 
beneficiat-din . nou de bo
nificații, de 2157 tone. Și 
in luna septembrie colecti
vul minei va beneficul de 
bonificații, deoarece în 
timpul care s-a, scurs pînă 
în prezent, cărbunele li
vrat s-a aflat cu 3 puncte 
sub procentul admis de. ce
nușă și cu 0.4 puncte sub 
procentul admis de umi
ditate. Cele peste 5 000 to.

In primul semestru - al 
. acestui au, mina Bărbă- 

tfenî a fost penalizată 
pentru neînqadrarea in in- ' 
dicatorih de calitate cu 
peste 40 000 tone de cărbu. 
ce. Această penalizare a 
fost un semnal de alarmă 

"să§Dtr.u conducerea colecti
vă a minei, care, la in- - 
«■epuX ;■ lunii- iulie, a făcut 
a analiză la nivel de c-o.m 
asupra calității cărbunelui 
La această analiză au par
ticipat responsabilul C.T.C. 
pe mină, co- 
nt'.s’a pentru 
calitate nu-

. mită de c.o.m., 
șefi de sec
toare. maiștri

și • parte dinjre șefii de 
brigadă. Au fost analizate 
cauzele care au dus la de
păși red procentului de ce
nușă în medie cu 5,7 pune, 
te. Nu s-a insistat prea 
mult asupra acestor cau
ze, au fost căutate soluții 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui stabilin- 
du-se măsuri concrete în 
acest scop. S-a stabilit se
pararea fluxului de trans
port’al sterilului de flu
xul de transport aî cărbu.

. .nelui. au fast luate mă- . ..... . ...............-............
suri '.ie intensificare a ale- ne de cărbune primite de 
serii șistului vizibil in a- 
batajele- cameră. A fost nificații în trimestrul 
schimbată tehnologia de 
lucru în stratul 10 din blo_

mina Bărbăteni drept bo-...... ------ - XII
pentru reducerea conținu
tului de cenușă și umîdi-

pacitate e- 
pat cu sus. 
ie;-e cu 
!pi indivi- 
ali și. cu 
ere meea- 
ată. Odată 
ea aces. 

în furie.
decembrie, 
itoui extras 

din stratul 13 (eu conținut 
redus de cenușă) va crește 
Cu 300 tone pe zi, „Avînd 
in vedere intrarea în.fuhe- 
țiune -a- acestui abataj și 

(respectarea de către îiițregul 
personal de la'mina.(ppaiS- 
tră a măsurilor- stabilite 
mă face să cred că și in 
trimestrul IV vo;11 benefi
cia de cel puțin 5 000 tone 
de cărbune drept bonifica.

cu p u 
tui a b 
țiune în 
ponderea:

n

Gh. BOȚEA

fContinuarț in pag. a 2-a

TRANSMISIUNE DIRECTA 
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Corasna a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, astăzi, în municipiul St. Gheorghe va 
avea loc o adunare populară, pe care posturile de ra
dio si televiziune o vor transmite direct, în jurul orei 
12,00. .

0 săptămînă de 
producție record

Săptămîna ce a trecut'-a 
'' (..' î de 

record pentru 
colectiv de mi- 

. T.M. Lupeni. In 
, colectivul de 

muncii de aici 
șt și depășit pre
stabilit. ș

Săptămina ce a 
epnstitiiit o săptămînă 
producție 
puternicul 
neri de Ia 
fiecare zi, 
oameni ai 
și-a realiza 
liminaru’.

Prin organizarea i 
bună a fiecărui loc 
muncă, prin fțțlpșirea i 
capacitate a întregului 
tențial tehnic și uman 

întregime

m ai 
de 
la

po..-:,'' 
tențial tehnic- și uman și 
folosirea in întregime a 
timpului de lucru, colecti
vul de mineri de Ia Lupeni 
a extras, în săptămîna tre- 

(cută, 2 600 torte de cSrbu- 
ne cocsificabți peste sarci
na de plan. La aceste bune 
rezultatc au contribuit mâ
nerii, inginerii, și tehnicie
nii de la toate sectoarele 
productive, evidențiindu-se 
in mod deosebit colectivele . 
sectoarelor VI, III și II ca
re au extras împreună pes
te 2 000 tone din acest plus.

Schimbul condus de 
minerul Spiridon Pea- 
gu, component al brigă
zii lui Ion. Divriceanu, 
una din formațiile de 
lucru fruntașe ale sec
torului I de ia I.M. Lu
peni...

Cu planul pe 
trei trimestre îndeplinit

■ Plus 15 400 tone de cărbune de la 
începutul anului

; Colectivul sectorului I al I.M. Vulcan, care a în
cheiat cu un substanțial avans de timp sarcinile pri. 
melor trei trimestre ale anului la producția fizică de 
cărbune, raportează de la începutul anului un plus 
de 15 444 tone. Vrednicul colectiv de mineri, ingineri 
și tehnicieni își întemeiază acest însemnat succes în 
bătălia pentru a da țării cit mai mult cărbune Pe 
un șir de fapte notabile. Printr-o exemplară mobiliza
re a potențialului productiv al < elor patru brigăjfi din 
abataje, conduse de Mihai Dudescu, Gheorghe ’ Sava, 
Mihpi Neștian și Ștefan Gantz —, fiecare din brigă
zile respective raportînd depășiri ale sarcinilor pro
prii intre 2 500 și 6 200 tone de cărbune, nivelul pla
nificat al productivității muncii în abataje fiind de
pășit, in medie, cu aproape o tonă pe post. Colecti
vul acționează cu aceeași constanță a bunelor rea
lizări și in luna septembrie, cind, de la începutul 
lunii pînă ieri, ă extras pește prevederi, 1670 tone de 
cărbune. Prin punerea în exploatare în ultima lună 
a două noi „aripi" de abataj cameră, in sector a fost 
creată o linie de front activă suficientă pentru ca ac
tivitatea colectivului să se desfășoare și în cursul 
trimestrului 1VÎ la înaltele cote ale vredniciei mi
nerești. .. (:.;. ;(,(■' f/ dș

T

deschisă spre umanism

ac-

'Continuars in pag. a 2-a)
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Pe- 
•âp* 
de

cultural-educativă

iiitonate
coloane ale Voioșiei 
unde s-a desfășurat

Amplă manifestare

Dumlntcă, pe artera principală dip. Petroșani.re
vărsare de sunet, culoare și veselie. In' deschiderea 
festivalului culturii și educației socialiste huri.edore- 

„Sarmis ’82“, formații artistice și sportive . ale 
on terilor și u tec iști tor, artiști am atori de la case- 

de . cultură și (Cluburile din Hunedoara, Brad. O- 
Ilațeg, Călan,(Petroșani, Petrila, Lonea și Vul- 

p-erind-at- .prin fața lor, încîntîndu-i:

nurilor și fluturilor din cusăturile de 
populare, cu plasticitatea, 

și virtuozitatea . dansului popular 'românesc
In ritmul mar. 

reunita ă''Văii Jiului, a- 
au: pătruns pe vechiul sta- 

fesțivitatea inaugurală.

cu curcubeele 
pe strălucitoarele rcdstilhie 
.vigoarea
din zonele folclorice ale. Hunedoarei, 
șurilor iiitonate de fanfara 
'ceste 
d ion

lovaneseu, se- 
Comitetului 

petroșani al 
Rajila laeob, 
al Comitetului 

educație so- 
dețului . flu- 

subliniât

manifestările de la Petro
șani- constituieo premie, 
rit, declanșarea Festivalu
lui, „Sarmiș": avînd loc, 
pentru intiia . oară in
tr-un mare 
cit breșe, în 
țilire • a muiicfi 
minerilor, de i 

a ămplorii .

ă vinci 
oară 

cer.-t ru mun- 
scnn de pre_

i- eroice a 
recunoaște- 
și imbună-

lățirii calitative a miș
cării cultural-artistice din 
numicipiul nostru. O: ga
mă de manifestări varia- 

- te, cu un bogat conținut
■ educativ va acoperi cele 
două săptămâni aje fes
tivalului. Au fost men
ționate prima ediție a săp
tămânii culturii petrilene 

„Freamătul adimului‘', a 
poi Festivalul filmului 
documentai: „V citea Jiu
lui ’32", zile ale brigăzi
lor științifice, ale brigă
zilor artistice, ale teatru- 

; lui de amatori si șirarna- 
iufgiei românești origina
le țincluzind mult astep-

to to ''
i

to- v to

taie reprezentații ale u- 
nor teatre profesioniste)/ 
Salonul de toamnă al ti
marului, Festivalul crea
ției artistice minerești 
„Cîntecul adîneului". Ele 
vin în sprijinul sporirii 
diversității și ati activită
ții actului de cultură, in 
lumina ultimelor indicații 
din cuvântarea secretatu
lui general al partidului, 
tovarășul NICOLA E 
CEAU'$ESCli, la. aduna
rea populară de la 
troșani, diri recentele 
eumente.. de: partid și 
XlUl. (/

( ( -<■>( -.-a subliniat că
- tivltatea cultural- 
educativă trebuie să.

de rină o componentă 
principală a conștientiză
rii depline asupra șarct-

loan LASCU
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Mai multă exigentă pentru 
întărirea ordinii și disciplinei

Concurs

Nu intîmplător la mina 
Petrila, in sectoarele unde 
organele și organizațiile de 
partid acționează stăruitor 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, se obțin șl cele 
mai bune realizări econo
mice, Este cazul sectoare
lor III și IV, cărora H se 
adaugă de cîtva tim'p și 
sectorul 1. In aceste co-: 
lective a fost întărită ati
tudinea de neîngăduință 
față de cei ce se abat de 
la disciplină, față de ab- 
«entomani. Starea discipli
nară a făcut de mai multe 
ori obiectul dezbaterilor în 
adunările generale, iar mă
surile adoptate de comu
niști au vizat întărirea o- 
piniei combative a brigă
zilor, a fiecărui schimb de 
lucru față de abaterile ce- 
er care dezorganizează pro
cesul de producție. In a- 
eest climat de răspundere 
sporită, fiecare propunere 
făcută de comuniști, de 
oamenii muncii pentru îm
bunătățirea extracției a 
găsit teren de aplicare. 
S-a realizat îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-ma- 
teriăle a brigăzilor, iar la 
capacitățile dotate cu utila
je mecanizate au fost ob- 
ținuți indicatori superiori
în folosirea acestora. In 
cadrul sectorului de inves. 
tiții cunoscut, de asemenea, 
printr-o intensă viață in
ternă de partid, starea dis. 
ciplinară bună este judi

cios folosită de conducerea 
‘ tehnică în vederea valori, 
ficării depline a potenția
lului acestui harnic colec- 
tiv. : c .

Celelalte sectoare, mai 
ales. II și VI,: în loc să 
devină cunoscute prin ac
țiuni politice eficiente, 
și-au făcut o faimă nedo
rită .prin indisciplină. Sec
torul 11 — aflăm de la in
ginerul șef al minei, Gri- 
gore Grăjdan —înregis

Pe agenda 
organizațiilor de partid

trează cea mai mare fluc
tuație, sj t u a ț ie 
care trebuia să fră- 
minte pînă acum și orga
nizațiile de bază. Sectorul 
VI a devenit renumit prin 
absențe făcute chiar de u. 
nii maiștri, între ei aflîn- 
du-se un membru de partid 
căruia organizația i-a în
credințat sarcini de răs
pundere. Desigur vor fi 
luate măsuri de îndreptare 
dar, după cum spun oame. 
nii de bună credință, nu 
trebuia să se ajungă pînă 
aici, si nu s-ar. fi ajuns 
dacă organizațiile de bază 
ar fi dovedit exigență pen
tru întărirea vieții inter
ne de partid.

Cele mai mari restanțe 
față de planul de produc
ție le-au acumulat sectoa
rele II și VI. încă o dată 
este confirmată constata
rea potrivit căreia măsura 
eficienței muncii politice 
este dată de rezultatele e- 
conomice. Este necesar ca 
la nivelul comitetului de 
partid pe întreprindere și 
al organului colectiv de 
conducere, măsurile ce se 
impun să nu întîrzie prea 

mult, să se reflecte în im.
bunatățirea activității a- 
cestor • colective.

In centrul atenției - 
calitatea produselor

Cu.ni era de așteptat, nici 
în organizația de *bază a 
fabricii de mobilă din Pe
trila începutul nu a fost 
ușor, ba a fost marcat de 
multe greutăți. Cînd a luat 
ființă unitatea, în cadrul 
colectivului erau doar 3 
membri de partid. A fost 
intensificată munca de în
tărire a rîndurilor organi

zației de bază, desigur, eu 
atenția necesară. Astăzi, • 
după mai mulți ani, orga
nizația numără peste 40 de 
comuniști. iar calitatea I 
muncii desfășurată de a- i 
ceștia, răspunderea impri- . 
mată sectoarelor de pro- ; 
ducție, în toate fazele fiu- ' 
xului tehnologic, au de
venit trăsături de bază a- 
le activității fabricii.

Pe calca întăririi răspun
derii a fost realizat un 
evident succes. Fabrica nu 
a înregistrat în acest an ' 
nici un refuz de calitate 
datorat fabricației. Singu
rele refuzuri au drept caii 
ză condițiile de transport. <. 
Faptul pune în lumină a- 
tît munca politică, de în
tărire a preocupărilor pen
tru calitate cît și coordo
narea exigentă a procesu
lui de fabricație din par
tea conducerii tehnice a 
unității.

Eficiența unei munci 
politice și de coordonare 
corespunzătoare se regă
sește și în ceilalți indica
tori de plan. Pînă în pre
zent, fabrica a livrat pes
te prevederi garnituri de 
mobilă „Belvedere** în va
loare de circa 800 mii Iei, 
fiind șreate toate condiți
ile ca' angajamentul, asu-, 
mat la început de an — 
de 1 milion lei — să fie 
îndeplinit în mod exem
plar.

Ion MUSTAȚA

„Cine știe, clștigă", 
pe tema educației sanitare

Echipajul întreprinderii miniere Dîlja, cel care a 
ocupat locul I în concurs..

Integrată în cadrul acțiunilor prilejuite de Sap. 
tămîna Crucii Roșii, zilele trecute a avut loc," în sala 
mică, a Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani, 
faza municipală a concursului „Cine știe, cîștigă" pe 
teme de educație sanitară. Au participat echipajele, 
componente ale grupelor sanitare de Cruce Roș:, cla
sate pe primele locuri la faza pe localități a concur
sului după cum urmează : echipajul I.M. Uricani. 
„Vîscoza“ Lupeni, I.M. Paroșeni, I.M. Lonea, I.M. 
Dîlja și IM. Aninoasa.

In uarma unor răspunsuri bune, ceea ce a dove
dit o bună pregătire a participantelor, pe locul I s-a 
situat echipajul minei Dîlja (instructor dr. Vlad Stoi- 
cescu) secondat de echipajul minei Lonea (dr. Tra
ian Marcu) și echipajul minei Aninoasa (dr. Silvetru 
Cupșah) departajat de echipajul „Vîscoza** Lupeni, 
ocupanta locului IV în urma întrebărilor de baraj.

Text și foto : Șt. NEMECSEK

*-a ord»nea zilei

Aprovizionarea curentă 
și însilozările de legume și fructe

Depozitul nr, 2 din Lupeni aprovizionează cu 
legume și fructe populația din trei orașe — Uri
cani, Lupeni, Vulcan, Despre modul în care se asi
gură aprovizionarea curentă a populației din cele trei 
localități și pregătirile ce se fac în vederea însiloză- 
rilor pentru-iarnă, am purtat o discuție cu Dumitru
Sanda, șeful depozitului.

— La ora actuală atîț în . 
depozit, cît și în rețeaua 
de desfacere există marfă 
și o aprovizionare bună, 
in perioada 1—20 septem
brie a.c. din depozit s-au 
expediat pentru cele trei 
orașe 200 de tone de car
tofi, 150 tone varza, 200 
tone pepeni verzi, 100 tone 
struguri de masă, 40 tone 
ardei gras și copia, 30 to
ne vinete. 30 tone de go-, 
goșari, 20 tone pere. 15 
tone prune și. alte impor
tante cantități de produ
se. In depozit există Și 
continuă să ne sosească 
zilnic cartofi, varză, ardei 
gras, morcovi, roșii, pe
peni și alte legume și true, 
te pe care le expediem o- 
perativ, spre magazinele de 
desfacere. Am spus „ope- 
rativ** pentru că în depo
zit munca se desfășoară zi 
lumină, în unele'zile chiar 
și la lumina reflectoarelor, 
în două schimburi, pe o - 
perațiuni de lucru — des
cărcare, sortare, încărcare.

— In ultimul timp din 
magazine a cam lipsit 
ceapa. Care este situația ?

— Da așa este, a cam 
lipsit ceapa, o mare can
titate sosită — 60 de tone, 
am insilozat-o pentru iar
nă și numai o parte am 
distribuit-o pe rețea.

— Apropo de perioada 
de iarnă Cum stați cu 
pregătirile ?

Bonificațiile vorbesc despre 
eforturile întregului colectiv

(Urmare Sin pap 1}

ții, astfel îneît vom mai 
reduce din penalizările pri
mului semestru" ne spu
nea Ing. Ivan Vitan, pre
ședintele comisiei pentru 
calitate de pe lîngă c-O-ni.

Așadar, atunci cînd mă
surile care se stabilesc sînt

— Toate cele 6 spații de 
-depozitare și depozitul ma
re din Bărbățeni au fost 
igienizate. întregul .perso
nal al depozitului este 
constituit în patru foripa- 
ții, pe operațiuni: de lucru 
pentru ca atunci cînd vom 
primi marfă mai multă a. 
ceasta, să fie operativ, des
cărcată, sortată și depozi
tată. Sîntem în așteptarea 
cartofilor. Am trimis cîțl- 
va delegați în județul Har
ghita și in alte județe. 
Vom însiioza, de asemenea, 
importante cantități de 
morcovi și alte rădăeinoa. 
se, precum și fructe.

După cum am putut ob
serva la depozitul de le
gume și fructe din 'Lu
peni, toamna acestui an 
este bogată. Oamenii de
pozitului au certitudinea 
că vor fi aprovizionați eu 
marfă din abundență atît 
cantitativ cît și sortimen
tal. Ei au însă o solicitare 
față de C.P.V.I.L.F. Petro, 
șani și anumet să se in
siste mai mult la furni
zori pentru a li se trimi
te marfa eșalonat De a- 
semenea. să intervină la 

I.T.A. și LT.S.A.I.A. pentru 
asigurarea cu mașini pen
tru a nu se deprecia mar
fa și a putea face o apro
vizionare cît mai bună și 
operativă cu produsele de 
sezon în cele trei orașe.

A. MICA.

I

'}■

bine gîndite și ele nu râ- 
mîn doar pe hîrtie, rezul
tatele bune nu întîrzie să 
vină. Dovadă în acest sens 
sînt bonificațiile primite 
de I.M. Bărbățeni în tri
mestrul III al acestui an 
pentru încadrarea cărbune
lui- livrat în indicatorii de 
calitate.

Amplă manifestare cultural-educativă 
deschisă spre umanism

nilor ce revin oamenilor 
muncii hunedoreui în rea
lizarea și depășirea pro
ducțiilor de cărbune, me
tal și energie electrică, în 
a milita neîncetat pentru 
perfecționarea activității 
economico-sociale. De a- 
semenea, s-a spusac
tuala ediție a Festivalu
lui „Sartnis" este tin mo
ment hotărîtor în desă- 
virșirea pregătirii inter- 
preților și .creatorilor de 
artă pentru apropiatele 
confruntări ce vor înche
ia etapa de masă a Fes
tivalului național „Cin

tarea României". Astfel,
Valea Jiului reprezintă o 
adevărată forță în afir
marea pe coordonatele 
artei și culturii a spiritu
lui muncitoresc., 
ționar în județul nostru.

| n aplauzele asisten-
I ței a avut loc e-
* moționantul spec, 

tacol tematic „Am fost 
aici și vom'rămtne aici", 

fa cărui regie a purtat 
semnătura actorului Flo
rin Plaur. Spectacolul a

revolu-

Mureșului" din Orășiie, 
„Bucura" din Hațeg, an
samblul sindicatului de la 
Uzinele „Victoria" din 
Colan, „Parîngul" al Văii 
Jiului și formația de cîn- 
tece și dansuri populare 

dans tematic a clubului muncitoresc 
din Vulcan. Ele au pro
bat încă odată că sînt 
mesagere ale semnificați. 
Hor de însuflețitoare în-

debutat eu un înflăcărat 
recital de versuri patrio

tice susținut de un grup de 
actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului". Au urcat 
apoi pe scenă corul mi
neresc „Freamătul adîn- 
cului", corul cadrelor di
dactice din Petrila, for
mația de d___ ______
a Liceului industrial Pe
trila, montajul literar-mu- 
zical-coregrafic al Școlii 
generale nr. 6 Petrila, fiu- 

ierații clubului muncito
resc Lonea, toate laurea
te ale Festivalului na- ' 
țional „Cintdrea Româ
niei".

Jn continuare o fer, 
mecătoare saraban
dă a cîntecului, 

dansului și portului 
popular au derulat an
samblurile folclorice „Ar
deleana" al Combinatu
lui siderurgic Hunedoara, 
întors de curînd dintr-un 
fructuos turneu in R.P. 
Bulgară —, „Doina Cri- 
șului" din Brad, „Doina 

credere în viață', de as
pirație către armonie cu 
lumea, depozitate în tai
nițele nesecate ale folclo
rului nostru.

Fartași ic 
tul de 
că, în 

; artiști
Părtași la evenimen, 

tul de dumini- 
postură 

de artiști ama
tori sau de spectatori, am 
primit cu bucurie invita
ția de a lua contact eu 
notabilele activități des
fășurate la Petrila sub 
egida Consiliului orășe
nesc de educație politică 
și cultură socialistă. In 
întreprinderile miniere, la 

a-
se 

le- 
ști-

și a 
ma-
ti-

>

pfeparație; în școli și 
șezăminte de cultură 
vor dezbate probleme 
gate de organizarea 
ințifică a producției 
muncii, de educarea 
terialist-științifică a
neretului. Demne de re
marcat sint și acțiunile 
de orientare școlară și 
profesională corelate cu 
întilniri cu fruntașii in 
producție, simpozionul 
„Creații corale minerești" 
iți Festivalul național 
„Cruțarea României", ex
poziția de,. carte „Știința, 
tehnica, producția". Ele 
vor culmina - cu festiva
lul coral mineresc la ca
re. și-au anunțat partici
parea. coruri minerești 
din Valea Jiului și din 
țară, festival investit să 
marcheze semicentenarul 
corului petrilean „Frea
mătul adîncului".

Manifestările de dumi
nică, cele de la Petrila 
se vor un compendiu i- 
lustrativ al panoramicu
lui cultural ce va caprin, 
de generos și celelalte laș 
calități ale municipiului 
în această toamnă.

i 
r

<



RUGBY, DIVIZIA AConsiderații pe marginea unui punct prețios
Categoric, „egalul" înre

gistrat simbătă după amia
ză pe cochetul stadion din 
Regie", poate fi inclus pe 

lista marilor surprize pe care 
numai fotbalul' ni le poate 
oferi. Jiul, „unsprezece" care 
în urmă cu numai șapte zi
le fusese „amendată", pe 
propriul teren, cu 3 goluri 
facilitate de o evoluție me
diocră a liniei defensive, a 
răsturnat toate calculele hir- 
tiei ridicînd un baraj . pu
ternic în fața ofensivei . furi
bunde a liderului, rănit în 
orgoliul propriu în ..COpoul" 
ieșean.

După cum avea să de-

clare la masa presei, repre
zentantul publicist loan Chi. 
rilă, întîlnirea dintre Sportul 
studențesc și Jiul a consti
tuit un unicat în campiona
tul nostru. 95 (nu este o gre. 
șeală I) de minute în care 
am avut șansa deosebită de

FOTBAL, DIVIZIA A : SPORTUL STUDENȚESC -
JIUL PETROȘANI 0-0

respinse cu precizie, și calm 
de o apărare fermă și de
cisă, Mircea Sandu, Florin 
Grigore, Chihaia, Octavian 
lonescu, Bucurescu, Pană și, 
nu de puține ori, lorgulescu, 
Mihai Marian și Munteanu 
II au supus poarta noastră

zz/zzzzz/z/zzz/zzzzzz/zz/z/zz/zzzz/z/zzzzzzzzzzzzzzz/zzzz/zzzzzzz/zzz/zzz^
a asista la atacuri dezlănțui
te ale studenților bucureș
teni, masați cu jucătorii de 
cîmp în „Tă-le" nostru sau . 
în preajma acestuia, însă

REZULTATE TEHNICE: S.C Bacău — Chimia
Rm. Vîlcea 1—0, Petrolul Ploiești — F.C. Bihor 4—2, • 

ȘSțaQrtjji sțudentesc — Jiul 0—6, F.C.M. Brașov —
Corvinul 1—0, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt i—0, U- 
niversitatea Craiova — Politehnica Iași 1—0, Dina
mo — F.C. Argeș 2—0, „Poli” Timișoara — Steaua
0—1, C.S. Tîrgoviște — F.C. Constanța 1—0.

CLASAMENTUL '

. -3 oc-
Jiul, F.C. Argeș — A.S.A. Tg.

1. Dinamo 8 5 3 0- 16— 4 13
2. -Sportul studențesc 8 6 1 1 15— 4 13
3. Univ. Craiova 8 5 0 .3 16— 7 10
4. Steaua 8 4 2 2 10— 8 10
5. F.C. Olt 8 4 1 3 13— 8 9
6. S.C. Bacău 8 4 1 3 14—11 9
7. Corvinul 8 3 3 2 8—t 6 9
8.—9. Petrolul 8 4 1 3 11—12 9
8.—9. A.S.A. Tg Mures 8 4 1 3 9—10 9

10. F.C. Bihor 8 4 0 4 21—17 8
11. F.C. Argeș 8 3 2 3 12—10 8
12. Jiul 8 2 4 2 8—11 8
13. Poli ■ Iași 8 1 4 3 7—10 6
14. Chimia Rm, Vîlcea 8 3 0 5 7—12 6
15. F.C. Constanța 8 2 1 5 10—-20 6
16. C.S. Tîrgoviște 8 1 2 5 5—13 4
17. Poli Timișoara 8 1 2 5 5—14 4
18. F.C.M. Brașov 8 2 0 6 7—17 4

unui tir necruțător. S-au o- 
pus insă golurilor Cavai, gra
ție paradelor sale excepțio
nale, cu un plasament fără 

• cusur. Vizitiu - la cel mai 
bun joc . al carierei 
Neaga 1 ~ ‘ j
re, Stana și Vasîle Popa din 
ce în ce 
du-se cu
„ariergarda" echipei noastre 
a blocat încercările atacan- 
țiUor bucureșteni, ajutați fi
ind de travaliul mijlocașilor 
Dina, Varga și Muia sau 
chiar a înaintașilor Băluță, 
Stoinescu, Mircea Marian, 
și, în ultimele zece minute, 
Șumulanschî. Atunci însă 
gazdele se aflau la un pas 
de... gol, au intervenit 
trei ori) barele, piciorul

, vator a! lui Cavai și „capul 
miraculos al lui Neagu.

S-ar putea crede însă că 
Jiul și-a văzut visul împli
nit numai datorită acestei a- 
părări reușite, a unei pres
tații defensive în exclusivi
tate. Numai că elevii antre
norului Lodislau Vlad, au și

sale,'
în evidență reveni.

mai utili. Dublîn- 
multâ exactitate,

atacat. In min. 56, Stoines- 
cu, scapă singur pe contra
atac, face o cursă solitară de 
circa 40 de metri, intră în 
careu și de la numai cîțiva 
pași de poartă șutează zdra. 
văn în... Speriatu, rămas în
cremenit pe linia porții. A 
fost cea mai mare ocazie 
a meciului, nu și singura a 
Jiului. Mircea Marian (intro, 
dus inspirat fa pauză) și a- 
celași Stoinescu sînt aproa
pe de reluarea fazei din mi. 
nutul mai sus amintit, inter
vine însă în mod nejustificat 
fluierul arbitrului ploieștean 
Florin Popescu, care curmă 
acțiuni în care acordarea le. 
gii avantajului ne-ar fi fost 
mult mai folositoare decît 
cartonașele galbene arătate 
fundașilor bucureșteni, anga
jați sîmbătă într-o veritabi
lă întrecere de placare și 
obstruction a re a atăcanților 
din Valea Jiului (au „exce
lat* lorgulescu, Muntean II 
și Mihai Marian).

Se poate concluziona
acest „egal" o fost absolut 
echitabil, chiar dacă unii 
ported ai bucureștenilor 
clamau din cinci în cinci 
nute penaltiurî imaginare
re stirneau zîmbetele celor 
de bună credință. Se poate 
deci și așa. Rămîne doar ca 
ascendentul moral realizat în 
acest joc să constituie su
portul unor evoluții superioa
re ale Jiului în jocurile di
ficile care vor urma.

ca

cînd

(de 
sal-

su
re- 
mi. 
ca-

, revelația 
acestui

' ■ '' - - ...■ •'
UNIVERSITATEA TI

MIȘOARA STIINTA
PETROȘANI — 3—3 (3—3).
Un " recital pugbistic 
înaltă clasă au reușit 
susțină favoriții noștri 
stadionul ,.i Mai II” 
"Timișoara, în fața 
mare număr de spectatori. 
Fiind avertizați de frumoa
sele rezultate anterioare 
obținute de Știința, local
nicii desfășoară din prime
le minute acțiuni ofensive, 
menite să sufoce pachetul 
de înaintași advers. Dar. 
c unoscutul in ternațional
Bucan a jucat cu o dărui
re exemplară, mObilizînd 
lîngă el pe Ortelecan. P. 
Dobre, Drumea, Ion Flo
rentin, Șt. Constantin, Vi
ciu și, cei care au deschis 
scorul, sînt rugbiștii din 
Valea Jiului, printr-o lovi
tură de pedeapsă transfor. 
mată de Bucos în min. 15 
de ia peste 30 m. In fața 
unei asemenea situații, lo
calnicii încearcă toate pro- 
eedeele rugbyului modern, 
pentru a depăși un team 
valoros. Urmează un alt 
sfert de oră în care timi
șorenii egalează prin Pe
ter după cîteva lovituri de 
pedeapsă și dropuri rata

ble de Bucos din poziții di
ferite. Bonea, Chiriac, Bu
dică (D. Floriăn), Catană, 
V. Dobre Și Luca se mobi
lizează categoric dar sco
rul se menține același pe 
tot cuprinsul primei repri.
ze. 
' In

de 
să 
pe 

din 
Unui

»

sezon!
cînd toată lumea înclina . 
să creadă că localnicii vor 
reuși să spargă” apărarea 
adversă (Ion Florentin a 
fost accidentat grav, fiind 
înlocuit cu Băloi) cei ca
re au condus „ostilitățile” 
în teren -au fost oaspeții, 
grație Unei discipline tac
tice bine puse la punct de 
antrenorul-.jucător . Mihai 
Bucos.

întreaga repriză'' a do
ua se desfășoară sub senr_ 
nul unei accentuate domi
nări a Științei, <----
ge aplauze la fazele

. rafinament tehnic, 
șorenîi fac față cu 
unui presing.
greșesc și sînt aproape de 
primirea unui eseu pe li-.
nia Băcan — Bonea,.— 
Ștefan Constantin — V. 
Dobre — Catană. Minutul 
75 a tăiat răsuflarea și ce
lor mai înfocați suporteri 
locali : în urma unei tri
miteri lungi, inexacte, Lu- 
ca prinde în viteză, pă

trunde.spectaculos- și .ridi
că un dropgol superb, o- 
prit din nefericire de bară!

Deci, meciul se încheie 
pe fondul unei dominări 
teritoriale accentuate a 
oaspeților, din rîndul că
rora s-au evidențiat. în or
dine, Butan, Ortelecan, Șt. 
Constantin, V. Dobre și 
P. Dobre, l. Florentin, Vi
ciu, Bonea, Drumea, Su- 
șinschi, Chiriac, Catană, 
Budică, Luca și Bucos.

Ioan Dan BĂLAN

care cule- 
de 

Timi- 
greu 

prelungit.

Nicolce LOBONȚ

Foto: loan BALOI

surprinzător,

C.F.R. Petroșani, la prima victorie

Fotbal, divizia C

ETARA VIITOARE (sîmbătă, și duminică 2- 
tombrie) F.C. Bihor - "
Mureș, S.C. Bacău — C.S. Tîrgoviște, F.C. Constapța 
— Sportul studențesc, Politehnica Iași ’— Chimia Rm. 
Vîlcea, F.C. Olt — Poli Timișoara, Corvinul — Uni
versitatea Craiova, l’.C.M. Brașov — Petrolul, Steaua 
•— Dinamo.

Fază din meciul 
fotbal Minerul Lupeni 
— Minerul Ghelari

C.F.R. PETROȘANI — 
HIDROMIN PETROȘANI 
4—1 (0—0). Meciul progra-

• mat duminică pe terenul 
C.F.R. a constituit un bun . 
prilej de reabilitare pen
tru jucătorii feroviari, ca. 
re de la începutul cam
pionatului n-au reușit să 
obțină nici o victorie. In 
meciul disputat în. compa
nia Hidrominului, C.F.R.-ul 
a „spart gheața” reu
șind prima victorie în 
acest campionat. Partida 
începe în nota de domina, 
re a gazdelor, care în min. 
2 ratează deschiderea sco
rului Acțiunile ofensivei

feroviare se înmulțesc și 
în min. 12 Diaconii scapă 
singur spre poarta adver
să, dar trage defectuos. 

. Acțiunile ofensive fără 
nici un orizont purtate de 
ambele echipe fac ea la 
pauză tabela de marcaj să- 
indice 0—0.

In cea de.a doua repri
ză jocul este mtrit mai vioi 
șl fazele frumoase (ce-i 
drept puține Ia număr) sînt 
aplaudate la scenă deschi
să de spectatorii veniți în 
număr mare să urmăreas
că evoluția echipelor favo
rite.

Scorul este deschis în

min. 50 printr-un frumos 
gol înscris de Apetre. In 
urma golului mai Cat ce
feriștii s-au avîntat mai 
des spre poarta adversă 
reușind să-și mărească a- 
vantajul în min. 75, prin 
același Apetre.

Cu toate eforturile ju
cătorilor de la Hidromin 
de a limita înfrîngerea, 
ceferiștii reușesc să mai 
marcheze de două ori prin 
Diaconu și Colda. Oaspeții 

reduc din handicap în min. 
80 prin Bălășan.

. '" Sorin NEMEȘ, 
eoresp.

Lidera a fost învinsă
SĂNĂTATEA VULCAN 

— PREPARATORUL PE- 
TRILA 1—2 (0—1). Echi
pa de fotbal „Preparato
rul" Petrila la cîrrnă (în 

.sfîrșit) cu un antrenor. Ion
Șereanu, a întîlnit, dumi
nică, in deplasarea la Vul
can, pe un teren greu de 
respirat, dar maieu sea
mă de jucat (mult, mult 
praf) echipa „Sănătatea”, 
lidera seriei din campio
natul județean de fotbal. 
Credem că acest teren nu 
întrunește condițiile regu
lamentare din cauza di
mensiunilor necorespunză
toare, dar mai cu seamă 
a prafului de cenușă care 
de multe ori făcea mingea 
invizibilă. De aceea, pro
punem ca echipa „Șănăta- 

, tea“ să fie sprijinită pen- .
tru a-și desfășura meciu
rile pe unul din cele două 
terenuri din Vulcan.

Echipa oaspete reușeș
te încă din primele mi-

Pupă pauză, echipa „Să. 
nătatea” intră în teren îm
preună cu antrenorul ei 
Stoenescu pe post de co
ordonator Intr-adevăr, a- 
vîndu-1 între ei, jucătorii 
gazdă ies din sterilitatea 
jocului și înaintează spre 
poarta adversă, dar Baloch 
a fost la post

In min. 80 din nbu Dul_ 
cu este lansat în cursă de 
către Lorincz I și, de la 25 
de metri, înscrie pe sub 
transversală în colțul sting: 
0—2. După două minute, la 
o învălmășeală în careul 
mare, Frunză șutează prin
tre jucători și înscrie golul 
de onoare: 1—2. Astfel, 
oaspeții smulg cele două 
puncte de la lideră.

A arbitrat bine loan 
lica la centru, ajutat 
tușierii Nicolae Nițu 
Vjcțor Sandu, toți din

nute să lege bine jacul la 
mijloc prin Lorincz II, 
Ghib și Kertesz II, creînd 
condiții bune de atac coe
chipierilor din prima linie: 
Duîcu, Androne și Surdoiu. 
In min. 3, Androne- trece 
pe lîngă Stancoviei și Mu. 
țiu și numai portarul Pi- 
țiguș se opune deschiderii 
scorului. Această fază a 
apăsat greu pe nervii ju
cătorilor gazdă. „Prepara
torul” înscrie în min. 6 
prin Duleu: 0—1. După
gol, cei. ce sînt mai cons
tructivi și se autodepășesc 
sînt tot juctăorii oaspeți 
care, în minutele 14 și 18 
crează mari emoții porta
rului de la „Sănătatea” 
prin Androne și Duleu. Li. 
dera iese din momentul de 
timorare și inițiază cîteva 
atacuri semnate de Irimie, 
Buceag șl Stratina dar ei 
sînt bine păziți de Kertesz, troșanl. La juniori 6—1.
Litoiu și nu finalizează Vasile BELDIE,
nimic. eoresp.

Ve.
de 
si

Pe.

înscriu un gol în min. 37 
prin Morar : 3—0.

După pauză, deși gazde- 
‘ ........ rit-

in
ra- 

în ‘'’atac* acoio"uîîde“Bâu a- ■' după care _ antoenorul 
vut trei mari ocazii de 
gol pe care le-au fructifi
cat știind să profite de e- 
Voluția slabă a apărării 
adverse. Minerul Lupeni 
atacă continuu, detașat, cu 
pase lungi finalizate cu șu
turi puternice.

PrimuF gol al gazdelor 
a „căzut’ repede ; în min, 
16. scăpat singur spre 
poartă, Coca: este oprit de 
Grigore prin fault, fapt 
sancționat de arbitru. Ni
chimiș execută lovitura li- 
beră spre poartă de la 30 
m, mingea este stopată de 
Curcă; acesta însă nu poa. 
te reține, vine din urmă 
Dragoș care șutează puter. 
nic în poarta goală și 1—0. 
In min. 28, după o acțiune 
individuală printre apără
torii Grigore și Ircă, 
Mușat șutează puternic 
spre poartă^ ridicînd sco
rul la 2—0. Gazdele mai

MINERUL LUPENI — 
MINERUL GHELARI 3—0 
(3—41). Gazdele au avut, în 
prima repriză, jocul la dis
creția lor — siguri în de
fensivă, combinativi la 
mijlocul terenului, agresivi

le au avut inițiativa, 
mul jocului a scăzut, 
min, 52, Dragoș mai 
tează o ocazie clară

M înlocuiește, cu Sebeștyen 
Iar Coca este schimbat și 
intră Voicu,

In finalul partidei, Bur- 
dangiu a reușit două acțiuni 
frumoase, traversînd jumă
tatea de teren a oaspeților 
cu balonul, driblînd tot ce 
i-a ieșit în cale, a șutat pu. 
teriiic însă pe lîngă poartă.

Victoria pe deplin meri.
■tu

tată într-un meci unde gaz
dele au dominat pe par
cursul întregului meci, au 
marcat trei goluri frumoa. 
se însă au și ratat nume- - 
roase ocazii de gol favora
bile.

A arbitrat bine la centru 
Alexandru Ungureanu (Or. 
șova) secondat de I. Gică 
și N. 'fenea. Minerul Lu
peni: Lixandru, Leordean, 
Truieă, Gonezi, Mușat, Buf. 
dangiu, Nichimiș, Popa,, 
Dragoș (Sebeștyen) Morar, 
Coca, (Voicu).

loan BALOI.
eoresp.

TELEX • TELEX B TELEX
27 (Agerpres). 
turneului in- 
feminin de

MOSCOVA 
— In cadrul 
ternațional 
handbal de la Vilnius, e- 
chipa- României a termi
nat la egalitate : 24—24
(12—12). cu campioana
mon dială,' reprezentativa 
R.D. Germane, și a în- 
toecut CM 23—19 (14—10) 
selecționata R.SB Litua
niene.

SOFIA 27 (Agerpres). — 
La Pazardjik (Bulgaria), în 
cadrul Dinamoviadei de 
lupte greco-romane, în li
mitele categoriei 74 kg, pe 
primul loe s-a clasat ro
mânul "Ștefan Rusii, ur
mat de V. Zapo.rocenko 
(U.R.S.S.) și B. Veliciltov 
(Bulgaria). Petre Dicu s-a 
situat pe locul 2 la cate
goria 90 kg.
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zicruziLiT^irF^i în lu/met—  — ----- .   — ——    —   —
Prezențe românești 

r SOFIA 27 (Agerpres). — 
tsa 27 septembrie s-a des
chis în erașul Plovdiv cea 
Ăe-a 38-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional.
> Paviliennl României a 
fast vizitat de secretarul 
general al «.« al P.6. 
Bulgap, președintele 6«asi. 
Uslui Stat al RJP. Bul
garia, tevarășni Seder Jlv- 
Rov, precum și de alți 
membri din feenducerea de

partid și de stat bulgară. 
Cu acest prilej, tovarășul 
Todor Jivkov a avut cu
vinte de apreciere cu pri
vire la calitatea exponate, 
lor, în special's mașinilor, 
unelti pentru prelucrarea 
metalelor, industrializarea 

lemnului, industria texti
lă și, în general, la adresa 
industriei constructoare de 

, mașini a României,

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 27 (Agerpres). 

— La Belgrad a avut loe 
plenara 8.8. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via, ears 1 analizai — du. 
•S «om transmits agaațiz 
Taniag — fituația econa- 
Mică și «Hlală B țălii. Ia 
rapcrtal Jrezeatjt fa ple- 
V ară. Mitîa Riblaieî, »ra-

ședințele Prezidiului C.S. 
al W.C.I., referindu-se l* 
aetualele probleme econa-, 
wiee. a menționat, printre 
sarcinile prioritare, asigu
rarea exporturilor, pe baza 
creșterii producției, ram
bursarea la timp a dato
riilor externe, reducerea . 
tuturor formelor de con
sum la limitele stabilite.

Ședințq Comisiei pentru reforma economică
Si.

VARȘOVIA 27 
mișul Agerpres, ȘB. Zai» 
des, transmitei Creșterea derile preliminare pe 1986— 
eficientei economice, tetă, .ago

Sa Jt.P. Polonă
Tri- ii ului economiei naționale

piuă in 1985, ca și preve- 

rirea mecanismele» «are 
determină intensificarea. 
activității întreprinderilor, 
mobilizarea slmțuhiî gos» 
ipodâresc. sperirea calității, 
•a și eradicarea pîsîpei 
«enstitme «errsțele snbll- 
aiate t» «adrni ședinței 
«emisiei pentru reforma 
economică, desfășurată lub 
eon duce re a președintelui 
Stonsilîului de Miniștri al 
R.P. Polone, general de 

armată Wojciech Jaruzelski.
Inscriindu-se în seria ac
țiunilor ce «e desfășoară 
•cum în întreaga Pvionje 
in direcția redresării eco
nomiei, revenirii la nor» 
riiăl în toate sectoarele 
vieții economice, ffe.' 
dința a a B l l t • I 
variantele concepției pîa»

IN CADRUL ACȚIUNII 
DE DEZVOLTARE A IN- 
VAȚAMINTULU1 șl de e- 
radicare a analfabetismu. 
lui, în Zimbabwe a văzut 
lumina tiparului primul 
valona al manualului de 
Istorie a țării, destinat 
școlilor primare. Este pri. 
mul tnanual de istorie a 
tînărului stat african, care 
șl-a dobîndii independența 
ÎS 1980.

INUNDAȚIILE provoca
ta ffe ploile torențiale sa
re s-au abătut asupra sta. 
tulul Indian Uttar Pradesh 
a a proyecat moartea a 
551 dă persoane. Sint a- 
feGtate de calamitate 'alte 
21 milioane de persoane. 
Terenuri agricole, cu o au.

praf ață totală de 4,9 mi
lioane de hectare, se află 
sub ape, iar 400 000 de case 
sînt parțial- sau în între
gime distruse.

Pentru ajutorarea victi
melor inundațiilor au fost 
alocate' peste 21 milioane 
dolari — adaugă agenția.'

PE UNA DIN COLINELE 
capitalei iordaniene — 3e_ 
bel Jofa — un grup de ar
heologi au descoperit un 
mormînt din perioada Im
periului bizantin. Potrivit 
specialiștilor, acesta este

recrutează urgent >
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Petroșani
încadreaz

doi fochiști

Retribuția se face conform

ELEVI pentru ȘCOALA PROFESIONALĂ 

de Ia GRUPUL ȘCOLAR MINIER LUPENI 

meseria 'de.i

MECANOENERGETIC-

IlfcL Se primesc numai BĂIEȚI.

i>L înscrierile se fac zilnic la sediul școlii. Re- 

lajii se pol primi și de la biroul personal, tn- 

yăjâmînt al uzinei pînq la data de 5 octom

brie 1282

întreprinderea de rețele 
electrice Deva

încadrează imediat pentru lotul Petroșani 
și S.D.E.E,' Petroșani L

~ muncitori recalificați în vederea ca
lificării; prin fufs ’de Calificare; în meseria 
ie electrician:

Persoanele interesate se pot adresa 
ilnic la sediul lotului din, Petroșani

E.E. Petroșani’

BONN 27 (Agerpres). — 
In cadrul alegerilor desfă
șurate duminică în landul 
yest-german Hessa pentru, 
desemnarea componenței 
Parlamentului local. Uniu
nea Creștin-Democrată 
(U.C.D.) a obținut 45,6 la 
sută din voturile exprima, 
te și 52 de , mandate, urmat 
îndeaproape de Partidul 
Social Democrat (P.S.D.) 
cu 42,8 la sută din voturi 
șl 49 de mandate. Partidul 
eoclogiștilor a însumat 8 
la jată din sufragii și nouă 
ioeai'i în Parlamentul lo-

Rezultatele semnificative 
ale alegerilor din Landul 

vest-german Hessa
cal. Partidul Liber Demo
crat nu a întrunit decît 
3,1 le sută din voturile ex
primate, un număr insu- 
fi«'ent față de limita de 
5 la sută «are i-ar fi per- 
m;« să fie reprezentat în 
parlamentul local.

In urma alegerilor din 
landul Ilessa purtătorul de 
cuvînt al Partidului So
cial-Democrat a arătat eă 
acest test electoral „și 
greaua înfrîngere suferită 
de liber-democrați" confir
mă necesitatea unoț ' noi 
alegeri generale în R.F.G.

Situația din Liban, după sosirea 
la Beirut a forței multinaționale

BEIRUT 27 (Agerpres).
— Președintele Libanului, 
Amin Gemayel, a cerut 
comandamentului efective
lor franceze și italiene din 
cadrul forței multinaționa. 
le din Liban să asigure «ît 
mai curînd posibil protec
ția taberelor de refugiați 

palestinieni, informează a- 
geiiția France Presse.

Șeful statului libanez a 
insistat ca militarii fran
cezi și italieni să se des
fășoare fără a mai aștepta 
sosirea contingentului ame. 
rîcan, care este prevăzută 
pentru marți sau miercuri, 
menționează agenția. <

singurul mormînt bizantin 
descoperit pe teritoriul 
Iordaniei, In Cursul să
păturilor au fost date la 
iveală fresce și un mozaic 
foarte bine conservate

IN CURSUL PRIMEI 
RUNDE DE CONVORBIRI 
desfășurate între Zhao Zj. 
yang, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chine
ze, și Zețilio Suzuki, pri
mul ministru al Japoniei, 
aflat la Beijing într-o vi
zită oficială, părțile . au 
trecut în revistă evoluția 
relațiilor bilaterale in ulti
mii 10 ani, examinînd, tot
odată, perspectivele inten
sificării ..lor în viitor — 
relatează agenția China 
Nbuă: ■ 7 ‘

Legii 57/1974.

vizitei de 
județul 

tova- 
Nicolae

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Calculatorul
mărturisește; Unirea: Su- 
per polițistul. ; '

LONEA : Procurorul a- 
. «uza. ■ ;

ANINOASA: Europe
nii.

VULCAN — Luceafă-
< rul: Piine, aur, nagan,

LUPENI — Cultural: 
" Iubește, iubește dar nu-ți 
pierde capul,

. URTCĂNT I . : Intilniri 
tîrzli.

TV

11,00 Telex.
11.05 Film ,în serial; , 

nouă primăvară 
Episodul 2.-

11,45 Muzică populară,

IN JURUL OREI 12,00 
— Transmisiune di
rectă: Adunarea
populară din muni
cipiul Sf. Gheorghe. 
cu prilejul 
lucru în 
Covasna a 
rășului 
Ceausescu.

16,00. Telex.
16,05 Profesiunile cin- , 

. clnalului ■■■■- '
16,25 Clubul tineretului. .
17,10 Tineri interpreți ■„ 

laureați ai Festiva. . 
lului folcloric I 
terjudcțean de . 
Orșova — Ediția 
Vll-a.

17,30 File de istoric.
17.50 1001 de seri. 
2Q.00 Telejurnal. ( is 
20,45 Civica. ■ ■
21'05 Teatru TV ; „Ma

rele vis“ de Radu 
Theodora".
Muzică ușoară ins. 
trumentală. 
Telejurnal.

in-, 
la '

i a

1

21,51

■4<

Mica publicitate
VIN-D Moskvicl 408, sta

re foarte bună. Paroșenl 
ștr-ăda Piscului nr. .3. (1130)

PIERDUT legitimație pe
riodice pe numele Pirîu 
Pătru,: eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă (1127)

PIERDUT ,legitimație de 
bibliotecă. periodice pe nu
mele .Ntibanete Pascal, ...e- : 
liberată de Institutul' de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1128; . -

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice pe nu
mele Doroftei- Dfirina, eli
berată de Insti tutul de mi. 
ne Petroșani. O declar nu
lă. (1129) /. . < -o

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 1794, pe nu. 
mele Chir» Daniela, elibe
rată, de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1131)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice pe nu
mele Suciu Ioan eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1132)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a. Școlii profe
sionale nr. 1381727736117/ 
15310 pe numele Cantine . 
Petru, eliberată : de Liceul 
de îmbunătățiri funciare

data de 11 iu. 
declar nulă.

legitimație de 
numele Sima

Brănești pe 
lie 1978. O
(11.33) :

PIERDUT 
serviciu pe
Dumitru, eliberată de I.M. 
Barbă ten i.i Q declar nulă.

. (1134) .

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă,periodice, pe nu- 

' rnele Apetroaie Venii,- elî- - 
cerată de Institutul de mi. 
ne Petroșani. O declar nu- 

, lă. (1135)' • "
PIERDl T legitimații de 

bibliotecă periodice nr. 
1031; 967, 647; 270 elibera, 

■te de Institutul de mine 
■Petroșăni.Șe'declarănu- 
Te. '(1136) I--..:' i - 7/;

PIERDU"! legitimație; de 
bibliotecă' periodice pe nu. 

. mele Baieu Carmen, elibejș.. 
rată .' de.r Institutul de ' mi” ' 
ne Petroșani; O’ declar, nu-

\ Xli37j'7. ;

PIERDUT legitimații de* 
bibliotecă periodice nr. 

.1965 ; 4148 și 1670, elibera
te de Institutul de mine 
Petroșani Ie declar nu- 
le. (1139)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice pe nu
mele Flprea I, Sandu, elibe
rată .de Institutul de mine 
Petroșani. O deciar nulă.. 
(1126) 7.7g'.\

Predînd sticlele si borca-
■ .'f ; ■’

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

contribuit! ia reintroducerea 
în circuitul economic a unor
însemnate resurse materiale


