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ÎN INTÎMRNAREA

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
■

SECTORUL V. I.M, LUPENI

10 000 tone de cărbune 
peste sarcini

LUCRĂRI Dî INVESTIȚII 
IN AVANS

în ■ cursul dimineții de 
luni, 15 noiembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a participat 
la funeraliile lui Leo
nid Ilici Brejnev, care 
au avut loc în Piața Roșie 
din Moscova.

în tribuna rezervată de
legațiilor străine partici
pante la funeralii, s-au a- 
flat, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șii Constantin Dăscălcscu,

membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-ministru

străine, au prezentat con
doleanțe tovarășului I. V. 
Andropov, secretar general 
al C.C. ' 
lorlalți 
part 
sovietici, 
pierdere

al 
-------- , X-........ ——----- ăl 
guvernului, și Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

După încheierea mitin
gului de doliu și a cere
moniei înhumării, în cadrul 
unei solemnități care a a- 
vut loc la Kremlin, dele
gația de partid și de stat 
condusă de tovarășul 
Njț’olae Ceaușescu,. împreu
nă cu celelalte delegații un ultim omagiu.

al P.C.U.S., 
conducători 

id și de 
pentru . gi 

suferită prin în
cetarea din viață a lui L.' 
T. Brejnev,

Conducătorii sovietici au 
exprimat profundă recunoș
tință tuturor șefilor dele
gațiilor străine care au 
venit lg. Moscova pentru a 
lua parte la funeraliile l.pi 
L.I. Brejnev ■ și a-i aduce

ce
de 

stat-

. . Alături de colectivele de oameni ai muncii din
- 1 Valea Jiului, minerii de la Lupeni întîmpină apro-

/ piatele alegeri de deputați și Conferința Națională a 
partidului cu rezultate remarcabile pe frontul cărbu
nelui.

In fruntea întrecerii socialiste care se desfășoară 
la această mină se află colectivul sectorului V, care 
a extras pe această lună — în condițiile realizării u- 
nor productivități superioare sarcinile — 400 tone de 
cărbune peste plan. Adăugate la producțiile supli
mentare extrase de la începutul anului, realizările 
peste plan ale acestui sector sînt, la zi, de 10 000 to
ne de cărbune. Cele mai mari producții au fost ex-- 
trase din abatajul frontal unde lucrează brigada con. 
dusă de Victor Butnaru și de brigăzile lui Nicolae 
Rusu și Ioan. Rotaru.

Contribuind din plin. la 
pregătirea noilor fronturi 
de lucru pentru mineri, 
trei brigăzi de la sectorul 
de investiții al I.M. Live- 
zenî raportează importante 
lucrări în avans. Astfel, 
brigada condusă de Mircea 
Secrieru raportează depăși
rea sarcinilor, la zi, cu—9 
la sută, realizînd supli
mentar 14 mc, Gheorghe 
Lițcan și ortacii, 15 mc, 
iar formația de lucru a lui 
Gheorghe Cipbanu, plus 12 
mc.

Sînt rezultate care atestă 
■preocuparea colectivului de 
la această mină pentru: 
deschiderea de noi drumuri 
către cărbune.

Înapoierea în Capitală a delegației 
de partid și de stat condusă de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Lunl după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind 
de la Moscova, delegația de 
partid și de stat condusă 
de secretarul general al 
Partidului C o m u n i s t 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a partici
pat la funeraliile lui Leo
nid lllci Brejnev.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpi- 

la sosire, pe aeropor-

tul Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de alți 
tovarăși din- conducerea de 
partid și de stat.

Au fost de față V. I. 
Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii 
rești, și 
sadei.

Sovietice la Bucu- 
membri ai arnba-

semnul

Ilici Brej- 
de ' Corni- ■ 

București 
consiliul 

Dopular municipal.
Lă‘ miting- au luat par

te tovarășii Emil Bobu. 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Miu Dobrescu, 
Cornel Onescu. Ioan Totu,

Chibzuire muncitorească 
pentru realizarea sarcinilor 

de extracție
Desfășurîndu-și dezbate

rile' in acest final de an, 
adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
mina Dîlja a constituit cu 
adevărat cadru de chib
zuire muncitorească asu
pra soluțiilor' ce trebuie 

SrjcȚșîdte la problemele de 
care depinde realizarea ' 
sarcinilor la extracția de 
cărbune în aceste ultime 
două luni din _ 
1982 și pregă
tirea temeini
că a produc
ției anului 
itor. _ 
voie 
aer" 
naiizâ 
măsuri ferme, in

VI- 
ne- 
de 
a-

Era
„ca 

de o 
, exigentă,

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

Brigada condusa 
minerul Eugen Vladar 
de la sectorul VII al 
minei Lupeni se situea
ză cu realizările în frun
tea întrecerii. In imagi
ne, brigadierul alături 
de cîțiva ortaci.

Foto : Cristian ȘTEFAN

nul, 
du-se 
eeastă
19 000 
de 
in

țile productive de care dis
pune. Cifrele și faptele de 
bilanț au reliefat o rămî- 
nere sub plan a -minei 
Dîlja, pe zece luni, de 
56 000 tone de cărbune. 
Multiple rezerve de înde
plinire a sarcinilor la pro
ducția fizică de cărbune 
nu au . fost puse corespun
zător în valoare; din cele. 
17 brigăzi din abataje nu- 

mai 4 și-au 
realizat pla- 

pierzîn-.. 
din a- 

cauză 
tone

cărbune, 
același 

timp productivitatea fizică 
pe muncitor s-a realizat la 
un nivel scăzut, în pro
porție de- numai 88,3 la 
sută, înregistrîndu-se și 
din acest motiv o pierde
re de producție de 37 000 
de tone. ‘

Oprindu-se cu analiza a- 
supra lipsurilor și defici
ențelor care au dijmuit 
producția, participant» Ia 
discuții — Constantin Cră- 
ciune, Mihai Cozma. Du
mitru Voîcan, Iordâche

însoțită de 
spiritul 

indicațiilor . și orientărilor 
date de secretarul gene
ral ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ple
nara C.C. al P.C.R. din-oc
tombrie, cu prilejul Vizi
tei de lucru în Valea Jiu
lui, pentru a se produce 
revirimentul atît de mult 
așteptat în activitatea de 
producție a colectivului. 
Activitatea, al cărei bilanț, 
făcut în adunarea oame- -----------
nilor muncii, este departe Stan, Gheorghe Stoica, E- 

a fi satisfăcător, el 
nereflectînd posibilitățile 
reale ale colectivului, do
tarea tehnică și capacită-

I. BALAN

'Continua-e tn na® a t-ai

Ar
La plecarea din Mosco

va, de la reședință la ae
roport,, tovarășul .Nicolae ■ 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist

Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, ceilalți membri ai de
legației au fost conduși de 
y.V. Grișin, membru ăl 
Biroului Politic al C.C, ăl 
P.C.U.S., V. E, Dîmșiț, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U:R.S.S., G. 
A. Kiseliov, adjunct de 
sef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

A fost prezent Traiart 
Dudaș, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S.

memoriei
Luni dimineața a avut 

loc, în Capitală, mitingul 
de doliu închinat memo
riei lui Leonid 
nev,... organizat 
tetul municipal 
al P.C.R. și

doliu din Capitală închinat 
lui Leonid lllci Brejnev

moment de reculegere în 
memoria celui dispărut.

A luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv ăl C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al 

țreprindei’ile și instituțiile Consiliului de Stat, /
Capitalei. ,

Mitingul a fost deschis 
de tovarășul Gheorghe
Pană.

Asistența a păstrat

viceprim-ministru al 
vernului, membri ai 
al P.C.R., miniștri, condu
cători de instituții centra, 
le, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri, 
oameni ai muncii din în-

Alegerile de 
sub semnul

iiumh»

gU-
C.C.

un

A luat apoi cu viului V. 
I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii' Sovietice Ia Bucu
rești'. i

în campania electorală

deputați, înfîinpânate 
împlinirilor socialiste

Bogat 
bilanț

„ ■•- ■■ -*...

edilitar-

Expresii ale

*

gospodăresc
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Intîlnirile dintre candi
dați și alegători constituie 
un amplu dialog de lucru 
intre cetățeni și cei pro
puși pentru a fi aleși ca 
deputați la alegerile ce 
vor avea loc in ziua de 21 
noiembrie a.c. La întîlniri. 
le dintre candidați și âle- 
gătorî ce au avut loc pînă 

- în ziua de 12 ale acestei , 
luni în majoritatea cir
cumscripțiilor electorale 
din toate localitățile Văii 
Jiului au participat peste 
22’OOft de cetățeni, care 
au făcut aproape 500 de 
propuneri a căror înfăp
tuire va conduce la o dez
voltare multilaterală a lo
calităților în car®" trăiesc 
și muncesc. Printre nu
meroasele propuneri de 
larg interes obștesc se nu
mără aceea de a se ame
naja în orașul Lupeni o 
grădină de vară unde for
mațiile artistice să pre
zinte spectacole în aer li
ber. Cetățenii din Uricani 
au arătat necesitatea re
partizării în localitate a 
unui medic -veterinar, în
ființării unei unități de 
desfacere „Gostat* a pro
duselor agroalimentare. 
Propuneri s-au făcut mul
te în toate localitățile, iar 
înfăptuirea lor depinde J 
atît de preocupările celor 
ce vor fi aleși cit și «te 
Contribuția tuturor 
tățenilor.

î II
propuneri șt sugestii, aar ) 
și prin acțiuni de muncă *

I

... . .. y. V 
modernizarea tehnicii și lț 
tehnologiilor de extracție 1 
a cărbunelui de la I.M. ’
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ANINOASA-COMUNĂ MEREU
TINĂRĂ SI ÎNFLORITOARE

Cu oamenii săi gospo
dari și primitori, comuna 
Aninoasa șe integrează în 
modul cel mai firesc, prin 
înseși faptele palpabțle de 
muncă și de viață, ' în 
ritmul de dezvoltare so- 
cial-economieă pe cme-l 
cunoaște Valea Jiului, în 
ansapiblul înnoirilor edi- 
litar-goșpodarești care au 
loc în: această vatră de 
istorie' a mineritului ro
mânesc. In toate aceste 
realizări — al căror bi
lanț l-au efectuat cetățe
nii ce trăiesc pe valea 
piciului Aninoasa și în 
Iscroni împreună cu can- 
didații Frontului Demo
crației și Unității So
cialiste, în timpul unor 
întîlniri de lucru — es
te concentrată însăși e- 
sența profund democra
tică a acestor ani lumi
noși ai socialismului.

propuneri și sugestii, dar— De' la alegerile din 
primăvara anului 1980 și 
pină acum Aninoasa a 
înregistrat o continuă dez
voltare social-economică, 
ne spunea tovarășa Va
lentina Cerchez, primarul 'din Aninoasa își găsesc 
comunei. In această pe- i .. 
rioadă valoarea produc
ției globale industriale a vieții locuitorilor, 
crescut de trei ori, a pro
ducției marfă de patru 
ori, iar producția netă de 
aproape două ori. Pe a- 
ceastă bază au ăvut loc 
schimbări atît in înfăți
șarea comunei, cît și in 
modul de a gîndi și de a 
acționa, in conștiința lo
cuitorilor. Apropiatele a- 
legeri în consiliile popu

lare municipale, orășenești 
și comunale de la 21 no
iembrie sînt intîmpinate 
de locuitorii Aninoasei și 
prin hotărîrea de a par
ticipa nemftocit, prin idei,

patriotică, la dezvoltarea, 
gospodărirea și autoapro- 
vizionarea Văii Jiului.

împlinirile socialiste

un reflex firesc în spori
rea calității muncii și 

" . Sînt
■ edificatoare în această 
privință dezvoltarea și

Aninoasa,. valoarea desfa
cerii de mărfuri in uni
tățile comerciale, care a 
crescut cu 12 milioane lei, 
și dezvoltarea rețelei de 
servicii către populație. 
Un indicator sintetic al 
calității vieții îl constituie

Tibertu SPĂTARII
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O legislatură rodnică 
locuitorii Bănițeipentru 4 M H 0 A SA

țl Comuna Bănița se pre
zintă la alegerile de de
putați pentru ©onsiliile 
populare locale de la 21 
noiembrie cu un bilanț e- 
conomic și gospodăresc în 
profil teritorial fructuos 
și într-o promițătoare 
perspectivă.

Aflată în atenția perma
nentă a consiliului popu
lar, a deputaților și ce
tățenilor, alimentarea cu 
apă potabilă a centrului 
comunei prinde în aceste 
zile contururi finale. Re
zultat al unor străduințe 
concrete și perseverente 
ale deputaților Dumitru 
Corbei, Vasilică Vladis
lav, Viorel Costea — ul
timul aflat din nou pe 
lista candidaților de de-

■ putați în consiliul popu
lar. comunal —, Gheor
ghe Miclăuș și Viorel 
Vladislav, în bilanțul rea
lizărilor gospodărești cu 
care comuna se prezintă 
în fața alegătorilor fi
gurează și alimentarea cu 
apă. Astfel, a fost reali
zată priza de captare a 
pîrîului Gulii, conducta 
pînă la bazinul central 
cu o capacitate de 100 
mc, inclusiv' bazinul, iar 
în aceste zile trei mun
citori sudează ultimele 
tronsoane de conductă pî
nă în centrul comunei. La

* săparea șanțurilor 'în ca- 
| Te sînt pozate, conduete- 
f le ca și la celelalte lu

crări de pe traseul aduc-
■ 'țiunii, o contribuție ho- 

tărîtoare au adus cetățenii 
din rândurile cărora s-au 
remarcat în mod deose-

. bit Gheorghe Căpeț, Vio
rel Crăciurieșcu, 'Ionel

- Ungur, Gheorghe Drago- 
, tă, Lazăr Nistor, Victor 

j. Frățilă, Gheorghe ' Marcu, 
, Fetru Marcu și alții, pre- 
l cum și lotul din locali- 

; , țațe al șantierului 81 Bra-

aflat în permanență și 
măsurile necesare pen
tru dezvoltarea producției 
agricole în condițiile spe
cifice deosebite ale relie
fului muntos și rece și a 
sectorului zootehnic. Su
prafața cultivată a comu
nei a fost extinsă în ul
timii ani cu circa 3 ha. 
In fiecare primăvară au 
fost extinse și îmbunătă
țite calitativ prin plan
tarea a aproape 10 000 de 
pomi fructiferi — din 
soiurile cele mai bune — 
suprafețele ocupate cu li
vezi. S-au efectuat, de a- 
sentenea, fertilizări pe o 
suprafață de 560 ha de 
finețe, pe 850 ha de pă
șuni situate în jurul sa

șov, care a început pre
gătirile în vederea dublă
rii căii ferate pe porțiu
nea Petroșani — Baru și 
care, prin cei 600 de oa
meni participant la lu
crări, găzduiți în Bănița, 
va fi curînd un mare 
consumator de apă din 
noua alimentare. Printre 
primii beneficiari care se 
vor bucura de apă în ca
se sau în curți vor fi 
locuitorii satului Bănița, 
consiliul popular, dispem, 
sarul uman, complexul 
comercial, gara și școala 
generală.

Bilanțul celor mai bine 
de doi ani cuprinde și 
alte importante dotații. 
Prin grija consiliului
ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Realități ale zilelor noastre
Zzzzzzzzzzzzzwzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj
popular și eu sprijinul 
nemijlocit al deputaților, 
al carierelor de piatră, 
districtului C.F.R. și ăl 
cetățenilor au fost ame
najate localurile pentru 
grădinița și biblioteca din 
centrul comunei, s-au 
construit patru stații fo
losite de 
în c o m u 
care cele de la Bănița 
și Crivadia cu adăposturi 
pentru călători, s-au cons
truit ori reamenajat dru
muri comunale cu o Iun. 
gime de 24 km, intre ca
re cel de la Bănița spre 
Dealul Babii, zonă lipsită 
pînă acum de acces pen- din Bănița au r 

nă la incepu 
noiembrie) 41 J 
dulie, 135 cap 
bovin, 91 porc, 
vine, 141 mici, 
de lină și peste , 
lapte de oaie și 
fruntea crescăt 
animale din com una 
cu cele mai mari contri-

transportul 
n, dintre

telor componente ale co
munei și în golurile de 
munte; au fost curățate 
de mărăcini și tufișuri 45 
ha de pășune. Toate a- 
ceste măsuri și condiții 
create pentru dezvoltarea 
creșterii - animalelor se 
materializează prin con
tribuția apreciabilă pe 
care comuna Bănița o a. 
duce la fondul centrali
zat de produse al statu
lui, precum și la acope
rirea nevoilor de consum 
ale populației.

In baza contractelor în
cheiate cu statul 
an crescătorii d<

buții la contractări și li
vrări, deci în efortul autoa- 
provizlonării, se numără 
Ion Jitea, din Merișor, 
propus candidat de depu
tat în alegerile de la 21 
noiembrie, Petru Marcu 
din Bănița, Petru Stoica 
din Căprărești, Maria Pa
ve], de asemenea candi
dată în apropiatele ale
geri, Ion Dragotă, Ion 
Angliei, Nicolae Poenar, 
Ion Poenar, Ion Rusu și 
mulți alții.

Șantierul pentru dubla
rea căii ferate, programe
le de dezvoltare a celor 
două cariere și edilitar- 
gospodărească a comunei 
deschid pentru consiliul 
popular și activul său 
obștesc noi perspective. 
Pentru înfăptuirea aces
tor progranîe, integrate în 
progresul general al țării 
noastre, cetățenii. Bani
ței sînt chemați ca la 21 
noiembrie să-și dea votul 
candidaților Frontului De
mocrației și' Unității So
cialiste. 3? b b ;

Țoma ȚAțARCA

Permancnt mobilizați 
de deputați, numeroși 

cetățeni ai comunei A- 
ninoasa participă în per
manență Ia ample lu- <■ 
crări de gospodărire a 
localității. In imagine, 
aspect de la o astfel 
acțiune iitiiratii

comună mereu tinără
și înfloritoare

(Urmare din pag. 1J porcine, ovine. Participa
rea la autoaprovizionarea 
municipiului este o coor
donată principală în ac
tivitatea consiliului popu
lar, a deputaților și ce
tățenilor. ,

Mereu tinără, in plini 
proces de înnoire, comu
na Aninoăsa, în care pri
mul bloc cu 105 aparta-

• și forma activă de mani- 
( festare a spiritului civic, 
> implicarea cetățenilor în 
1 viața localității, în buna 

ei gospodărire și înfrumu- 
, sețare. Am întîlnit aici 
r oameni cum sînt loan Po- 
1 pa, Cheorghe Dumitru, 
1 Petru Ionașc, Elena Bur-, mente și garsoniere 
, lec, lli.șca Maxim, loan 
i Patru, Iosif Șimo, Lenu- 
1 ța Iovănescu și mulți al

ții, mineri, țărani cu gos- 
, podărie individuală, pen. 
i sionari, care participă e- 
1 fectiv și continuu la dez- 
1 voltarea social-economică 
, și buna gospodărire a lo- 
i calității. De fapt valoarea loc 
1 muncii patriotice este de 
; peste 3 milioane lei, fiind 
i sprijinită permanent și 
1 de întreprinderea minie- 
1 ră și U.M.T.C.P. Iscroni. 
, Simțul gospodăresc se 
i desprinde și din sporirea 

animalelor care - se află 
pe teritoriul comunei .’ 
din 1980 pipă acum a 
crescut permanent numi-

chide perspectivele vii 
retor construcții 
culturale (în 1983 
blocuri și o mode 
tină cu o capacity 
300 locuri, spații < 
dale, un magazin gr
eu 1 500 mp), este o ima
gine a înfăptuirilor ce au 

în comună sub imbol- 
hotărîrilor Congr'esu- 

al Xll-lea al partidu. 
pentru crearea 

superioare
de
de

dul 
lui 
lui, 
condiții
muncă și viață minerilor! 
și tuturor locuitorilor. A-’ 
legerile de deputați de la, 
21 noiembrie constituie t 
un eveniment cu implica-^ 
ții directe în stimularea- 
acestui ritm înnoitor

tru transportul finului, 
de la Merișor la Răchita 
în lungime de 3,5 km și 
cu 5 podețe, de la Bănița 
la satul Co'tești, de la 
Bănița la satul Rusești, 
din DN 66 pînă în satul 
Cheia și altele,

In centrul preocupărilor 
consiliului popular s-au

Chibzuire muncitorească
i 
I-
’ meric Nagy, ionel Pop, 
i Emilian rseagoie, Aurei 
. Marliaii, Grigore Popeșcu 
• și alții — nu' s-au limitat 
j doar la a dezvălui cauze

le insucceselor colectivu- 
! 'iui, ei au venit cu propu- 
j. nei'i concrete de 
■ -pentru eliminarea 
i și îmbunătățirea Întregii 
! activități. Dată fiind fluc

tuația mare a forței de 
'muncă (in nouă luni au 
"fost încadrați în întreprin
dere 470 muncitori și au 
plecat 401) s-a cerut con
siliului oamenilor muncii 
să se ocupe insistent, îm
preună cu sindicatul, de 

. rezolvarea problemelor so- 
£ ciule și asigurarea condi- 
‘.țiilor de care depinde sta

bilizarea în unitate a ee- 
lor nou veniți, ' integrarea 

'lor rapidă în 
e oductiv din 
în centrul atenției trebuie . ,. ,

’să stea, totodată, pregăti- . tiye sa se implice puter- 
profesională, califica- nic în asigurarea tuturor

ț (Urmare clt/i pag. 1/

măsuri 
acestora

procesul 
subteran.!

rea personalului munci
tor I

Concomitent cu asigu
rarea forței de muncă, cu 
tot mai buna acoperite a 
necesarului de posturi 
frontul abatajelor și 
lucrările de pregătiri 
deschideri, eforturile 
ganizatorice și tehnice 
fie îndreptate spre creș
terea productivității fizice 
a muncii. In anul viitor, 
se va trece la exploatarea 
stratului 5, iar numai pe 
această ca ie din acest 
strat, se știe, poate fi 
sporită extracția cărbune
lui.

Pentru anul 1983 volu
mul de producție prevă
zut în plan înregistrează 
o creștere substanțială, 
față de realizările obținu
te în perioada trecută din 
acest an. lată de ce s-a 
cerut-, consiliului oamenilor 
muncii, conducerii .c.olec-

la 
ia
șt 

or-
să

condițiilor de care depin
de creșterea randamentu
lui muncii in abataje. 
Mai bună aprovizionare a 
locurilor de muncă cu ce
le necesare, asigurarea 
personalului . electrome- 
cănic calificat și a piese
lor de schimb pentru o 
optimă întreținere a uti
lajelor și garantarea func
ționării lor fără defecțiuni, 
întărirea ordinii și disci
plinei muncii (avîndu-sel 
în vedere că absențele ne
motivate se . cif rează la 
peste 3300 om zile în ă- 
cest an), folosirea integra 
Lă a timpului de lucru pe 
fiecare schimb — sînt tot 
atîtea obiective asupra 
cărora se concentrează co
lectivul minei Dîlja în ho- 
tărîrea lui fermă de a-și 
redresa activitatea, de a 
îndeplini integral sarcini
le lă- cărbune în ultimele 
două luni din 1982 și de a 
pregăti temeinic producția 
anului viitor.

E toamnă tîrzic. Profi- 
tind de vremea bună ‘gos
podarii orașului Uricani 
continuă acțiunile de cu
rățenie și înfrumusețare a 
localității. In ziua de 6 
noiembrie,, de exemplu, zo
nele verzi, trotuarele și 
străzile orașului păreau un 
vast șantier gospodăresc. 
Repartizați pe sectoare, lu
crători ai consiliului popu
lar și deputății ău coordo
nat munca patriotică. Pes
te 200 de cetățeni de toate 
yîrstele au curățat orașul 
de frunze și hîrtii care au 
fost apoi transportate și 
golite în containere. Au 
fost curățați arborii și ar-

buștii ornamentali de us
cături, desfundate canale
le pluviale pentru a pre
veni eventualele inunda
ții. In 7 noiembrie, fiind 
zi de repaus, acțiunea de 
gospodărire a crescut în 
intensitate. Prezenți la 
munca patriotică de gos
podărire erau și lucrătorii 
secției mixte Uricani a 
E.G.C.L. Lupcni și astfel 
ajutați de cetățeni, rezi
duurile menajere au fost

încărcate în containere și 
transportate Ia rampa spe
cial amenajată acestui scop.

Activitatea gospodărească 
nu s-a oprit însă aici. In 
fiecare zi, . în grup sau 
izolat locuitorii orașului 
Uricani pot fi văzuți mătu- 
rînd sau făcînd ordine în 
jurul blocurilor. In frun
tea acțiunilor pentru fru
mos se află cei care, pen
tru spiritul gospodăresc și 

dat 
lor

hărnicia de care au 
dovadă, concetățenii 
i-au propus drept candi
dați de -deputați la alege
rile ce vor-avea loc în ziua 
de 21 din această lună.

D. CRIȘAN

continuarea 'dezbaterii se • STUDIOUL ARTIS- 
va desfășura simpozionul TULUI AMATOR. 
„Tradiții de luptă < 
ale tineretului sub condu
cerea P.C.R.“ Manifestările 
silit inserate în „Zilele e- 
ducației politice, culturii și 
tehnicii studențești".
• O NOUA SECȚIE. De 

curind la întreprinderea 
minieră Petrila a fost crea
tă o microsecție pentru 
confecționat armături. Noii 
unități productive 1 s-a 
încredințat misiunea de a 
realiza armăturile speciale 

nismului, a păcii șl a cola- necesare în diferite lucrări 
borării între popoare". In din subteranul minei. (V.R.)

• MANIFESTĂRI POLI
TICO-EDUCATIVE. Stu
denții anilor 1 ai -cursuri
lor de zi și serale de la 
Institutul de mine partici
pă astăzi la dezbaterea eu 
tema : „Activitatea cuteză
toare, militantă și neobosi
tă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în slujba cau
zei socialismului ți comu-

Astăzi, 
eroică la ora 17, Casa de cultură 

jjn pețrOșanp găzduiește, 
în cadrul „Studioului artis
tului amator", o utilă întîl- 
nire de lucru, pe teme le
gate de mișcarea teatrală. 
La tntîlnire participă for
mațiile de teatru ale Ca- - 
sei de cultură și instructori 
de gen de la celelalte așe
zăminte din Valea Jiului.

. • LA I.M. DÎLJA, în- 
tr-un cadru festiv organi
zat de comitetul sindicatu
lui, au fost sărbătoriți doi 
oameni de nădejde — arti-

... ./••• •• ’■ ‘ .’J ’ .

ficiorii Constantin Bizon și 
Vasile Dan —, cu prilejul 
ieșirii la pensie. A fost o 
memorabilă și emoționantă 
intîlnire de rămas bun cu 
ortacii care le-au adresat 
cu acest prilej calde cuvin
te de felicitare pentru mun
ca îndelungată pe care au 
desfășurat-o în întreprin
dere.
• SA SE IA MASURI. 

Minerii de la Livezeni au 
necazuri cu intrarea în
subteran, deoarece nu li drul „Dacia lei" de eomîte- 

se asigură la timp trans- tul sindicatului de la I.M.

portul de la mină la pu
țul Maleia. Sîmbătă, 13 
noiembrie, ultimele două 
autobuze au plecat către 
puț doar 
la care 
să fie la
Așa, au ajuns în Jurul o- 
rei 1,30. In acest sens sînt 
necesare măsuri energice 

petitru remedierea neajun
sului.
• GUPA DE- TOAMNĂ 

LA FOTBAL, manifestare 
sportivă organizată în ca-

la ora 12,05, oră 
oamenii trebuiau 
frontul de lucru.

Aninoasa se află, de o săp- 
tămînă, în pi mă desfășu
rare. Astăzi, la ora 17, are 
loc meciul dintre echipele 
„Stîlpul" (sectorul IV) și 
„Bolțarul" (sectoarele V și 
XI). In 18 și 19 noiembrie 
se vor desfășura semifina
lele, iar în 23 noiembrie 
finala.

Rubrică realizată de 
VRANCEANU
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Am mai cîștigat o întrecere'

se 
la

>

Iată așadar că, după a- 
ceaștă victorie, obținută 
în fața fotbaliștilor de pe 
malul Begăi, „Jiul" 
instalează confortabil
„căldura** mijlocului de 
clasament, oferindu-ne 
speranța că în retur nu 
vom avea emoții prea 
mari. Sîmbătă, cei aproa
pe 5000 de spectatori (mai 
puțini de la meci la 
meci?I) au văzut o a do
ua repriză de un înalt ni
vel fotbalistic, cu faze fru
moase realizate de liniile 
mediană și de atac. Plac, 
din ce în ce mai mult, 
„filigranurile** lui Băluță, 
care „tricotează** printre 
; dversari, jocul impetuos 

’ui Stoinescu, luciditatea 
■Jterea de finalizare a 

de care dă dova- 
ontinuare Dina, in- 

lui Varga, pofta 
de ce să n-o 

rogresele făcute . 
și Popa Vasil e,

care atestă că au reale 
disponibilități, tenacitatea 
și dragostea pentru culo
rile clubului din partea 
lui Petre Grigore, ieșirile 
dese . în atac ale liii Flo
rin Neagu. Mai pe scurt,
WZZZZ///Z/ZWZZZZ//ZZZ/ZZZ/ZZ»

Pe marginea întâlnirii 
Jiul - Politehnica

Timișoara
VZZZZZZZZzZZZZZrZ0»ZZZ7ZZZZ/ZZj

re-
Constanța, pe malul bă- 
trînului Euxin. Așa 
cord, ar putea intra in
tr-un eventual top 
fotbalistic...! Apoi, 
tot din respectivul 
program, aflăm că între 
cele două echipe, „Jiul" 
și „Poli", s-au disputat, 
pînă duminică, 40 de me
ciuri, din care „Jiul" a 
cîștigat 16, 11 egaluri și 
12 înfringeri. Făcînd o 
adunare simplă, ies 39 de

se vede că munca depusă meciuri. Unul s-a pierdut 
de cuplul de antrenori . în timp (?!).
Vlad — Coșoreanu 
roade. Ce este, este !

B Să ne oprim un mi
nut, asupra programului 
de fotbal, realizat de Ge
nu Tuțu. In primul rînd, 
după cum reiese din res
pectivul program, echipa 
„Steaua" a disputat du
minică două partide la a- 
ceeași oră dar cu echipe 
diferite, cu F.C. CoZvinuI 
Ia Hunedoara și, cu F.C.

dă ■ Nu putem să nu sus
ținem nemulțumirea și de
zaprobarea spectatorilor 
din tribune pentru ges
tul necugetat al portaru
lui Grigore, care, în 
timpul încălzirii din pau
ză, a lovit un copil de 
mingi ! După ce că nu a- 
vem la meciuri mai mult 
de 5—6 copii de mingi, îi 
gonim si pe aceștia ?

Bujor M1RCESCU

S

„ȘTIINȚA** PETROȘANI 
- „POLITEHNICA 16 FE

BRUARIE" CLUJ-NAPO- 
CA 18—10 (12—3). Fru
moasa victorie obținută de 
favoriții noștri la Bucu
rești, miercurea trecută, în 
fața echipei „Rapid** cu 
13—8 a condus în meciul 
de duminică la o stare de 
degajare în abordarea me
ciului susținut în dealul 
Institutului. In acest meci 
„Știința** a dominat eu 
autoritate deși din min. 
64 a jucat în 14 oameni, 
deoarece s-au efectuat do
uă schimbări: Bonea cu 
Mateescu și Ion Florentin 
cu Oțetaru, primii fiind ac
cidentați, ea apoi să se 
accidenteze și tînărul Lu
ca. Și să nu uităm că 
miercuri, 17 noiembrie, fâ- 
voriții noștri vor întîlni 
echipa „Farul**, unul din 
team-urile cele mai pu
ternice din campionatul 
nostru în ultimii ani. Oas-' 
peții iau conducerea, to
tuși, în min. 12, 'printr-o 
lovitură de pedeapsă. A

egalat apoi Bucos, 
gazde tot printr-o 
ră de pedeapsă de 
m, min. 14, ca apoi 
biștii din Vale să 
conducerea în min.
6—-3, tot Bucos. Faze fier
binți au dus echipa în 
pragul eseului, min. 30 fi-

. ind cel al singurului mar--

pentru 
lovitu- 
la 40 
rug- 
preia 

27 :

Rugby, divizia A

i

CLASAMENTUL D1VIZ1E A T»E rUiBaL

Faza din meciul Jiul 
Petroșani — Politehni
ca Timișoara.

,,Dinamo1* — S.C. Bacău, „Politehnica11 Timișoara — 
F.C. Constanța, „Petrolul11 — F.C. Argeș, „CorvinuT* 
— A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Olt — „Sportul studențesc**.

1. Dinamo * 15 7 8 0 30—10 22
2. Sportul studențesc 15 9 4 2 22— 8 22

\3. Steaua 15: 7 5 3 25—18 19
^(."Universitatea Craiova • V:, 8 2 5 -27—11 18

5. Corvinul > " 15; 6 6 3 19—11 18
6.' F.C. Argeș 15 7 3 5 22—16 17
7. S.C. Bacău 15 7 3 5 21—19 17
8. Jiul 15 5 6 4 15—20 16
9. F.C. Olt 15 7 ' 1 7 20—15 15

10. F.C. Bihor 15 7 1 7 31—31 15
11. Petrolul Ploiești __ 15 7 1 7 20—28 15
12. Politehnica Iași * ^5 4 6 5 15—18 14
13. A.S.A. Tg. Mureș 15 4 : 5 6 11—16 13
14. Chimia Rin. Vîlcea 15 ■:'5 '2 8 .12—17 12
15. C.S. Tii-goviște 15 3 5 7 12—20 11
16. F.C.M. Brașov 15 5 1 9 17—27 11
17. Politehnica Timișoara 15 3 2 10 14—30 8
18. F.C. Constanța 15 2 3 10 15—33 7

ETAPA VIITOARE: F.C. Bihor „Politehnica*1
Iași, C.S. Tîrgoviște i- „Chimia** Rm Vîlcea, „Steaua1*
— „Universitatea** Craiova, F.C.M. Brașov — „Jiul",

Foto : șt. NEMECSEK

După cum s-a mai anun
țat, miercuri, la Karl Marx 
Stadt, reprezentativa 
fotbal a țării noastre va 
susține un meci internațio
nal amical în compania e- 
chipei R.D. Germane. în’ 
vederea acestui joc, au fost 
selecționați, printre alții: 
Moraru (portar), Iorgules- 
cu, M. Marian, Sameș (fun
dași), Bălăci, Augustin, 
Boldni (mijlocași), Radu II, 
Mircea Sandu, Coraș 
Turcu (înaintași).

de

si

între 19 și 21 noiembrie 
se vor desfășura la Sofia 
întrecerile . campionatului 
balcanic feminin de han- 
bal, ia care vor participa 
echipele Iugoslaviei, Româ
niei și Bulgariei (cu două 
formații).

Din selecționata țării 
noastre, care se pregăteș
te pentru această compe
tiție, fac parte, printre al-

tele, Viorica Ionică, Angela 
A vădanei, Maria Tofok, 
Rodica Covaliuc și Maria 
Ciubotaru.

ISTANBUL. 15 (Agerpres). 
— La Istanbul s.-au înche
iat întrecerile campionate- 

, lor balcanice de gimnasti
că, la care au participat 
sportivi și sportive din 
Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia.

In competiția feminină, 
victoria a revenit echipei 
României, iar la individual 
compus, pe primul loc s-a 
clasat Mih^ela Stănuleț 
39,25- puncte. Sportivii ro
mâni au mai cucerit alte 

. șapte titluri de campioni 
balcanici, prin Lavinia A- 
gaclie — la sărituri și sol, 
Mihaela Stănuleț — la bîr- 
nă, Levente Molnar — la 
cal cu minere și inele. Dan 
Odorhean — la sol și Emi. 
lian Nicula — la bară. .

■■■■■■■>■■■>■■■■■■■■•■■■■■» 
cat printr-o schemă sim
plă la o aruncare din tu
șă. Șt. Constantin a prins, 
Mircea Ortelecan a atacat 
prin învăluirea grămezii 
deschise, Boneă a pasat 
precis și taloneurul nos
tru a înscris : 10—3 și Bu
cos transformă : 12 -ă;

In partea a doua a 
cuiul favoriții noștri 
păstrat aceeași tentă 
fensivă, din păcate 
puține finalizări, 
transformarea unei 
tuci

JO- 
au 
o- 
cu

După 
iovi- 

de pedeapsă pentru

ofsaid (Bucos, min. 57 î 
15—3), oaspeții reușesc să 
pătrundă în terenul nos
tru de țintă prin Dima I 
15—7, în min. 60. După 
accidentarea lui L^ca, e- I 
chipa noastră joacă Iii i 
14 oameni. Dar, de la 48 
m, Bucos pune în valoaril 
lovitura sa și scorul de
vine 18—7. Ultimele mi
nute au subliniat o pă
trundere a lui Dumitru 
Florian și o lovitură de 
pedeapsă transformată de 
Marton : 18—10, scor care 

nu reflectă posibilități
le echipei noastre. Au ju
cat bine, pe lîngă jucăto
rii subliniăți mai sus. Dru- 
mea, Medragoniu, Dinu, 
Ghiță, Luca, Mateescu și 
Oțetaru de la studenții 
din Vale, Motrescu (fost 
la Farul), Răcean, Mărgi
nean și Leoca de la- cei 
din Cluj-Napoca. Șă-spe
răm că. pentru multaștep- 
tata victorie în fața „Fa
rului*1, echipa va ști să 
se mobilizeze exemplar.

Ioan Dan BA LAN

Fotbal, divizia O
Victorie pe deplin meritata

MINERUL-ȘTIINȚA" 
VULCAN — „SODA** OC
NĂ MUREȘ 4—0 (2—0)7
Victorie pe deplin merita
tă la care au contribuit 
toți jucătorii echipei gazdă. 
Laudă antrenorilor Bulbu- 
can șt Chicianu pentru că 
au promovat cu încrede
re juniorii Terche și Bîr- 

■■ evoluat foar- 
înviorat 
de con- 

ur din care 
iul gol du
de pase : 

i Zlate din 
in u a re jo- 
iar gazde- 
tinuâre o- 

cazn qe goi insa au ratat. 
După 34 de minute de do- 
îhinare a gazdelor, Văduva 
face o cursă de la cen
trul terenului pe dreapta, 
pasează lung, pe sus, liii 
Chirițoiu care reia priri- 
tr-uii șut puternic din ca
reul de, 16 m în colțul din 
dreaptă porții șj, 2—0, Pri
ma repriză se încheie cu 
un șut puternic al junio
rului Birsan la poarta oas
peților, dar mingea este

înee- 
ierbii 
curse

respinsă de portar.
Repriza secundă a 

put eu pase la firul 
și cu spectaculoase 
ale înaintașilor echipei gaz
dă. In min. 51 Topor îl 
deschide pe Bîrsan aflat la 
marginea careului de 16 m 
al oaspeților, sutează pu
ternic spre poartă, mingea 
este stopată cu mina de 
Roman și arbitrul acordă 
penalty. Lovitura de la 11 
metri este executată de 
Voictî, ăcesta ri ciică scorui 
la 3—f). Gazdele pierd din 
elan și oaspeții mută jo
cul timp de un sfert de o- 
ră în jumătatea de teren 
advers, expediază și cîte- 
va șuturi bombă însă pe 
lingă poarta... lui Oltean

(Paul, Corpodean, Lăeătpș). 
In ultima parte a meciu
lui, gazdele pornesc din 
nou la atac cu pase lungi 
de o parte și de alta 
a terenului,! mingea ajunge 
la Topor, acesta încearcă 
de unul singur o acțiune 
de pătrundere în careu, es
te faultat de Degan și ar
bitrul acordă lovitură de 
la 25 m. Execută Chiri
țoiu (min. 88) puternic prin 
zid și ''mingea se oprește 
in plasă, 4—0. '

A arbitrat bine la ?cen- 
tru Petre Făniță, ajutat de 
Iulian Pîrlog (ambii din 
Timișoara) și T.' Dragbș 
(LugOj). ■ ■ _ ' '

loan BAI.Of. 
corespondent

Partida disputată simbăta și dumihiea, pe arena 
de popice din Lupeni, între „Minerul11 Lupeni și „Jiul" 
II Petri la ne-a oferit prilejul unui scurt intermezzo 
eu . antrenorul echipei din Lupeni, Bela Schuller..I.

— Care sînt noutățile 
acestui sport la Lupeni?

— După cum vedeți, la 
băieți disputăm etapa a 
II-a a campionatului muni
cipal. Avem Insă noutăți 
deosebite la fete. De curînd 
am participat cu echipa fe
minină „Minerul" la faza 
individuală a semifinalelor 
pe țară care a avut loc la

au cîștigat cu 4931 pd — 
4290 pd. lată punctajele 
obținute*. Bela Schuller II 
893 pd. (recordul pistei!), 
Bela Schuller I — 888 pd, 
Nicolae Bălan •— 838 pd, 
loan Vlaja — 808 pd, Io
sif Vineze, 780 pd și Miti
că Popa — 724 pd. La e- 
chipa de juniori „Jiul** Pe
trila cel mai bun punctaj 

Brașov. Dacă la individual —■ Vasile Kineses 830 pd. 
rezultatele obținute sînt 
modeste, la „perechi** am 
obținut un rezultat exce
lent. Două dintre cele trei 
■fete, Rodica Chibulcutean 
și Margareta Kovacs (a 
mai participat Lidia Mo
rar) concurînd în proba de 
„perechi", alături de alte 
17 perechi au reușit, să
obțină (prin clasarea' pe
locul 7) calificarea la fa
za finală, care va avea loc 
la București, în 14 a Xll-a.

■— Un rezultat remar
cabil, nu-i așa ?

— Da, dacă avem în 
dere că echipa noastră 
minină este tînără și 
și-a măsurat torțele cu 
mai puțin de 9 echipe 
vizionare A !

Și, în . încheiere, rezulta
tul meciului la băieți. Ei

Robert TAVIAN

Evoluție sub
„MINERUL" LUPENI —

„TEXTILA"
2—0 (1—0) O 
cluzie : cele 
nu pot Salva .... .... ... 
nibilă ce a lăsat-o evolu
ția gazdelor. Nici timpul 
admirabil, nici adversarul 
modest (ultimul loc în cla
sament !) nu au putut să-i 
determine pe jucătorii „Mi
nerului*1 Lupeni să preste
zeduminică un joc cit mai 
aproape de... ipotetica lor 
valoare. De ce... ipotetica 
valoare ? Pentru că în rea- 

' iitate, prin ceea ce au ară
tat în meciul de duminică, 
elevii antrenorilor P. Li- 
bardi și I. Rus au demons
trat că au valoarea unor 
jucători din partea supe-' bliniată : 
cioară a 
județean 1 Tocmai această 
evoluție a generat multi 
nervi în rindprile spectato
rilor de duminică diminea
ța. O echipă, din care. 9

CISN.ADIE 
primă con- 
două * goluri 
impresia pe

campionatului...

' , .. .—~ -----■»

orice critică
(nouă) jucători au evoluat 
în divizia B nu a reușit, 
timp de zeci de minute, să 
desfacă o, apărare care â- 
vea la activ pînă atunci 
31 de goluri primite. De 
ce? Pentru că cele două 
extreme Mușat și Sebeștyen 
nu au expediat nici o cen
trare în 90 de minute, pen
tru că tot ei au găsit de 
cuviință să parlamenteze 
eu publicul care le cerea 
— pe bună dreptate — să 
joace pe măsura posibili
tăților tor și a condiți
ilor (poate .prea bune!) cț 
le sînt create. Pe lîngă a- 
cește considerații, încă ti
na „venită" din tribună, 
dar care merită a fi su-

. : „Dintr-o echipă
cu 10 lupeneni am ajuns 
să avem în teren doar... 3 
localnici. Și echipa merge 
tot mai prost,. Pînă ci'.id ?“. 

■■.■■;h\jAl.;-T^ȘfAR,

ve„
fe-
că 
nu 
di-

„MINERlL“ PAROȘENI 
— „VICTORIA** CALAN 
2—0. (1—0). Încurajați fre
netic de spectatori, jucăto
rii ' „Minerului** Paroșeni 
pun stăpînire pe joc. chiar 
din primele minute. Expe
rimentatul apărător Ma
ria nu numai că a' avut 
rolul de dirijor al apără
rii, dar el în acest meci 
a fost un adevărat cons-

pa. acest „duș*1 ei ies mai 
des la atac, construiesc fa
ze spectaculoase la poar-c 
ta echipei din Călan, dar

pătrundere în careul oas
peților. In min. 10 — Gi- 
tan este bine deschis de 
L ă z ă r o i u, pătrunde
in careul de 16 m, dar es- nici una nu a fost fruetfc 
te .
ni. Lovitura este transfor-

. mată de Florescu și,
1—0. Pînă la sfîrșitul pri
mei părți a jocului cei ce 
domină și au multe ocazii 
de a înscrie sînt tot ju-

oprit prin fault și 11

de

tructor și un bun dispecer. eătorii gazdă, dar aici a 
Datorită bunei organizări 
a jocului și continuei miș
cări în teren echipa mine
rilor din Paroșeni găseș- 

/te cu ușurință culoarul de

intervenit „neșansa**.
La pauză antrenorul 

Tiberiu Benea le face „un 
duș rece" elevilor lui. Du-

ficată. Totuși grație unei 
combinații a noilor intro
duși Ion Popescu și Pop 
care pur și simplu jonglea
ză mingea și o trimite lui 
Benone, acesta cu urt 
dribling îl dezechilibrează 
pe apărătorul Mavrușca șl 
în min. 65 pecetluiește 
scorul, 2—0.

Vasile BELDIE
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Acțiuni pentru apărarea 
păcii9 împotriva 

armelor
STOCKHOLM 15 (Ager

pres). — La Stockholm 
s-au desfășurat lucrările 
unei conferințe a organi
zației „Inginerii din Sue
dia împotriva armelor nu
cleare". Președintele or
ganizației, Rolf Bjornstaedt, 
membru al conducerii .Ins
titutului internațional din 
Stockholm pentru cercetări 
în domeniul păcii (SIPRI), 
a subliniat necesitatea de 
a se desfășura o luptă ac
tivă împotriva pericolului 
de utilizare a armelor nu
cleare, pentru reducerea 
arsenalelor atomice, pînă 
la distrugerea completă a 
acestora. Sarcina noastră 
— a relevat vorbitorul — 
este de a arăta lumii la 
ce urmări primejdioase 
poate duce folosirea celor 
mai noi achiziții ale știin
ței și tehnicii în scopuri, 
militare.

★

TOKIO 15 (Agerpres). — 
în prefectura Șimane din

Un mesaj al
președintelui 

R.P.D. Coreene
PHENIAN 15 (Agerpres).

— Președintele R.P.D, Co
reene, Kim Ir Sen, a ară
tat, într-un mesaj adresat 
Conferinței internaționale 
a tineretului consacrată 
reunificării pașnice și in
dependente a Coreei, ce a- 
re loc la Tokio, că „cea 
mai rezonabilă cale" pen
tru reunificarea țării este, 
în prezent, „Retragerea 
trupelor americane din Co
reea de Sud, încetarea a- 
mestecului american în 
treburile interne ale Co
reii și crearea Republicii 
Confederalc Koryd, . prin 
unirea Nordului cu Sudul"
— informează agenția 
A.C.T.C.

în cadrul conferinței in
ternaționale a tineretului 
de la Tokio, a fost trimis 
un mesaj din partea Uniu
nii Tineretului Comunist 
din România.

4
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Transnaționalele si publicitatea j

Aproximativ 97 miliar
de de dolari — o treime 
din datoria externă a ță
rilor latino-americane — 
se cheltuiesc anual pen
tru publicitate — relevă 
rezultatele unor investi
gații efectuate în paralel 
de Centrul de studii e- 
conomice și sociale al 
lumii a treia (CEESTEM) 
și revista mexicană „Co- 
mercio exterior". Circa 
50 de mari agenții de 
specialitate, dintre care 
23 din S.U.A. monopoli
zează piața internațională 
a publicității.

Potrivit datelor estima
tive, creșterea globală a 
cheltuielilor mondiale în 
acest domeniu este enor
mă : de la 14 miliarde 
dolari în 1956 a ajuns la 
64 miliarde dolari în 
1976, pentru ca în pre

nucleare
Japonia a fost formată or
ganizația „Medicii pentru 
preîntîmpinarea unui răz
boi nuclear". La congresul 
de constituire, desfășurat 
in orașul Matsue, partici- 
panții și-au exprimat ho- 
tărîrea de a participa ac
tiv la lupta pentru interzi
cerea și lichidarea armelor 
nucleare.

■ir
TOKIO 15 (Agerpres). — 

Peste 80 000 de japonezi 
din toate zonele țării au 
luat parte la un miting or
ganizat în parcul Yovogi 
din Tokio, în sprijinul ce. 
rerii de interzicere a ar
melor nucleare. Participan- 
ții s-au pronunțat, de ase
menea, pentru semnarea u. 
nui acord internațional îm
potriva folosirii . armelor 
nucleare de distrugere în 
masă. In cadrul mitingu
lui, a fost adoptat un apel 
Către poporul japonez de a 
se împotrivi planurilor 
S.U.A. vizînd staționarea, 
la baza Misawa, din insula 
Honshu, a avioanelor de 
luptă „F-16", dotate cu 
focoase nucleare.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII SRI LANKA, 
Junius Jayawardene, . a 
dat publicității o declara
ție în care anunță că, la 
22 decembrie, va avea loc 
referendumul asupra pre
lungirii mandatului actua
lului parlament pe o pe
rioadă de șase ani, fără 
a se mai organiza alegeri 
generale.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII ISLAMICE IRAN, 
Seyyed Aii Khamenei, I-a 
primit pe Lazar Moisov, 
secretarul federal iugoslav 
pentru afacerile externe, 
aflat în vizită oficială la 
Teheran, Cu acest prilej, 
președintelui Khamenei i-a 
fost înmînat un mesaj din 
partea prezidiului R.S.E. 
Iugoslavia — menționează 
agenția Taniug.

„Țările din America 
singure

QUITO 15 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la 
Quito, ministrul ecuado- 
rian ai relațiilor externe, 
Luis Valencia Rodriguez, 
a reafirmat hotărîrea gu
vernului său de a respec
ta ferm în relațiile interna
ționale principiul neinter- 

zent să atingă cifra de. 
97 miliarde, dolari.

.Un fenomen îngrijoră
tor îl reprezintă faptul 
că interesele crescînde a. 
le societăților'transnațio
nale au făcut ca în ulti- 
ma vreme sumele alocate

NOTĂ EXTERNĂ

publicității să sporeas
că într-un grad foarte 
mare. ‘

In America Latină — 
relevă agenția I.P.S. — 
în 1979 publicitatea a în
ghițit 4,154 miliarde do
lari, adică de trei ori mai 
mult decît în Asia și A- 
frica luate la un loc, a- 
propiindu-se de 8 ia su
tă din cheltuielile res
pective din statele indus

Obiective ale industriei 
bulgare

SOFIA 15 (Agerpres). —' 
în R.P. Bulgaria se acor
dă o atenție deosebită o- 
bieetivelor din domeniul 

’energeticii, industriei cons, 
tructoare de mașini, meta
lurgiei și industriei chimi
ce, relevă „Sofia Pres“.

Una dintre cele mai im
portante sarcini ale ener
geticii bulgare este darea 
in folosință, pînă la sfîr- 
șitul anului, a celui de-al 
patrulea reactor de la Cen
trala electrică nucleară de 
lingă Cozlodui. Astfel, pu
terea instalată a centralei 
va ajunge la 1 760 MW. Se 
va trece apoi la construi
rea celui dc-al cincilea' 
bloc energetic, ce va avea 
singur o capacitate de 1 000 
MW. In paralel, vor fi ex
tinse cu noi capacități ter
mocentrala „Martiz-Iztoc-2“ 
și se va trece la materiali, 
zarea obiectivelor energe
tice proiectate în zona cas
cadei „Belmechen-Sestri- 
mo", precum și la construc
ția termocentralelor din 
apropierea orașelor Hasco- 
vo, Pazargic și Stara Za- 
gora.

Industria constructoare, 
de mașini va beneficia de 
noi capacități la combina

PREȘEDINTELE LIBA
NULUI, Amin Gemayel, 
și-a încheiat vizita între
prinsă în Arabia Saudită, 
plecînd spre Beirut. El a 
avut două runde de convor
biri cu regele Fand, în 
cursul cărora a fost abor
dată situația din Liban,' 
informează agențiile' : de 
presă.

într-o declarație făcută 
la încheierea vizitei, șe
ful statului libanez a ex
primat aprecierea țării sa
le față de sprijinul acor
dat de Arabia Saudită e- 
forturilor Libanului pentru 
recîștigarea suveranității și

Centrald să-și rezolve 
problemele"

venției în treburile interne 
ale altor- state. „Este ne
cesar — a spus Valencia 
Rodriguez — ca țările din 
America Centrală, spre 
exemplu, să fie lăsate să-și 
rezolve singure, în mod su
veran și independent, pro
blemele-lor.

trializate. între anii 1960 , 
și 1977 fondul publicitar | 
în regiunea Latino-ameri- . 
cană s-a concentrat în | 
patru țări : Argentina, •
Brazilia, Mexic și Vene- I 
zuela, care în ultimul an * 
au reprezentat împreună ‘ 
89,9 la sută din factura j 
totală a societăților pu- J 
blicitare transnaționale | 
din regiune; Pe lingă a- , 
ceastă concentrare în cele j 
patru state amintite, cinci . 
agenții publicitare consi- | 
derate a fi cele mai mari • 
ce operează în America I 
Latină. — J. W. Thomp- ’ 
son, Mccann Erickson, > 
Kenyon and Eckart. Leo ' 
Burnet și Grey Publici- j 
dad vor acumula la sfir- . 
șitul acestui an 66 la su- | 
tă din factură și 64 la > 
sută din veniturile tola- I 
le.

Șt. G. ■ 

tele de mașini grele de 
lingă Radomir și Ruse, la 
fel ca și Uzina de oțeluri 
speciale „Blagoi Popov" de 
la Pernic și a Uzinei de 
oțel turnat din orașul Ra- 
covski, unde vor fi cons
truite noi secții pentru e- 
xecutarea sistemelor de 
mașini de microelectronică, 
de turnare a metalelor.

Se află într-o fază avan
sată reconstrucția și mo
dernizarea, în cea de-a do
ua etapă, a Combinatului 
de concentrate din cupru 
din apropierea orașului 
Srednogorie, precum și re
construirea și modernizarea 
combinatelor „Kremikovți" 
și „V.I. Lenin“ de la Per
nic, unde se prevede darea 
în funcțiune a două fur
nale eu arc voltaic.

Paralel cu acțiunile de 
realizare a obiectivelor in. 
dustriale, va continua și 
construcția de locuințe, 
pînă la sfîrșitul anului ur- 
mînd să fie. date în folo
sință 72 600 apartamente. 
Vor fi construite, de ase
menea, obiective pentru a- 
limentarea cu apă în jude
țele Sumen, Mihailovgrad. 
Chiustendil, întreprinderi a- 
le industriei alimentare și 
ușoare.

libertății, pentru recons
trucția și dezvoltarea lui.

PARLAMENTUL BOLI
VIAN S-A PRONUNȚAT 
TENTRU NAȚIONALIZA
REA întreprinderii nord- 
americane de furnizare a 
energiei electrice „Bolivian 
Power Co", care acționea
ză în Bolivia, — transmite 
agenția Prensa Latina. Mă
sura a fost avansată de 
președintele țării, tHernan 
Silex Zuazo, în cadrul pro- 
g ranwi-ui -££•£? Aotnie -gwucr-. 
namental de urgență, care 
urmărește relansarea eco- 
norniei naționale.

RITMUL DE CREȘTERE 
A ȘOMAJULUI a atins în 
Luxemburg nivelul cel 
mai ridicat din țările Pie
ței comune — apreciază 
Direcția națională pentru 
problemele muncii din Lu
xemburg. Numărul șome
rilor în această țară a 
crescut în luna octombrie 
— potrivit datelor comuni
cate — cu 16,4 la sută, a- 
jungîndu-se. în prezent, la 
pește 2 500 de persoane fă. 
ră locuri de muncă.
- * t

WASHINGTON 15- (Ager, 
preș). — Două fragmente 
de sol de pe Marte și unul 
provenind de pe Lună au 
căzut pe Pămint în urmă 
cu milioane de ani fiind 
descoperite în zilele noastre 
în Antarctica.

De mai mulți ani, cerce
tători de la N-A-ȘiA. stu- 
diază la Houston doi me
teoriți care, potrivit, decla
rațiilor lor, nu pot proveni 
decît de pe planeta Măr

ite/?' ;
Intre alte argumente, se 

arată că în compoziția 
chimică a acestor roci s-ar 
găsi exact aceleași elemen
te ea cele existente pe pla
neta Marte, după datele 
furnizate de cele ' două 
sonde „Viking".

Un alt cercetător esti
mează ,1a rîndui său, că ar 
fi identificat un fragment 
provenit din solul lunar. 
El a avansat această ipo
teză după ce a remarcat, 
la microscop, aceleași ele
mente ca cele descoperite 
în rocile selenare aduse de 
„Apollo 16". I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Așteptînd un 
tren-; Unirea : Orchestra 
fără nume.

LONE A : Milă pentru 
cei vii. -

ANINOASA : Cununa 
• Patriei» ■
VULCAN : Waterloo, I-II.

LUPENI — Cultural: 
Vacanță cu clinele.

URICANI : Unde ești, 
dragoste.

TV
11,00 Telex.
11,05 Școala satului — 

; școală pentru sat.
11,30 Moștenire pentru 

viitor ; Aurel Vlai-
... cu.

12,00 Prin munca noastră 
clădim viitorul. A- 
pelul Frontului De.

. CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

contribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

K/.ioa oubUcitate
VÎND casă, strada N., 

Bălcescu nr. 20 Vulcan — 
preț convenabil. (1399)

SCHIMB garsonieră conf, 
I -Petroșani, stș. Saturn bl. 
9/51, cu similar Vulcan 
(centru). Zilnic — telefon 
70 250. (1397)

SCHIMB garsonieră con
fort sporit Petroșani cu 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL, anunță cu adîncâ durere încetarea din via
ță a scumpei lui soții

C1OFLICA VICTORIA.
: înmormântarea, azi ora 15, de la capelă. (1398)

Soția Elisabeta, fiii Pavel, Tudor, Ioan, Florica 
Levente, nepoții Edith, Liliana, Valentin, aduc mulțu
miri tuturor celor care prin prezență și flori au luat 
parte la greaua și neștearsa noastră pierdere a celui 
care a fost bun și iubitor soț, tată și bunic- 

NICOLAE MUNTEAN (1400)

mocrațici și Unității 
Socialiste — o vi
brantă chemare că
tre toți fiii țării.

2,15 Muzică populară.
2,40 Temeinicie la Brad 

în Țara Zarandului 
— de Eugen Urica- 
ru. Reportaj.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,30 Clubul tineretului.
17,20 Cabinet profesional.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Prin munca noas

tră clădim viitorul. 
Apelul Frontului 
Democrației și U- 

nitățil Socialiste —- 
o vibrantă chema
re către toți fiii ță
rii.

20.35 Tezaur folcloric.
21,05 Panoramic econo, 

mic.
21.35 Roman foileton „Do

cherii'' — episodul 
3. b - /.■■■■■■/?'/ .....

22,00 Telejurnal.

similar sau apartament 
Deva. Irif. Aleea Trandafi

rilor 5/24,. după orele 19. 
(1402)

PIERDUT foaie ■ mattico. 
lă 8 clase pe numele Ciu- 
botaru Emilia, eliberată de 
Școala generală nr. 5 Pe- 
trila în anul 1977. O de
clar nulă. (1401)
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