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A
Cu planul pe 10 luni îndeplinit

Iată că după ce colectivul de mineri și mecanizatori din cariera 
Cimpu lui Neag a raportat cu mult timp înainte îndeplinirea sarcinilor 
de plan anuale, prin extragerea suplimentară a peste 110 000 tone de 
cărbune cocsificabil, tot mai multe colective de mineri din Valea Jiului 
raportează în aceste zile îndeplinirea sarcinilor de plan pe 10 luni.

■ CEL MAI MARE PLUS a fost ob
ținut de brigăzile conduse de Constantin 
Popa, Paul Grasu, Teodor Boncalo și 
Aurel Manda din sectorul IV al I.M. 
Lupeni, colectiv care, prin depășirea 
ritmică a productivității muncii, a ex
tras peste sarcinile de plan la zi 50 838 
tone de cărbune pentru cocs.

• Colectivul de mineri, 
ingineri și tehnicieni din 
sectorul V al I.M. Vul
can raportează depășirea 
sarcinilor de plan la pro
ducția fizică cu 17 541

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEALJȘESCU 
in Republica Cipru

tone de cărbune. Aceas
tă depășire este rodul 
bunei organizări a mun
cii In brigăzile conduse 
de Traian Borșa, Paras- 
chiv Ciurescu, Petrache 
Marin și Ioan Bud.

fi RITMICITATEA în depășirea sar
cinilor de plan caracterizează activita
tea minerilor de la sectorul IV al I.M. 
Lonea, care lună de lună au raportat 
depășirea sarcinilor de plan. Cu cele 
1475 tone extrase suplimentar în aceas
tă lună, plusul acumulat de la începu
tul anului se ridică la peste 31 000 tone 
de cărbune.

• Cu planul pe 10 
luni îndeplinit înainte de 
termen se înscriu și mi
nerii sectoarelor IV și V 
de la I.M. Lupeni șl ai 
sectorului III de la I.M. 
Uricani.

Sosi
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretai- gene
ral ..1 Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, s-a re
întors, marți, în Capitală, 
din vizitele oficiale de
prietenie întreprinse în
Republica Malta, Republi
ca Arabă Egipt, Republi
ca Democratică Sudan și 
!’ publica Cipru.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Teaușescu au fost

Ceremonia plecării din Nicosia
Marți, 25 octombrie, s-a 

încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut-o, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica

Semnarea Declarației Comune 
roma no*cipriotc

In cadrul unei ceremo
nii care a avut loc la Pa
latul prezidențial din Ni
cosia, după încheierea 
convorbirilor oficiale, pre
ședintele Republicii Socia

rea în Capii
întîmpinați cu căldură de 
tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, de 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători de 
instituții centrale. orga
nizații de masă si obștești.

Pe aeroportul Olopeni se 
aflau numeroși oameni ai 
muncii bucureșteni, care 
au venit să ureze un căl
duros bun venit conducă
torului parldului și sta
tului nostru. Reprezen
tanții numeroaselor colec
tive de muncă bucurește-

Cipru, la invitația pre
ședintelui Spyros Kypria- 
nou, și a doamnei Mimi 
Kyprianou.

Această primă vizită e- 
fectuată de șeful statului 
român în Cipru se îns-rie 
de pe acum, ca o contri

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. șl pre
ședintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, au 
semnat Declarația Comună 
româno-cipriotă.

lll «1

ne au exprimat, in nume
le întregului popor, deose
bita satisfacție și mîndrie 
patriotică față de rezulta
tele fructuoase ale aces
tor vizite, care se înscriu 
ca evenimente de primă 
însemnătate în cronica re
lațiilor dc prietenie ale 
României cu- statele vizi
tate, cu toate statele lumii. 
In același timp, s-a dat 
expresie deosebitei apre
cieri față de noua acțiune 
de politică externă între- 

(Continuare in pag. a 4-a) 

buție de seamă la cauza 
păcii, securității și coope
rării în Europa și în în
treaga lume.

La ora 13,30, aeronava 
prezidențială a decolat de 
pe aeroportul din Larnaca, 
îndrepți nd u-se spre patrie.

In încheierea ceremo
niei, șefii de stat ai celor 
două țări au făcut impor
tante declarații în fața 
presei.

Să facem țotuț pentru apărarea celoir mai de preț bunurț ale 
omenirii: pacea, existența liberă și demnă!

Marea adunare a oamenilor muncii
din municipiul Petroșani, pentru dezarmare și pace

Răspunztnd Apelului 
pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației 
șl Unității Socialiste, nu
meroși oameni ai muncii 
din municipiul Petroșani 
au participat ieri la o vi
brantă adunare, în cadrul 
căreia au dat expresie a- 
deziunii depline față de 
inițiativele și demersurile 
întreprinse pe plan inter
național de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în ve
derea intensificării luptei 
popoarelor pentru înfăp
tuirea dezideratului primor
dial al omenirii s apăra
rea păcii, asigurarea unui 
climat trainic de destin
dere, înțelegere și largă 
colaborare Intre toate na
țiunile lumii contempo
rane.

Adunarea oamenilor 
munci! din reședința mu- 

nicipulul a avut loc In 
piața Teatrului de stat. 
Coloane masive de oameni 
ai muncii din întreprin

deri și instituții, purtînd 
cu dragoste portrete ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, lozinci, 
drapele și stegulețe s-au 
îndreptat tumultuos spre 
locul de intîlnire. In frun
tea pârtiei panților se află 
numeroși mineri, ingineri, 
tehnicieni și maiștri de la 
cele două întreprinderi 
extractive Dîija și Live- 
zeni, reprezentanți ai ce
lorlalte mari colective 
muncitorești de la IUMP. 
,.P^Jt.U.E.E.M., I.P.C.V.J., 
I.G.E .M., Grupul II cons
trucții, ai colectivelor de 
cercetători, cadre didac
tice și medicale, oameni ai 
muncii d!n ramuri ale in

dustriei ușoare, din trans
port, comerț și cooperație, 
studenți și elevi, cetățeni 
și femei casnice din toate 
cartierele orașului. Pe 
pancartele purtate de de
monstranți se putea citi 
„Ceaușescu — pace!“; 
„Stima noastră și mîndria 
— Ceaușescu, România"; 
„NU rachete în Europa!"; 
„NU războiului !“; „Vrein 
pace pe pămint !“. Sînt 
gînduri, simțăminte puter
nic trăite în aceste zile, 
de milioane de oameni ai 
muncii din întreaga țară, 
care, în entuziaste adunări 
pentru dezarmare și pace 
au susținut cu toată tăria 
ideile cuprinse in Apelul 
F.D.U.S., și-au exprimat 
deplina adeziune față de 
î.treaga politică Internă 
și externă a partidului și 
statului nostru, al cărei 

strălucit arhitect este cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate 
marcantă a lumii contem
porane, care a contribuit 
și contribuie în mod con
secvent la afirmarea în lu
me a României socialiste, 
la creșterea prestigiului 
țării noastre pe plan mon
dial.

La adunare au luat par
te secretari ai comitetului 
municipal de partid și 
membri ai biroului comi
tetului municipal, membri 
ai Comitetului Executiv al 
Consiliului popular muni
cipal, ai biroului consi
liului municipal al F.D.U.S., 
activiști de partid, repre
zentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România

București

MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU,

întruniți într-o vibrantă adunare pentru dezar
mare și pace, oamenii muncii din orașul Petroșani, 
centrul de reședință al municipiului minerilor din 
Valea Jiului, dau o puternică expresie sentimente
lor de recunoștință și înaltă gratitudine pentru în
treaga dumneavoastră activitate dc patriot înflăcă
rat, pentru strălucitele inițiative întreprinse pe plan 
internațional, consacrate intensificării eforturilor in 
vederea salvgardării păcii și securității tuturor po
poarelor. Ne afirmăm și cu acest prilej, aprobareâ 
deplină față de ideile profund umaniste ce stau la 
baza acțiunilor pe care le promovați dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe secretar gene
ral, personalitate marcantă a lumii contemporane, 
conducător de recunoscut prestigiu internațional, 
care ați adresat o nouă chemare tuturor statelor, 
guvernelor și popoarelor pentru a face totul, acum 
pînă nu este prea tirziu, pentru realizarea dezar
mării și salvarea omenirii de primejdia unui război 
pustiitor, pentru asigurarea climatului de încredere 
între națiuni, un climat prielnic colaborării și co
operării apărării și dezvoltării civilizației umane.

Minerii din Valea Jiului, toți oamenii muncii 
din această străveche vatră a cărbunelui românesc 
susținem cu tărie Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ela
borat din inițiativa dumneavoastră, document grăi
tor prin care ne recunoaștem propriile noastre as
pirații de pace, dorința noastră fierbinte de a ne 
clădi in liniște viitorul, în înțelegere cu toate popoa
rele lumii. Vedem, zi de zi, cum orașele noastre 
capătă o înfățișare nouă, înfloritoare, în cadrul ain-

PARTICIPANȚ1I LA ADUNAREA 
PENTRU DEZARMARE ȘI PACE DIN 

MUNICIPIUL PETROȘANI

(Continuare in pag a 2-a)
(Continuare în pag □ 2-a)
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Sa facem toțuj pentrțu apărarea celor mai de preț bunuri ale 
omenirii: pacea, existența liberă și demnă I 

Marea adunare a oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani, pentru dezarmare și pace
(Urmare din pag. I)

Deschizînd adunarea, to
varășul Lazăr Filip, prim- 
vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consi
liului popular municipal, 
vicepreședinte al Consi
liului municipal al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste a reliefat 
ecoul larg de care se 
bucură pe plan național și 
internațional inițiativele 
de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. însăși 
solia de pace întreprinsă 
in aceste zile de președin
tele României socialiste în 
țări prietene din zona 
mediteraneană și de pe 
continentul african ilus
trează stăruința cu care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu acționează pen
tru apropierea popoarelor 
și întărirea legăturilor de 
prietenie, pentru intensi
ficarea colaborării pe 
multiple planuri, în avan
tajul reciproc al națiunilor. 
Asemenea inițiative cons
tructive au cbnstituit nota 
dominantă a politicii ex
terne a țării noastre, fiind 
Unanim recunoscute, pe 
plan mondial, demersuri
le României în cadrul Or
ganizației Națiunilor Uni
te, propunerile țării noas
tre pentru realizarea de
zarmării, în mod deosebit 
a celei nucleare, pentru re
tragerea și distrugerea a- 
menințătoarelor rachete cu 
putere de distrugere în 
masă, pentru reducerea 
cheltuielilor militare care 
au atins în acest an astro
nomica cifră de peste 800 
miliarde dolari, constitu
ind la acest aberant nivel 
un grav pericol pentru 
pacea și liniștea planetei.

Luînd cuvîntul în cadrul 
adunării, maistrul minier 
Mihai Cozma, de la I.M. 
Dîlja a dat glas gînd uri
lor de pace ale tuturor 
minerilor care muncesc în 
abatajele Văii Jiului:

.— Noi, minerii muncim 
eu abnegație pentru a con
tribui cit mai mult la dez
voltarea economică a pa
triei și creșterea bunăstă
rii. Sîntem pe deplin în
dreptățiți să ne pronunțăm 
împotriva războiului, îm
potriva armelor nucleare 

de orice fel. Nu tunurile 
sau rachetele trebuie să 
hotărască soarta omenirii 
ci munca pașnică, capaci
tatea de creație a oameni
lor. Pe pămînt este lOc 
pentru toți șl fiecare po
por, mai mare sau mai 
mic trebuie să fie liber 

fău;ească destinul la 
adăpost de orice amenin
țare. în numele ortacilor 
mei, al familiilor și copi
ilor noștri ne alăturăm 
conducătorului partidului 
și statului nostru și cerem 
tuturor guvernelor să facă 
astfel îneît pe pămînt să 
triumfe rațiunea, să dom
nească pacea și înțelege
rea între popoare".

Aceste gînduri' înălță
toare au fost susținute și 
de ceilalți vorbitori. Anton 
Bacu, directorul 
I.P.S.R.U.E.E.M. a spus : 
„Exprimam de la această 
tribună voința fermă a 
constructorilor de mașini 
din întreprinderea noas
tră de a susține cu toată 
tăria inițiativele de pace 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, la în
lăturarea primejdiei nu
cleare și asigurarea drep
tului la viață liberă și in
dependentă a tuturor oa
menilor și națiunilor". „Ca 
mame și soții, a arătat 
Voichița Micheș, președin
ta Comitetului municipal 
al femeilor, dorim ca tot 
ce am înfăptuit mai mă- 

'reț pe acest pămînt româ
nesc, orașele noastre în
floritoare, viața nouă și 
luminoasă a copiilor noș
tri să fie ferite de perico
lul atomic. Spunem un 
NU hotărît cursei înarmă
rilor și amplasării de noi 
rachete în Europa, ne 
pronunțăm pentru realiza
rea dezarmării șl asigura
rea pății pe întreaga pla
netă". Gîndurile copiilor 
au fost emoționant împăr
tășite de pioniera Anca 
Torsan, elevă la Școala 
generală nr. 7 din locali
tate : Trăim un puternic 
sentiment de încredere în 
viitor. Știm că părintele 
iubit al tinerei generații, 
tovarășul Nicolae

Ceaușescu, luptă neobosit 
pentru apărarea păcii, pen
tru întărirea prieteniei în
tre popoare. în școală, ne 
pregătim să devenim 

schimbul de nădejde al 
părinților noștri, și să con
tinuăm astfel măreața o- 
peră a construcției socia
liste și comuniste. De aceea, 
spunem un NU răspicat 
războiului, DA păcii, vie
ții libere pe pămînt". în 
numele studenților Insti
tutului de mine din Petro
șani, Lazăr Ciroie, pre
ședintele Consiliului A.S.C. 
pe institut a exprimat ade
ziunea totală față de poli
tica științifică a partidului, 
față de inițiativele de 
pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tu
turor celor care se pregă
tesc să devină specialiștii 
de mîine ai industriei 
noastre miniere.

Participanțil la marea 
adunare pentru dezarmare 
șl pace din Petroșani au 
susținut cu multă însufle
țire gîndurile exprimate 
de cei care au luat cuvîn
tul. S-a scandat minute 
în șir : „Ne mîndriin cu 
tot ce face, Ceaușescu 
pentru pace !“, „Ceaușescu 
— omul păcii !“, „Pace și 
securitate !**, „Dezarmare 
—pace 1". Ovații înde
lungi, adresate ca semn de 
înaltă apreciere față de 
activitatea constructivă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au însoțit în

treaga desfășurare a aces
tei ample manifestări ca
re a avut loc în re.ședfnța 
municipiului, întrunind o- 
pinia largă a oamenilor 
muncii din Valea Jiului, 
hotărîrea lor fermă de a 
susține neabătut înfăptui
rea politicii interne și ex
terne a partidului și sta
tului nostru.

într-o atmosferă de vi
brant patriotism, partici- 
panții la adunare au a- 
doptat textul unei tele
grame adresată Comite
tului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste Româ
nia.

Participanțil la aduna
rea pentru dezarmare și 
pace din municipiul Pe
troșani au adresat mesaje 
președintelui celei de a 
38-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., scrisori 
ambasadelor U.R.S.S. și 
S.U.A. la București, pre
cum și ambasadelor tutu
ror statelor europene acre
ditate la București, prin 
care se cere să se între
prindă acțiuni ferme pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru retragerea și 
distrugerea rachetelor nu
cleare în vederea asigură
rii unei păci durabile, în
tăririi securității pe conti
nentul european, intensifi
cării colaborării și coope
rării între toate popoarele 
lumi' contemporane.

TELEGRAMA
(Urmare din pag. 1)

plului proces de dezvoltare și modernizare edilitar- 
urbanistică a Văii Jiului, rod ai politicii înțelepte a 
partidului, al grijii dumneavoastră cu adevărat pă
rintești față de munca și viața noastră. Sîntem pe 
deplin conștienți că înfăptuirea măsurilor stabilite 
pentru modernizarea orașelor noastre și creșterea 
calității vieții, ca dealtfel a tuturor obiectivelor 
programului de edificare a unei Românii moderne, 
nu poate fi asigurată decît intr-o lume a păcii, din 
care să fie definitiv înlăturat pericolul războiului. 
Iată de ce, dăm glas voinței noastre nestrămutate 
de a sprijini toate acțiunile ce le veți întreprinde 
atît pe plan extern, pentru realizarea dezarmării și 
asigurarea unei păci trainice cit și în cadrul politicii 
noastre interne pentru grăbirea ritmului de progres 
al țării și întărirea economică a României socialiste, 
în vederea creșterii și pe mai departe a rolului și 
contribuției națiunii noastre la soluționarea marilor 
probleme cu care se confruntă omenirea.

Vom da patriei mai mult cărbune, ne vom 
strădui să sporim mereu cota de participare a mu
nicipiului Petroșani, a Văii Jiului la dezvoltarea și 
înflorirea patriei noastre, conștienți că prin fiecare 
tonă de cărbune extrasă în plus ne vom îndeplini 
o îndatorire muncitorească, profund patriotică și u- 
mană.

Folosim acest prilej, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, pentru a vă asigura din 
nou de întregul nostru devotament și ne exprimăm 
recunoștința fierbinte pentru tot ceea ce întreprin
deți în folosul dezvoltării libere, nestingherite a 
popoarelor, hotărirea noastră nestrămutată de a fa
ce totul pentru apărarea păcii și întărirea econo
mică a țării, pentru dobîndirea independenței sale 
energetice, pentru înaintarea fermă a României so
cialiste pe drumul prefigurat de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale partidului, spre 
zările luminoase ale comunismului.
Petroșani, 25 octombrie 1983

- ------------------ —



MIERCURI, 26 OCTOMBRIE 1983 Steagul I o 5 n 3 î

»

!

I
J
*

J

O familie cu.
A

Intr-o „cetate" a mun
cii, precum Uzina 
de preparare a 
cărbunelui Lupeni la o- 

rice oră, din zi sau noap
te, găsești subiecte pen
tru un reportaj. Se găsesc 
atît de multe fapțe de 
muncă îneît luarea unei 
decizii nu-i deloc ușoa
ră.

Sîmbătă, 15 octombrie 
pașii ne-au purtat prin 
incinta unității. Colecti
vul era în sărbătoare. Se 
aniversau 100 de ani de 
la debutul oficial al acti
vității de prepara re din 
Valea Jiului. Deci, un 
subiect de zile mari, cum 
s-ar spune. Dar, Oliviu 
Florea, președintele co
mitetului sindical ne mai 
rezervă o surpriză, do
vedind că este o autenti
că „enciclopedie" a tot 
ce se întîmplă în aceas
tă mare uzină. Ne pro
pune un reportaj despre 
familia Coropiță, un a- 
devărat nucleu al marii 
familii muncitorești 
întreprindere.

acem cunoștință cu 
r mezinul „trupei"

Coropiță. 11 chea
mă Constantin și este 
șef de echipă în secția 
flotație din 1976, dar pre
parator „cu ființa și fap
ta" este din 1965 de cînd 
a absolvit școala profesi-

un veac de
onală.

ru mijlociul famili
ei, pe nume Ion, nu 
putem vorbi, fiind 

solicitat pentru o lucrare 
urgentă. Prezentarea ne-o 
face însă Costică, frate
le mai mic... Deci Ion 
Coropiță are 45 de ani și 
este strungar în prepa- 
rație din 1956. Experien
ța profesională, compor-

sînt puține, benzi trans
portoare pe flux dacă a- 
vem în vedere faptul că 
numărul lor depășește 
cifra de 100. Din 1958, 
de cînd este în prepara- 
ție, se bucură de cele 
mai bune aprecieri.

Pentru că tot am 
mintit de anii 
cînd fiecare din

trei frați lucrează în

Cît primești, 
cît dai societății

tamentul ireproșabil la 
locul de muncă, calități
le de bun organizator 
l-au propulsat astfel 
spirala promovării 
cît azi este secretarul 
ganizației de partid, 
4 întreținere.

pe 
în- 
or- 
nr.

din
Pe cel mai mare din

tre frații Coropi
ță, respectiv pe 

Stancu 
„prindem" 
baie. Este 
dat, ' ca 
Răspunde 
xurîle 
bandă din preparație. A- 
leargă continuu, cînd 
eolo-eînd dincolo. Și nu 
s-ar putea spune că

(47 de ani) îl 
la ieșirea din 
greu de abor- 

argintul viu. 
de toate flu- 

de transport pe

munca

a- 
de 
cei
a-

buni pentru că 
Coropiță — soția
— lucrează și ea 
parație, la flotație, ca de 
altfel și Ioana Coropiță
— soția lui Stancu, o har
nică muncitoare specia
lizată în spălare. Oricum,

a 
la 

activității de 
Valea Jiu- 
care „adu- 
prezent, a- 
de ani de

Ileana 
lui Ion 
la pre-

de ani de muncă 
pentru 

Uzi- 
căr- 

în

o coincidență fericită 
făcut să descoperim 
centenarul i 
preparare, în 
lui, o familie 
nă“, pînă în 
proape 
muncă 
parare 

e 
din 
dăreni de lîngă Ro- 

trei 
de 
ei, 
lu- 
la

100
în Uzina de pre- 
de la Lupeni.
fel teleormăneni 

comuna Măl-

șiorii de Vede, cei 
frați Coropiță (alături 
soțiile ,a doi dintre 
soția lui Constantin 
crînd ca textilistă
I.F.A. „Vîscoza") consti
tuie o familie a muncii, 
demnă de tot respectul și 
admirația.

A munci
pentru

ceastă unitate, să amin
tim și o cifră : 70 1 Adi
că 70
luați la un loc 
frații Coropiță în 
na de preparare a
bunelui Lupeni. Și, 
toată această perioadă 
de șapte decenii nici o 
absență nemotivată, nici 
o abatere disciplinară, 
nici o întîrziere la ser
viciu. Dimpotrivă. Zeci 
și zeci de solicitări la care 
cei trei frați au răspuns, 
„prezent" fiecare la locul 
lui de muncă.

Dar, dacă stăm să ne 
gîndim bine cifra 
amintită trebuie ro

tunjită cu încă cîțiva ani

în familie, 
familie, ia- 

_J a- 
Pentru 

se trage 
pentru 
mîine, 
patriei 
al so- 

socialis-

pentru îamnie, 
* tă un crez de 

dîncă rezonanță, 
că din familie 
seva puterilor 
ziua de azi și de 
pentru înflorirea 
și viitorul prosper 
cietății noastre 
te.

Alexandru TĂTAR

I

I

5
Șeful de brigadă 

Gheorghe Munteanu și 
strungarul Iulian Sca- 
feș, la unul din strun
gurile carusel din ca
drul secției de prelu
crări mecanice de la 
l.P.SR.U.E.E.M.

Foto : N. ȘTEFAN

Fotbal, divizia C

Meci de mare luptă
MINERUL ANINOASA 

— MINERUL MOLDOVA 
NOUĂ 2—1 (0—0). După 
o primă repriză în care 
cei mai activi (9 șuturi la 
poartă, 4 pe spațiul porții 
dintre care două respinse 
cu dificultate de Fodor) 
în teren au fost jucătorii 
din Moldova Nouă, scorul 
a rămas alb. Pauza însă 
6-a dovedit un sfetnic bun, 
iar introducerea Iul Gu- 
ran în locul lui Arhip a 
fost inspirată. Prezența 
acestuia în teren a adus 
un plus de claritate și vi
goare în jocul gazdelor 
care reușesc în min. 50 să 
spargă gheața. înscrie 
Lixandru în urma unei 
combinații între Guran și 
Ion Jenică. Jocul capătă 
de acum aspect pre
dominant ofensiv; 
ambele formații pun totul 
pe atac. Elevii antrenați 
de Cornel Cărare evo
luează din ce în ce mai 
convingător. în urma unei 
acțiuni individuale Gu
ran pasează la Dozsa, a- 
cesta sprintează, dar este 
„cosit" de fundașul Banu, 
astfel că centralul Nanu a- 
flat pe fază dictează pe
nalty. Execută Guran șl 
majorează scorul la 2—0. 
în dorința de a înscrie noi 
goluri, defensiva anino- 
seană trece de multe ori 
in terenul oaspeților. Jo
cul lor avansat este sesi
zat de Bogonea, Adam și 
Dolici, ultimul fructificînd 
o lovitură de colț reduce

din diferență. în ultimul 
sfert de oră, gazdele cons
truiesc acțiuni mult mai 
periculoase, dar portarul 
Marcu nu mai poate fi 
depășit. Ceea ce s-a evi
dențiat și pe parcursul a- 
cestei întîlniri a fost fap
tul că unsprezecele din A- 
ninoasa nu se mobilizează 
constant din primul pînă 
în ultimul minut, iar for
ma unora dintre jucători 
oscilează de la o etapă la 
alta.

Pentru joi se anunță o 
partidă interesantă în „Cu
pa României". Minerul 
Aninoasa va întîlni o e- 
chipă cu o frumoasă carte 
de vizită : „Șoimii" Sibiu.

La juniori: Minerul A- 
ninoasa — Minerul Mol
dova Nouă 3—1.

Teodor TRIFA

PREZENȚĂ. Două 
lebre casino-uri 
gia găzduresc 
zile manifestări 
ționale dedicate 
lui grafic, la care 
prezenți 
Ion și Mihai Barbu, 
vorba de cea de a VI-a 
Expoziție internațională 
de la BERINGEN avînd 
ca temă „Show-ul în

Membrii clubului studențesc „ALP0“, din nou la drum 

Rigoare, scopuri limpezi

și acțiuni concentrate
Școala șl-a reluat pe 

deplin locul pe care-1 o- 
cupă în viața socială pen
tru o bună parte a anu
lui. în spațiul și timpul 
celor studioși, odată cu a- 
ceasta au revenit în actu
alitate și celelalte activi
tăți desfășurate în timpul 
liber, activități menite să 
recreeze, să împrospăteze 
forțele.

Deci „din nou la drum". 
Asa și-au spus și membrii 
clubului de turism alpin 
„ALPO" de la Institutul 
de mine. Din nou la drum 
pe „potecile" anului uni
versitar și pe cele ale 
muntelui. Au rămas cre
dincioși și devotați pasiu
nii lor pentru drumeție și 
turism.

De curînd ei au încheiat 
o activitate pe cit de fru
moasă pe atît de utilă. 
Este vorba despre aportul 
acestui club 
cu pronunțat caracter pa
triotic, de 
marcare și întreținere 
traseelor turistice 
ne din Carpați. Activitatea 
se înscrie în contextul ho- 
tărîrilor luate de Agenția 
centrală B.T.T., C.C. al 
U.T.C., împreună cu mem
brii cercurilor și cluburilor 
de turism din întreaga

la acțiunea,

inventariere,
a 

monta-

țară la instruirea de la Iz
vorul Mureșului din zilele
de 7—10 iunie ale acestui 
an. Avînd în vedere fap
tul că semnalizarea prin 
marcaje a potecilor de 
munte este dificilă, ceea 
ce îngreunează circulația

turistică și generează gra
ve accidente, s-au luat 
ferme hotărîri în sensul 
inventarierii și marcării 
traseelor. Aceste activități 
vor fi desfășurate și rea
lizate pe baza unui pro
gram ce urmează a fi dus 
la îndeplinire pe parcursul 
a 2—3 ani. îndeplinirea 
programului va deschide 
noi și mari posibilități 
pentru turismul de masă.

Operațiunea de inventa
riere a fost deja dusă la 
capăt cu mult succes de 
studenții de la „ALPO" 
care au avut plăcuta, dar 
nu și ușoara misiune, de 
a inventaria masivul Vîl- 
can.

Aura ȘTEFAN 
studentă

| De ia hotărîre 
la faotă

i într-una din ședințe- 
i le ce a avut loc la sec- 
i ția de transport Petro- 
= șani a Autobazei 
•: C.M.V.J. colectivul de 
i șoferi a propus ca o 
'■ după-amiază din fie- 
; care săptămînă să fie 
; dedicată acțiunilor de 
i muncă patriotică în ga- 
j raj. Odată luată hotă- ; 
; rîrea, s-a și trecut la i 
i fapte. în prima după- ; 
! amiază dedicată acțiu- ; 
j nilor patriotice s-a cu- 
i rățat întreg perimetrul 

garajului, s-au așezat 
caroseriile, s-au stivuit 
anvelopele uzate, s-au 
împrăștiat cîteva ma
șini de balast, s-au 
strîns zece tone de 
fier vechi și s-au recu
perat piese și suban- 
samble refolosibile.

După prima acțiune, 
garajul a căpătat un 
aspect ordonat, frumos. 
S-au remarcat cu acest 
prilej, șoferii Ion To- 
mescu, Toader Vlaicu, 
Gheorghe Niță, Cons
tantin Nicolaescu și 
ifronistul Nicolae Mo. 
canu.

Vasile BELDIE

Răspundem 
cititorilor

Campionatul județean de fotbal

Victorie meritată a gazdelor
PREPARATORUL PE- 

TRILA — MINERUL 
BĂRBATENI 5—0 (4—0). 
Cu un joc bine organizat 
în toate compartimentele 
echipa Preparatorul reu
șește să creeze faze fru
moase de gol chiar din 

start. în urma unei astfel 
de faze create de apără
torul Szakacs și înaintașul

Ghib, acesta din urmă 
înscrie în min. 6. Echipa 
gazdă asaltează în conti
nuare poarta adversă "și 
după 10 minute Simini- 
ciuc majorează scorul la 
2—0.

La un nou atac al gaz
delor, apărătorii echipei 
Minerul Bărbăteni comit 
fault în careu și centralul

Aruncuteanu dictează lo
vitură de la 11 metri care 
este transformată de por
tarul Kertesz II și 3—0. 
Cu 5 minute înainte de 
sfirșitul primei reprize 
Kertesz 1 face o cursă de 
40 metri, centrează în ca
reu șl juniorul Habotchi 
introduce cu capul mingea 
în poartă și 4—0.

După pauză jucătorii e- 
chlpei oaspete constru
iesc cîteva faze prin Do- 
san, Cîmpeanu și Stere, 
dar portarul Kertesz II 
este ’a post.

Pînă în min. 85 mai no
tăm cîteva faze calde la 
poarta oaspeților. Dintr-o 
astfel de fază Cobcianu 
înscrie și meciul se termi
nă cu scorul de 5—0 în 
favoarea gazdelor.

B. VASILE

teatru", respectiv ediția 
nr. 22 a Expoziției mon
diale de la KNOKKE- 
HEIST cu o temă la libe
ră alegere. (M.B.)

ce- 
din Bel- 

în aceste 
interna- 
umoru- 

sînt 
și caricaturiștii 

E

CĂSĂTORIE. în ziua 
de 23 octombrie, la Con
siliul popular al comu
nei Aninoasa a avut loc 
un eveniment emoțio
nant. în fața ofițerului 
stării civile s-au prezen
tat Dorina Damian și 
Aurel Urițescu, doi din
tre cei mai valoroși tră
gători cu arcul de la A- 
sociația sportivă „Mine

rul" Aninoasa. Le urăm 
„La mulți ani șl casă de 
piatră". (D.C.)

AMPLE lucrări de re
novare și modernizare 
au loc la restaurantul 
„Perla" din Vulcan. Lu
crările sint în întregime 
executate de meseriași 
ai întreprinderii care do
resc să ofere consumato
rilor un local avînd o 
clasă superioară de ser
vire. Se preconizează ca 
localul să fie redeschis 
pînă la finele acestei 
luni. (I.M.)

ACȚIUNI PENTRU TI
NERI. Duminică, la clu
bul sindicatelor din Lu- 
peni a avut'loc o dez
batere pe tema „Princi
pialitatea — trăsătură 
morală a omului nou". 
Au participat peste 200 
de tineri. Dezbaterea a 
fost urmată de un con
curs de dans. (A.T.)

Cursuri de califi
care. La I.M. Dîlja au 
fost încheiate pînă acum 
șase cursuri de calificare 
cuprinzînd 109 cursanți, 
care s-au calificat pen
tru meseria de miner,

mecanici mașini și uti
laje, electricieni și artifi
cieri. Pentru a îmbună
tăți în continuare struc
tura pe meserii, în pre- . 
zent mai funcționează * 
încă patru cursuri de mi- I 
neri. La șceste cursuri I 
sînt înscriși 90 de I 
cursanți. (G:B.).

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

■ MAI MULȚI CETĂ
ȚENI DIN LUPENI i 
în ultima vreme pe adre
sa ziarului nostru au eo- ; 
sit mai multe scrisori 
semnate de oameni al 
muncii din Valea Jiului 
prin care ni se seslsează 
deficiențe în transportul 
în comun. Unele dintre ele 
au văzut lumina tiparului, 
altele, printre care și a . 
dv. care, spre regretul 
nostru, nu are nici o sem
nătură și nici o adresă, au 
fost discutate cu conduce
rea A.U.T.L. pentru a se 
lua măsuri ca asemenea 
neajunsuri să fie înlătura
te pentru viitor. Așteptăm i 
în continuare să rțe scrieți, ' 
dar nu uitați să semnați 
și să vă indicați adresa 
pentru a putea să verifi
căm.

g; ANTON CONSTAN
TIN, Aninoasa ; .Modifi
cările privind servirea au- ; 
tomobiliștilor de către sta- ; 
ția PECO Livezeni la 
care vă referiți în scri
soarea adresată redacției 
nu sînt hotărîte de, condu- i 
cerea depozitului din Vul
can. Cît privește progra- i 
marea pentru ridicarea 
benzinei, aceasta a depins 
în mare măsură de dv. 
Puteți să cereți să fiți pro- Ș 
gramat într-o zi din pri- j 
mele două decade ale lunii, <
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încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Cipru 

Sosirea în Capitală

Vizita primului ministru al guvernului 
României in Olanda

(Urmare din pag I) 

prinsă de conducătorul 
partidului și statului nos
tru ce se constituie intr-o 
nouă și remarcabilă con
tribuție la lupta tuturor 
forțelor progresiste, de
mocratice și antiimperia- 
liste pentru destindere, co
laborare, pace și securita
te în întreaga lume, pen
tru instaurarea în viața 
internațională a unor rela
ții noi de respect al inde
pendenței șl suveranități:

Încheierea convorbirilor oficiale 
roinâno-cipriote

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Ci
pru, Spyros Kyprianou, s-au 
reîntîlnit, marți dimineață, 
în cadrul unei a doua run
de de convorbiri oficiale.

Desfășurată sub semnul 
prieteniei, stimei și prețu
irii reciproce ce caracteri

Omagiul primăriei orașului Nicosia
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Spyros Ky
prianou și doamna Mimi 
Kyprianou au făcut, marți 
dimineața, o vizită ta Pri
măria orașului Nicosia.

Vizitarea

Tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de to
varășii Gheorghe Oprea și 
Iosif Banc a vizitat, în 
cursul dimineții de marți, 
Muzeul Ciprului, apreciat

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul lui Makarios

Marți dimineața, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl to
varășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Re
publicii Cipru, Spyros Ky

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Iubire fără 
soare ; Unirea: Transpor
tul.

PETRILA i La înce
putul vieții.

ILONEA : Cafe expres.
ANINOASA i Raidul I vărgat,
VULCAN — Luceafă

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Puiu 
Mihai, eliberată de I.U.M. 
Filipeștii de Pădure, O 
deC.-ir nulă. (1213)

PIERDUT legitimații bi

popoarelor, al dreptului 
fiecărei națiuni de a-și 
hotăr singură propria ca
le de dezvoltare, la rezol
vare — in interesul tu
turor popoarelor — a ma
rilor probleme ale contem
poraneității.

Tovarășul hi i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au par
curs platoul din fața sa
lonului oficial al aerogării 
salutînd cu simpatie mul
țimea venită la aeroport.

Numeroși tineri si tine
re, pionieri au luminat cu 

zează relațiile de colaborare 
statornicite între popoare
le și țările noastre, schim
bul d" păreri al celor doi 
președinți a cuprins o a- 
rie largă de probleme in
ternaționale acîuale.

S-a exprimat convingerea 
că vizita președintelui 
României, convorbirile și 
înțelegerile convenite cu

Primarul orașului Nico
sia, Lellos Demetriades, 
după alesele aprecieri și 
omagii privind persona
litatea oaspeților de sea
mă ai Ciprului, a înmînat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei

Muzeului <ie 
al Ciprului 

așezămînt de istorie ve
che al Republicii Cipru.
Tovarășa Elena 

Ceaușescu a mulțumit căl
duros pentru explicațiile 
primite în timpul vizitării 

prianou, și doamna Mimi 
Kyprianou, au depus o 
coroană de flori la Monu
mentul președintelui Ma
karios.

Situat în incinta Palatu
lui prezidențial din Nico

rul ; Fata care vinde 
flori.

LUPEI.1 — Cultural; 
Bani grei.

URICANI : Marele vals, 
—II.

TV.
15,00 Fotbal: România

Italia în prelimi
nariile olimpice. 
Transmisiune di
rectă de Ia Brașov.

16,50 Rezultatele trage
rii pronoexpres.

16,55 Popas' românești 
la Viena.

17,15 Universul femeilor. 
20,00 Telejurnal (parțial 

bliotecă (periodice) pe 
numele Petrescu Ioan și 
Cernătoiu Florin, elibera
te de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 
nule. (1215) 

emoție tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Vibranta primire făcută 
conducătorului iubit a! 
partidului și statului s-a 
constituit, într-o puterni
că mărturie a adeziunii 
depline a întregului nos
tru popor față de politica 
internă și externă a parti
dului și statului nostru, 
a unității întregului popor 
in jurul partidului, al se
cretarului său general.

acest prilej vor întări cola
borarea româno-cipriotă pe 
multiple planuri, vor in
tensifica conlucrarea pe 
plan internațional a celor 
două țări în 'folosul celor 
două popoare, al cauzei 
păcii șl securității în lume, 
al înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Elena Ceaușescu cîte o 
medalie comemorativă de 
argint a orașului Nicosia.

A luat apoi, cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Distinșii oaspeți au fost 
invitați apoi să semneze 
în Cartea de onoare a o- 
rașului.

arheologie

secțiilor muzeului și a a- 
dresat calde felicitări gaz
delor pentru preocuparea 
pe care o manifestă pen
tru conservarea valoroase
lor piese arheologice.

sia, monumentul a fost ri
dicat în 1981, în memoria 
fostului președinte al Ci
prului, arhiepiscopul Ma
karios, luptător neobosit 
pentru libertate și inde
pendența țării.

color).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Melodii și interpreți.
20,45 Forum politico-i

deologic.
21,00 Contemporanii noș- 

tril.
21,15 Film artistic. Ange

la merge mai depar
te (color). Premie
ră TV.

22,30 Telejurnal (parțial 
color).

i 
I 
i

memento

PIERDUT carnet de 
student și legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Buda loan și Ne- 
da Cornel, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nul». 
(1216)

IIAGA 25 (Agerpres). Co
respondență de la Ioan 
Erhan : tovarășul Cons
tantin Dăscălesc» prim- 
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit marți, într-o 
vizită oficială în Olanda

Deschiderea lucrărilor reuniunii 
pregătitoare a Conferinței pentru 
măsuri de Încredere, securitate 

și dezarmare in Europa
HELSINKI 25 (Agerpres). 

La 25 octombrie, au înce
put la Helsinki lucrările 
reuniunii pregătitoare a 
primei faze a Conferinței 
pentru măsuri de încre
dere si securitate și pen
tru dezarmare în Europa, 
în conformitate cu manda
tul convenit la recenta 
reuniune general-europea- 
nă de la Madrid, întilni- 
rea din capitala Finlandei 
a reprezentanților celor 
treizeci și cinci de state 
semnatare ale Actului fi
nal de la Helsinki urmea
ză să stabilească ordinea 
de zi, programul de lu

SAINT GEORGE'S 25 (A- 
gerpres). Agențiile inter
naționale de presă au a- 
nunțat că marți, în zori, 
o forță militară — forma
tă din aproximativ 2000 
de pușcași marini ameri
cani și 300 militari aparți- 
nînd armatelor a șase sta
te caraibiene — Antigua, 

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

B Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor 
și vitaminele AH-D;

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

la invitația primului mi
nistru Ruud Lubbe: s.

Primul ministru român 
este însoțit de tovarășii 
Alexandru Necula, minis
trul industriei de mașini- 
unelte, electrotehnică șl e- 
lectronică, Drăguț Lucianii,

cru și celelalte modalități 
de organizare a primei 
faze a viitoarei conferințe 
pentru dezarmare pe con
tinent, ale cărei lucrări 
vor începe, la 17 ianuarie 
■ 4, la Stockholm.

România participă la 
lucrările reuniunii anima
tă de voința, afirmată și 
subliniată cu hotărîre de 
președintei? Nicolae 
Ceaușescu, de a contribui, 
alături de alte state la 
creșterea încrederii, și a 
securității și la înfăptui
rea dezarmării pe conti
nent, la eliminarea peri
colului de război.

Situația din Grenada
♦ Debarcarea unei forțe de invazie

Barbados, Dominica, Ja
maica, Santa Lucia și 
Saint Vincent — a debar
cat în Grenada, în scopul 
înlăturării autorităților 
din această țară. Forțele 
de invazie au preluat con
trolul asupra celor două 
aeroporturi, Informațiile 
sosite din Saint George's 

secretar al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion 
Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior 
și cooperării economice 
internaționale.

Conyorbiri 
Gustav Httsak — 
Erich Honecker
PRAGZ 25 (Agerpres). 

La Praga a fost dat pu
blicității comunicatul pri
vind convorbirile dintre 
- ustav Husak, secretar 
"eneral al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președinte
le R.S. Cehoslovace, și E- 
rich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, care 
a efectuat o vizită de prie
tenie la Praga — relatea
ză a.enția CTK.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au discu
tat, cu acest prilej, pro
bleme ale dezvoltării re
lațiilor bilaterale și unele 
probleme actuale ale si
tuației internaționale.

menționînd că în alte punc
te ale țării înfruntarea ctl 
forțele locale continuă șl 
în prezent. în cursul lupte
lor au fost înregistrați 
morți și răniți.

Consiliul Militar Revo
luționar din Grenada a 
decretat mobilizarea ge
nerală, chemînd popu
lația să reziste.
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