
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI.VA 1 ”!

ANUL XL, NR. 9 858 MARȚI, 22 MAI 1984 4 PAG. — 50 BANI

În ziarul de azi
■ Din activitatea organizațiilor de tineret 

ACȚIUNI IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

D Rubrica „Vă informăm**
(In pag. a 2-a)

■ SPORT
— Cronici, clasamente
—- O nouă bază sportivă la dispoziția pu

blicului
(In pag. a 3-a)

■ Actualitatea în lume
(In pag. a 4-a)

TĂRII Cî MAI MULT CĂRBUNE !

Realizarea integrală a planului — sarcină de 
maximă importantă pentru TOATE colectivele miniere

• Cinci întreprinderi miniere — Paro
șeni, Vulcan, Livezeni, Petrila și Lonea — 
au extras, împreună, după încheierea a 
două decade, peste 18 000 tone de cărbune 
suplimentar prevederilor de plan.

șeni — aproape 10 000 tone de cărbune.

• Cea mai mare producție extrasă peste 
plan, o înregistrează minerii de la Paro-

• Remarcabilă este puterea de mobili
zare a colectivului minei Lonea, care în 
cea de a doua decadă a lunii a recuperat 
minusul primei'decade livrînd, în același 
timp, peste prevederile de plan aproape 
2000 tone de cărbune.

Activitatea desfășurată 
în a doua decadă a lunii 
de către colectivele între
prinderilor’ miniere ale 
Văii Jiului a fost superioa
ră celei din prima parte a 
lunii, după cum o demon
strează realizările obținute. 
Puterea de mobilizare, dă
ruirea cu care au acționat 
toți oamenii muncii din u- 
nitățile miniere pentru în
deplinirea sarcinilor trasa
te de secretarul general al 
partidului la recenta plena
ră a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, și-au 
spus cuvîntul — producția 
medie zilnică a crescut con
tinuu.-De fapt, cu excepția 
minelor Aninoasa, Bărbă- 
teni și Exploatarea de ca
riere Cîmpu lui Neag, toa
te celelalte colective au 
premise certe pentru înde
plinirea integrală a preve
derilor lunare de plan. în
treprinderile miniere Lu- 
peni, Urîcani și chiar Dîl-

Situația 
realizărilor 

(IN PROCENTE) 
I.M. 
I.M. 
I.M.

I.M. 
I.M.
I.M.
I.M. 
I.M.

Paroșeni 
Vulcan 
Livezeni 
Petrila 
Lonea 
Lupeni 
Uricani 
Dîlja 
Bărbăteni 
Aninoasa

Exploatarea de 
Cîmpu lui Neag
C.M.V.J.

121,6
104.7
103.8
103,5
10X2
99,6

V 98,5
94.5
82.5
81,9 

cariere
36,3

96,5

ja, printr-o mobilizare e- 
xemplară pot recupera mi
nusul înregistrat după tre
cerea a două decade, 
numai cîteva zile.

Așa cum am făcut-o
în prima parte, evidențiem 
în mod deosebit activita
tea susținută desfășurată

în

și

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 
și brigăzilor, la sfîrșitul decadei a Il-a 

a lunii mai, arată astfel:

L M. Paroșeni
— Sectorul I — plus 5 347 tone; abataje frontale

— Gavrilă Mesaroș —>plus 3 326 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Dumitru Darabă; 
lucrări de investiții — Alexandru Laszlo.

I. M. Vulcan
— Sectorul VII — plus 1 539 tone; abataje fron

tale — Ion Calotă — plus 700 tone ; abataje cameră
— Mihai Dudescu — plus 310 tone; lucrări de pre
gătiri — Constantin PurcafiU; lucrări de investiții
— Constantin Niță.

I. M. Livezeni
— Sectorul II — plus 2 649 tone;,abataje frontale

— Cristea Valache — plus 2 258 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcăn : 
lucrări de investiții — Mircea Secrieru.

I. M. Petrila
— Sectorul IV — plus 3 082 tone ; abataje fron

tale — Ștefan Alba — plus 1 527 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Francisc Kovacs ; 
lucrări de investiții — Vasile Pavel. ___ ;

(Continuare in pag. a 2-a)
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de întregul colectiv al mi
nei Lonea, în cea de a do
ua decadă a lunii, perioa
dă în care a recuperat cele 
aproape 200 de tone cît a- ț 
vea restanță, la încheierea 
primei decade și a 
suplimentar 
aproape 2000 
bune.

în ceea ce
lectivul minei Paroșeni a- 
cesta continuă, în mod 
constant, să obțină produc
ții suplimentare pre vede
rilor de plan, menținîn- 
du-se pe binemeritatul loc 
de frunte în întrecerea so_ 
cialistă din bazinul nostru 
carbonifer.

Intr-o situație neplăcută 
continuă să se mențină în
treprinderile miniere Băr
băteni și, mai ales, Aninoa
sa, situate pe ultimele lo
curi. Rezultatele înregis-

Dorin GHEȚA

livrat
beneficiarilor 
tone de căr-

privește co-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Patru decenii ale devenirii noastre

Drum liber mecanizării
Un colectiv de oameni 

tineri și îndrăzneți, al 
unei mine mai tinere de- 
cît vîrsta medie a colecti
vului, cu un deceniu și 
jumătate în urmă 
drum liber 
complexe în 
Văii Jiului.

Entuziasm și 
Analize atente, 
sabile. Totul era chibzuit 
cu maturitate. Discuțiile 
uneori aprinse erau că
lăuzite, ' aveau drept su- 
Blect îndeplinirea uneia 
dintre cele mai importan
te sarcini trasate de 
partidul nostru, de condu
cătorul încercat, tovară
șul Nicolae Ceaușes.cu, 
de OMUL a cărui clarvi
ziune revoluționară- cons
tituie chezășia viitorului 
în mineritul țării; meca
nizarea principalelor o- 
perațiuni din subteran și, 
în primul rînd, a meca
nizării complexe.

Colosul de oțel sosit în 
incinta minei era privit 
cu o curiozitate deosebi
tă. Părerile se încrucișau 

} in fața cadrelor montate 
I__ .________________

crea 
mecanizării 

abatajele

reținere, 
respon-

și pe care oamenii ce ur
mau să-l mînuiască și 
cărora le făceau primele 
probe, la „rece". „Masto
dontul" se supunea docil 
comenzilor... la suprafa
ță. Dar în subteran, unde

te așteaptă în orice mo- 
mg^t neprevăzutul? Bri
gada condusă de primul 
miner-mecanizator, Za- 
haria Costache, a făcut 
o deplasare în Oltenia 
unde, asemenea utilaje se 
aflau, deja în funcțiune. 
Oamenii învață, privesc 
atenți în jur. Nu le scapă

complexe
nimic. După două zile cer 
permisiunea să încerce' 
și ei mînuirea uzinei sub
terane. Experimentul reu
șește perfect. Brigadieri
lor din Oltenia nu le vine 
să creadă că Zahariă 
oamenii lui nu au 
mînuit un astfel de uti
laj. Dar... ăsta era adevă-, 
rul de necontestat.

La mină, -la Paroșeni, 
întreprinderea port-dra- 
pel a tehnicii moderne, se 
fac eforturi susținute pen
tru introducerea comple
xului, pentru montarea 
lui în abatajul pregătit. 
Despre camerele de mm- 1 
taj nu se discuta. Totul 
se făcea în apropierea a- 
batajului sau pe fîșie. j

Prima tăiere era pregă
tită. Emoțiile cresc cu 
fiecare clipă de întîrziere. 
Uriașul nu se clintește 
din ioc. Tehnicienii minei 
trec la o nouă verificare, 
mai amănunțită, a tuturor 
sistemelor și colosul îndă
rătnic cedează voinței

G. DORIN

5» 
mai '

■i

(Continuare in pag. a> 2-a)
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Minerii-tehnicieni din cadrul brigăzii conduse 
de minerul Constantin Ciobănoiu, exploatează cu 
hune rezultate, un modern complex mecanizat de 
tăiere, susținere și transport a cărbunelui. Folosind 
eficient utilajele din dotare, _organizîndu-și munca 
în mod exemplar, minerii raportează realizarea unei 
producții suplimentare, în perioada scursă din cel 
de-al doilea trimestru al anului de peste 2500 tone 
de cărbune. ;

In imagine destoinicul brigadier (al doilea din 
stînga) ,alături de cîtiva ortaci după ieșirea din sut.

Foto : Șt. NFMECSEK •
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Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 

cultural-educative și
artistice

,,Lauda omului 
muncii, și 

creației sale"
Continuă și cresc în in

tensitate acțiunile cuprinse 
în luna manifestărilor „Lau
dă omului muncii și crea
ției sale11.

• De ieri, în toate loca
litățile Văii Jiului a înce
put „Săptăinîna teatrului 
petroșănean".

• Pentru astăzi, Consi
liul de educație politică și 
cultură socialistă din ora
șul Petrila și-a programat 
o consfătuire cu tema „Pre
ocuparea și rezultatele ob
ținute în direcția populari
zării și cunoașterii hotărâ
rilor de partid și a legilor 
statului de către cetățenii

. orașului11.
• Tot astăzi, Ia clubul ti

neretului din Vulcan este 
organizată o seară de mu
zică și poezie sub generi
cul „Partidul ne e călăuza 
dreaptă". (Mircea Bujorescu)

La l. M, Lonea Primul pas pe calea redresării a fost făcut, 
dar trebuie confirmat prin îmbunătățirea rezultatelor

Eforturile depuse de mi
nerii de Ia Lonea în pe
rioada care.a trecut din a- 
cest an au fost concretizate 
în depășirea sarcinilor de 
plan la producția fizică 
de cărbune cu aproape 3000 
de tone. Rezultatele bune 
obținute la producția fizică 
sînt însă umbrite de neîn- 
cadrarea cărbunelui livrat 
preparației în indicatorii 
de calitate ; mai precis pro

CAL.TATEA CÂRBUNELUi
| mfaeteatea*

centul de cenușă admis a 
fost depășit în medie în ce
le patru luni cu 2 puncte. 
Cu toate aceste penalizări 
nu se poate spune că mine
rii de la Lonea nu au de
pus eforturi pentru redu
cerea conținutului de ce

nușă. Claubajul. de la su
prafață a fost intensificat, 
prestîndu-se zilnic între 12 
și 14 posturi, claubîndu-se 
astfel, în medie, 100 de 
vagonete pe zi. De aseme
nea, s-a trecut cu toată ho
tărârea Ia alegerea sterilu

lui în subteran la toate lo
curile de muncă unde acest 
lucru este posibil. Fluxul 
de transport al sterilului 
— provenit din lucrările de 
deschideri — a fost separat 
de cel al cărbunelui. Pen
tru reducerea procentului

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din activitatea organizațiilor de tineret

Acțiuni In sprijinul producției
Realizarea integrala a planului

Hotărîți să întîmpine 
cu rezultate de seamă 
marile evenimente ‘ ale a- 
nului — a 40-a aniversa
re a Eliberării patriei și 
Congresul al XIII_lea al 
partidului — tinerii pre
paratori de la Petrila des
fășoară ample acțiuni în 
sprijinul producției. A- 
lături. de preparatorii mai 
în vîrstă, tinerii au con
tribuit la preluarea, din 
mers, a noii tehnologii de 
preparare a cărbunelui, 
paralel cu dezafectarea ce
lei vechi. Aurelian Cojo- 
caru, secretarul comite
tului U.T.C. al prepara- 
ției ne spunea : „Majori
tatea tinerilor prepara
tori s-au străduit, și au 
reușit, să-și perfecțione
ze pregătirea profesiona
lă răspunzînd necesității

Primul pas pe calea redresării
(Urmare din pag. I)

de umiditate s-a trecut 
la folosirea rațională a 
pulverizatoarelor la locu
rile de muncă, echipamen
tul' hidraulic din abatajele 
frontale este întreținut co
respunzător, iar canalele de 
scurgere din galeriile care 
duc la silozurile colectoa
re au fost curățate și sînt 
în continuare întreținute 
în bune condiții.

Prin aplicarea acestor 
măsuri, conținutul de ce
nușă a fost redus față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut cu două puncte. Pro
centul! de! umiditate a fost 
și el diminuat cu 0,2 punc
te, reușind astfel să ajungă 
la 7,4 la sută, cu 0,1 puncte 
mai mic decit cel admis, 
iar penalizările să se redu
că la jumătate. 

de a exploata și întreține 
modernele instalații, ve
nind cu soluții practice și 
eficiente pentru bunul 
mers al producției. în a- 
dunările generale ale or
ganizațiilor U.T.C., în 
cercurile de învățămînt 
am dezbătut problemele 
vieții de organizație, în 
lumina sarcinilor ce ne 
revin din cuvîntările se
cretarului general al parti, 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, "privind spo
rirea producției de căr
bune dar și a calității la 
care contribuie și prepa
ratorii, cît și recuperarea 
și refolosirea unor mate
riale și piese de schimb; 
Numai în perioada scursă 
din acest an, tinerii, în
tregul colectiv de prepa

Cu toate aceste îmbună
tățiri înregistrate față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, nerealțzarea indica
torilor de calitate planifi
cați au determinat-o; pe 
ing. Iuliana Hăncilă, res
ponsabilă cu calitatea la 
mina Lonea, să ne spună 
cu amărăciune : „Nu sîn_ 
tem și nu vom fi mulțumiți 
de rezultatele obținute a- 
tîta vreme cît indicatorii 
de calitate nu vor fi la ni
velul planificat. Intercalati- 
ile de roci sterile friabile 
și apofizele care se găsesc 
în unele abataje de la •ti
na noastră nu ne permit', 
deocamdată, ’ ■ să reducem 
conținutul' de ' cenușă la 
limita admisă. Iată și cîte- 
va exemple edificatoare în 
acest sens ; în abatajul ca
meră nr. 91, d intr-o supra
față de 14* mp, 4 mp sînt 
de steril, iar in abatajul 

ratori au predat pentru 
oțelării 122 tone de fier 
vechi, 2800 kg de bronz, 
530 kg de cupru, 700 kg 
de alamă, 200 kg de 
plumb, 40 kg de alumi
niu, 720 kg de hîrtie. în 
activitatea desfășurată 
s-au evidențiat organiza
țiile U.T.C. 1, 3, 5, 7 și în 
mod deosebit tinerii 
Gheorghe Țibuleac, Cons
tantin Popescu, Marga
reta Horga, Gheorghe 
Brustureanu, Violeta Cio
can, Ioan Ghib, Eugen 
Bîrlea, Mircea Bejenaru, 
Nicolae Iordan, Aurel Ni- 
culescu; Florin Indrieș, 
Vasile Coțoflea, Nicolae 
Dună, al căror exemplu 
în muncă și comportament 
este Urmat de aproape toți 
tinerii preparatori1*. (T. 
RUSU)

90 dintr-o suprafață de 16 
mp, 6 sînt steril. Și exem
plele ar putea să continue 
și cu abatajele nr. 65, 21
și altele. în toate - aceste 
abataje bulgării de .steril se 
aleg și se depun‘pe pcftli- 
tură, dar fiind friabil nu 
se poate alege decît prea 
puțin. Nu am arătat toate 
acestea pentru a ne scuza, 
dar aceasta este situația 
reală deocamdată. Cunos
când rezervele care există, 
trebuie să intensificăm în 
continuare alegerea steri
lului în subteran și . la 
punctul de claubai, iai o- 
dată cu depășirea acestor 
greutăți cu care ne con
fruntăm . să; pășim definitiv 
pe calea redresării calită
ții producției și să reducem 
conținutul de cenușă . la li
mita admisă și chiar sub 
această; limită' pentru a pu-

să bținer bc fica 
și sa lucrăm în condiții de 
eficiență maximă", <

(Urmare din pag. I)

trate de aceste întreprin
deri, trebuie să constituie 
un foarte serios semnal de 
alarmă nu numai pentru 
conducerile colective ale 
qcestor unități ci și pen
tru conducerea Combina
tului minier Valea Jiului, 
pentru organele și organi
zațiile de partid din între
prinderile amintite, și de 
la nivelul orașului Lupeni 
și al comunei Aninoasa.

De asemenea, rezultate
le foarte slabe înregistrate 
de colectivul Exploatării 
de cariere Cîmpu lui Neag 
trebuie analizate, în mod 
ferm și cu foarte multă 
răspundere, mai ales prin 
prisma cauzelor care le-au 
generat. Este greu de ad
mis, de înțeles cum un co
lectiv de luni de zile se 
menține la un nivel foarte 
scăzut de realizare a sar
cinilor de plan — în medie 
40 la sută, din plan.

Sînt necesare eforturi 
susținute din partea tutu
ror colectivelor de oameni 
ai. muncii pentru creșterea 
producției de cărbune ex
tras, astfel încît la sfîrșitul 
lunii toate întreprinderile 
să poată raporta realizarea 
sarcinilor planificate. . A- 
ceasta nu este o dorință, ci 
o sarcină trasată de condu
cerea partidului nostru.

CLASAMENTUL
hărniciei minerești

(Urmare din pag. I)

I. M. Lonea
— Sectorul IV — plus 3 033 tone; abataje fron

tale — Grigore Mîndruț — plus 1 277 tone ; abataje 
cameră (—); lucrări de pregătiri — Ion Costinaș; lu
crări de investiții — Mihai Anton.

I. M. Lupeni
— Sectorul III — plus 5 323 tone; abataje fron- 

, tale — Alexandru Matyus — plus 1 425 tone; abata
je cameră — Ștefan Benko — plus 188 tone; lucrări 
de pregătiri — loan Diviriceanu; lucrări de investi
ții — Gheorghe Toma.

I. M. Uricani
— Sectorul I — plus 357 tone; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Grigore Lovin — plus 495 
tone; lucrări de pregătiri — Aurel Șoșoi; lucrări de 

■ investiții (—).

I. M. Dîlja
— Sectorul 111 — plus 734 tone; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Laurențiu Burlui -- pus 102 
tone; lucrări de pregătiri — David Laszlo; lucrări 
de iniostilii — Alexandru Levay.

Speologică
în perioada 21: mai — 1 

iunie 1984, Federația ro
mână de turism, alpinism, 
Comisia- centrală de speolo
gie sportivă, împreună cu 
B..T.T. organizează, la ca
bana Padina (munții Bu- 
cegi), școala națională de 
instruire: a speologilor, a 
reprezentanților; salvamont 
și salvaspeo. Clubul speo
logic „Piatra roșie" va fi 
reprezentat Ja această ins
truire prin doi ; membri : 
Ludovic Oltean'; și Erăhcisc 
Szabo.

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

cameră — Vasjle Fodor —■ plus 80 tone; lucrări de 
pregătiri — Carol. Marton; lucrări de investiții (—).

1. M. Aninoasa
— Sectorul (—) ; abataje frontale — Pavel De_ 

diu — plus 811 tone ; abataje cameră (—); lucrări de 
pregătiri — Iftimie Geluță; lucrări de investiții — 
Alexandru Gaboș.

*

Exploatarea de cariere
Cîmpu lui Neag

Drum liber

(Urmare din pag. I)

Oamenilor. Combina muș
că din peretele lucitor al 
Cărbunelui. Transporto
rul duce spre lumina zi
lei primele tone extrase 
cu un complex mecanizat 
de susținere, tăiere și- 
transport. Totul se desfă
șura normal. Bucuria a ți
nut cîteva zile, pînă cînd, o 
falie în mijlocul abataju
lui a creat noi motive 
de îngrijorare. Cîteva ca
dre merg prin- steril... De
nivelarea se accentuează. 
Oamenii insistă cu perse
verența celor care țin în 
frîu capriciile 
Productivitatea 
planificată se.

■ in mineritul Văii Jiului.
Azi, Aproape că nu e- 

xistă întreprindere minie
ră care să nu aibă în do
tare , complexe mecani
zate. Minerul de ieri, azi 
miner-tehnician, așa cum 
recomanda secretarul 
general, al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
este atît de obișnuit cu 
complexele mecanizate că 
nu mai poate concepe alt
fel munca în subteran, 
decit eu utilaje de mare 
productivitate.

Sarcina trasată de Mi
nerul de onoare al Văii 
Jiului, și al țării, s-a ma
terializat : . 
mecanizate, 
în general, a devenit cea 
mai importantă pirghie de 
creștere a productivității 
muncii, a sporirii produc
ției de cărbune extras, 
pentru ciștigarea intr-un 
timp cît mai scurt a in
dependenței energetice a 
țarii.

complexele 
mecanizarea

muntelui, 
muncii 

realizează 
șl în aceste condiții. .Pri
mele testări, ale primu
lui abataj dotat cu Com
plex mecanizat du dat 
roadele scontate. Meca
nizarea complexă a aba
tajelor avea drum liber

, Mobilizîndu.se exemplar, organizîndu-și munca 
la nivel maxim de eficiență, colectivul I.C. Vulcan, 
raportează la zi, depășirea sarcinilor planificate pen
tru export, cu 0000 bucăți confecții, ceea ce valoric 
reprezintă peste 1 850 000 lei. valută, La producția 
destinată pieții interne, planul a fost depășit cu 
8 398 000 lei.

Dintre formațiile de lucru csre și-au adus con
tribuția Ia realizarea acestor succese în muncă, me
rită evidențiate cele conduse de Eugen Nariță, Vic
toria Ene, Aurica Fornade (la producția destinată 
exportului), Elena Florea, Liliana Sîrbulescu și Ca
talina Bloch (la producția destinată pietii interne).

Șt. NEMECSEK

preți de muzică populară 
cum sînt Elena Merișorea- 
nu, Aneta Stan, Ștefania 
Rareș, Gheorghe Turda și 
Nelu Bălășoiu. (G.B:)

j blul artistic profesionist 
■ „Rapsodia română" al 
I U.G.S.R. întreprinde un tur- 
I neu în Valea Jiului. Vor 
Ifi prezentate spectacole la 

toate cluburile din local i-
i tățile municipiului Petro-

șani și în sălile de apel ale la căminul de nefamiliști 
întreprinderilor miniere. Nu al I.M. Dîlja,-o dezbatere 
vor lipsi cunoscuții inter- juridică cu tema „Respec

DEZBATERE. JU RIDI
CĂ. Casa de cultură a 
si ridicatelor din Petroșani, 
în colaborare cu Procura
tura municipiului, organi
zează inline, de Ia ora 19,

tarea legilor — datorie ce
tățenească". ț'G.B.)

♦
MARCAJE.’ în zilele 

săptămânii trecute s-a lu
crat intens pentru trans
punerea în fapte a unei i_ 
nițiative lăudabile a edili
lor municipiului nostru — 
refacerea marcajelor lon
gitudinale și transversale 
(pietonale) do pe Bulevar
dul Republicii. Prin rea
lizarea acestei lucrări de 
bună calitate s-a făcut or
dine în desfășurarea trafi

cului rutier și pietonal, or
dine care’ evident, trebuie 
respectată. (T.Ț.)

FAPTĂ DE ONOARE. Am 
fost informați că în Petro
șani s-a găsit o verighetă 
din aur. Păgubașa — care 
știe ce este gravat în inte
rior — ne poate . vizita la 
redacție. Este o întîmplare 
revelatoare pentru conș
tiința civică și cinstea ce
lui care a găsit, acest pre
țios simbol. O autentică 

faptă de onoare ce nu. mat 
trebuie comentată. (T.S.)

UNA CALDĂ, UNA... 
RECE. Dacă într-unul din 
numerele trecute ale zia
rului înseram (pe drept) 
meritele unui colectiv ce
ferist din. Petroșani, azi 
revenim pentru a semnala 
(din nou!) un aspect critic 
din stația C.F.R. Petroșani', 
în afară de nemulțumirea 
manifestată de personalul 
cantinei C.F.R., în seara a 

Il-a a clădirii de călători ț 
(pe unde urcă și coboară I 
locatarii) nu s-a schimbat I 
nimic. Dezordine (în conți- '
nuare) și... pericol de in I
cendiu I Invităm chiar 
pompierii la fața locului.
Au ce vedea și... constatat
(A.T.)

Mobiliz%25c3%25aendu.se
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Popice
bază sportivă la disooziția publicului

SI>■

Așa cum anunțam, într-o știre inserată în ziarul 
nostru de sîmbătă, sfîrșitul săptămînii trecute a 
marcat inaugurarea unui nou obiectiv care îmbogă
țește baza sportivă a municipiului. Este vorba de 
piscina' acoperită și termoficată apărținînd Asocia
ției sportive „Constructorul minier" Petroșani. Re
venim astăzi, pentru a vă oferi cîteva date despre 
noul obiectiv. în acest sens ne-ain adresat tovarășu
lui Iosif Perini, președintele A.S. „Constructorul mi
nier", omul care a „vegheat" acest obiectiv de la a- 
șezarea primei cărămizi.

— Cititorii noștri do
resc, cu siguranță, să 
afle date cit mai exacte 
despre piscina dumnea
voastră. Vă rugăm 
ne-o descrieți.
— Piscina acoperită dis

pune de apă caldă la tem
peratura de 26—28 grade 
și este alimentată de la 
rețdâua de termoficare a 
orașului prin centrala ter
mică aflată în incintă. 
Dimensiunile : lungimea 
25 m, lățimea 10 m, a- 
dîncimea fiind de 1,5—2 
metri. Piscina are o serie 
de -dotări de mare utili
tate : saună, vestiare, dut 

i șuri* sală de gimnastică, 
I grupuri sanitare și o sală 
ț de jocuri sportive. Ea în- 
t tregeăte, dealjtfel, bogata 
■ bază sportivă de care dis

pune asociația noastră și 
care .mai. cuprinde p. po- 
picărie, un teren de tenis 
de. cîmp, 6 sală de șah și 
tenis de masă. Activita
tea întregii baze este co
ordonată de prof. Grigo’re ' 
Peter.

— Acest obiectiv a 
necesitat eforturi deo
sebite. Puteți să vă re_ 

. feriți la acest aspect ? 
. ■— Această dotare care 
^întregește baza sportivă 
a asociației noastre și a 
municipiului a reunit. o 
serie de meseriași care 
și-au pus priceperea și e- 
lanul în slujba unei in-

.1 i i
I 
I

V/

să

vestiții de care ei pot fi 
acum mîndri, M-aș referi 
la echipa de dulgheri con
dusă de Constantin Vîl- 
ceanu și Matei Straca, e- 
chipa de instalatori con
dusă de Adrian Alecu și 
Adalbert Zoldi, Petre A- 
na și Nicolae Regenyi, e- 
chipa de zidari compusă 
din Oscar Gnad, Nicolae 
Covaci, Valeria Cornea 
șl Ion Gnad, electricia
nul Albert Pasztor, echi
pa de fierari condusă de

Aristică Boian și tinichi
giul Ion Fekete, Dar, la 

munca acestora, trebuie 
să adaug, neapărat, spri
jinul deosebit de care 
ne-am bucurat din partea sociației, asigurîndu-li-se
Comitetului municipal de 
partid, Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, din 
partea j C.J.E.F.S.
C.M.E.F.S., precum și 
conducerii colective
I.A.C.M.M. Iată de 
consider terminarea 
biectivului pe drept, 
bîndă 
tive.

cînd va fi închisă. Dori
torii pot deveni membri 
ai Asociației sportive 
„Constructorul minier" sau 
membri Susținători ai a-

Și 
a 
a 

ce 
o_ 
iz- 

și satisfacție colec_

în încheiere, vă ru
să precizați, pe cegăm

criterii se va face acce
sul la piscina acoperită 
și baza sportivă „Cons
tructorul minier" ?
— Piscina va avea zil

nic același orar, 7-—22, cu 
excepția zilei de Juni,

astfel accesul permanent 
la bază. Accesul se va 
mai face pe bază de abo
namente, precum și pe 
bază de bilet de intrare, 
în proiectele noastre se 
mai află inclusă și înfiin
țarea unui centru de ini
țiere pentru înot.

— Vă mulțumim 
să adresăm o ultimă în
trebare: detaliile furni
zate de dv. pot consti
tui o invitație la pisci
na „Constructorul 
nier" ?
— Desigur !

Interviu și foto 
realizate de

Alexandru TATAR

și ■'

mi-

I
*

î
I

î

j

FOTBAL, divizia C, scria a VIII-a

lictorie necesară „ca aerul"
..L. -i'v A """ . ....... . .
MINERUL ANINOASA 

— MECANICA ORĂȘTIE 
3—u (1—0)^ Pentru ambele 
echipe aflate în zona infe
rioară ă clasamentului me- . - . ..... __________
eiulsa avut un caracter de- ripa stingă, Dosza îl des- 
eisiv. Mai întîi, a fost ra- chide pe Guran, care prin
tarea lui Popescu din min. tr-un șut de la distanță în-
n . scrie mărind avantajul la
2, au Urmat apoi cele ale 2—0. în continuare, supe-
gazdelor. din min. 5, 10,' 25, rioritatea unsprezecelui din 
27, care au aparținut lui ' Aninoasa se.face remarcată 
Lixandru, Hădărean, Poc
șan. In aceste condiții,: ta
bela de marcaj se schimbă 
abia în min. 38, cînd Ion 
.Jenieă șutează, din apro
piere, balonul 
de Lixandru, își ' schimbă 
traiectoria, punîdu-1 pe 
picior greșit pe portarul 
Mușat : 1—0. Oaspeții prac
tică un joc 
neori peste 
lamentului.
fază, Dodu 
pe căpitanul gazdelor, Tu
dor, care nu fioate continua 
și este înlocuit cu Irimuș.

După reluare, acțiunile 
cu grad de periculozitate în 
careul „Mecanicii" au fost 
dese dar înaintașii au ratat 
din situații favorabile. în 
min. 63, Ion Jenieă, lansat 
în adîncime, șprintează, 
portarul Mușat îl blochea
ză și ambii se accidentează, ■ 
fiind nevoiți să părăsească 

■" terenul. înlocuitorii lor au 
fost Diaconu și, respectiv, 
Horvath. Fazele ofensive

ăle formației antrenate de 
Cornel Cărare și Octavian 
Danciu au fost de mare 
spectaculozitate, la una din
tre acestea, purtată pe a_

se lovește

în forța, U- 
limitele regu- 
La o astfel de 
îl accidentează

doar prin situațiile de gol 
irosite.

Verva deosebită a local
nicilor duce, în min. 
la marcarea celui de 
treilea gol, Guran 
precis pînă la Dosza, 
înscrie imparabil : 3-

83, 
al 

trimite 
care 

0.
Cu ambiția de a demons

tra realele lor posibilități, 
Muntean - — Sătmăreanu, 
Ghițan, Pocșan, Popa 
Tudor (Irimuș), Guran, Hă- 
dărean — Lixandru, Dosza, 
Ion Jenieă (Diaconu) au 
dominat partida categoric, 
din minutul 1 pînă în 
realizînd un joc bun 
ansamblu și, ceea 
mai important, o 
îa scor, care dă 
pentru 
fiecare 
pentru 
zia C.

La juniori, Minerul Ani- 
noașa — Mecanica Orăștie 
2—1.

90,
de 

estece
victorie 

speranțe 
viitoare,îritîlnirile

dintre. ele decisive 
rămînerea în divi-

Teodor TRIFA, 
corespondent

Rezultate promițătoare ale 
jucătorilor de la „Jiulu Petrila

Cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la punerea 
în funcțiune a primului 
furnal de la C.S. Hune
doara, clubul sportiv 
talul" din localitate a 
gariizat prima ediție 
Cupei „C.S.H. — 100“ 
popice.

La această, primă ediție 
au participat trei echipe 
divizionare „A“ și „Jiul" 
Petrila, formație campioa
nă județeană care luptă 
pentru promovarea în pri
ma divizie. Comportîndu-se 
excelent, popicarii din Pe
trila au reușit să cucereas-

,Me_
or-

a
la p.d.

că primele trei locuri la 
individual și locul II* pe 
echipe, după echipa orga
nizatoare. Clasamentul fi
nal pe echipe arată astfel : 
„Metalul" Hunedoara 5178 
p.d.; „Jiul" Petrila 5121 

.Victoria" Guban Ti
mișoara 4884 p.d.; C.F.R, 
Timișoara 4828 p.d. La in
dividual: loan Popa („Jiul" 
Petrila) — 906 p.d. ; Ion 
Scorțea — („Jiul" Petrila)
— 881 p.d. ; Victor Miclea
— („Jiul" Petrila) — 874
p.d.

III
)
I 
î 

A 
i

1 — — V— " — — — ———— .
y uâ goluri. Primul, înj
f rui v. raauranței ci
! că, totuși, Cîmpia!V

FOTBAL, DIVIZIA B

Final norocos

S. ION, 
corespondent

-F'

pentru gazde
Paradoxal, cele două j 

goluri au venit cînd ni- ‘ 
meni nu se mai aștepta. 
Prima repriză a aparținuț i 
gazdelor, însă apărarea 
minerilor a rezolvat totul, 
în cea de-a doua, ocaziile 
le-au ratat Colceag, Mușat 
și Sălăgean, pentru ca spre 4 
sfîrșitul meciului, cînd șe 
instalase un echilibru to
tal, finalul să-i arate pe 
gazde mai apropiați... zeiței 
Fortuna.

în concluzie, o înfrînge- 
re nemeritată, mai ales la 
o diferență de două goluri, , 
după o partidă care a opus . 
două echipei disciplinate ca
re își vor păstra (probabilii. ' 
locurile în cel de-al doilea ' 
eșalon fotbalistic al țării.

Minerul Lupeni a aliniat , 
formația : Lixandru — Te- i 
reche, Truieă, ’ Vînătoru, 
Leordean — I. Popa (Col
ceag), Voicu, Dina, P. Popa 
(Sebestyen) — Mușat, Să- 
lăgean.

T. ALEXANDRU

INDUSTRIA SÎRMEI 
CÎMPIA TURZII — MINE
RUL LUPENI 2—0 (0—0). 
Disputată pe o căldură to
ridă, partida minerilor la 
Cîmpia Turzii a dovedit 
(parțial), că echipa condusă 
de P. Libardi și I. Rus se 
află înscrisă pe o traiecto
rie ascendentă a prestației 
componenților ei.

Poate că și scorul ar fi 
oglindit această idee. Nu
mai că într-un final (noro
cos pentru gazde !), în 
care partida se îndrepta 
spre un 0—0 echitabil, gaz_ 
dele reușesc să înscrie do- 

mm.
78, cînd luftul lui Vînătoru 
îi oferă mingea „pe tavă" 
lui Hâțeganu ; al doilea, 

■ cîrid, în minutul 82, tușie- 
rul C. Pădurăriței conchide 

Turzii 
este mai aproape de Ora
dea decît... Lupeni, (deși 
centralul T. Caramăn a ar
bitrat excelent), și închide o- 
chii la un ofsaid dezapro
bat vehement — și pe 
drept — de oaspeți.

3 Lupeni. doua puncte

Cupa „Pionierul4*, la
nr. 3 Lupeni, nr. 5 Vulcan 
și 6 Petroșani, care au ju_ 

După 
pri- 

a fost

Terenul de fotbal al Ca
sei. de copii din Uricani a 
găzduit etapa municipală cat sistem turneu, 
a „Cupei pionierul", la care jocuri viu disputate, 
au participat campioane 
orășenești din Petrila, Pe
troșani, Vulcan, "Lupeni, 
Școala generală nr. 1 Uri
cani și reprezentanta Casei 
de copii din localitate.

După desfășurarea a trei 
jocuri eliminatorii, în cursa 
pentru ocuparea primului 
Ioc în clasament au rămas 
echipele școlilor generale

mul Ioc în clasament 
ocupat de echipa Școlii ge_ 
nerale nr. 5 Vulcan (prof. 
Gh. Achim), care a totalizat 
3 puncte. Același număr 
de puncte, a acumulat și e- 
chipa Școlii generale nr. 
6, .Petroșani,' dar cu un go
laveraj inferior ocupantei 
primului loc, iar pe locul 
trei s-a clasat .echipa Școlii

CLASAMENTUL

1. „Poli" Timișoara
2. - ,,U“. Cluj-Napoca :
3. C.S.M. Reșița
4. Olimpia. S. M. ..
5. U.T. Arad

6-7 Aurul Brad
Armătura Zalău

8. Ind. Sîrmei
9. Minerul Cavnic

10, Minerul Motru 
Minerul Lupeni 
Gloria Reșița 
C.F.R. Tim.
Metalurg. Cugir
C.F.R. VIct.'C. ■
St. C.F.R. Cj.-N. 
Someșul S. M.
Rapid Arad
Echipă penalizată eu

11.
12.
13.
14.
15.
16.

5
8

10

29 20 4
29 20 1
29 17 2
29 15 1
29 14 3
29 14 3
29 14 3
29 14 1
29 13 2
29 13 2
29 11 5
29 1.2 3
29 12 2
29 11 4
29 11 2
29 11 2
29 10 1
29 6 5

FOTBAL, divizia B : 
dusti’ia sîrmei Cîmpia Tur- 
zii — Minerul Lupeni 2—0, 
divizia C : Minerul Paro- 
șeni — Minerul-Știința 
Vulcan 1—1, Minerul Ani- 
noasa — Mecanica Orăștie. 
3—0, campionatul județean, 
seria Valea Jiului; Hidro.

Petroșani — Avântul 
■0 (2—0 la ju-

Mi- 
la

min
Hațeg- 0- 
niori), Măgura Pui — 
nerul Boi ța 3—0 (5—2 
juniori). C.F.R. Petroșani
— Sănătatea Vulcan . 2—1 
(2—2 la. juniori), Parîngul 
Lonea — Minerul Bărbă- 
teni 2—1, Preparatorul Pe
trila — Minerul Uricani 
4—1, Autobuzul Petroșani

— Preparatorul Lupeni 7—7.

HANDBAL, campionatul 
republican al juniorilor : 
C.S.Ș. Dinamo Brașov — 
C.S.Ș. Petroșani 21—16.

S. BĂLOI, 
corespondent



4 Steagul roșu MARȚI, 22 MAI 1984

miiii.... ■■mm

SCHIMBURI DE MESAJE
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

general al C.C. al P.S.U.G.și secretarul
BERLIN 21 (Agerpres). 

Un schimb de mesaje de 
salut a avut loc între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 

Comunist Român, președin. 
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., pre-

ședințele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane.

Conducătorul de partid 
și de stat din R.D.G., 
a apreciat evoluția 
cendentă a relațiilor 
prietenie și colaborare 

planuri dintre

as_
de
pe

multiple
R.D.G. și Republica Socia
listă România, în concor-

danță cu înțelegerile din
tre conducerile de partid și 
de stat din cele două țări.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către Erich Honecker 
a ambasadorului român la 
Berlin, Gheorghe Tache, la 
încheierea misiunii 
în R.D. Germană.

sale

intre tovarășul Nicolae 
și președintele Partidului 

din Danemarca

Ceaușescu
Comunist

COPENHAGA 21 (Ager
pres). Din partea tovarășu
lui Nicplae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, a fost 
transmis un salut tovără
șesc însoțit de cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes în activitatea pe ca
re o desfășoară, tovarășu
lui Joergen Jensen, pre-

ședințele Partidului Comu
nist din Danemarca.

Mulțumind pentru mesa
jul primit, tovarășul Joer
gen Jensen a rugat să se 
transmită secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist Român, salutul său 
prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate, de noi 
succese poporului român

so-în construcția societății 
cialiste.

Schimbul de mesaje 
avut loc cu ocazia primirii 
de către președintele Parti
dului Comunist din Dane
marca a tovarășului Mihai 
Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C, al P.C.R.

a

Bruxelles nai al Frontului Patriei, șî 
se desfășoară săptămîna cu Dimităr Stanisev, secre- 
culturală românească. . . p P ,i prm ț„«■ de feȘMe. *£ eonvo bX . «i.
re, deputatul J. L. Thys, .7 .... . 
secretar politic al Partidu- evidențiata importanța 
lui Social-Creștin Valon, profundării legăturilor din- 
a evidențiat propunerile și 
inițiativele întreprinse de 
România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea unei lumi lipsite tene, în interesul cauzei so- 
de arma nucleară, o lume 
a păcii și colaborării între 
națiuni.

Au fost organizate o ex
poziție de carte, în cadrul 

Partidului căreia operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, ocupă un 
loc central, precum și ex
poziția documentară de fo
tografii „Momente din 
lupta poporului român pen
tru unitate și independen
ță".

COPENHAGA 21 (Ager- imperialistă, la 
preș). La Copenhaga au 
luat sfîrșit lucrările Con
gresului național al Parti
dului Socialist Popular din 
Danemarca. Au fost adop
tate rezoluții în probleme
le activității partidului pe 
plan intern și în domeniul 
relațiilor internaționale.

Delegațiile partidelor 
muncitorești, comuniste, so
cialiste, reprezentanții miș
cărilor de eliberare națio
nală, care au asistat la lu
crări au adresat congresu
lui mesaje de salut.

In numele
Comunist Român și al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
al tuturor oamenilor mun
cii din România, au fost 
transmise un salut cordial 
și cele mai bune urări par- 
ticipanților la lucrări de 
către reprezentantul P.C.R. 
la Congres, tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

★

*

SOFIA 21 (Agerpres). De_ 
condusă 
vicepre-

a-

tre F.D.U.S. și Frontul 
Patriei, spre binele celor 
două popoare vecinie și prie_

cialismului și păcii, al • 
destinderii și înțelegerii în 
lume.

*

Convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român 

și delegația Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol

Plenara C.C. al
P.C. Finlandez

BRUXELI.ES 21 (Ager- 
pres). în cadrul manifestă- 
rilor consacrate marcării a 
40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și ante

legația F.D.U.S., 
de Iosif Uglar, 
ședințe al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., care se 
află în vizită în R.P. Bul
garia a avut convorbiri cu 
Pencio Kubadinski, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului Națio- dezvoltare.

KHARTUM 21 (Agerpres). 
La Khartum s-au încheiat 
lucrările Congresului Ge
neral al Federației Sindica
telor Muncitorilor din Su
dan, la care a participat șî 
o delegație sindicală din 
țara noastră. Reprezentan
tul U.G.S.R. a transmis 
participanțiloi* la Congres, 
tuturor oamenilor muncii 
din Sudan, un mesaj de 
prietenie și solidaritate mi
litantă din partea sindica
telor și oamenilor muncii 
din România, evidențiind 
poziția constantă a țării 
noastre de extindere și a. 
dîncire a legăturilor de 
prietenie și strînsă colabo
rare cu țările în curs de

MADRID 21 (Agerpres). 
La Madrid au început, luni, 
convorbirile dintre dele
gația Partidului Comunist 
Român condusă de tovară
șul Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. și delega
ția Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, con
dusă de Guillermo Galeote, 
membru al Comisiei Exe
cutive Federale, secretar 
coordonator al PSMS. In 
cadrul schimbului de pă
reri au fost evocate bune
le raporturi existente între 
P.C.R. și P.S.M.S., expri- 
mîndu-se dorința ca, în spi_ 
ritul stimei și respectului 
reciproc, al convorbirilor

dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului
nist Român, și Felipe Gon
zales, secretar general al 
Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol, relațiile 
dintre cele două partide să 
se dezvolte în continuare, 
în interesul popoarelor ro
mân și spaniol, al . cauzei 
păcii, securității și inde
pendenței naționale, pro
gresului și colaborării în
tre națiuni. In continuare, 

’s-a procedat la o informa
re reciprocă privind preo
cupările celor două partide 
și state. Au fost abordate, 
de- asemenea, aspecte ale 
situației internaționale.

gene- 
Comu-

■

HELSINKI 21 (Agerpres). 
La Helsinki s-au desfășurat, 
timp de două zile, lucrările 
plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Finlandez. Președintele par
tidului, Jouke Kajaneja, a 
făcut cunoscut, la o confe
rință de presă, că plenara 
a aprobat mai multe docu
mente ce vor fi supuse spre 
examinare celui de-al 
XX-lea Congres al P.C.F., 

• care, se deschide la 25 mai. 
De asemenea, au fost a- 
probate luările de poziție 
ale P.C. Finlandez în pro
blemele apărării interese
lor sociale ale oamenilor 
muncii, precum și situației 
șomerilor.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
de colaborare

în domeniul construcțiilor
HAVANA 21 (Agerpres). 

La Havana s-au desfășurat 
lucrările celei de a 57-a 
ședințe a Comisiei perma
nente a CAER de colabora
re în domeniul construcți
ilor, la care au participat 
delegații ale țărilor mem
bre ale CAER și R.S.F.I., 
iar în calitate de observa
tor, ministrul construcți
ilor din RJ’.D. Yemen.

Comisia a analizat pro
puneri privind dezvolta
rea și adîncirea în conti
nuare a colaborării pentru 
economisirea și folosirea 
rațională a resurselor de 
combustibili, energie, ma
terii prime și materiale în 
domeniul construcțiilor, 
industriei materialelor de 
construcții, industriei sti-

clei și ceramicii, pe baza 
unui Program de acțiuni 
elaborat pe perioada pînă 
în 1990 și în perspectivă, 
precum și raportul pri
vind colaborarea țărilor 
membre ale CAER cu Re
publica Cuba în domeniul 
■dezvoltării construcțiilor 
de locuințe.

Situația din Liban
21 (Agerpres).

a-
ist 
din 

conți- 
represive

BEIRUT
După cum informează 
genția Reuter, forțele 
raeliene de ocupație 
sudul Libanului au 
nuat măsurile i __ ___
împotriva taberei de refu- 
giați palestinieni de la Ain 
Heleue, de lingă Saida. Po
trivit agenției, duminică, 
soldați israelieni au ope-

rat'noi arestări in această 
tabără. Postul de radio Bei
rut a anunțat că tot du
minică forțele israeliene au 
ucis cu focuri de armă, în 
apropiere de tabăra de 
Ain Heleue, un tînăr 
lestinian în vîrstă de
ani. Totodată, opt persoa
ne civile au fost rănite.

la
pa-

16

de-al patrulea centru al 
Națiunilor Unite, ; celelalte 
trei funcționînd la New 
York, Geneva și Viena.
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fisfflinE
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Contrabandă la 
vamă ; Unirea : Șatra ; 
Parîngul: Ringul.

LONEA: Incredibilele 
aventuri ale unor italieni 
în Rusia.

ANINQĂSA : Și a fost 
jazzul.

VULCAN — Luceafărul: 
Căk..orul cu cătușe.

LUPENI — Cultural :
Cascadorul Hooper.

URICANI : Am 
vecini.

fost

• LUXEMBURG. In 
Luxemburg a avut loc ver
nisajul unei expoziții in
ternaționale de fotografii 
în. cadrul căreia țara noas
tră prezintă expoziția „Ima. 
gini din Romania11 — înfă_ 
țișînd realizările epocale 
ale României socialiste. Cu 
acest prilej, a fost eviden
țiată semnificația revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă 
antiimperialistă din 
gust 1944 în viața 
iui român.

• WASHINGTON. Po
trivit unui studiu demogra
fic guvernamental, dat pu
blicității Ia Washington, la 
1 ianuarie acest an Statele 
Unite aveau 233 227 000 lo

cuitori, cu 6 206 000 mai mult 
decît la recensămîntul din 
1980.

sji
Au-

poporu-

• NAIROBI. In 
ța președinților 
Daniel Arap Moi, 
biei, Kenneth Kaunda, Ia 
Nairobi a fost inaugurat cel

prezen- 
Kenyei, 
și Zam-

• PARIS. Confederația 
Generală a Muncii din 
Franța a dat publicității o 
declarație în care se men
ționează că, în perioada a- 
prilie 1983 — aprilie 1984, 
prețurile produselor de larg 
consum au crescut cu 12,4 
la sută în țară. în primul 
trimestru al acestui an, 
prețurile cu amănuntul 
au fost majorate cu 3,9 la 
sută.
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TV

— în pauză: Publici-
ta te.

18,50 închiderea progra-
mului.

20,00 Telejurnal (parțial
color).

20,20 Actualitatea în eco-
nonue.

20,35 Reportaj ’84. Zile
și nopți.

20,50 Teatru TV. Sicilia-
na de Aurel Baran-

' ga (color). Premieră
TV.

22,20 Telejurnal (parțial
color).

22,30 închiderea progra-
mului.

RADIO
13,00 De la I la 3, 15,00

Clubul curioșilor. 16,00

i
I i
I 
i

I

Mica publicitate
SOȚIA și mama noastră, 

Niculina Hobjilă, adaugă 
în buchetul vieții al 34-lea 
trandafir. Soțul Saulea și 
copiii Florinei și Cristian, 
îi urează multă sănătate, 
fericire și „La multi ani!“. 
(1983) .

VIND Dacia-1100 cu bu
nă funcționalitate, Dr. Bă
lan, telefon 41705, (1.991)

"i? :. 1 ■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roșea 
Mihaela, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani, 
O declar nulă. (1985)

PIERDUT legitimație de 
. serviciu pe numele Sagi

Silvia, eliberată de 
I.C.S.A— A.P. Petroșani. O 
declar nulă. (1987)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MARIA, soție, mulțumește din suflet, pe această 
cale, rudelor, colegilor din cadrul C.M.V.J. și în mod 
deosebit topografilor din I.C.P.M.C. și celor de 
U.F.E.T., vecinilor de scară, tuturor prietenilor și cu- 
noscuților care au fost prezenți alături de mine 
marea durere pricinuită de moartea fulgerătoare 
bunului și scumpului sot

' Ing. HOMORODEAN NICOLAE

la

la
3I

I
I

Buletin de știri. 16,05 Re
cital folcloric. 16,15 Patru
zeci de trepte. 16,25 Ra- 
diogazeta economică. 16,55 
Sfatul medicului. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Po
litica noastră. 17,30 Au_ 

... I Orele 
Radiojurnal (ora 

18,00). Radiojurnal (ora 
20,00). Memoria pămîn- 
tului românesc (ora 20,10). 
O zi intr-o oră. Radiojur
nal (ora 22,00). 23,00 Bi
juterii muzicale. Con
certe în trio de Rameau. 
23,30—5,00 Non stop mu
zical. (Buletine de știri 

24,00 ; 2,00 ;
«.

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,25 Amfiteatru studen

țesc. Galele „Amfi
teatru".

15,50 Zîmbetul copiilor _ _______
e. pacea lumii. Emi- diență radio. 18,00 

serii.
pe

I 
I
I

16,00

16,20
16,30

siune de cîntece. 
Agrozootehnia 
înțelesul tuturor. 
Desene animate. 
Muzică populară 
instrumentală.
Noi si copiii noștri.

„Cu- 
“ în-

16,40
17,00 Fotbal. Finala 

pei României1 
tre formațiile bueu- 
reștene Steaua și 
Dinamo. Transmi- 
s’une de la Stadio
nul „23 August" din orele: 
Capitală. 4,00).

I 
i I
I 
I

(1988)

SE împlinește Un an de dor și zbucium sufletesc, 
de la dispariția fulgerătoare ă fiului nostru drag

. FA7AKAS LEVENTE ERNO. (7 ani)
Cu lacrimi fir ochi ii păstrăm amintirea, Părinții. 

(1960)

SOȚIA Iuliana, cu întreaga familie, anunță, cu 
aceeași durere, că se împlinesc 15 ani de cînd. ne-a 
părăsit scumpul nostru

HEGYI DANIEL
Cu lacrimi în ochi îi păstrăm amintirea. (198.9)

FAMILIA îndoliată, mulțumește tuturor celor care 
au fost alături de noi la încercarea grea pricinuită de 
pierderea celui care a fost

MARTON SAMU
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