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Patru decenii ale devenirii noastre

Vizita de lucru e tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Uniunea Sovietică
Sosirea la București

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a revenit, luni seara, 
în Capitală, după vizita de - 
lucru efectuată în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. 
al P.C.U.S. și Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

sosire, tovarășul 
a fost 

tovarășa 
alți

La
Nicolae Ceaușescu 
întîmpinat de 
Elena Ceaușescu, de 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Erau prezenți însărcina
tul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice
București și membri ai 
ambasadei.

la

Plecarea 
din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a plecat, luni dimineață, 
într-o vizită de lucru în

(Continuare în pag. a 4-a)

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist 

Român, și tovarășul Konstantin Cernenko, 
secretar general al Comitetului Central 

Comunist al Uniunii Sovietice

♦

al Partiduluiîn lunile prece-

tone

(Continuare în pag. a 4-a)

IN OBIECTIVUL MUNCII POLITICEI.M. LUPENI

Pe fiecare șantierExemplele sini la indemînă,

care
500

1 .

Aceiași fruntași și în luna iunie
Colectivele de mineri, fruntașe 

dente se mențin pe primele locuri și în iunie.
| Mina Paroșeni înregistrează, în primele zile ale 

lunii, o producție suplimentară de aproape 1000 
de cărbune. ' ■ ■ _ ‘.

■ Demaraj convingător și la mina Uricani, 
a extras, peste prevederi, o producție de aproape 
tone de cărbune cocsificabil.

■ Cu cele 560 tone extrase peste planul zilei de 
4 iunie, mina Livezeni continuă să se mențină frunta
șă printre întreprinderile miniere din Valea Jiului.

ii

în pagina a 3-a

Luni dimineața au avut 
loc la Kremlin convorbiri 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Konstan
tin Cernenko, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

In cadrul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat des
pre îndeplinirea de către 
oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România a 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., despre 
modul în care poporul ro
mân se pregătește să în» 
tîmpine a 40-a aniversare 
a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim»

perialistă, și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

Tovarășul Konstantin 
Cernenko a informat des
pre modul cum se realizea
ză hotărîrile Congresului 
al XXVI-lea al P.C.U.S. și 
ale plenarelor ulterioare 
ale C C. al P.C.U.S., rele- 
vînd însemnătatea măsu
rilor pentru creșterea e- 
ficienței economiei, perfec-

Brigada minerului Constantin Niță, formație de 
lucru din cadrul sectorului de investiții de la mina 
Vulcan. In imagine, minerii din schimbul condus de 
Mihai Lungulescu. Foto: Șt. NEMECSEK

La întreprinderea minie- 
Lupjsni sînt în tptal 58 
brigăzi. Din acestea 39 
desfășoară activitatea 

abataje, 21 la lucrări'de 
pregătiri și 7 la deschideri. 
In primele cinci luni din 
acest an din numărul to
tal de brigăzi, 19 au rămas 
sub plan, ponderea reve
nind brigăzilor din abata
je; din cele 30, unsprezece

Cartierul „Bucura" (prezentul j 
și perspectiva orașului Uricani ț

i apropiatăUn sat de-al oierilor — iată ce era 
V doar cu patru decenii în urmă locul : în 

care se află astăzi oraș'ul Uricani. A- 
bia în anii luminoși ai edificării socia
liste, Uricaniului i-a fost tulburată li
niștea patriarhală; au apărut primele 
galerii de coastă, pe Valea Balomirului; 
o linie ferată îngustă a făcut legătura 
între Uricani și preparația din Lupeni, 
transportînd nu numai cărbunele, ci și 
schimburile de mineri între Lupeni și li-

♦

ricani. Pe atunci, cea mai
școală cu 7 clase se afla la Lupeni, iar î 
singurul liceu din Valea Jiului era în 1 
Petroșani... .’

Astfel, față de 11 obiecti
ve planificate, am- predat 
beneficiarilor 15, dintre ca
re o seamă de lucrări de 
maximă însemnătate la 
minele Petrila, Livezeni, 
Lupeni și Uricani. O con
tribuție deosebită au adus 
la aceste succese colective
le brigăzilor nr. 5 Valea de 
Brazi și nr. 4 Lupeni, care 
și-au depășit sarcinile cu 
cite 10,9, respectiv, 10,8' 
la sută. De asemenea, au 
înregistrat depășiri și bri
găzile nr. 2 Livezeni și nr. 
1 Petrila. Concomitent cu 
rezultatele fizice, cu spo
rurile obținute la produc- . 
tivitatea muncii — de 9,2 
Ia sută după producția glo
bală și de 25 la sută la 
productivitatea calculată 
după producția netă — e- 
forturile oamenilor mun
cii din întreprindere' pen
tru micșorarea costurilor 
de producție au avut drept

Ionel CAZAN, 
secretarul comitetului de 

partid al I.A.C.M.M.
Petroșani

brigăzi au rămas sub plan 
cu restanțe de producție 
cuprinse între 1400 tone 
(brigada lui Dumitru Tă- 
mîrș, din sectorul I) și 
peste 3000 de tone (briga
da lui Marin Ionescu, din 
sectorul VI). De menționat 
că în : acest din urmă .sec
tor nici celelalte două bri
găzi, care exploatează a- 
batajele frontale cu tăiere 
și susținere mecanizată, 
nu și-au realizat sarcinile 
de plan pe cinci luni. Bri
gada lui Pavel Bujor 
gistra un minus de 
tone de cărbune, iar 
condusă de Grigore 
jan 1274 de tone.

In urmă cu aproape do
uă luni, sub același gene
ric, ne-am ocupat de bri-

Gheorghe BOȚEA

înre-
2384
cea
Be

(Continuare in pag. o 2 c)

(Continuare în pag. a 2-a)

Pitorească imagine citadină din noul și modernul cartier „Bucura"

x cwyijaiii.,. <
In mai puțin de 10 ani de la deschi- f 

derea minei, Uricaniul a devenit oraș, i 
S-au construit școli, un cineinato- , 
graf și o casă de cultură, noi spații ’

V.S. FENEȘANU
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In perioada care a tre
cut de la începutul anului, 
constructorii minieri din 
Valea Jiului au acționat 
cu perseverență și dăruire 
pentru ridicarea la un ni
vel calitativ superior a în-

. tregii activități producti-, 
ve, pentru a întîmpina ma
rile evenimente sărbăto
rești ale anului cu realizări 
de excepție. Strădaniile 
brigăzilor, ale formațiilor 
de lucru, stimulate prin- ' 
tr-o susținută mun'ă poli- 
tico-edueativă desfășurată 
de organele și organizațiile 
de partid, de toți comuniș
tii șantierelor,. ; se concre
tizează prin însemnate suc
cese înregistrate la princi
palii indicatori de plan. 
Pe baza sporurilor înre
gistrate la indicatorul de 
productivitate, planul la 
producția globală de cons- 
trucții-montaj a fost depă
șit de Ia începutul anului 
cu 4,25 la sută, iar la pro
ducția netă âm obținut o 
depășire de aproape 20 la 
sută. Depășirile înregis
trate se concretizează în 
însemnate realizări fizice. (Continuare in pag. a 2-a)

f”"Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

Lauda omului muncii și creației sale"
,NEDEIA VULCĂNEANĂ“, 

ediția
ral-sportive prin expu
nerea „Realizări și pers
pective în dezvoltarea e- 
conomico-sociâlă a Vulca
nului", susținut, la clu
bul muncitoresc, în 
minerilor, preparatorilor, 
constructorilor de utila
je miniere șl de obiective 
social-culturale, confec- 
ționere, alți oameni ai 
muncii.

Deschiderea celei de a 
XlI-a ediții a tradițio- 
nalei sărbători a fost a- 
poi marcată de un spec
tacol festiv, care a ilus-

Prefațata de vernisajul 
celui de-al V-lea salon de 
artă fotografică „Foto- 
folclor ’84“, desfășurat du
minică, „Nedeia vulcă- 
neană" și-a inaugurat, în 
după-amiaza zilei de ieri, 
seria manifestărilor po- 
litico-ideologice și cultu-

a XlI-a
• trat, prin vers, cîntec și 

joc, împlinirile vieții noi, 
socialiste la obîrșia Jiu- 
rilor. Și-au ckft concursul 
formații artistice ale clu- 

fața bului muncitoresc, din în
treprinderi, ale școlilor 
generale nr. 4 și 5, soliștii 
de muzică populară Ida 
Cernea, Valentin Baboe, 
Ileana și Victor Alstani, 
de muzică folk Cristian 
Manea și Ileana Berki,

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pe agenda de lucru a organizațiilor de partid

de răspundere comunistă

Pe fiecare șantier-o activitate ritmică (Urmare din pag. 1>

(Urmare din pag. I)

La sectorul I al minei 
Petrila pe tema exigențe
lor vieții interne de partid 
discutăm cu secretarul u- 
nei organizații de bază, 
maistrul electromecanic 
Gheorghe Domnișoru. Mem
brii biroului, împreună cu 
comuniștii care se bucură 
de autoritate politică, acu
mulată în mai mulți ani, 
desfășoară o neîntreruptă 
activitate pentru ridicarea 
nivelului calitativ al mun
cii de partid. O preocupa
re aflată în atenția comu
niștilor o constiuie primi
rea de noi membri în rîn
durile partidului și desfă
șurarea unor acțiuni speci
fice pentru ridicarea ni
velului de pregătire și ma
turizarea celor care au 
devenit membri ai partidu
lui. Pe de altă parte, se ac
ționează pentru întărirea 
răspunderii Ia fiecare 
de muncă. Toți șefii 
schimb sînt membri 
partid, și promovează 
titudine responsabilă 
procesul de producție, 
schimburi, la locurile

loc
■ de

, de
o a-

în
Pe
de .

muncă există o repartizare 
judicioasă a membrilor or
ganizației de bază, astfel 
îneît să fie permanent men
ținut un climat de 
dere comunistă și 
ță.

— La întronarea 
ținerea acestui climat, con
tribuie toate cadrele de 
bază ale sectorului, ne-a 
spus interlocutorul, înce
pînd cu membrii birou
lui, conducerea tehnică, 
maiștrii și muncitorii, cu 
practică îndelungată.

Ilotărîtor pentru obține
rea unor rezultate bune 
este climatul de 
din. organizațiile 
Sectorul I oferă 
se exmple din 
prindem preocuparea co
muniștilor pentru ca viața 

- de partid să cunoască noi 
trăsături calitative, să fie 
străbătută de exigență ast
fel ca ritmul bun impri- 

' mat activității de produc
ție să fie menținut, iar ex
periența brigăzilor să fie 
mereu îmbogățită.

răspuns 
exigen-

și men-

exigență 
de partid, 
numeroa- 
care; des-

Ion MUSTAȚĂ

efect reducerea cu . 77,3 
a cheltuielilor la 1000 
producție și obținerea unui 
beneficiu de peste 4 mili
oane de lei.

Rezultatele pe care Ie ra
portează colectivul nostru 
de constructori pe perioa
da trecută de la începutul 
anului sînt roadele activită
ții politice și organizato- 

j rice. susținute a organiza- 
■ țiilor noastre de partid în 

rîndul formațiilor de lucru, 
a întregului personal pen
tru valorificarea superioa
ră a bazei tehnico-mațeri- 
ale de care dispunem, o- 
rientarea fermă a organu
lui nostru colectiv de con
ducere spre soluționarea 
operativă, la fața locului, a 
problemelor ivite în cadrul 
brigăzilor și sectoarelor, 

.asigurarea din timp a am
plasamentelor și docu
mentațiilor, îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a locurilor de mun
că, întărirea ordinii și dis
ciplinei, aplicarea acordu
lui global. Atît organiza
țiile de partid, de sindicat, 
cit și conducerea între
prinderii au urmărit în
deaproape aplicarea cerin
țelor autoconducerii și au- 
togestiunii muncitorești pî
nă jos la formațiile de lu
cru, respectiv discutarea 
în mod curent a planurilor

lei 
lei

operative și a îndeplinirii întreprinderii. Așa cum ce- 
aceștora în cadrul brigăzi- rea secretarul general al 
lor, stabilirea în acest ca- partidului la recenta ple- 
dru a problemelor ce pri
vesc desfășurarea optimă 
a activității productive, 
întărirea răspunderii în
tregului personal față de 
folosirea judicioasă a utila
jelor, a materialelor și a 
timpului de lucru.

Deși avem rezultate bu
ne, preocupările, străda
niile organelor și organiza
țiilor noastre de partid, ale 
conducerii colective, ale fie
cărui colectiv din brigăzi
le și secțiile întreprinderii 
se cer orientate spre valo
rificarea și mai bună a po
tențialului tehnico-mate- 
rial și uman al întreprin
derii, întrucît din acest tri
mestru avem de realizat un 
volum de construcții mon
taj cu peste 27 milioane lei 
mai mare decît era prevă
zut pe primul trimestru. 
Eforturi deosebite se cer 
făcute îndeosebi de briga
da a 3-a Vulcan care are 
de recuperat de la începu
tul anului o restanță de 
321 000 lei, precum și de 
colectivul de la activitatea 
de utilaje și transporturi 

• care a înregistrat, de ase
menea, Unele restanțe.

Concomitent cu îmbună
tățirea realizărilor fizice, 
trebuie să stăruim în con
tinuare pentru îmbunătă
țirea activității economice a

Luna manifestărilor politico-ideologice, culturai-educative și sportive

„Nedeia 
vulcăneanâ

(Urmare din pag. 1)

Tot în după-amiaza 
lei inaugurale a fost 
nisată cea de a VIII-a edi
ție (din seria națională) a 
expoziției „ex libris", or
ganizată de Cercul de bi- 
bliofilie și ex libris „Va
lea Jiului", care cuprinde 
peste 100 de lucrări, sem
nate. de 36 de creatori din 
16 orașe ale țării. Sub egi
da Comitetului orășenesc 
de cultură și educație so
cialistă, în așezămîntul 
cultural, au funcționat 
expoziție și Un stand 
carte social-politică, 
nică, științifică și beletris
tică.

Astăzi, activul de partid, 
sindicat și al organizației 
de tineret din Vulcan ia 
parte la lucrările simpozi
onului „40 de ani de la 
Revoluția de eliberare so
cială și națională antifas
cistă și antiimperialistă în 
România". Ziua de produc
ție record de la mina Vul
can va fi cinstită de artiștii 
clubului, printr-un micro- 
spectacol de muzică popu
lară, în sala de apel. Vor 
continua întrecerile spor
tive la fotbal, tenis de ma
să, tenis de cîmp, handbal | 
și volei.

I

nară a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
un accent mai mare trebuie 
să punem în acest sens 
pe amplificarea acțiunii 
„3 R“, domeniu la care în 
perioada trecută am . înre
gistrat o seamă de restan
țe, mai ales în ceea ce 
privește recuperarea an
velopelor.

Aplicarea cu eficiență 
sporită a acordului global, 
satisfacerea cerințelor
complexe pe care Ie impu
ne ridicară pe un plan ca
litativ superior a activită
ții productive impun, de a- 
semenea, să acționăm CU 
stăruință pentru perfecți
onarea organizării produc
ției și a muncii, pregăti
rea și ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului, 
folosirea judicioasă a efec
tivelor, întărirea ordinii și 
disciplinei, combaterea 
absențelor nemotivate.

Prin tot ce întreprindem, 
prin toate formele și mij
loacele muncii politice fo
losite de organele și orga-r 
nizațiile noastre de partid, 
adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, îhyă- 
tămîntul politic, discuțiile 
individuale cu membrii de 
partid, propaganda vizua
lă, adunările grupelor sin
dicale, ale U.T.C., prin 
munca de la om la om, ac
ționăm cu consecvență pen
tru a mobiliza colectivul 
nostru de constructori la o 
activitate calitativ spori
tă la realizarea integrală a 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în 
întimpinarea marilor eve
nimente sărbătorești din 
acest an din viața partidu
lui și a întregului popor.

comerciăle, un complex 
meșteșugăresc, c r e ș ă 
și grădiniță. Ceea ce 
impresionează în mod deo
sebit este noul cartier, 
„Bucura". Străbătut de un 
bulevard larg, noul car
tier „Bucura" numără, de 
fapt, trei cartiere de locu
ințe. Pe șantierul 
locuințelor din „Bucura", 
ing. Gustav Ilc, șeful bri
găzii nr. 5 construcții an
trepriză a I.A.C. Valea Jiu
lui, vine zilnic primul pe

Cartierul 
„Bucura”

șantier și pleacă ultimul. 
„Pe lîngă cele peste 300 de 
apartamente din cartier, în 
acest an va trebui să ex
tindem centrala termică și 
să începem lucrările la 
magazinul general" — ne-a 
spus șeful brigăzii de an
trepriză construcții din 
Uricani. Este un fapt deo
sebit că în Uricani se 
construiește în acest an o 
treime din numărul total 
de apartamente prevăzut 
pentru Valea Jiului. De ce?, 
Fiindcă pe lîngă extinde
rea continuă a minei aici a 
fost construită preparația 
pentru cuarț, au început 
lucrările de construcție a 
noii mine Valea de Brazi, 
a unei preparații pentru 
cărbune și a altor obiecti
ve de investiții care dau 
un nou avînt transformări
lor înnoitoare. Noul oraș 
al minerilor constituie o 
mărturie vie ă prefacerilor 
care au avut loc în cele 
patru decenii ale devenirii 
noastre.

(Urmare din pag. I)
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mâți că începînd de azi 
activitatea de asistență 
tehnică se organizează pe 
două schimburi. Pentru 
a veni în sprijinul pose

Și cea de a doua zi a reuniunii jubili
are a colecționarilor de insigne din țară 
s-a bucurat de un interes deosebit în 
rîndurile celor' care au îmbrățișat a- 
ceastă frumoasă pasiune, a numeroșilor 
vizitatori ai expoziției-concurs, vernisa
tă în foaierul Casei de cultură a sindica
telor din reședința noastră de municipiu. 
Gazdele, Secțiunea Petroșani a Societă
ții Numismatice Române, au fost la 
înălțime,, asigurînd o bună desfășurare 
lucrărilor și schimbului de insigne.

Festivitatea de premiere a adus motive 
de satisfacție colecționarilor din muni
cipiul nostru (21 de expozanți), care au 
întrunit punctajul general cel mai bun, 
intrînd în posesia cupei transmisibile, 
fiind secondați de cei care au pus, anul 
trecut, în joc acest trofeu, colecționarii 
timișoreni. De asemenea, numeroase au 
fost locurile fruntașe ocupate de repre
zentanții noștri în întrecerile individuale 
ale diferitelor tematici: locurile I, reali
zate prin Cornel Morariu (aviație, vină-

toare), Miron Rebedea (întrecere socia- i 
listă, agricultură), Aurel Dula (fotbal, J 
olimpiade, sporturi de iarnă și turism), ț 
Gina (minerit) și Tiberiu Kelemen (vî- < 
nătoare); locurile II: Miron Rebedea (mi- ț 
nerît), Cornel Morariu (turism) locul III: l 
— Dumitru PoenarU (ramuri sportive). 7 
Marele premiu al ediției a X-a a colec- ț 
ționarilor din țară (au fost prezenți și J 
reprezentanți ai faleristicii din Cehoslo
vacia, Bulgaria și Ungaria) a revenit 
lui Aurel Dula. De asemenea, de apre
cieri laudative au avut parte panourile 
concetățenilor noștri Otto Abraham, Puiu 
Ovidiu, Mircea Ortelecan, loan Bucan, 
loan Velita și alții.

Marcată de ediție jubiliară, <’ 
signe distincte, pliantul și catalogul ex- / 
poziției, această tradițională întîlnire a J 
colecționarilor de insigne din țară s-a ț 
bucurat de prezența secretarului Socie- i 
tații numismatice române, Aurel Sma- ’ 
randa. Următoarea ediție, a Xl-a, va a-ț 
vea loc, anul viitor, la Tg. Mureș. (V. ION)

i
j

două in-(

g| PARTICIPARE. In 
această perioadă, cineclu- 
bul „XI Orizont" de la 
I.M. Aninoasa (condus de 
Eugen Herbei) participă 
la un festival al filmului 
de scurt metraj, organi
zat de Comitetul jude
țean de cultură și educa
ție socialistă Iași. Aștep
tăm cu nerăbdare rezulta-

1 tele I (M.B.)
I B DE LA A.C.R, PE- 
I TROȘAN1 sîntern infor-

I 
I 
I
I

F.

sorilor de autoturisme, 
membrii A.C.R. se pot a- 
dresa stației de întreține
re tehnică între orele 
7—21, perioadă în care se 
desfășoară activitate con
tinuă. (S.P.)

g ZBOR ÎN PARING. 
Chiar în ziua apariției re
portajului nostru „Icarii 
Văii Jiului, aripi teme
rare avîhtate spre înăl
țimi", duminică, prof i- 
tînd de timpul favorabil,

temerarii deltaplanoriști 
coordonați de Romeo Ro
șia au efectuat un zbor 
reușit de la stafia meteo 
'dtn'Parîng. (M.B.)

gj MUNCA PATRIO
TICA. Tovarășul Silviu 

■ Năstase, secretarul comi
tetului U.T.C. de la I.M. 
Lupeni ne-a informat că 
duminică, 3 iunie, un grup 
de 30 de tineri de la mina 
Lupeni au participt timp 
de patru ore, la o acțiu
ne de muncă patriotică 
pentru curățirea și ame
najarea străzii „Vitoș Ga- 
vrilă" și a întregului drum 
de acces din centrul ora-

sului Lupeni, pînă la sta
dion. (T.A.)

■ SAPTAMÎNA pio- 
NiERIEI LA BANIȚA. 
Manifestarea educativă a 
copiilor din localitate, s-a 
încheiat, duminică, prin 
activități culturale diver
se și atractive. La cămi
nul cultural Bănița, s-a 
desfășurat un spectacol 
susținut de elevii școlilor 
din comună la care au 
luat parte mulți cetățeni 
din Bănița. (T.S.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

I
I
I
I

gada Iui Gheorghe Bejan. 
Am revenit la acest sector 
să vedem ce s-a realizat din 
ce s-a promis atunci. Pe 
scurt, despre ce era vorba. 
Șeful de brigadă ne spunea, 
la timpul respectiv, că îi 
lipsesc c.ițiva oameni pe 
fiecare schimb, că transpor
tul cărbunelui se face foar
te greu din cauza galeriei VI. 
de la orizontul 400 care era 
intrată în presiune și tre
buia să se schimbe punc
tul de încărcare pînă la în
ceputul lunii aprilie, "" 
are nevoie de stîlpi 
draulici și că aceștia lip
sesc, deocamdată, de la în
treprindere. Dar iată ce a- 
firmă acum același șef de. 
sector:

— Toate aceste probleme 
eu care se confrunta bri
gada lui Bejan în acea pe
rioadă, erau, de fapt, pro
blemele întregului nostru 
sector. Ele au fost rezol
vate și brigada și-a reali
zat sarcinile de plan pe lu
na aprilie, dar sectorul nu, 
deoarece greutățile se țin 
lanț. Prin schimbarea în
cărcării în fluxul de trans
port, am rămas fără un si
loz colector. Vagonetele, 
deocamdată, se încarcă la 
capătul benzii, iar întreru
perile generate de acest 
neajuns ne dereglează ac
tivitatea întregului sector, 
ca să nu mai vorbesc de 
întreruperile pe care~ le a- 
vem uneori din lipsă de 
vagonete goale. De aseme
nea, întîmpinăm multe gre
utăți în ceea ce privește 
aprovizionarea locurilor de 
muncă cu materiale, din 
cauza transportului greoi 
care se desfășoară în ori
zontul 400. In concluzie 
spus: degeaba și-a depășit 
Gheorghe Bejan sarcinile 
de plan cu 149 tone de căr
bune, dacă sectorul a rămas 
sub plan. Ca să putem de
păși aceste greutăți și în 
special problema încărcării 
vagonetelor direct de la 
bandă, colectivul sectoru-

colector de vreo 50 de to
ne între două orizonturi. 
Prin realizarea acestui si
loz vom avea un transport 
mai fluent și o mai bună 
continuitate a lucrului în 
abataje. Sperăm să ajungem 
cu producția extrasă zilnic 
Ia nivelul sarcinilor de 
plan, ne spunea ing, loan 
Gîf Deac, șeful sectorului

ca 
hi-

In aceeași situație se a- 
flă și sectorul II, care are 
două abataje frontale, dar 
nu realizează sarcinile de 
plan cu nici unul.

Brigăzi rămase sub plan 
au și sectoarele I, V și VII.

Notăm faptul că sectoa
rele III și IV, sectoare ca
re au cea mai mare pon
dere în producția extrasă 
zilnic de mina Lupeni, nu 
au brigăzi eu sarcinile de 
plan nerealizate, dimpotri
vă, toate înregistrează 
plusuri. Deci o experiență 
bună. Adică se poate !

Desigur este un lucru 
bun că brigada lui Bejan, 
de la sectorul VI, a fost a- 
jutată să-și realizeze pla
nul. Acum ar fi rîndul ce
lorlalte brigăzi să primeas
că un astfel de aju
tor. Conducerile sectoa
relor respective și a minei 
sînt datoare să poarte cît 
măi des discuții cu șefii 
de brigadă, să vadă cu ce 
greutăți se confruntă for
mațiile și să caute soluții 
pentru depășirea lor cît 
mai grabnică. Dacă aceste 
brigăzi ar fi fost sprijinite 
și și-ar fi realizat sarcinile 
de plan, atunci, desigur, 
mina Lupeni, la sfîrșitul 
primelor cinci luni din a- 
cest an nu ar fi avut un. 
minus de peste 23 000 tone 
de cărbune pentru cocs. 
Realizarea sarcinilor de 
către toate brigăzile cons
tituie o rezervă importan
tă pentru creșterea produci 
ției fizice de cărbune și deci 
de realizare ritmică a sar
cinilor de plan ce'-i revin 
minei Lupeni, ........
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0 partidă în care s-a pus doar problema scorului Intr-un meci internațional amical, la Lupeni

MINERUL LUPENI — 
RAPID ARAD 2—0 (1—0). 
Prima concluzie desprinsă 
după fluierul final al parti
dei de duminică este aceea 
că cele două competitoa
re nu au onorat prezența 
publicului din tribună și 
nu • au fructificat condițiile 
ideale de joc oferite de 
vremea superbă. Dacă oas
peții au scuza că sînt de 
acum divizionari... C, e- 
chipei gazdă i se poate im
puta totuși că nu a reușit 
să obțină o victorie la scor, 
prilej de a-și „repara" 
golaverajul negativ. Nu 
s-ar putea spune că în an
samblu jocul echipei nu a 
„mers". Insă atîta timp cît 
din cei 13 jucători folosiți 
doar cinci au jucat la va
loarea unor divizionari B 
(i-am numit pe Lixandru, 
Dina, Truică, Mușat și Ni
chimiș) nu ne putem decla
ra mulțumiți pe deplin.

Debutul de partidă lăsa

să se întrevadă un duel la 
o singură poartă. Pe ga
zonul partidei, lucrurile nu 
s-au petrecut chiar așa. A- 
părătorii arădeni au reușit 
să anihileze cu calm și 
siguranță manevrele tac-

mai patru minute, ocazia 
de a înscrie din nou, dar 
mingea lobată peste, portar, 
trece șl. peste porta apăra
tă de Butaru.

In min. 30 Lixandru sal
vează, printr-un plonjon

REZULTATE TEHNI
CE: U.T. Arad — Mine
rul Cavnic 4—1; Indus
tria sîrmei C. Turzii — 
Metalurgistul Cugir 2—1; 
„U“ Cluj-Napoca — Mi
nerul Motru 3—0; Gloria 

Steaua C.F.R. 
—0; Mine- 
Rapid A-

A

Reșița
Cluj-Napoca 1- 
rul Lupeni

CLAS

tice insuficient de clare și 
de inspirate ale jucătorilor 
din Lupeni. După ce în 
primul sfert de oră am con- 
smnat doar două șuturi pe
riculoase expediate de Mu- 
șat și Voicu, în min. 24 se 
deschide scorul: 1—0; o fa
ză banală care nu anunța 
nici un pericol pentru poar
ta arădanilor îl aduce în 
poziție de șut pe Nichimiș 
care de la circa 7—8 metri 
înscrie, plasat, la colțul 
lung. Tot el are, după nu-

curajos la picioarele lui Bo
ra, uh 1—1 care era in
just față de situația de pe 
teren.' Acestea ar fi prin
cipalele aspecte notabile în 
prima repriză.

Repriza a doua îl găsește 
în teren și pe Sălăgean, in
trodus în locul lui Colceag. 
Nu se schimbă însă multe 
în aspectul jocului așa că 
trebuie să treacă din nou 
mai mult de 25 de minute 
pentru ca gazdele să se

desprindă. In min. 63 șutul 
Iui Sălăgean întîlne.ște bara 
porții oaspeților, fază re
luată „la indigo" de ară
deanul Șandor în minutul 
următor.

Peste alte nouă minute, 
Mușat înscrie cu capul, re- 
luînd centrarea lui Nichi
miș. Un gol care rămîne 
ultimul, deși ocazii au mai 
fost.

Așadar, după un meci de 
slabă factură tehnică în 
care s-a pus doar proble
ma diferenței pe tabela de 
marcaj, oaspeții neemițînd 
pretenții deosebite, „Mine
rul" obține o victorie leje
ră și meritată: 2—0. Dar, 
datoriile de la Reșița mai 
rămîn încă...

Bun arbitrajul brigăzii 
bucureștene, compusă din 
Viorel Alexandru, Ion 
Vasile Teodorescu. și Vasile 
Angheloiu.

Text și foto: AI. TATAR

Superbă demonstrație de rugby, 
aplaudată la scenă deschisă

MINERUL LUPENI — 
CELIK ZENICA (R.S.F. Iu
goslavia) 6—20 (0—11). In
contestabil, duminică, 
Lupeni, fotbalul a fost 
clipsât — fără drept de a- 
pcl — de sportul care, la 
noi, în România, „vine" pu
ternic din poziția a II a. 
Rugby-ul a cîștigat dumi
nică, nu atît datorită nive
lului tehnic scăzut al me
ciului de fotbal, disputat 
în deschidere (chiar dacă 
partida a fost oficială !) cît 
mai ales datorită faptului 
că cele două echipe au ofe
rit nu numai un spectacol 
de calitate, dar au și de
monstrat încă odată, . că 
sportul bărbăției, al tăriei 
și forței poate fi foarte, 
foarte frumos. Con
form așteptărilor, „vioara

la 
e-

rad 2—0; Aurul Brad — 
Politehnica Timișoara 
0—1; Olimpia Satu Ma
re ■— C.F.R. Victoria Ca
ransebeș 6—0; C.F.R. Ti
mișoara. — C.S.M. Reși
ța 1—2; Armătura Za
lău — Someșul Satu Ma-

4—0, '
N T U

re
M E L

1. „Poli" Timișoara 31 22 4 5 82—22 48
2. „U“ Cluj-N. 31 22 1 8 69—21 45
3. C.S.M. Reșița 31 19 2 10 54—25 40
4. Armătura Zalău 31 16 3 12 46—38 35
5. U.T. Arad 31 15 4 12 47—41 34
6. Aurul Brad 31 15 3 13 41—40 33
7. Olimpia S.M. 31 15 2 14: 51—39 32
8. Ind. sîrmei C. Turzii 31 15 2 14 36—38 32
9. Minerul Lupeni 31 12 5 14 35—44 29

10. Gloria Reșița 31 13 3 15 29—40 29
11. Minerul Motru 31 13 - 3 15 35—46 29
12. Minerul Cavnic 31 J3 2 16 45—41 28
13. C.F.R. Vict. Caransebeș 31 12 3 16 26—60 27
14. C.F.R. Timișoara 31 12 2 17 50—54 26
15. Metalurgistul Cugir 31 11 4 16 35—56 26
16. Steaua C.F.R. Cluj-N. 31 11 2 18 37—46 22
17. Someșul Satu Mare 31 10 2 19 25—49 22
18. Rapid Arad 31 7 5 19 27—63 19

Fază din partida de 
fotbal de la Lupeni.

Lupte libere

întîi" au constituit-o rug- 
biștii oaspeți. Dar pentru 
ca cititorii să fie edificați 
asupra valorii echipei iu
goslave; iată o scurtă pre
zentare: RAGBI CLUB CE- 
LIC ZENICA este echipa 
oțelarilor din orașul Zenica 
situat la circa 200 kilome
tri de Belgrad. înființată 
în anul 1972, echipa oțela
rilor constituie în acest mo
ment cea mai bună forma
ție de rugby din țara veci
nă și prietenă.

Referindu-ne Ia 
propriu-zis trebuie să 
marcăm că 
zionara B 
foarte bine 
gazdă. Au 
mente cînd Sere (căpitanul 
echipei), Pavăl, Keszegpal, 
Kelemen, Cîșu, Burcea sau 
Ivănuș s-au ridicat la cota 
valorică a adversarilor lor. 
Prima repriză a aparținui 
aproape în totalitate echi
pei iugoslave care a și în
scris prin Baresic două în
cercări (ambele transfor
mări ratate) și Ivehobovio 
(o' lovitură de pedeapsă). 
Scor la pauză: 0—11.

Cea de-a doua repriză a 
fost mai echilibrată. In 
timp ce oaspeții au mai 
marcat printr-o lovitură de 
pedeapsă (Kapic) și un eseu 
transformat (Puric plus Ka
pic) jucătorii din Lupeni 
au reușit și ei un eseu (prin 
Lumperdean), transformat 
de Pavel.

Robert TA VIAN'

P.S. Ieri, pe Dealul Ins
titutului, Știința Petroșani 
— Celik Zenika 30—6.

Vom reveni cu amănunte.

meciul 
re- 

Minerul, divi
s-a achitat 

de rolul de 
fost mo-

lii lupta pentru Cupă, au învins ! 
fruntașii pe frontul cărbunelui j 

■ pășit sarcinile cu peste t 
6800 de tone.

Revenind la fotbal, tre- ; 
buie remarcat aportul de- ț 
osebit din teren al jucă- 4 

[ tor Hor (de data aceasta) 7 
i Zaharescu, Dondera, Fer- J 

ședi, Andrei Tudor și Ște- 
i furiuc, precum și arbitra- 
: jul corect și nepărtinitor 

al lui loan Velica. Este 
t o dovadă că întotdeauna 
i cei care sînt buni în pro- 
! ducție obțin rezultate bu- 
' ne și în sport. Să mai 

auzim de asemenea reuși
te manifestări sportive !

„Primii în producție, 
primii în sport", această 
veche deviză s-a confir
mat de curînd cu ocazia 
disputării, pe stadionul 
Jiul II, a finalei „Cupei 
tineretului" la fotbal, or
ganizată la mina Live- 
zeni între sectoare. A fost, 
după cum ne informează 
colaboratorul nostru loan 
Opriș, o adevărată săr
bătoare sportivă, care a 
întregit atmosfera bună 
de muncă de la mina Li- 
vezeni, o întreprindere 
care, de la începutul a- 
nului a înregistrat rezul
tate bune și la producția 
de cărbune. Fanfară,

susținători, emoții, încleș
tare în lupta pentru vic
torie — iată atmosfera în
trecerii sportive.

In finală, s-a disputat 
meciul între sectoarele II 
și IV. După o partidă viu 
disputată, victoria a 
venit sectorului II, 
scorul de 6—1. Șeful de 
sector, alături de vagone
tari'și mineri au luptat 
pe teren cu același elan 
cu care se străduiesc pe 
frontul cărbunelui. De 
remarcat este faptul că în 
luna mai sectorul H a 
extras pește .sarcini 2400 
tone de cărbune, iar de 
la începutul anului a de-

re-
cu

Mircea BUJORESCU

Echipa de fotbal a sectorului II de Ia I.M. Livezeni, cîștigătoare a „Cupei 
tineretului". Foto: Pavel BEKE
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• A patra și ultima eta
pă a seriilor campionate
lor republicane de lupte li
bere pe echipe, rezervate 
juniorilor cădeți și speran
țelor olimpice s-a dovedit 
fructuoasă pentru ambele 
formații din Vale. Astfel, 
la cădeți, C.S.Ș. Petroșani 
(antrenor Vasile Făgaș) a 
depășit categoric, acasă, pe 
U.M. Timișoara: 9—2. De-a 
lungul competiției, forma
ția școlară din Petroșani a 
mai întrecut pe C.S.Ș. Tg. 
Jiu (6—5), ~
(11—0), 
(10-1), 
(7—4), 
doar în 
lui Hunedoara (4—7).
ceste victorii asigură „Uh- 
sprezecelui" din Petroșani 

— Nicolae Hondrea, Dumitru 
Dolu, Florin Văcăreanu, 
G‘abriel Țigă.ieriu, 
ghe Răducu, Marius Vă
căreanu, Samir Biță, Va
sile R o m a n e s c u, 
P e t r u Iacob, Petru 
Ceuță și Vasile Mununar —

C.S.Ș.
C.F.R. ’
C.S.Ș. 
înclinînd 
fata ConstrUctoru-

A-

prezența la etapele inter- 
sei;ii ale campionatului.

• La Petrila, triunghiu
larul Jiul — C.S.Ș. Cra
iova — C.S. „Dîmbovița". 
Tîrgoviște a avut o des

fășurare echilibrată, gaz
dele impunîndu-se în cele 
din urmă, Jiul a terminat 
la egalitate (5—5), (punc
taj 21—19) cu sportivii cra- 
ioveni și a învins (7—3) pe 
C.S. „Dîmbovița". încheind 
competiția speranțelor o- 
limpice pe locul secund, ca 
de altfel și cadeții, garni
tura antrenată de Ion Cor
bel și C. Marmaliuc: Lau- 
rențiu Palade, Al. Zsiga, 
Ion Doroș, Nicușor Marma
liuc, Romulus Săpînțan, Tra
ian Molnar, Traian Ro
man, Gelu Madear, Gheor- 

Gheor- She Șuncă și Șergiu Aga- 
vriloaie aspiră deci la ca
lificarea în finalele compe
tiției.

Reșița
Timișoara 
Timișoara 

steagul

Ion VULPE

Breviar
■ FOTBAL, divizia C: 

Minerul Aninoasa — 
Metalul Bocșa 1—0; Mu
reșul Explorări Deva — 
Minerul Paroșeni 3—1; 
Minerul-Știința Vulcan
— Minerul Oravița 3—0.

Campionatul județean, 
seria Valea Jiului (e- 
tapa din 31 mai 1984): 
Hidromin Petroșani — 
Minerul Barbă tem 1—2; 
Măgura Pui — Minerul 
U r i c a n i 1—0 
(2—2 la juniori) ; 
Autobuzul Petroșani — 
C.F.R. Petroșani 4—0 
(1—5); Parîngul LOnea
— Preparatorul- Lupeni
3—0; Preparatorul Petri
la — Sănătatea Vul
can 3—0 (3—2). Etapa 
din 3 iunie (ultima): Au
tobuzul Petroșani — 
Avîritul Hațeg 1—1; 
C.F.R. Petroșani — Pre
paratorul Petrila 0—4 
(3—0); Sănătatea Vulcan 

:— Parîngul Lonea 2—5 
(2—4); Preparatorul
Lupeni — Măgura Pui 
3—0; Minerul Uricani — 
Hidromin Petroșani 
3—0; Minerul Bărbă- 
teni — Minerul Boița 
3-sO.

Popice Spre divizia A
Sîmbătă, 26 mai pe mo

derna arenă de popice „Vo
ința" din Timișoara — 
cu patru piste și ridicare 
automată — s-a disputat 
meciul dintre „Jiul" Pe
trila și „C.F.R," Arad. Cu 
toate că au jucat pe una 
din cele mai pretențioase, 
arene din țară, care i-a o- 
bligat să se mobilizeze e- 
xemplar, popicarii din Pe- 
trila au confirmat forma 
bună în care se află, reu
șind să treacă de granița

doborî te, 
acest fel 

pentru

al aces-
de 4320 

favoarea 
învins

celor 800 popice 
lucru mai rar pe 
de piste, chiar și 
divizionarele A.

Rezultatul final 
tei îritîlnjri a fost 
la 4194 p.d. în 
„Jiului" care și-a
adversarul la o diferență 
de 326 p.d, Iată rezultatele 
individuale ale jucătorilor: 
Ioan Scorțea 621, Dobrma 
Constantin 819, Victor Mi- 
clea 810, Ion Popa 806, Va

Ier Pișcoi 800 și Nicolae 
Păsărică 764.

Merită subliniat și re
zultatul echipei „Parîngul" 
Lonea care a reușit și ea 
să treacă de primul tur 
în dauna echipei „C.F.R." 
oin Brașov. bigul"
Lonea
4622 — 4540 p 
v higățori s-ai 
Ni Stoian 31 î 
©oblică 781 'p

C.F.R.
d. 13
1 4
'p.U»

IGAN
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in Uniunea Sovietică
Întîlnire între tovarășii 

Nicolae Ceaușescu 
și Konstantin Cernenko 

. La 4 iunie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, a avut la 
Kremlin o convorbire cu 
tovarășul Konstantin Cer
nenko, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului

Suprem al Uniunii Sovie
tice.

In cursul convorbirii, 
desfășurate într-o atmos
feră caldă, tovărășească a 
avut loc un schimb de pă
reri în probleme ale dez
voltării și adîncirii con
tinue a relațiilor de prie
tenie și colaborare multi
laterală între Republica 
Socialistă România și U- 
niunea Sovietică.

Comitetul Central 
și Prezidiul 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Dineu oferit de 
al P.C.U.S.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice și Prezi
diul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au oferit luni 
un dineu în onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre-

ședințele Republicii Socia
liste România.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă de 
caidă prietenie, tovarășul 
Konstantin Cernenko și 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu au rostit toas
turi.

Solemnitatea înmînării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

a Ordinului 
Revoluției din Octombrie

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re- 
publiciii Socialiste Româ
nia, i-a fost înmînat, luni 
după amiază, de către to
varășul Konstantin Cer- 
nenko, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Or
dinul „Revoluția din 
tombrie", conferit 
Prezidiul 
prem al U.R.S.S., ca apre
ciere a meritelor și contri
buției aduse la dezvoltarea 
relațiilor româno-sOvieti- 
ce și în legătură cu cea 
de-a 65-a aniversare a zilei 
de naștere.

Oc- 
de 

Sovietului Su-

La ceremonia care a avut 
loc cu acest prilej la 
Kremlin, tovarășii Kons
tantin Cernenko și Nicolae 
Ceaușescu au rostit scurte 
cuvîntări.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
îndelung mîinile, s-au îm
brățișat cu căldură.

Cei prezenți l-au felici
tat călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
înalta distincție ce i-a fost 
acordată, dorindu-i succes 
deplin în activitatea de 
mare răspundere pe care o 
desfășoară, spre binele po
porului român, în interesul 
întăririi 
tinue a 
tenie și 
laterală

și dezvoltării con- 
relațiilor de prie- 
colaborare multi- 

româno-sovietice.

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

Uniunea Sovietică, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este în
soțit în această vizită de 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Emil 
Bobu și Ilie Verdeț, mem
bri ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al.P.C.R., loan 
Totu, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al 
viceprim-ministru, 
Andrei, membru supleant 
al Comitetului Rplîtic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor exter
ne.

și

P.C.R., 
Ștefan

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, 
la plecare, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovară
șii Iosif Banc, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ludovic Faze- 
kas, Alexandrina Găinușe, 
Mânea Mănescu, Paul Ni- 
culescu, Constantin Oltea- 
nu, - Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Ștefan Bîr- 
lea, Miu Dobrescu, Marin 
Enache, Mihai Gere, Su- 
zana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Radu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Sil
viu Curticeanu, Constan
tin Radu și Gheorghe Stoi
ca, de loan Avram și Ion 
M. Nicolae, viceprim-mi- 
nișțri ai guvernului. ■>

Ău fost de față A.I. Plot
nikov, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice Ia București, 
și membri ai ambasadei.

Convorbiri între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul 

Konstantin Cernenko, secretar 
general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
Sovieticeal Uniunii

(Urmare din pag. I)

Sosirea la Moscova
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FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie: Naufragiul; Uni
rea: Spaniolii de modă 
veche; Faringul: Secretul 
lui Bachus.

LONEA: Bărbații.
ANINOASA: Un surîs 

în plină vară.
VULCAN — Luceafă

rul: Ziua sacrificiului.
LUPENI — Cultural: 

S-a întîmplat lingă Ros
tov.

URIC ANI: Contraban
dă la vamă.

TV
15,00 Telex. 15,05 Am

fiteatru studențesc. 15,25 
Țara mea — muzică 
șoară românească. 
Secvențe daneze. 
Universul femeilor. 
Desene animate, 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal (parțial 
color). 20,20 Actualitatea 
în economie. 20,35 Laure- 
ați ai Festivalului națio
nal „Cîntarea României'.1.

: 20,45 Căile afirmării.
■ 21,00 Teatru TV: „Ex

plozie întîrziată11 de Paul
■ Everac (color). 22,20 Te

lejurnal (parțial color).

u-
15,35
15,50
16,20
16,30

I

I
I

I
I
I

W .1
LUNA CADOURILOR
PENTRU COPII

(1-3 0 IUNIE)
este un bun prilej pentru a oferi copiilor 

ultimele creații vestimentare ale
MINI MODEI ’84

■ SALOPETE cu bogate garnituri 
ghele, pliuri, capse;

■ BLUZE DE VÎNT cu fermoare, 
nare aplicate, capse;

■ PANTALONI scurți și lungi în 
variate;

de ti

buzu-

culori

■ TRICOURI, BLUZE, MAIOURI, uni, în 
dungi sau imprimate;

■ PULOVERE ȘI JACHETE tricotate în
tr-o mare gamă de modele;

■ PANTOFI și SANDÂLUȚE din înlocu
itori din piele și materiale textile.

: Vizitați magazinele și raioanele comerțu
lui de stat specializate în desfacerea artico
lelor de îmbrăcăminte și încălțăminte destina
te copiilor de toate vîrstele.

kx LUNA CADOURILOR PENTRU 
COPII «

!

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit, luni dimineața, 
ia Moscova, într-o vizită de 
lucru în Uniunea Sovieti
că, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist al Uniunii So
vietice și a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

La aeroportul Vnukovo, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de tovarășii Andrei 
Gromîko, membru al Birou
lui Politic 
P.C.U.S.,
ședințe al Consiliului de 
Miniștri, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., 
Grigori Romanov, membru 
al Biroului Politic, secre-

al C.C. al 
prim-vicepre-

tar al C.C. al P.C.U.S., 
Konstantin Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U^„ 
Nikolai Talîzin, vicepre
ședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., 
miniștri, activiști de partid.

Erau prezenți E.M. Tia- 
jelnikov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la Bucu
rești, și Traian Dudaș, 
ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, mem
bri ai ambasadei.

Pe aeroport au fost, ar
borate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

Un grup de pionieri so
vietici și copii ai diplorna- 
ților români acreditați la 
Moscova au oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori.

ționarea sistemului de 
conducere și ridicarea nive
lului de trai al poporului.

In timpul convorbirilor 
au fost discutate direcțiile 
principale ale dezvoltării 
continue a relațiilor din
tre P. C. R. și P.C.U.S., 
dintre România și 
U. R. S. S. In acest 
context a fost relevată im
portanța Tratatului de 
prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, din 7 iu
lie 1970, a Declarației co
mune româno-sovietice 
din 24 noiembrie 1976. S-a 
exprimat hotărîrea de a se 
depune și în viitor eforturi 
susținute pentru lărgirea 
colaborării economice și

tehnico-științifice reciproc 
avantajoase, perfecționa
rea formelor și metodelor 
ei. In cadrul convorbirilor 
a fost subliniată însemnă
tatea viitoarei consfătuiri 
economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

In cadrul convorbirilor 
s-a făcut, de asemenea, un 
larg schimb de vederi în 
legătură cu problemele 
internaționale actuale, sub- 
liniindu-se necesitatea in
tensificării eforturilor în 
vederea soluționării pro
blemelor grave și complexe 
ce preocupă lumea con
temporană și îndeosebi a 
problemelor opririi agravă
rii situației internaționa
le, ale dezarmării și, în pri
mul rînd ale dezarmării 
nucleare.

Mica publicitate
VIND Urgent mobilă, o- 

biecte uz casnic, diverse. 
V. Roaită, bloc 5/19. (2070)

PIERDUT legitimație de

ANUNȚURI

serviciu pe numele TîmpU 
Andrei, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(2064)

DE FAMILIE

de 
de Plecarea spre patrie

In seara aceleiași zile, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, a plecat spre pa
trie.

La aeroportul VnUkovo, 
conducătorul partidului și 
statului nostru a fost con
dus de tovarășii Andrei 
Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. 
P.C.U.S., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Grigori 
Romanov, membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Konstan
tin Rusakov, secretar al

C.C. al 
Talîzin,

al
ac-

P.C.U.S., Nikolai 
vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri 
U.R.Ș.S., de miniștri, 
tiviști de partid.

Erau prezenți E.M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, 
și Traian Dudaș, ambasa
dorul României în Uniunea 
Sovietică, membri ai am
basadei.

Pe aeroport au fost ar
ai borate drapelele de stat ale 

Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

Un grup de pionieri so
vietici și copii ai diploma- 
ților .români acreditați la 
Moscova au oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu bu
chete de flori.
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Tomo ȚĂȚĂRCA.

GHEȚA, Ion 
șef adjunct,

FEVRONIA, soție, copiii, nepoții, nora și ginerele, 
anunță cu adîncă durere încetarea din viață a scumpu
lui și neprețuitului soț, tată, bunic, socru

BOTOROAGA MARIN
Inmormîntarea va avea loc azi, 5 iunie, ora 16,30, 

de la domiciliu, strada Bazinului. (2031)

COLECTIVUL I.C.P.M.C., cercetare, este alături de 
colegele lor Popescu Maria și Botoroagă Maria în 
durerea pricinuită de moartea tatălui și socrului lor

BOTOROAGA MARIN
Transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

(2070)

SOȚIA Loli, fiica Sorina, ginerele Iovu și nepoții 
Călin și Oana, anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață a celui care a fost un om deosebit

FLOREA TRAIAN (67 ani)
înhumarea va avea loc la Lupeni, 5 iunie 1984, 

ora 16. (2073) J
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