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Dăruirea și abnegația 
cu care au acționat mi
nerii Văii Jiului în cins
tea marii sărbători — 
a 40-a aniversare a eli
berării patriei —- se con
cretizează în importan
te cantități de cărbune 
extrase suplimentar pre
vederilor de plan. Cinci 
întreprinderi miniere, 
Paroșeni, Uricani, Live
zeni, Petrila și Lonea au 

tras împreună, de 
începutul lunii, peste 
cinile planificate, 
mult de 9 000 tone 
cărbune.

L
La I.M. Petrila

la
sar
ma:

■ Cea mai mare producție înregistrată peste 
prevederile de plan — 4035 tone de cărbune — o ra
portează colectivul întreprinderii miniere Paroșeni ca
re se situează și în această lună pe primul loc în în
trecerea socialistă. Rezultate deosebite obțin în spo
rirea productivității muncii formațiile din abatajele 
mecanizate conduse de Gavrilă Mesaroș, Fran- 
cisc Fazakaș, Constantin Ciobănoiu, Țene Oprea și 
Nicol ae Andrașic.

■ Mina Uricani, una dintre cele mai importante 
furnizoare de cărbune pentru cocs din Valea Jiului, 
a obținut la rîndul ei o producție suplimentară de 
aproape 2 000 tone. Și la această întreprindere suc
cesele se datoresc minerilor -mecanizatori cum sînt 
cei din formațiile conduse de Ilie Amorăriței și Petru 
Mandriș, care au exploatat intensiv și eficient com
plexele mecanizate de mare înălțime.

■ Colectivul I.M. Livezeni, colectiv declarat frun- 
a extras su- 
această lună peste

taș pe primele șapte luni, 
plimentar sarcinilor de plan în 
1500 tone de cărbune.

■ Cele două întreprinderi 
Petrila au obținut împreună, de 
gust, o depășire de peste 1600 tone de cărbune.

De bune aprecieri 
bucură la atelierul 
canic al I.M. Uricani (da
torită preciziei cu care lu
crează) strungarul Vasi- 
le Enache, surprins 
imagine.

Foto: Al. TĂTAR

Rezultatele unei premiere 
în exploatarea mecanizată 

a stratelor subțiri
- ,Cu aproape doi ani în 

i>.rmă, într-un abataj 
minei Petrila a fost 
trodus, pentru prima dată 
în Valea Jiului și în țară, 
un complex mecanizat 
pentru exploatarea strate- 
îor subțiri cu’ înclinare

•e. Abatajul frontal e-
,jat cu un astfel de 

complex mecanizat a fost 
încredințat brigăzii 
duse de Ion C. Radu 
sectorul V. Lipsa de 
peridnță în exploatare 
unor astfel de utilaje 
dat, la început, multă 
bătaie de cap lui Ion C. _
Radu și ortacilor ,săi (la ^"“partea

Gheorghe BOȚEA

al 
in-

con-
din
ex-

a
a

Productivitatea muncii 
obținută în abataj a fost 
în medie de 11—12 tone
pe post, cu peste 2500 kg 
mai mare decât cea plani
ficată și de două ori mai 
mare decît cea obținută 
prin metoda clasică. Cum 
au fost posibile asemenea 
rezultate ? Răspunsul la 
această întrebare ni-1 
inginerul șef al 
Grigore Grăjdan:
vorba de o premieră 
Valea Jiului, nici ; 
tele nu puteau să 
numaidecît. A fost 
ie de multă muncă

miniere ale orașului 
la începutul lui au.

Vizita de stat în țara noastră 
a tovarășului Li Xiannian, 
președintele R.P. Chineze
Ceremonia 

înaltului
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, luni di
mineață, a început vizita 
de stat în Republica Soci
alistă România a tovarășu
lui Li Xiannian, membru 
al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președin
tele Republicii Populare 
Chineze.

Noul dialog româno-chi- 
nez la nivel înalt repre
zintă un moment de cea 
mai mare importanță în 
bogata cronică a relațiilor

întîmpinârii 
oaspete
tradiționale de prietenie 
și colaborare, de solidari
tate dintre partidele și ță
rile noastre, dintre cele 
două popoare.

Ceremonia întîmpinării 
înaltului oaspete a avut 
loc la Palatul Republicii, 
într-o atmosferă sărbăto
rească, caracteristică ma
rilor evenimente politice. 
Un mare număr de bucu- 
reșteni au făcut tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și 
Li Xiannian o călduroasă 
manifestare de stimă și pre
țuire, au ovaționat înde
lung pentru prietenia ro-

Convorbiri 
oficiale 

româno-chineze
Luni, 27 august, la Pa

latul Republicii au început 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Li Xian
nian, membru al Comite
tului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Repu
blicii Populare Chineze.
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Lupeni

Aninoasa
in urma

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va efectua o vizită de stat în R.F. Germania 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin- Republicii Federale Germane, Richard 
tele Republicii Socialiste România, im- von Weizsaclter, o vizită de stat în Repu- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va blica Federală Germania, in perioada 15-19 
efectua, la invitația președintelui octombrie 1984.

Expresie a voinței de angajare pentru mai mult cărbune

Hotărîrea minerilor de la 
de a recupera rămînerile

cooperației
meșteșugărești**

exploatarea primului pa
nou), dar pînă la urmă 
au reușit cu acest com
plex adevărate recorduri.

In primele șapte 
care au trecut din 
an brigada care 
te acest complex a reali
zat o producție suplimen
tară de peste 10 000 tone 
de cărbune și se află 
locul III, la nivel de 
treprindere, în întrecerea 
socialistă pentru a da țării 
cit mai mult cărbune.

luni 
acest 

foloseș-

Brigada condusă de mi
nerul Eugen Bănceanu (in 
m/țoc), din sectorul de 
in.estiții al minei Live
zeni, lucrează în pre
zent, cu bune rezultate, 
la săparea pianului în
clinat de sub coperișul 
stratului 3. In imagine, o 
parte a brigăzii înainte 
de intrarea in șut.

Foto: T. ALEXANDRU

dă 
minei 
„Fiind 

în 
rezulta- 

apară 
nevo- 

i și pri- 
celor

(Continuare in pag. a 2-a)

De mai 
Aninoasa 
declin în 
nului. Slaba 
față de organizarea 
ducției și a muncii, 
de asigurarea liniei 
front și a unui transport 
operativ, a determinat re
alizări slabe și în formați
ile de lucru. După activi
tatea bună din primele trei 
luni ale acestui an, în cel 
de-al doilea trimestru și 
în luna iulie s-au acumu
lat mari rămîneri în urmă, 
îndeosebi din lipsa liniei 
de front de lucru în căr-

luni mina 
printr-un 

pla-

multe 
trece 
realizarea 

preocupare 
pre
față 

de

bune. La lucrările de des
chideri și pregătiri, prin 
care trebuiau ©use în ex- 

- ploatare noi capacități de 
producție, s-a acumulat o 
rămînere în urmă de 1381 
ml. lată de ce în aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
a fost aspru criticată op
tica greșită a conducerii 
întreprinderii și sectoare
lor de producție de a lua 
forță de muncă de la lu
crările de investiții .și pre
gătiri miniere pentru lu
crări de plănărit și între
ținere a galeriilor.

Una din cauzele rămîne- 
rilor în urmă față de sar- • 
cinile planului fizic al pro
ducției de cărbune a în
treprinderii o constituie 
indisciplina tehnologică și 
a muncii, starea perma
nentă de fluctuație a per
sonalului muncitor. • La 
I.M. Aninoasa, colectiv 
care în prima lună a anu
lui se număra printre ce
le fruntașe, în ultimele 
două luni ale primului se-

Viorel STRAUȚ

Lupeniul a găzduit re
cent cea de-a cincea ediție 
a „Tîrgului cooperației 
meșteșugărești**, manifes
tare devenită tradițională, 
reunind cele mai reprezen
tative unități ale coopera
ției din județ. Interesul 
pentru această nouă ediție 
a tîrgului s-a ridicat la 
cote superioare din partea 
tuturor celor care, într-un 
fel sau altul ,au fost impli-' 
câți ca organizatori, ca 
participant: sau ca simpli 
cumpărători. Facem a- 
ceastă afirmație deoare
ce anul acesta tîrgul a a- 
dus cîteva elemente noi, 
nu numai în modul de 
prezentare și desfacere a 
produselor, ci chiar în pre
gătire și organizare.

Fiind organizat chiar în 
centrul orașului, tîrgul 
a putut fi vizitat mult mai 
ușor, numărul mare de 
oameni, prezenți pe toată 
durata desfășurării, fiind 
cea mai elocventă dovadă. 
Trebuie remarcat faptul 
că fiecare unitate de co
operație participantă s-a 
străduit să ofere o cit mai

Gheorghe CHIRVASA
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TABARA DE CREAȚIE
LA CIMPU LUI NEAG

In actualitatea artis
tică a municipiului am 
consemnat ieri, un mo
ment important și cu 
semnificații deosebite: 
deschiderea celei de-a 
IlI-a ediții a taberei 
de creație a artiștilor 
plastici din Valea Jiu
lui (îndrumător artis
tul plastic, președinte
le cercului ..Paleta" Lu

peni, Iosif Tellmann).
Lucrările, inspirate 

din natura Văii Jiului, 
realizate la Cimpu lui 
Neag, intr-un 
neasemuită 
in intervalul 
august, vor 
spre vizionarea 
cului după data de 
septembrie.

Al. TATAR

decor de 
frumusețe, 

27—31 
fi expuse 

publi- 
1

I

I 
I 
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Minerii Văii Jiului in sprijinul 
antihitlerist

frontului
Una din marile sarcini 

care stăteau în fața po
porului român, după în
făptuirea revoluției de e- 
li be rare sociala și națio
nală de la 23 August 
1944, era desăvîrșirea e- 
liberării întregului teri
toriu 'al țării de sub ju
gul fascist și participarea 
României Ia războiul an
tihitlerist,

In condiții foarte grele, 
cînd țara era secătuită 
după anii îndelungați ai 
războiului și jafului hi- 
țlerist, cînd în aparatul 
de stat și în conducerea 
economică predominau 
încă elementele reacți
onare, Partidul Comunist 
Român s-a adresat cu o 
vibrantă chemare patri
otică muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor în 
vederea participării la 
înlăturarea distrugerilor 
provocate de război, a 
sprijinirii și aprovizio
nării forțelor armațe cu 
cele necesare și asigură
rii victoriei în acel răz
boi drept, eliberator. La 
chemarea partidului co
munist, minerii din Va- 

.lea Jiului au răspuns cu 
' multă abnegație luptînd 

pentru mărirea produc- 
ției de cărbune. Apelu

lui lansat de partid, mi
nerii i-au răspuns prin 
organizarea a două 
schimburi pe săptamînă, 
printr-o entuziastă mun
că patriotică pentru tot 
mai mult cărbune»

In frunte cu comuniș
tii, minerii din Valea Jiu
lui au reușit nu numai să 
mențină producția de vîrf 
în ultimele luni ale anu
lui 1944, dar Să o și ri-

au avut de luptat cu 
multiple lipsuri în dome
niul aprovizionării cu a- 
limente și îmbrăcăminte, 
cu lipsurile de aprovizi
onare tehnico-materială, 
cu sabotajele elemente
lor reacționare', care 
se dădeau 
la acțiuni 
puneau la cale surparea 
galeriilor, 
stalațiilor miniere,

uiiiiiiiihiuhhiiiiimiuiiiiuumihiihiiiuiiuuumiiuh

File de Istorie

nu 
în lături de 

dușmănoase.

defectarea in
dar
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dice. Conducerea parti
dului era informată în 
acea perioadă că... „în ba
zinul Văii Jiului au luat 
ființă brigăzi de șoc", 
care prin exemplul lor, 
aveau menirea să mobi
lizeze masa minerilor 
spre obținerea unor ran
damente înalte.

Pentru sporirea pro
ducției „...m scopul men
ținerii frontului antihi
tlerist, suie de comuniști 
și muncitori, aflați în 
fruntea unor organizații 
de masă, au format echi
pe care au intrat în sub
teran".

Muncitorii Văii Jiului lupta pe

minerii le-au biruit pe 
toate îndeplinindu-și cu 
cinste angajamentul luat 
față de patrie și partid, . 
sporirea producției de 
cărbune, aducîndu-și în 
acest mod contribuția la 
sprijinirea războiului an
tihitlerist, .

Campania „Totul pen
tru front, totul pentru 
victorie !“ a avut un pu
ternic ecou în rîndul 
muncitorilor din. Valea 
Jiului. Aceștia se gră
beau să contribuie, după 
veniturile lor modeste, 
fiecare cu cît putea, pen
tru a sprijini armata ro
mână, care

front pentru zdrobirea 
fascismului. Răspunzînd 
apelului lansat de către 
Confederația Generală a 
Muncii, minerii Văii Jiu
lui, au hotărît cu mult 
entuziasm să lucreze 8 
ore pentru ostașii de pe 
front,' iar contravaloarea 
muncii prestate să fie fo
losită pentru aprbvizi- • 
onarea frontului- „Deși 
propria lor aproviziona
re cu alimente și îm
brăcăminte era foarte 
precară — scria ziarul 
„Scînteia" — exemplul lor 
se adaugă lungului șir de 
acțiuni patriotice pe care 
le aduce astăzi tot po
porul român pentru gră
birea victoriei, care va 
însemna începutul unei 
vieți libere și în flori toa- 
rc". .; ! '

Prin munca plină de 
abnegație și eroismul de 
care au dat.dovadă, prin 
contribuția materială, prin 
exemplul lor, muncitorii 
din Valea Jiului au con
tribuit cu un aport ne
prețuit Ia grăbirea sfîr- 
șituiui războiului, la in
fringe rea definitivă a . 
Germaniei hitleriste.

Prof. Ion FRAȚILA,' 
directorul Filialei 
Arhivelor Statului 

Județul Hunedoara - Deva 
__ :___________ /

Rezultatele unei premiere 
în exploatarea mecanizată 

a stratelor subțiri
(Urmare din pag. 1)

care l-au primit spre folo
sire, dar se vede că nu a 
fost în zadar. Complexul 
a mers și s-a adaptat bine 
la condițiile de zăcămînt 
ale minei noastre. Stratul 
IV pe care îl exploatăm cu 
acest complex are înclina
re mare. Exploatarea lui 
se putea face numai cu a- 
bataje cameră în trepte 
răsturnate, iar, după cum 
Se știe, în aceste abataje 
se consumă foarte mult 
lemn, iar vitezele de avan- 

. care sînt destul de miei, 
(15—20 mp pe lună). Prin 
exploatarea acestui strat, 
care nu are o grosime mai 
mare de 1,4—1,6 m, cu com
plex mecanizat, consumul 
de lemn la 1000 tone căr
bune extras s-a redus de 
la 45 mc la 3 mc, iar vi
teza de avansare s-a du
blat, ajungînd la o medie 
zilnică de 1,5 în, ceea ce 
înseamnă între 35—40 ml 
pe lună. Dar, pentru a pu
tea obține cu utilajul a- 
ceste avansări, brigada l-a 
menținut în permanență în 
perfectă stare de funcțio
nare. Reviziile și reparați

ile au fost executate în
totdeauna la timp și de 
bună calitate. Mutarea 
complexului de la uri. pa- 
nou la altul s-’a realizat de 
către brigada caro îl ex
ploatează, despre care se 
poate spune, fără teama de 
a greși, că a căpătat de a- 
cum multă experiență in 
exploatarea unui astfel 
de complex. Avînd în ve
dere experiența pe care 
am căpătat-o în exploata
rea strațelor subțiri cu în
clinare mare cu complexe 
mecanizate, preconizăm ca 
pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie să punem în func
țiune un nou complex me
canizat de acest fel la mi
na noastră” iar pînă la 
sfîrșitul anului să termi
năm reparațiile pe care' le 
avem de executat la acest 
complex și șă îi repunerii 
în funcțiune".

Așadar, o nouă premiera 
în aliata jele din Valea Jiu
lui, premieră care vine 
să răsplătească prin rezul
tate eforturile pe care le 
fac partidul și statul nos
tru pentru mecanizarea 
lucrărilor din subteran și 
pentru ușurarea muncii 
minerilor.

Hotărirca minerilor de la Anînoasa 
de a recupera răminerile in urmă

(Urmare din pagina 1)

mestru s-au ■ înregistrat 
medii zilnice de circă 100 
absențe nemotivate, iar nu
mărul celor care au pară-' 
sit întreprinderea în pe
rioada semestrului 1 este 
mai mare decît al celor 
care s-au încadrat în mun
că. ■■■■

Ținînd seama de aces
te neajunsuri, participan- 
ții la dezbaterile adună
rii au subliniat pe bună 
dreptate că c.o.m., organi
zațiile de sindicat și ale 
U.T.C. din cadrul între
prinderii vor trebui să ac
ționeze în viitor, sub con
ducerea comitetului de 
partid, cu mai multă fer
mitate, consecvență și e- 
xlgență pentru . întărirea 
disciplinei, pentru asigu
rarea condițiilor de înde
plinire ritmică a sarcinilor 
de producție stabilite în 
preliminar. Minerii ‘ șefi 
de brigadă Nicolae Bocor, 
Gheorghe Mulinar și A- 
lexandru Gaboș au cerut 
în cuvîntul lor să se a- 
corde atenția cuvenită lu
crărilor de pregătiri și de 
deschideri de care depin
de direct viitorul între
prinderii, realizarea pla
nului producției de căr
bune. A fost vizată critic 
și slaba activitate a corn-: 
partimentului de trans
port. „Avem greutăți cu 
evacuarea producției, ne 
lipsesc vagonetele goale, 

din cauza transportului 
greoi de pe orizontul XI, 
dar și al transportului pe 
verticală",' a subliniat . iii 
cuvîntul său ing. Zianu 
Hodor, șeful sectorului V. 
La rîndul său, șeful secto
rului transport, ing, loan 
Liszka a cerut ca „vagone- 
ții- să nu mai fie imobili
zați în unele secțoâre de 
producție, ca parcul de 
vagoneți al întreprinderii 
să fie suplimentat".

In spiritul unei înalte 
responsabilități muncito
rești, toți pârticipănții . la 
dezbateri au apreciat că 
există resurse reale peri-: 
tru a depăși greutățile ac
tuale, pentru ca întregul 
colectiv să înceapă ■ să re
cupereze răminerile ■ în 
urmă încă din luna au
gust, printr-o mobilizare 
exemplară. Mircea Pfedes- 
cu. Petru Bîrleanu, Dumi
tru Octavian și alți parti
cipant la discuții au for
mulat propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea or
ganizării și .conducerii 
producției. Prin întreaga 
ei desfășurare, adunarea 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii a 
dat glas hotărîrîi ferine., 
a minerilor de la l.M. A- 
ninoasa de a depăși dificul
tățile cu care se confrun
tă și de a îndeplini sarci
nile din planul producției 
de cărbune ce le revin în 
acest an.

In cadrul complexului 
comercial, deschis recent 
la parterul blocurilor 
59 A și 59 B - Petroșani- 
Nord, se află unități co
merciale, «.care benefi
ciind de un bun vad, dar 
și de un personal bine 
pregătit profesional, asi
gură un serviciu de'cali
tate. Aspect din unitatea 
nr. 365 „Patiserie".

Foto: Alexandru TĂTAR
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(Urmare din pag. 1)

largă paletă de produse 
noi, asimilate în ultimul 
timp, Dealtfel avînd în ve
dere interesul pe care ex
pozanții l-au avut, nici 
nu e de mirare că âu fost

■ prezentate produse pen
tru toate vî* stele și pen
tru toate anotimpurile,. înri 
cepînd de la bluza-simplă 
de vară și pînă la hainele 
groase de iarnă. De exem
plu, numai cooperativa 
„Straja" a prezentat a- 
nul acesta peste 100 de 
produse de larg interes ce

tățenesc, din; care peste 40 
sînt produse : noi. Același 
'lucru se poate spune însă 
și despre ceilalți partici- 
panți. Astfel, cooperativa 
„Viața nouă" din praștie 
a prezentat peste 25 pro
duse, fiecare în 5—6 mo- 
dele; cooperativa „Moțul" 
— Brad peste 20 produse 
de tricotaje pentru bărbați 
și femei, obiecte de maro- 
cliinărle și multe altele; 
cooperativa . „Unirea" — 
Petroșani a expus peste 50 
de produse; cooperativa 

„Măgura" — Sibiu 8—10 
modele de covoare; co
operativa „Ilațegana" diri 
Hațeg peste 20 de produse, 
etc. S-a observat,, deci, din 
partea fiecărui participant 
un real interes pentru a 
oferi publicului cumpără
tor posibilități largi de 
satisfacere a dorințelor, 
produsele expuse răspun
zînd cu „brio" condițiilor 
de noutate și calitate. Tot
odată, tîrgul a oferit co
operativelor meșteșugă
rești din județ o deosebit 

de utilă posibilitate dc son
dare a gustului și nevoilor 
publicului larg, pentru ca 
viitoarele produse, asimi
late în unitățile producă
toare, să corespundă în- 
trutotul . acestor . cerințe. 
Deci, din toate punctele de 
vedere, Tîrgul cooperației 
meșteșugărești — ediția 
1984 s-â constituit într-o 
reușită, manifestare, . care 
a făcut o bună propagandă 
unităților cooperației meș
teșugărești din județ. .

ormom

>
I 
l

mai pleca 12 schiori fon- flăm că planul pe 8 Juni 
diști intr-o altă 1 
organizată la Snagov.
(G.B.)

■ DIFUZAREA PRE
SEI. Remarcabilă iniția
tivă conducerii Spitalu
lui municipal Petroșani 
de a organiza ia parterul 
clădirii un punct de di
fuzare a presei. Prin a- 
cest punct se difuzează o- 
perativ toate ziarele 
revistele. Dacă ar fi la 
t’el și în oraș... (M.B.)

■ GOSPODĂRIRE. De 
fa I.G.C.L. Petroșani, a-

tate deosebite în cinstea 
marii sărbători naționa
le de la 23 August. Au 
fost recondiționate peste 
80 role de transportor, fi
ind colectate peste 20 to
ne dc materiale refolo-

mică a acestor acțiuni 
depășește 10 000 lei. (G.C.)

■ ÎN.TABARA. 14
Școala 

Petroșani 
cîteva zile în 
odihnă și au
de la Manga- 
următoare vor

■ RECENT, colecti
vul minei Dîlja l-a feli
citat cu multă căldură pe 
muncitorul Marius Ne- 
deleu, șef de echipă son
dori, cu prilejul pensi
onării. Veteranul mun
citor, stimat și prețuit de . . sîbile. Valoarea 
întregul colectiv al în
treprinderii, a muncit ani. 
îndelungați, fiind un 
exemplu pentru ortacii 
lui. (l.M.)

■ ÎN CADRUL „Săp- 
tămînii record în pro-

, dpeție" organizația de 
superioare din punct de tineret de la pfeparația 
vedere calitativ. (T.S.) I.upeni a. obținut rezul

scrierile la școlile pro
fesionale vor continua 
.pînă în 7 septembrie, 
probele de concurs fi
ind prevăzute în 8—10 
septembrie. (T.S.)

■ UNITATE COMER
CIALA: NOUA. La par
terul blocului 33 din l.u-

INSPECTORATUL 
ȘCOLAR ne-a informat 
că ieri s-a încheiat pe- . 
rioada de înscriere a

- candidaților în treapta peni s-a deschis, în 24 
a Il-a a liceelor din Va
lea Jiului, curșuj’j de gi 
șl serale. Examenele de 
diferență au loc între 
27—29 august, iar ’ pro
bele de concurs . pentru 
treapta a Il-a în zilele 
de 1—3 septembrie. In-

august, o nouă unitate 
comercială. Este vorba 
de magazinul alimentar 
74 care dispune de un 
spațiu ce permite desfă
șurarea unei activități

tabără Ja gospodărie corpunală 
a fost depășit cu 3(> la 
sută, iar la gospodărie 
locativă cu 4,4la sută. 
Doar la ridicarea contai- 

i riereior dintre blopuri sînt
I rămîneri. în urmă. Poate

de

luptători de la 
sportivă ' din 
se află de
tabăra de
trenament
lia. Zilele

Și

acum încolo... (M.B.)
Rubrică realizată de

T. SPÂTARU



Atenție, a început numărătoarea inversă ! Fotbal, divizia B : Gloria Bistrița — Minerul Lupeni 2—0 (1—0)

Acum, cînd debutul nou- 
lui sezon competițional de 
fotbal s-a produs' și re
zultatele primei .etape a 
campionatului diviziei B 
sînt cunoscute, atenția tu
turor iubitorilor de _ fotbal 

o din Valea Jiului (ca dealt
fel din întreaga țară) , este 
îndreptată spre' primul 
fluier al diviziei'A. In'aș
teptarea startului, divizio
nara A din hîuriicipiul nos
tru, Jiul, parcui'ge/'ultimii 
pași spre fihalizarea pre
gătirilor. Ce s-a întîinplat 
în. ultima vreme? In pri
mul rînd multe meciuri a 
iTucale. Vineri, 24 august, 
echipa noastră â jucat pe 
stadionul „1 Mai" de' pe 
Bega, unde Giuchiei et

i cfțmp. i-â. administrat un
neplăcut '4.—& A doua zi, 
siinhătă, ne-am dus să ve
dem ia lucru echipa noas
tră și, cînd colo, am vă
zut un recital ăl... alb-al- 
baștrilor din Bănie. Nu a- 
tit scorul (5—3 pentru stu
denții craioveni .— fără ju
cătorii reuniți la lotul na
țional !) cît prestația jucă
torilor noștri ne-a alar
mat. Dar numai pentru 24 
de ore, căci duminică, 26 

jpi august, primind vizita stu
denților timișoreni, echipa 
noastră a demonstrat, că, Alexandru TATAR

O fată din meciul Jiul - Poli. Timisoara. Foto: Robert TAVIAN

în pofidă oboselii, poate 
să conceapă și să etaleze, și 
jocuri mai aproape de va
loarea ei. Am văzut un Do- 
san excelent pe tot tere
nul, un Tereche ajuns' a- 
proape de maturizare, un. 
Băluță demn de bandero
la de' căpitan ăl echipei, 
un Florescu bătăios, un

Fotbal, divizia A

Stană foarte rnuncițor, res
pectiv pe Szekely și Gă- 
man, deciși să confirme. 
Cu acțiuni de atac conce
pute inteligent, concreti
zate in două goluri mar
cate de Dosan (al doilea 
din penalty) cu o apărare 
ceva ihai realistă decît 
în partida cu... tineretul 
alb-albaștrilor, am urmă
rit o partidă agreabilă 
care ne dă ceva mai multe 
speranțe,. ‘

Mai este mult de lucru. 
La capitolul dăruirii în joc, 
la capitolul disciplină, la 
îmbogățirea registrului 
tehnico-tactic, la cristali
zarea unei idei de joc po
trivite cerințelor primei 
divizii. Desigur aceste lu
cruri sînt cunoscute de 
tehnicienii echipei noas
tre divizionare. Le rea

mintim .- doar, conș.tienți 
că, ară tind neînjplinirile 
existente, ba chiar criți- 
cînd acolo unde este-cazul, 
nu ne facem; decît dato
ria. Tot așa cum, în pri
vința publicului, trebuie să 
arătăm, că încă — din ne
fericire — masa celor ce 
vin la meciurile Jiului nu 
constituie o masă compac
tă de adevărăți- suporteri 
ai echipei minerilor. Indi
ferent de pasiuni, supor
terii care-și huiduie e- 
chipa, care-î reprezintă ca 
locuitori ai acăstui' ținut, 
care se manifestă în mod 
grosolan și deloc civilizat 
față de acel arbitru care 
își face datoria, san'ețio- 
nînd greșeala jucătorului 
adulat din echipa... era- 
ioveană sau timișoreană (și 
încă într-un meci amical!) 
nu pot fi acreditați — sub 
falsa mască — de suporteri 
jiuliști. - '• ..

Acestea ar fi notațiile pe 
care ne-am crezut datori 
a le încredința tiparului, 
acum cînd turul campio
natului diviziei naționale 
A, ediția 1984—1985 bate 
la ușă. De aici, din prag 
de sezon să-i urăm Jiului 
succes ! Mult succes !

Tirul atacantilor,• 7
încă n

Noua? repartizare a echi
pelor în .eșalonul secund 
•a readus Gloria Bistrița 
in Seria ă lll-a, un „uns
prezece" matur, cu I fot
baliști de. valoare, precum . 
Florea, Butuza, Moga, Ra
du Gheorghe,-; Roman etc, 
care beneficiază de servi
ciile unui reputat specia
list din vechea gardă, Ilie 
Savu. Sorții ..-au. decis, ca, 
în prima etapă a noii edi
ții a campionatului, mi
nerii din faipeni să se
confrunte,: tocmai în te
renul acestei perpetue can
didate la promovare, în 
consecință, din start s-au 
angajat într-o tatonare 

..prelungită a adversarului, 
bistrițenit reușind să ex
pedieze. în prima repriză 
doar opt șuturi de la- dis
tanță, parate de Lixan- 
dru. Replica minerilor s-a 
dovedit curajoasă, dar Să- 
lăgean, Mușat, Petre și Io
nel Popa, în situații clare, 
au amînat faza de finali
zare, fiind în consecință 
deposedați de balon. Cu 
două minute înainte de 
pauză s-a deschis scorul. 
După faultul comis de ju
niorul Berceă, gazdele au 
repus rapid balonul în joc, 
pe aripa dreaptă, centra
rea fundașului H marginal 
n-a fost interceptată - de 
Voieu, în vreme ce Cuman, 
din careul mare, a expe
diat balonul cu capul în 
dreapta lui laxandru: 1-^-0.

La reluare, partida păs
trează datele inițiale, cu 
o excepție demnă .de con
semnat, în miri.' 65, cînd 
Mușat ratează "egâlaiea. 'A- 
proximativ zece minute

mai tîrziu, Dumitru Flo
rian „croșetează" eîțiva 
adversari, tot pe aripă 
dreaptă, îi iese în întîmpi- 
nare .Sebestyen, care îl a- 
eroșează corect, dar cum 
faza se petrece în careu, 
„plonjonul" fotogenic al 
atacantului de la Gloria a 
fost „interpretat" de arbi
trul tîrgoviștean Necșu- 
Lescu drept„urmare a unui 
fault; gratuita lovitură de 
pedeapsă a fost transforma
tă de Florea. Așadar, cu 
contribuția arbitrilor, soar
ta partidei fusese' decisă, 
totuși minerii și-au rrîa- 
nifestat ambiția de a des
chide măcar contul activu
lui. După cîteva lovituri 
de colț, în min. 80, la cen
trarea lui Petre Popa, Șă- 
lăgean asigurînd „parava- 
nul‘‘, Truică a' reluat pu
ternic eu capul balonul în 
colțul lung. Nalați era În
vins, dar, din îmbucătura 
barelor, balonul a revenit 
în teren...

Victoria gazdelor nu poa
te fi contestată, deși înrîu- 
rirea arbitrajului părtini
tor s-a dovedit hotărîtoa- 
re. Minerii au evoluat bi
ne în cîmp, iată de ce se 
impune ca, din primul 
meci de acasă, atacăhții 
să-și regleze tirul spre bu
turile noii promovate Sticla 

’ Turda, creditată deja cu 
minus 1 în clasarrientul a- 
devărului. ,

MINERUL: Lixandru — 
Leordean, Truică, Dina, 
Sebestyen (Colceag), — I. 
Popa (Vînătoru), Voicu. P. 
Popa — Mușat, Sălăgean, 
Bercea.

Ion VULPE

DIVIZIA B, seria a 
IH-a. Rezultatele pri
mei etape: ,,U“ Cluj, 
Napoca — Minerul Cav- 
nic 9—2, Gloria Bistri
ța — Minerul Lupeni 
2—0, Gloria Reșița •— 
Avîntul Reghin 2—1, 
Mureșul Explorări De
va — U.T. Arad 0—0, 
Unirea Alba Iulia — 
C.S.M. Reșița 0—1, Sti
cla Turda — C.F.R. Ti
mișoara 0—0, Armătura 
Zalău — Aurul Brad 
0—0,/Olimpia Satu Ma
re — Ind. Sîrmei C. 
Turzii 2—1, Strungul A- 
rad — Metalurgistul Cu- 
gir 3—I.

POPICE

O frumoasă 
performanță

Arena de popice „Re
cord" din Cluj-Napoca, a 
găzduit, recent, întreceri
le celei de a VI-a ediții 
a Cupei veteranilor, la 
startul căreia au participat! 
70 de popicari din T0 ju
dețe. La această ' reușită ! 

competiție, municipiul hos-l 
tru (care a reprezentat ju
dețul Hunedoara) a partici
pat cu o echipă formată 
din 3 jucători, respectiv, 
Bela Schuler și Vilhelm 
Naprodean de la Minerul 
Lupeni șf Iosif Buday de 
la Jiul Petrila.

Veteranul popicelor din 
Valea Jiului, Bela Schuler, 
a reușit frumoasa perfor
manță a clasării pe pri
mul loc la individual cu 
332 p.d.,întrecînd cu 1 și, 
respectiv, 2 p.d. pe foștii 
divizionari Francisc Gallo 
de la Oradea și Iosif Gyar- 
faș de la Voința Cluj-Na- 
POCa. . . • • . ' I:

Trofeul pe echipe a re
venit echipei I din Cluj 
Napoca, care a totalizat 
982 p.d. (S. BALOI)

p 
x>m-

Programul turului campionatului diviziei
Olimpia S. Mare - Unirea Alba Iulia -------
Strugul- Arad — C.S.M. Reșița : u : —-— 

‘ lnd.: s. C. Turzii — F.C.M.'U.T.A. —-—
Metalurg. Cugir - Armătura Zalău —-—
Gloria Reșița - Gloria Bistrița -------
Minerul Cavnic - Minerul Lupeni ———
„U" Cluj-Napoca — C.F.R. Timișoara —-—

ETAPA A VI-A (duminică, 30 septembrie)
C.F.R. Timișoara — Metalurg. Cugir -------
Gloria Reșița — C.S.M. Reșița ——
Armătura Zalău - Avîntul Reghin -------
„U" Cluj-Napoca - Minerul Lupeni --------
Mureșul Deva — Olimpia S. Mare -------;
Sticla Ar. Turda - Ind. s. C. Turzii -------
Unirea Alba Iulia — Minerul Cavnic-------
Aurul Brad — Gloria Bistrița -------
Strungul Arad — F.C.M. U.T. Arad -------

ETAPA A VII-A (duminică, 7 octombrie)
C.S.M. Reșița — Aurul Brad -------
Olimpia Satu Mare —.Avîntul Reghin ;-------
F.C.M. U.T.A. -- Gloria Reșița —-----
Gloria Bistrița — Unirea Alba Iulia -------
Sticla Ar. Turda — Strungul Arad —-----

„U" Cluj-Napoca ——
Mureșul Deva -------
C.F.R. Timișoara -------
Ind. s. C. Turzii -------

(duminică, 14 octombrie)

-*r

< ETAPA I (duminică, 26 august)
„U" Cluj-Napoca - Minerul Cavnic •—-
Sticla Arieșul Turda — C.F.R. Timiș.
Gloria Reșița — Avîntul Reghin ------
Strungul Arqd — Metalurg. Cugir ——
Armătura Zalău — Aurul Brad ——
Mureșul Expl. Deva - F.C.M. U.T, Arad -— 
Unirea Alba Iulia — C.S.M. Reșița ------
Olimpia Satu Mare — Ind. s. C. Turzii -----—
Gloria Bistrița - Minerul Lupeni ------

ETAPA A II-A (duminică, 2 septembrie)
Ind. sîrmei C. Turzii - Gloria Reșița ------
F.C.M, U.T. Arad - Armătura Zalău ------
Minerul Lupeni — Sticla Arieșul Turda------
Minerul Cavnic — Olimpia Satu Mare------
C.S.M, Reșița — „U“ Cluj-Napoca ----- -
C.F.R. Timișoara — Unirea Alba Iulia ------
Aurul Brad — Strungul Arad ------
Avîntul Reghin — Gloria Bistrița ——
Metalurg. Cugir — Mureșul Expl. Deva ——

■ ETAPA A III-A (duminică, 9 septembrie) 
Strungul Arad - Mureșul Expl, Deva - ----
Aurul Brad - Minerul Lupeni ——
C.F.R, Timișoara - Armătura Zalău —----
„U" Cluj-Napoca — Ind. s. C. Turzii —■— 
Gloria Bistrița - Minerul Cavnic > —— 
Gloria Reșița — Olimpia Satu Mare ---- —
Avîntul Reghin - Metalurg. Cugir —-
Unirea Aibă Iulia — F.C.M, U.T.A. ———
Sticla Arieșul Turda - C.S.M. Reșița >——

ETAPA A IV-A (duminică, 16 septembrie)
Armătura Zalău - Unirea Alba Iulia ... -—- 
Gloria Bistrița - C.F.R. Timișoara . —----
C.S.M. Reșița - Ind. sîrmei C. Turzii ------
Olimpia Satu Mare — Strungul Arad ------
Minerul Lupeni - Metalurg. Cugir ———
Minerul, Cavnic — Avîntul Reghin ------
Sticla Ar. Turda - „U" Cluj-Napoca ------
Mureșul Deva — Gloria Reșița ——-
F.C.M. U.T. Arad - Aurul Brad -—-

ETAPA A V-A (duminică, 23 septembrie) 
Avîntul Reghin - Sticla Arieșul Turda -—- 
Aurul Brad - Mureșul Expl. Deva - ----

Metalurg. Cugir -
Minerul Lupeni -
Minerul Cavnic - 
Armătura Zalău -

ETAPA A VIII-A
Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul Lupeni — -—— 
„U" Cluj-Napoca. *• Gloria Bistrița ———
Avîntul Reghin •— C.S.M. Reșița —-—
Mureșul Deva — Armătura Zalău
C.F.R. Timișoara - Olimpia S. Mare —■— 
Unirea Alba Iulia - Aurul Brad —-----
Metalurg. Cugir — F.C.M. U.T.A. -------
Gloria Reșița — Sticla Arieșul Turda ——— 
Strungul Arad - Minerul Cavnic ------

ETAPA A IX-A (duminică, 21 octombrie)
F.C.M. U.T.A. — Olimpia Satu Mare-------

-Minerul Cavnic - Sticla Arieșul Turda ——-
Unirea Alba Iulia — „U" Cluj-Napoca —-— 
Minerul Lupeni — Avîntul Reghin -—-—
Armătura Zalău - Gloria Reșița ---- —

i „B“, ediția 1984-85, seria a lll-a
C.S.M. Reșița - Mureșul Expl. Deva —-----
Gloria Bistrița - Strungul Arod -------
Ind, sîrmei C.T. — Metalurg. Cugir -------
Aurul Brad — C.F.R. Timișoara -------

ETAPA A X-A (duminică, 28 octombrie)
Avîntul Reghin — Mureșul Expl. Deva-------
Gloria Bistrița - Ind. s. C. Turzii -—■—
Minerul Cavnic — Metalurg. Cugir -—-—
Sticla Ar. Turda - Armătura Zalău -------
Strungul Arad - Unirea Alba Iulia -------
Olimpia Satu Mare - Aurul Brad -------
C.S.M. Reșița — F.C.M. U.T. Arad --------
C.F.R. Timișoara - Minerul Lupeni -------
„U“ Cluj-Napoca - Gloria Reșița —-—

ETAPA A Xl-A (duminică, 4 noiembrie)
Metalurgistul Cugir - Gloria Bistrița ——
Gloria Reșița — Strungul Arad -------
Minerul Lupeni - C.S.M. Reșița -------
F.C.M. U.T.A. - „U" Cluj-Napoca ------ -
Aurul Brad — Sticla Arieșul Turda ----—
Mureșul Expl. Deva - C.F.R. Timiș. -------
Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul Cavnic —-—-
Armătura Zalău — Olimpia Satu Mare-------
Unirea Alba Iulia — Avîntul Reghin —-—

ETAPA A Xll-A (duminică, 11 noiembrie)
„U" Cluj-Napoca — Aurul Brad -------
Sticla Ar. Turda - Mureșul Deva —-—
Gloria Reșița - Unirea Alba Iulia ------
Minerul Cavnic — C.S.M. Reșița :-------
Avîntul Reghin — F.C.M, U.T.A. —----
Gloria Bistrița — Armătura Zalău -------
Olimpia S. Mare - Metalurg. Cugir -------
C.F.R. Timiș,oara — Ind. s. C. Turzij ——
Strungul Arad - Minerul Lupeni . -------

ETAPA A XIII-A (duminică, 18 noiembrie)
Minerul Lupeni - F.C.M. U.T.A. -------
Strungul Arad — Avîntul Reghin —----
Mureșul Expl. Deva - Gloria Bistrița -----—
Unirea Alba Iulia - Sticla Ar. Turda -------
Metalurg, Cugir — Gloria Reșița -------
Olimpia S. Mare - ,.U" Cluj-Napoca -------
Armătura Zalău - Minerul Cavnic -------

C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara - -----
Ind. sîrmei C. Turzii — Aurul Brad ———

ETAPA A XIV-A (duminică, 25 noiembrie) 
Mureșul Expl. Deva - Ind. s. C. Turzii — 
Unirea Alba Iulia - Metalurg. Cugir 1
Aurul Brad - Avîntul Reghin -------
Armătura Zalău — Minerul Lupeni ———
Sticla Ar. Turda - Olimpia S. Mare ——— 
F.C.M. U.T.A. — C.F.R. Timișoara--------
Gloria Bistrița - C.S.M. Reșița ■—,—
,.U” Cluj-Napoca — Strungul Arad -—
Gloria Reșița - Minerul Cavnic -------

ETAPA A XV-A (duminică, 2 decembrie) 
Aurul Brad Gloria Reșița ?. -
C.F.R. Timișoara — Strungul Arad —■—
ind. s. C. Turzii - Unirea Alba Iulia-------
Minerul Cavnic - Mureșul Expl. Deva —— 
C.S.M. Reșița — Armătura Zalău ———
Minerul Lupeni — Olimpia S, Mare '-------
Metalurg. Cugir - Sticla Arieșul Turcia —-—-

' F.C.M. U.T. Arad — Gloria Bistrița ——-
Avîntul Reghin - „U" Cluj-Napoca --------

ETAPA A XVI-A (duminică, 9 decembrie)
Sticfa Arieșul Turda — Gloria Bistrița 
Metalurg. Cugir — Aurul Brad 
Avîntul Reghin — C.F.R, Timișoara 
Strungul Arad - Ind. sîrmei C. Turzii 
Gloria Reșița - Minerul Lupeni 
Minerul Cavnic — -F.C.M. U.T. Arad 
„U" Cluj-Napoca - Armătura Zalău 
Urarea Alba Iulia - Mureșul Deva 
Olimpia Satu Mare — C.S.M, Reșița

ETAPA A XVII-A (duminică, 16 decembrie) 
Armătura Zalău — Strungul Arad ------ -
Mureșul Expl. Deva - „U" Cluj-Napoca '-------
Aurul Brad Minerul Cavnic - -----
C.F.R. Timișoara - Gloria Reșița —■—
Ind. sîrmei C. Turzii — Avîntul Reghin. —----
Gloria Bistrița - Olimpia S. Mare -------
C.S.M, Reșița — Metalurg. Cugir . —----

. F.C M. U T.A - Sticla Arieșul Turda -------
Mjnerul Lupeni — Unirea Alba Iulia -------
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Vizita de stat în țara noastră
a tovarășului Li Xiannian, 
președintele R.P. Chineze

Convorbiri oHciale

AUTOBAZA
C.M.V.J. 

PETROȘANI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

i-a înminat tovarășului Li Xiannian 
Ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I, 
cu eșarfă

(Urmare din pag. 1)

In cadrul unei solemni
tăți, care a avut loc la 
Palatul Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socaliste România, i-a în- 
mînat tovarășului Li Xi
annian, membru al Comi
tetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al 

'••P.-C. Chinez, președintele 
Republicii Populare Chi
neze, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia", clasa I, cu eșarfă, 
conferit cu prilejul împli
nirii vîrstei de 75 de ană, 
pentru contribuția deose- 

Sbită adusă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie

colaborare dintre Republi
ca Socialistă România șl 
Republica Populară Chi
neză, la promovarea cau
zei generale a socialismu
lui, păcii și colaborării in
ternaționale.

După înmînarea înaltei 
distincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian 
și-au strfns mîinile cu 
prietenie, s-au îmbrățișat. 

In cadrul ceremoniei, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Li Xiannian au rostit 
cuvîntări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
prezenți la solemnitate, 
l-au felicitat cu deosebită 
căldură pe tovarășul Li

și Xiannian.

Vizită protocolară
Tovarășul Li Xiannian, 

i membrii al Comitetului 
; Permanent al Biroului Po-
■ li tic al C.C. al P.C. Chi
nez, președintele Republi- 
cii Populare Chineze, a

\ făcut, luni dimineață, o vi- 
; zită protocolară tovarășu-
■ lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România. . _  _.___

Cu acest prilej a avut loc, rului din Beijing.

pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării, pen- \ 

trai .al oamenilor muncii, 
pentru construirea socia
lismului în Republica Popu
lară Chineză.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, la 
rîndui său, despre realiză
rile obținute de poporul 
nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, pe calea edificării 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru 
transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pre
cum șl în cinstea Congresu
lui ai XlII-lea, eveniment

într-o ambianță caldă, 
prietenească un prim 
schimb de păreri, premer
gător convorbirilor ofici
ale.

Președintele Republicii 
Populare Chineze a înmî- 
nat conducătorului parti
dului și statului nostru 
volumul „Nicolae 
Ceausescu. Opere 
1981—1983", apărut în 
cest an în Editura Popo-

alese
a-

Ceremonia Tntîmpinăril înaltului oaspete
Au f°st intonate imnuri

le de stat ale Republicii 
Populare Chineze și Repu
blicii Socialiste România.

In continuarea ceremo
niei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian 
au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Li Xiannian a 
salutat apoi pe celelalte 
persoane oficiale române 
prezente la sosire. efectua. împreuna cu to-

Un grup de pionieri au varășa Elena Ceaușescu, o 
- - - conducă- vizită hi Republica Popu-

de Iară Chineză.
Mulțumind, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a ac
ceptat cu plăcere această 
invitație.

In cadrul convorbirilor 
__ I________ ____ ________ — care au continuat și în 
tori, pentru dezvoltarea cursul după-amiezii ace-
continuă a relațiilor de leiași zile — a avut loc o

colabo- informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preo
cupările actuale ale celor 
două partide și state.

Tovarășul Li Xiannian a 
prezentat activitatea des
fășurată de întregul po- 
por, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez,

(Urmare din pag. 0

: mâno-chineză, dînd glas 
deplinei satisfacții cu care 
este așteptată noua întîl- 
nire dintre cei doi condu
cători, convingerii că ea 

‘ va da un nou impuls a- 
dîncirii și extinderii ra
porturilor bilaterale pe ce
le mai diverse planuri, în 
folosul reciproc, al cauzei 
socialismului, păcii și înțe
legerii internaționale.

Ora 10,00. In aplauzele și 
ovațiile miilor de locuitori 
ai Capitalei, aflați în Pia
ța Republicii, tovarășul Li 
Xiannian este salutat cu 
prietenie și cordialitate de 
tovarășul N i cola e 
Ceaușescu.

In întîmpinarea înaltu
lui sol al poporului chi
nez se aflau, de asemenea, 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Li Xiannian a 
prezentat persoanele care 
îl însoțesc în vizita de stat 
în țara noastră.

oferit celor doi i . 
tori frumoase buchete 
flori.

Cei prezenți și-au ex
primat, din nou, prin în
delungi aplauze și urale, 
bucuria pentru reîntîlni- 
rea dintre cei doi conducă -

strînsă prietenie, c____
rare și solidaritate dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Li 
Xiannian au răspuns cu 
prietenie caldelor mani- 

,V*'U x festări de stimă și prețui-
O garda militară a pre- re ațe bucureștenilor aflați 

rentat onorul. în Piața Republicii.
I

■gganiiîliul
FILME

——----~...~... . .............................
VULCAN: Călăuza Pa

nă albă.
LUPENI: Naufragiul.
URICANI: Dragostea și 

regina.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ringul; Unirea: 
Nu am ucis; Parîngul: 
Lișca.

LONEA: Ulzana — că
petenia apașilor.

ANINOASA: Limita
dorințelor.

15,00
15,50

15,20

TV
Telex.
Televacanța 
dențească.
Ecran de vacanță — 
desene animate (co
lor).

stu-

Tovarășul Li Xiannian a tru ridicarea nivelului de ; 
mulțumit călduros pentru 
faptul că încă de la sosire 
s-a întîliiit cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru sentimentele de since
ritate și prietenie cu care 
a fost înconjurat în timpul 
șederii în țara noastră. Tot
odată. el a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în 
numele tovarășilor Hu 
Yaobang, Deng Xiaoping, 
Zhao Ziyang, Ye Jianyng, 
Chen Yun, a celorlalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat, un cald 
salut de prietenie, împreu
nă cu cele mai sincere u- 
rări de sănătate.

Tovarășul Nicolae de seamă în viața comu- 
Ceaușescu a mulțumit și a niștilor, a întregii țări, 
rugat să fie transmise to- C 
varășilor Hu Yaobang, Den i------ ------------------------ --------
Xiaoping, Zhao Ziyang, Ye Republicii Socialiste Româ- 
Jianyng, Chen Yun, celor
lalți conducători chinezi 
un salut prietenesc și cele 
mai bune urări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat, de asemenea, tovară
șului Li Xiannian, în nu
mele său, al conducerii de 
partid și de stat, un cald 
salut. Secretarul general 
al partidului, președinte
le Republicii, a exprimat 
satisfacția pentru vizita 
președintelui Republicii 
Populare Chineze și parti- 
eipaix’a sa la festivitățile 
prilejuite de aniversarea a 
patru decenii de la revolu
ția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă din țara 
noastră, împreună cu con
vingerea că actualele con
vorbiri vor constitui un 
moment important în dez
voltarea continuă a relați
ilor de strînsă prietenie și 
colaborare româno-chine-.
ze.

In numele conducerii de 
partid și de stat chineze, 
tovarășul Li Xiannian a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu invitația de a

cu sediul în Petroșani, str. M. Eminescu nr. 
22, județul Hunedoara, încadrează direct sau 
prin transfer următoarele categorii de perso
nal muncitor, pentru platformele din Cîmpu 
lui Neag și Lupeni

— conducători auto cu activitate în con
ducerea de autovehicule de peste 5 ani

— mecanici auto — categoria II—VI
— sudori, tinichigii auto, categoria II—VI
— buldozeriști și excavatoriști cu mini

mum 2 ani lucrați pe utilaje
— mecanici de întreținere și reparații u- 

tilaje grele, categoria II—VI
— sudori electrici și autogeni cu minimum 

2 ani de activitate în specialitate.
Condițiile de încadrare în muncă sînt cele 

prevăzute de Legea 12/1971 și 57/1974.

S-a evidențiat că dezvol
tarea economico-socială a

nia și Republicii Populare 
Chineze, marile succese 
obținute de popoarele lor 
reprezintă o contribuție 
importantă la cauza gene
rală a socialismului, pro
gresului și păcii în întrea
ga lume.

Examinînd stadiul și 
perspectivele relațiilor ro- 
mâno-chineze, cei doi pre
ședinți și-au manifestat 
profunda satisfacție față 
de evoluția pozitivă a ra
porturilor de prietenie, so
lidaritate militantă și strîn- 
să colaborare dintr.e Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, 
dintre România și China 
și și-au manifestat dorința 
de a acționa, în spiritul 
convorbirilor și înțelegeri
lor la nivel înalt româno- 
chineze, pentru dezvoltarea 
și aprofundarea acestor 
raporturi, a prieteniei din
tre cele două țări, în folo
sul reciproc, al cauzei 
păcii, destinderii și înțele
gerii internaționale.

In timpul convorbirii, 
s-a subliniat că, pornind 
de la progresele importan
te obținute de cele două 
țări, de la programele lor 
de dezvoltare, se impune 
să se acționeze pentru ex
tinderea și intensificarea 
colaborării dintre Româ
nia și China, îndeosebi în 

-domeniul economic, al co
operării în producție și al 
schimburilor comerciale. 
In acest cadru, s-a relevat 
necesitatea de a se trece 
la discutarea și conveni
rea unor acorduri de cola
borare economică și teh- 
nico-științifică pe termen 
lung între cele două țări.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
oaldă prietenie și înțelege
re reciprocă.

Mica publicitate
VIND Dacia-1300, 57 000

km. Telefon 43632, după 
ora 16. (2456)

VÎND casă, grădină și 
vie, periferia orașului 
Tîrnâveni. Informații, Vul
can, Aleea Viitorului, Bloc 
7/2. după ora 18. (2468)

VÎND fundație pentru 
casă cu garaj la demisol, 
strada Ștefan cel Mare 
nr. 37. Petroșani. (2469)

VÎND urgent „Dacia 
1300“, Vulcan, 7 Noiembrie 
7/2. (2473)

SCHIMB apartament 3 
camere, confort I, Inde
pendenței 24/35, cu similar 
sau cu două camere con- Petroșani. O declar nulă, 
fort I, zona pieței sau Pe- (2457)

ANUNȚURI DE FAMILIE

troșani-Nord. Informații 
telefon 44202, după ora 17. 
(2452)

SCHIMB locuință, Micu 
Klein 27/1, Petroșani, cu 
apartament zonă centrală. 
(2467)

PIERDUT chitanța 
29041, eliberată de 
Lupeni. O declar 
(2453)

PIERDUT permis 
nătoare pe numele

nr.
O.J.T. 
nulă.

de vî-
Jitea 

Gheorghe, eliberat de Fi
liala de vînătoare Petro
șani. II declar nul. (3455) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buză 
Adrian, eliberată de I.U.M.

15,35 Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României".

16,00 Universul femeilor.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Țara întreagă în- 

tîmpină Congresul 
al XlII-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân.

20,40 Concert susținut de 
corul mixt, corul 
de copii și orches-

tra simfonica ale 
Radiotelevi ziun ii. 

21,00 Teatru TV (color).
„Zările senine ale 
Albatrosului", 
de Radu Theodoru 
și Nae Cosmescu. 

■Premieră pe țară.
22,20 Telejurnal (parțial 

color).
22,30 închiderea . progra

mului.
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Familia indurerată, anunță decesul celui care a fost 
un bun soț, tată și frate

COLDA ERNEST
Inmormîntarea, miercuri, ora 15,00 In orașul Lupeni.

(2474)

Colectivul Secției Recuperare Petroșani, este alături 
de familia dr. lacob Adriana la pierderea celui care a 
fost

din Lupeni. (2475)
COLDA ERNEST

Părinții și sora anunță că se împlinesc trei ani de cind 
ne-a părăsit scumpul nostru

URS MARIUS
Te vom plinge mereu. (2464)
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