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In întîmpinarea
Congresului al Xlll-lea al P.C.R.
j Oameni demni de viitorul! 

pe care-i făuresc

Și în comuna Aninoasa, ca și în celelalte locali
tăți ale Văii Jiului, prind contur noi ansambluri de 
locuințe. O dovedește și această imagine.' ' . ’

Noi și importante 
succese pe frontul 

cărbunelui
Minerii de la Lonea ca

re au încheiat primele 
nouă luni din acest an 
cu rezultate deosebite în 
muncă — acumulînd 
10 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan — 
confirmă aceeași vredni
cie și la începutul lunii 
octombrie, prima lună din 
trimestrul IV, cînd au ex
tras suplimentar sarcini

lor de plan aproape 1 000 
tone de cărbune. Și de a- 
ceastă dată în fruntea în
trecerii socialiste se situea
ză minerii sectorului IV, 
care au extras peste sar
cinile de plan 1724 tone 
de cărbune. Dintre mine
rii acestui sector rezultate 
dosebite au obținut cei 
din brigăzile conduse de 
Ion Boteanu, Grigore . 
Mîndruț și Florea Anton, 
care zi de zi au depășit 
productivitatea muncii 
planificată cu peste , 500 
kg pe post. La începutul 
lunii octombrie sarcinile 
de plan la producția fizi
că de cărbune au, fost 
depășite și de minerii sec
toarelor I, II, și V, care 
raportează o producție su
plimentară de peste 600 
tone de cărbune. Printre 
brigăzile fruntașe ale a- 
ceștor sectoare se numără 
cele conduse de Andrei 
Antal, Constantin Dines- 
cu, Cornel Filea șl Ludo
vic Repaș, care ritmic au 
depășit productivitatea 
muncii planificată cu peste 
150 kg pe post.

Minerii de la Lonea de
dică rezultatele obținute 
în muncă de Ța începutul 
anului și în această lună 
marelui forum al comu
niștilor — Congresul 
XlII-lea al partidului.

Comuniștii
să ridice continuu ștacheta calității

uzinei - ferm hotârîți
*

Dincolo de țonul glu- i 
meț, sesizăm nota de ' 
mîndrie justificată în 
spusele acestui om da

te șochează ruit de doi ani cu trup 
și suflet întemeierii ca
re se naște aici la sute 
de metri sub blocurile, 
străzile și livezile Uri- 
caniului. . ’

ășim, într-adevăr, 
A* pe un tunel al...

viitorului, ] 
gistrala drumului sub- 
pămîntean menit să des
cătușeze energia înma
gazinată în Estradele cu
prinse în strînsoarea e- 
relor geologice și să a- 
sigure acoperirea dina
micii ascendente a pro
ducției minei pe vl;.„.l. 
ani. Aceeași notă de
mîndrie o vom sesiza și 
în vorbele oamenilor
din brigada complexă de

Ioan DUBEK

upă o coborîre ver
tiginoasă pe ver
ticala puțului, aici, 

la aproape 500 metri de 
suprafață,

I mai ales vuietul, mișca- 
J rea. Sus, sub crestele 
J înnourate ale Retezatului, 
i peste dealurile și pădu- î'Urt z-k X vii ir-rtJ viirizvaS
i

<

i

rile ce încep să rugineas
că, toamna, cu acalmia 
ei, își intră în drepturi... 
Aici pe orizontul 400, 
vîjîie aerul absorbit de 
marile ventilatoare, bol
țile tunelului trepidează 
de vuietul convoaielor de 
vagonete...

însoțitorul nostru, Ion 
Jocea, maistru electro
mecanic al acestei „zo
ne fierbinți" a minei, ne 
spune, mai mult în glu
mă:

— Pășim pe „tunelul 
timpului", pe , o magis
trală a viitorului minei. 
Aici se naște noua zonă 
estică a cîmpului 
nier Uricani.

!

I
I

I

pe ma- ț
Î

a pro- )
viitorii )

Intr-o atmosferă de de
plin entuziasm și satisfac^ 
ție, delegații la conferin
ța organizației de partid 
de la Uzina de preparare 
a cărbunelui Lupeni și-au 
manifestat hotărîrea, bucu
ria de a fi reales, la Con
gresul al XlII-lea în frun
tea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, emi- 
netul conducător și ctitor 
de țară, ale cărui idei 
cutezătoare sînt materi
alizate în toate sectoarele 
vieții economico-socialc 
ale țării.
Ferma mobilizare a co

muniștilor, pentru a răs
punde prin rezultate su
perioare sarcinilor prefi
gurate de proiectul de

și întreținere, în acțiuni
le de reducere ă cheltuie
lilor ' materiale — capitol 
unde s-a înregistrat o di
minuare cu 40,9 lei la 
1000 lei producție marfă, 

de reducere' a consumului

Conferințe de 
dare de seamă și alegeri 

în organizațiile de 
partid

energetic — pesțe 306 mii 
kWh economii — precum 
și în alte domenii de ac
tivitate ale uzinei, 
nu acestea ... 
problemele centrale

vul de preparatori din Lu- 
peni. Astfel problema cen
trală a dezbaterilor a 
constituit-o încadrarea în 
norma de cenușă a cărbu
nelui spălat, indicator ce 
a fost depășit cu 4,9 punc
te, ceea ce a dus, în mbd 
implicit Ia serioase preju
dicii în beneficiul prepa- 
rației. Calitatea, respecta
rea disciplinei tehnolo
gice, aprovizionarea cu 
piese de schimb, elimina
rea strangulărilor din flu
xul de producție, încadra
rea în costurile de produc- ( 
ție, gospodărirea judici
oasă a bunurilor din do-

_____ Dar, tare, iată cîteva din. pfo- 
au constiuit blemele abordate cu ma-

ale
Directive ale celui de-al dezbaterilor din conferin-
XIII-lea Congres al parti
dului, a fost pregnant re-

i liefată atît de darea
r seamă cît și de into
‘ țiile din dezbaterile

l liefată atît de darea de
seamă cît și de interven- 

__  __ — con- 
ferinței. Astfel, au fost e- 

i vidențiate succesele dobîn-
’ dite în ridicarea nivelului

(Continuare în pag. a 2-a) ț de utilizare a instalațiilor, 
în activitatea de reparații

In cadrul amplei dezbateri politice ală a Ru...âniei. împreună cu toți co- 
ce precede lucrările apropiatului Con- muniștii din satele comunei noastre am 
greș al XlII-lea al partidului, doresc, însușit conținutul acestui important do- 
în primul rînd, să exprim satisfacția cument de partid elaborat în pregăti- 
locuitorilor comunei 
nea lor unanimă la
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu pri
vire la realegerea de către congres a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al partidu
lui. Vedem în această alegere opțiunea

rea înaltului forum al partidului, îi dăm 
totala noastră aprobare, asigurăm prin 
rezultatele pe care le obținem în tra
ducerea în viață a Programului unic de 
creștere a producției agricole în gos
podăriile personale ale producătorilor 
particulari și în unitățile economice, 

întregului partid și popor, a noastră, a ca și prin adaptarea stilului de muncă 
tuturor, garanția înaintării României al comitetului de partid la noile cerin- 
socialiste pe calea progresului continuu, țe, o bază bună pentru trecerea la rea- 

Prin studiu atent, aprofundat, dar mai lizarea prevederilor noului plan cinci- 
ales prin dezbaterile colective din adu- nai în profilul teritorial al comunei 
nările de dări de seamă și alegeri ale noastre. ’
organizațiilor de bază, oamenii muncii 
din Bănița — muncitori, țărani cres
cători de animale, cadre didactice —, 
au ajuns să cunoască prevederile proiec
tului Directivelor Congresului al XlII- 
lea al partidului pentru următorul plan 
cincinal de dezvoltare economico-soci-

noastre și adeziu- 
Hotărîrea Plenarei

Maria M ARD ARE, 
secretar adjunct al Comi
tetului comunal de partid 

Banița

(Continuare în pag. a 2-a)

ță, ci acestea au reprezen
tat doar punctele de reper 
Ia care s-au raportat toa
te celelalte sectoare de ac
tivitate analizate. Comu
niștii, pătrunși de un pu
ternic și exigent spirit a- 
nalitic, au insistat în mod 
deosebit asupra aspectelor 

nu onorează colecti-

ximă exigență de comuniș
tii Grigore Bălăceanu, loan 
Bexa, Ioan Moldovan, Ște- i 
fan LUca, Iuliu \Antal. ' 
Vorbitorii au insistat An ' 
mod deosebit asupra re
zervelor ce vor trebui "să 
fie valorificate de noul

G. CIIlRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)

„STUPUL DE AUR“
stup de albine. Și, în
tr-adevăr, albinele sub
teranului — MINERII — 

-- „culeg", din înflorirea de; ?
la puținătatea abanos a subpămîntului,- 

tonele, tonele încărcate 
de căldura și lumina su
fletului lor. De la Lo

la Uricani, de la 
_ __ _ Bărbăteni la^

le douăspre

Aici, în străfunduri, 
Unde culoarea cărbune- 

• lui primește irizări de 
diamant, „ziua" se măr
ginește 1 
„ochiului de aur" al fer- 
mecatei lămpițe. Dealuri 
și văi nebănuite — șui-
tori și planuri înclinate nea
— sînt amă- •______ _______ _____
surate, cu pa- t N c ,• » T n ,,, T t Aninoasa, 
sul, fără , o- 1 W C 1 r 4 1 1 le două

. „stU-
revar-

preliște în 
du-te-vino-ul 
schimburi. F 
bej-ocru ale galeriei ... __ _____
înaintare, alte mișcătoare Congres

curbate ca prinosul de hărnicie și 
se dăruire, măsurat în mi-

zece
dintre puri" subterane

Pg umbrele să, la suprafață, în cins- 
i de tea celui de al XlII-lea 

al partidului,
XlII-lea

O ■ 1
f ■

■
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j Șeful de brigadă Tra
ian Borșa, împreună cu 
cîțiva ortaci de la I.M.

| Vulcan. .

u m b r e, 
niște bolți, 
profilează, alternînd, pas ile de tone de cărbune 
cu pas, împletite cu lu
mina aruncată firav de 
lămpile agățate pe umă
rul sting, în dreptul i- 
nimilor celor ce se nu
mesc mineri. Aici, li
niștea nu e liniște; o a- 
ripă ușoară de curent 
aduce cu sine un zum
zet abia ghicit — aido
ma zumzetului dintr-un

extrase.
E vremea culesului, e 

toamnă, toamnă boga
tă, iar pentru roadele 
culese în subteran, să le 
urăm harnicilor noastre 
albine — minerii — 
„Noroc bun !“ și numai 
„pline", ieșite din „stupul 

’de aur".
Maria DINCA -

Zi de sărbătoare a tinereții
Zona de agrement „Bră- 
t“ a" cunoscut dumini- 
, 7 octombrie, animația 

vie a evenimentelor spor
tive. Elevii orașului Pe
troșani, precum și cei din 
Iscroni și Aninoasa . și-au 
dat întîlnire pe stadionul 
de la Brădet, participînd 
cu entuziasm la deschide
rea festivă a „Anului 
sportiv și de pregătire a 
tineretului pentru apăra
rea patriei".

După momentele solem- 
. ne ale festivității, sutele de 

„bluze albastre" au par
ticipat direct sau ca spec
tatori la palpitante în-

treceri, din. care nu au 
lipsit handbalul, fotbalul, 
orientarea turistică Și ce

lelalte discipline sportive, 
frenetic aplaudate de o 
galerie entuziastă.

Pe scena din apropierea 
bazei sportive în cadrul 
tradiționalei acțiuni „De 
treci codrii de aramă", 
pionierii participanți au o- 
ferit momente artistice 
deosebit de frumoase. A- 
tenția tuturor a fost do
minată de concursul „Trec

H. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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In pag, a 3-a

S P O R T
■ Nota 10 pentru 

sportivitate, în derby- 
ul hunedorean —- cro
nica meciului de fotbal, 
divizia A, Jiul — Cor- 
vinul.

B Cronica meciului de 
fotbal , divizia B, din
tre Minerul Lupeni și 
Mureșul Deva

î
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Conferințe de dare de seamă și alegeri In organizațiile de partid

»
(Urmare din pag. I)

In întîmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului

Preocupare constantă a întregului 
colectiv pentru sporirea calitativă 

și cantitativă a producției
S.S.H. și-a realizat sarci-
----  ___ a 
producției, a trecut ta ‘a- 
similarea și execuția unor 
repere diverse și suban- 
samble de la utilajele din

Orientată spre a reliefa nile de diversificare 
ta adevăratele dimensiuni 
preocuparea întregului 
colectiv de a-și onora e- 
xemplar sarcinile asuma
te în cinstea marelui fo
rum al comuniștilor, con
ferința de dare de seamă 
și alegeri, ce a avut loc 
recent în cadrul organi
zației de partid de la 
S.S.H. Vulcan, a avut un 
puternic și mobilizator 
program de lucru. S-a a- 
rătat că în perioada 1982— 
1983 și în acest an, colec
tivul de mună, mobilizat 
de organizația de partid, 
s-a situat în fruntea în
trecerii socialiste în cadrul 
1PSRUEEM și că secția 
raportează realizări deo
sebite: producția marfă 
depășită cu 31 000 lei, pro
ducția globală cu 329 000 
lei, producția de piese de 
schimb cu 4 000 000 lei, 
în timp ce productivita
tea muncii a fost depășită 
cu 1006 lei/om.

Aceste rezultate au so
licitat efortul întregului 
colectiv al secției, din care 
s-a desprins, în mod deo
sebit, contribuția adusă 
de brigăzile sudură, mon
taj I, II și pompe, venti
le, prelucrări mecanice, 
formațiile de lucru de la 
galvanizare, plasă, tuburi 
de aeraj, gospodărie, țevi 
flanșate și TH Paroșeni. 
Inscriindu-se ferm în pro
gramele de mecanizare a 
mineritului, colectivul

iraport, în special, și indi
gene, aduse la reparat. De 
asemnea, s-au realizat u- 
tilaje de concepție pro
prie, cu sprijinul atelie
rului de proiectări din ca
drul întreprinderii, utila
je care au fost bine pri
mite în activitatea de mi
nerit cum ar fi; mașina 
de montat arce, mașina de 
montat panouri (în două 
variante), diferite elemen
te hidraulice pentru com
plexele mecanizate etc.

Comitetul de partid și-a 
făcut simțit rolul condu
cător și în domeniul îm
bunătățirii stării discipli
nare, în domeniul pregă
tirii și ridicării gradului 
profesional al oamenilor 
muncii, în domeniul per
fecționării tehnologiilor 
de lucru. Pornind în În
tîmpinarea cerințelor be
neficiarilor, comitetul de 
partid a căutat să rezolve 
deficiențele care au mai 
apărut sub raport calita
tiv cît și sub aspectul 

_ promptîudinii cu care au 
fost onorate comenzile.

Participanții, Ia dezba
teri au subliniat o serie 
de probleme de o deose
bită importanță pentru ac
tivitatea viitoare a secți
ei. Comiuniștii Virgil Du- 
mitrică, Ion Durlea, Cons-

tantin Răcaru, Marin La- 
zăr, Nicolae Borbely, Oc
tavian Socaciu, Cecilia 
Drăgan, Maria Staicu, A- 
lexandru Constantin, Ion 
Ioana, Mihai Gudasz și 
Anton Bacu au subliniat 
în cuvîntul lor necesita
tea de a se acorda pe vi
itor mai multă atenții u- 
nor probleme acute cum 
ar fi buna colaborare în
tre secții, noile investiții, 
gospodărirea secției, creș
terea calitativă a activită
ții politicb-educative, îm
bunătățirea propagandei 

. vizuale. ■ *
Toți vorbitorii au sub

liniat în cuvîntul lor a-

•

deziunea deplină a între
gului colectiv de la S.S.H, 
Vulcan cu privire la : 
legerea, la Congresul 
XIII-lea al partidului, 
tovarășului N ie ol 
Ceaușescm în funcția 
premă de secretar

rea- 
al 
a 

a e 
su

premă de secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, exprimîndu-și tot
odată hotărîrea fermă de 
a munci cu toată abnega
ția pentru a întîmpina a- 
propiatul forum al comu
niștilor cu rezultate de 

muncă onorate.
Secretar al comitetului 

de partid a fost reales to
varășul Gheorghe Dricu.

Alexandru TĂTAR

La laboratorul farmaceutic al Spitalului muni
cipal Petroșani se lucrează la calculul indicilor de 
preparare a medicamentelor. Foto: Al. TĂTAR

Ferm hotărîti să ridice 
continuu ștacheta calității 

munca politică desfășura
tă să se materializeze în 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe a- 
nul 1984. In cuvîntul său, 
Tudor Geamănu, directo
rul uzinei, a evidențiat 
principalele direcții de ac
țiune asupra cărora va tre
bui să insiste noul comi
tet de partid, asupra răs
punderii și intransigenței 
de care vor trebui să dea 
dovadă comuniștii, între
gul colectiv al preparației 
pentru ca întreaga activi
tate să cunoască, în cins
tea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, 
substanițale creșteri la in
dicatorul de calitate.

In prima sa plenară, 
noul comitet a ales în func
ția de secretar al comite
tului de partid pe tovară
șul Oliviu Florea.

comitet ales, arătînd prin
cipalele direcții în care 
va trebui orientată activi
tatea viitoare a comuniș
tilor, a tuturor oameni
lor muncii pentru ca efi
ciența muncii să crească 
în mod substanțial. De 
asemenea, cu aceeași pro
nunțată intransigență, de
legații Nicolae Cruceru, 
Viorica Stoicănescu, Oli
viu Florea, Iânoș Hătfalu- 
di au insistat asupra as
pectelor vizînd necesitatea 
permanentei întăriri a vie
ții de organizație, a creș
terii rolului de conducă
tor politic al organizației 
de partid, a creșterii ni
velului de pregătire poli- 
tico-ideologică a comu
niștilor, a tuturor prepara
torilor, în așa fel îneît

Zi de sărbătoare
Tot de la Consiliul mu

nicipal al organizației pio
nierilor și șoimilor patriei 
aflăm că în aceeași zi de 
duminică, 7 octombrie, 
elevi din școlile generale 
și liceele din municipiu 

... au desfășurat ample ac
țiuni de muncă patrioti
că, o dovadă în plus că 
tinerii noștri știu să 
bine fericit munca cu 

rcr organizatorilor acestei aspecte, ale educației 
multilaterale.

(Urmare din pag. I)

detașamentele cîntînd" 
unde am remarcat vigoa
rea;; prospețimea, voioșia 
pionierilor, dar și preocu
parea cadrelor didactice 
pentru formarea unui ti
neret sănătos, viguros. Re
marcăm în mod deosebit 
școlile generale nr. 2 Pe
troșani și Aninoasa. Un 
cuvînt de felicitare tutu-

sărbători a tinereții.

(Urmare din pag. I)

Calea înfloririi
continue a comunei

(Urmare dm pag. I)

Anul 1984 se anunță, la 
nivelul comunei Bănița, 
cu un bilanț rodnic. Re
zultat al priceperii și per
severenței locuitorilor co
munei noastre pentru va
lorificarea condițiilor spe
cifice oferite de relieful 
montan, al muncii politi
ce desfășurate de comite
tul comunal de partid, ne 
prezentăm, la încheierea a 
9 luni, cu rezultate bune 
în ce privește contribuția 
la fondul de mărfuri al 
statului, la autoaprovizi- 
onare. Am predat în cele 
nouă luni în total 63,5 to
ne de carne, 654 hl lap
te de vacă, 163 hl lapte de 
oaie și 7 tone de lînă, la 
ultimii trei indicatori can
titățile predate sînt sub
stanțial sporite față de 
cele realizate în anul tre
cut. Obținem aceste rezul
tate pe baza trainică a 
creșterii efectivelor de a- 
nimale în comparație cu 
anul 1983, a unor indici de 
natalitate corespunzători.

Și unitățile economice și 
de' construcții de pe raza 
comunei întîmpina Con
gresul al XIII-lea al parti
dului cu realizări frumoa
se în producție. Pe nouă 
luni cariera de piatră și-a 
realizat ritmic producția 
fizică, avînd în prezent o 
depășire de 2 la sută și o 
economie de carburanți de 

‘ peste 800 litri. Colectivul 
Șantierului tunele Bănița, 
unitate nouă, care realizea
ză lucrările hotărîtoare 
pentru dublarea căii fera
te în zona comunei, s-a 
angajat, în cinstea Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, să termine pri
mul modul la tunelul Dea
lul Frunzelor — Peștera 
Bolii și să înceapă turna
rea celei de a doua că
măși Interioare, tunelul fi-

de o bu- 
cu tot 

alimenta- 
Imi sus- 
Vînzările

ind străpuns, se continuă 
finisajele în interiorul lui.

Se cuvine să menționez 
că la rîndul lor locuitorii 
comunei s-au bucurat • în 
aceeași perioadă 
nă aprovizionare 
felul de mărfuri 
re și industriale, 
țin afirmația eu
realizate care, valoric, în
sumează 10 251 000 lei. E- 
xistă deci un schimb fi
resc de bunuri de la oraș 
spre sat și invers.

In lumina prevederilor 
proiectului de Directive 
ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, principalele 
direcții pe care ne vom 
axa activitatea, în paralel 
cu preocupările 
îmbogățirea zestrei 
tare a comunei, le consti
tuie, în continuare, spori
rea efectivelor de anima
le, ca bază solidă pentru 
creșterea contribuției la 
fondul de mărfuri al sta
tului, și extinderea su
prafețelor arabile pentru 
cultivarea de porumb, Car
tofi de toamnă, alte legu
me, precum și a plante
lor de nutreț. Aceasta 
este cu adevărat calea con
tinuei înfloriri a comunei.

pentru 
edili-

mineri și clcctrolăcătuși 
care și-au asumat cu cinci 
ani in urmă misiunea, de
loc ușoară, do a săpa a- 
ceastă magistrală subte
rană de peste 8000 de me
tri lungime, într-un timp 
record și sub imperativul 
calității ireproșabile în 
ceea ce privește rigorile 
tehnologiilor, atît de 
pare cît și de armare.

A fost cu 5 ani în 
mă. De atunci, aici, pe o- 
rizontul 400, din puțul 
din incinta principală a mi
nei, s-a născut o magistra
lă subterană de 7,2 km, 
o galerie dubla cu un dia
metru de 4,5 m. Brigada 
mai are de săpat vreo 1000 
de metri, deci în primăva
ră magistrala va 
nată.

un succes, 
doar prin 
în sine, a

Să-

cârcă și evacuează steri
lul direct în vagoneți și 
fixează definitiv armătu
rile pentru susținerea ga
leriei. Și, ceea ce e mai 
important toate operați
ile sînt automatizate, toa
te comenzile, electronice, 
se execută de la pupitrul 
de comandă al instalației.

A eful de brigadă An- 
drei Tokeș ni-1 re- 

y comandă pe unul din 
cei mai tineri membri ai

ur- formației, electricianul 
combainier Remus Crăciu-

mare... Toate comenzile 
se realizează deci prin e- 
lectroventile hidraulice, 
de la dirijarea organului 
de tăiere, la cele 3 remorci 
pe care se află pompele 
hidraulice și masa de ar
mare. Tot la o apăsare de 
buton apare fascicolul lu
minos al laserului care 
veghează la menținerea 
direcției galeriei.

minunăție a tehnicii... 
fj — Și oameni mi- 
w nunați, meseriași de 

elită, pe măsura utilaju-

Oameni demni de viitorul 
pe care-l făuresc

fi termi-
nescu. Stă în fața pupitru- 
lui pe care are nu mai 
.puțin de 56 de butoane. 
Prin interfon se află în 
legătură cu brigadierul, 
cu maistrul, cu minerii 
aflați la „masa de arma
re" și manipulează 

,__ - _ ____ apăsări pe butoane
tuit pentru realizarea ei a pozitivele. Care? 
fost dotată cu un utilaj 
ultramodern, primul de a- 
cest gen în mineritul car
bonifer: o combină de îna
intare cu secțiune plină. 
Este o instalație comple
xă, o adevărată uzină 
subterană care taie tune
lul la „profilul plin", în-

dăr nu 
execuția, 

... << lucrării
miniere de excepțională în
semnătate, ci, și prin pre
miera tehnologică a exe
cuției. Pe măsura impor
tanței « lucrării, .formația 
complexă care . s-a consti-

prin 
dis- 

Toate: 
organul de tăiere, respec
tiv pompele hidraulice 
care acționează pintenii 
de fixare a combinei, ci
lindrii de sprijin, cele 4 
benzi dispuse în cascadă 
pentru evacuarea sterilu
lui, dispozitivele de fixa
ră a segmenților de ar-

lui, ne precizează ing. 
Gheorghe Țopa, șeful sec
torului de investiții. Isto
ricul formației e simplu: 
s-a ales cea mai bună bri
gadă a sectorului, cea 
condusă de Andrei Tokeș, 
cu o experiență bogată în 
folosirea combinelor de 
înaintare, în obținerea 
vitezelor record de săpa
re; brigada a fost 
tată cu îiiecanici 
tricieui, cf pabili 

pînească tehnica 
După specializarea în stră
inătate, la care în afară 
de brigadierul Tokeș, 
participaseră și cîțiva e-

comple- 
Și 
să 
de

elec- 
stă- 

vîrf.

îm- 
alte 
lor

lectromecanici, precum și 
cadre tehnico-inginerești, 
ceilalți componeți ai for
mației au învățat „pe viu" 

a 
nu 

stă-

manipularea combinei, 
întregului agregat. Și 
numai că au ajuns să 
pînească complexul...
A eful de brigadă 

toate motivele să se 
y mîndrească cu toți 

ortacii pentru o reușită 
de care se bucură cel 
mai mult: de cînd a por
nit combina, nu a avut 
defecțiuni care să nu fi 
fost remediate cu compe
tență Și iscusință. E me
ritul tuturor, ne spune, și 
abia la insistențe, îi nu
mește pe șefii de schimb 
Vasile Răucescu, Nicdlae 
Samoilă, Alexandru Kacso, 
Iszlay Laszlo, pe electro
mecanicii Remus Crăciu- 
nescu, Gheorghe Dobîr- 
ceanu, Nicolae Dobîrcea- 
nu, Gheorghe Heți, Dumi
tru Șunei, Danciu Ionel 
Doru. Cu ei, cu toții, in
diferent de meserie, de ce 
limbă vorbesc, brigada s-a 
afirmat ca o formație de 
elită, învingînd greutăți
le inerente exploatării a- 
cestui utilaj ultramodern.

Au învățat și au biruit 
pentru că sînt toți mese
riași de excepție, comu
niști care-și exprimă prin 
fapte conștiința datoriei, 
oameni demni de viitorul 
pe care-I făuresc.

are

artistic, lucrate în ulei, 
ele fiind la dispoziția 
publicului vizitator, con
form orarului unității. 
(A.T.)

EXPOZIȚIE. Sîmbătă, 
6 octombrie, în holul 
florăriei din noul cen
tru civic al orașului Lu- 
peni a avut loc vernisa
jul expoziției persona
le de pictură, aparți- 
nînd Paraschivei Măran, 
membru al cercului de 
artă plastică „Paleta" 
din oraș. Sînt expuse lu
crări de un deosebit gust

I 
I

Sîmbă- 
la 

Rusu, seria sera- 
Discoalpin. In 

asigurării unor 
cît mai plăcu- 

pentru 
fi

DISCOALPIN. 
tă, a fost inaugurat 
cabana 
telor 
scopul 
condiții
te și instructive 
petrecerea timpului 
ber a oamenilor muncii, 
care, la sfîrșit de săptă-

m,înă preferă cadrul 
montan. Comitetul sin
dicatului de la IACCVJ 
organizează de acum în 
fiecare sîmbătă, începînd 
cu ora 18, DISCOALPIN’ 
la cabana Rusu din ma
sivul Paring.

După-amiaza muzica
lă inaugurală ce a avut 
loc sîmbăta trecută a 
fost de bun augur, la ea 
participînd peste 50 de 
tineri iubitori de natură 
și drumeții, dar și de o 
muzică recreativă, de
conectantă de bună ca-

litate. Deci DISCOAL
PIN de la cabana Rusu 
vă așteaptă. (T.K.)

SPECTACOLE. Tea
trul de Stat „Valea Jiu
lui" prezintă la sediu, 
pentru abonații săi, în 
zilele de 9, 10, 11, 12 și 
13 octombrie, de la ora 
18,30 spectacolul cu pie
sa ,,Ciuta" de V.I. Po
pa.

re și pescuit sportiv Pe
troșani, am aflat că s-a 
încheiat campania de re
coltare a hranei de com
pletare pentru perioada 
de iarnă Ia fin și frun
zare pentru vînat. Au 
fost realizate 20 tone fin 
și 58 tone frunze. (G.B.)

I I 
I

HRANA COMPLE
MENTARA. De la tova
rășul Stoica loan, secre
tar la Filiala de vînătoa-

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA



MARȚI, » OCTOMBRIE 1984 Steagul roșu

FOTBAL, DIVIZIA BNota 10 pentru sportivitate, 
în derby-ul hunedorean

JIUL PETROȘANI 
CORVINUL HUNEDOA
RA 1—0 (0—0). Pentru a 
completa titlul de mai 
sus trebuie să adăugăm că 
victoria obținută dumini
că de jucătorii noștri, în 
partida cu colegii lor din 
cetatea oțelului, este cu a- 
tît mai prețioasă cu cit ea 
a fost decisă într-o parti
dă de mare luptă, dar 
desfășurată sub semnul u- 
nei depline sportivități. 
La acest capitol, nota 10 
(fără rezerve!) ambelor e- 
chipe.

Meritul elevilor lui Go- 
gu Tonca și Iosif Cavai 
este cu atît mai mare cu 
cit putem spune că ei au 
fost Ia cîrma jocului 89 de 
minute din... 90, puținele 
contraatacuri ale oaspe
ților, deși foarte pericu-' 
loase, fiind rezolvate cu 
brio de linia defensivă 
petroșăneană. ..

De ce, atunci, totuși o 
victorie numai la limită? 
Pentru că duminică a fost 
(din nou) ziua ratărilor. 
„Campion" fără egal a fost 
Lăsconi, care, în pofida 
faptului că a jucat bine, 
demareîndu-se în perma
nență, nu s-a aflat într-o 
zi fastă a șutului său. 
Minutele 18, 34 și 36 stau 
mărturie în acest sens. 
Nu au înscris însă nici 
Stana (excelentă execuție 
la o lovitură liberă, în mi
nutul 6, în... bara trans
versală), nici Dosan (mim 
14) singur cu portarul A- 
lexa. Nu au înscris însă 
(din fericire!) nici oaspeții 

— Mateuț (bară în min. 
7), Cojocaru care în 
min. 18 a reluat de la nu
mai 5 m pe lîrigă poarta 
lui Cavai. Așa că, prima 

repriză se încheie cu 0—0, 
deși Tonca efectuează 
mutarea cerută vehement 
de public (dovedită ulteri
or inspirată) introdueîn- 

c la s ă m e n t ul <
1. Steaua 7 5 2 0 13— 1 12
2. Dinamo 7 5 2 0 15— 8 12
3. Sportul studențesc 6 4 1 1 18— 5 9
4. Rapid 7 3 2 2 12— 6 8
5. F.C. Argeș 7 3 2 2 11— 7 «
6. F.C.M. Brașov 7 4 0 3 8— 6 8
7. Chimia Rm. Vîlcea 7 2 3 2 8— 9 7
8. Gloria Buzău 7 3 1 3 9—14
9. Corvinul Hunedoara 7 3 0 4 10— 8 6

10. „U" Craiova 6 2 2 2 10—11 6
11. F.C. Bihor 7 2 2 3 8— 9 6
12. A.S.A. Tg. Mureș 7 2 2 ■ 3 4— 5 6

13. Jiul Petroșani 6 3 0 3 5—10 6
14. F.C. Olt . 7 2 1 4 6—11 5
15. F.C.Bala Mare 7 2 1 4 5—12 5
16. S.C. Bacău 7 1 2 4 5—11 4
17. Poli Iași 7 0 4 3 7—15 4
18. Poli Timișoara 6 0 3 3 5—11 3

Campionatul județean de fotbal

du-1 pe Henzel în locul lui 
Lasconi (min. 37).

Amînată pentru a doua 
parte a jocului, decizia 
învingătorului avea să se 
contureze încetul cu înce- 
tul în ultima jumătate de 
oră a partidei. Cu Vizitiu, 
cîștigînd majoritatea due-

FOTBAL, DIVIZIA A

lurilor cu Gabor, cu Mir
cea Popa și Sțana, verita
bile pistoane, cu Petre 
Grigore (apoi Vasile Popa) 
pe post de mijlocaș ad- 
hoc, linia mediană joacă 
pe linia (ipotetică) a ata
cant ilor centrali. Centră
rile însă nimeresc capete
le apărătorilor hunedoreni, 
ori rătăcesc în spatele por
ții lui Alexa.

Și totuși, ceea ce trebuia 
să se întîmple, s-a... în- 
tîmplat în min, 70 al par
tidei: o minge recuperată 
de Stoenescu este împin Alexandru TĂTAR

Cheia succesului Jiului, duminică: inspirația Iui Tonca (medalion stingă) 
s-a numit de data aceasta Henzel (medalion dreapta), autorul golului în a- 
ceastă fază.

să de Varga spre Heh- 
zel și acesta, deși jenat 
de Dubinciuc, reușește să 
înscrie. Acel 1—0 declan
șează bucurie în tribune 
unde renaște și galeria, 
inexistentă pînă atunci.

Deși mai atacă în con
tinuare cu aceeași ambiție, 
Jiul nu mai reușește să 
înscrie, dar nici Corvinul 
nu mai periclitează poar
ta Iui Cavai. Victorie deci 
la limită, a șasea în bi
lanțul întâlnirilor cu Cor
vinul, într-un meci în ca
re trio-ul arbitrilor Oc
tavian Strong — pradea, 
Ștefan Rotărescu (Iași) și 
Lucian Măierean (Brașov) 
au fost în nota jocului, a- 
vînd o prestație bună.

La tineret — rezerve: 
Jiul — Corvinul 0—1.

JIUL: Cavai — P. Gri
gore (min. 53 Vasile Po
pa), Vizitiu, M. Popa, Sta
na — Varga, Dosan, Gă- 
man — Stoenescu, Lasco
ni (min. 37 Henzel), Bă- 
luță.

LUPTE LIBERE, DIVIZIA A

Un eșec, o victorie și... 
turneul final ratat

Sala de sport din Pe
trila a găzduit duminică, 
7 octombrie, etapa a VH-a 
a Campionatului republi
can pe echipe, echipă 
gazdă, Jiul Petrila, avînd 
ca adversari pe luptătorii 
de la C.S. Tîrgoviște și 
C.S. Brănești — Ilfov. Du
pă ce au pierdut în fața 
sportivilor de la C.S. Tîr
goviște (scor 4—6), în- 
tr-un meci foarte disputat, 
decisiv pentru participa
rea la turneul final, luptă
torii, antrenați de Ion Cior
bei s-au revanșat față de

j BREVIAR| BREVIAR 
î • ■ FOTBAL, divi

zia C: Metalul Aiud 
— Minerul - Paroșeni 
1—1, Dacia Orăștie — 
Minerul - Știința Vul
can 0—1; juniori repu
blicani: Jiul Petroșani \ 
— Unirea Alba Iulia j 
5—1 (3—0). Din nou i 

; superioritate evidentă i 
a echipei de juniori i 
antrenată de Romulus ș 
Leca. Cele 5 goluri au f 
fost înscrise de către i 
Surdoiu 2, Kalman, Ti- î 
mofte și Kroutil cîte i 
unul; Minerul Lupeni ! 
— Mureșul Explorări 
Deva 0—1.

Campionatul județean, 
i seria I: Minerul Uri- 
ș câni — Streiul Sime- 
i ria Veche 3—1, Pre- 
i părătorul Petrila — Mi

nerul Aninoasa 0—0, 
Minerul Ghelari — 
Parîngul Lonea 4—2; 
C.F.R. Petroșani — Mi
nerul Bărbăteni 3—1.

ju
niori: C.S.Ș. Făgăraș 
— C.S.S. Petroșani 
26—19. ’ :

S. BALOI 

ei înșiși, cîștigînd în fața 
celei de-a doua echipe 
(scor net, 9—1). Compor
tare bună au avut Vasile 
Adomnicăi (48 kg), ftfir- 
cea Risipita (57), Nicușor 
Marmaliuc (62) și Sergiu 
Agavriloaie (plus 100).

Intr-un meci decisiv 
pentru echipa gazdă, spor
tivul Vasile Savu (74 kg), 
deși conducea în fața spor
tivului tîrgoviștean, a fă
cut o greșală de neier
tat, fiind fixat în saltea, 
la „tuș".

Robert TAVIAN

Minerul merita să ciștige, dar...
MINERUL LUPENI — 

MUREȘUL DEVA .2—2 
(I—1). Derbiul județean al 
diviziei B de duminică, 
dintre Minerul și Mureșul 
Deva, s-a soldat cu un 
„semieșec" pentru echipa 
lui P. Libardi și Iosif Rus. 
Mai era nevoie de numai 
două ezitări ale apărării 
din Vale pentru a prilejui 
oaspeților să se întoarcă 
acasă cu o victorie de 
„aur". Cei care au fost 
tot timpul la cîrma jocu
lui au fost jucătorii din 
Lupeni, ei arătînd încă din 
start o bună dispoziție de 
joc și o dorință arzătoare 
de victorie. Astfel, în min. 
9 lovitura de cap a lui 
Voicu trece de puțin pes
te poarta apărată de Bal
ia, șuturile lui Popa Pe
tre și Dina din minutele 
12 și 14, nu-și nimeresc 
tinta, pentru -ca în min. 
17 Sălăjan, (foarte bun 
duminică), servit exce
lent de Colceag, să deschi
dă scorul cu o splendidă 
lovitură de cap.

Jocul are ritm, minerii 
atacă în trombă după des
chiderea scorului, dar ra
tările lui Sălăjan, Voicu 
și Dina (din lovitură libe
ră de la 20 m) se răzbu
nă și contrar cursului jo
cului, pentru că pînă în 
acel moment poarta lui 
Lixandru nu a fost peri
clitată deloc de către ju
cătorii deveni, se produce 
egalarea. Ezită întîi junio
rul Bercea și apoi Petre 
Popa îi prilejuiește Iui 
Vidican să puncteze fără 
drept de apel: 1—1 în min. 
27, scor cu care dealtfel 
se încheie prima repriză 
chiar dacă mai notăm pî
nă la pauză șuturile lui 
Mușăt (32), Sălăjan (35), 
Popa Ion (40) însă fără 
rezultat pe tabela de scor.

Partea a doua a jocaiui 
se reia cu o mare ocazie 
a lui Vînătoru (50), care, 
de Ia numai 6 m, șutea- 
ză slab și Balla reține. De Vasrte STAFIE |

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Reșița 7 5 2 0 10— 2 12

, 2. „U“ Cluj-Napoca 7 5 1 1 20—• 5 >1
3. Gloria Bistrița 7 5 1 1 14— 3 11
4. Aurul Brad 7 4 1 2 12— 8 »
5. Armătura Zalău 7 4 I 2 9—10 9
6. Olimpia S. Mare 7 3 2 2 11—11 8
7. Minerul Ca voie 7 4 0 3 13—16 8 ,
8. Mureșul Deva 7 2 3 2 11—8 7 t
9. C.F.R. Timisoara 7 3 1 3 6— 7 7

J.0. Strungul Arad 7 3 1 3 8—10 'i
11. Avîntul Reghin 7 2 2 3 8— 7 6
12. Sticla A. Turda 7 2 2 3 6—10 6
13. F.C.M. U.T. Arad 7 2 1 4 a— a r- ud•3 - *
14. Minerul Lupeni 7 2 1 4 10—12 5
15. Metalurgistul Ciigir 7 i 2 4 8—10 4
16. înd. Sîrmei C. Turziî 7 2 0 “5 9—15 4 .
17. Unirea Alba Iulia 7 2 0 5 4—13 4
18. Gloria Reșița -7 1 1 5 5—17 3

fensiva Mureșului face 
tot mai greu față atacuri- ! 
lor dezlănțuite ale mineri
lor, ea clătinîndu-se în 
min. 61 și 65 Ia Șuturile 
expediate de Dina și Voi
cu, apărate și de această 
dată magistral de către 
Balla. Totuși oaspeții ca
potează în min. 70, cînd 
Voicu nu poate fi oprit 
decît prin faultul cornii 
de către Fogoroși în su
prafața de pedeapsă. E- 
xeeută cu măiestrie Dina 
și 2—1. Nu an trecut de
cît 5 minute și Ia o lovi
tură de colț executată de 
Vidican defensiva gazdă 
„ezită" din nou și Vișan 
de la numai 4 m restabi
lește egalitatea, 2—2. Ul
timele 15 minute îi gă
sesc pe jucătorii din De
va masați în propriul ca-s 
reu, dar, ca Un făcut, de 
această dată Zeița For
tuna nu le-a mai surfs 
minerilor. Sub valoarea 
lor au fost Vînătoru, Mu- 
șat („inexistent" dumini
că), Petre Popa, . Nichi- 
miș (cît a jucat) și Col
ceag (chiar dacă a fost ac
cidentat). Păcat-că s-a ter
minat așa, întriicît, ajunși 
Ia —1 în clasamentul a- 
devărului, trebuie să dea 
de gîndit echipei din Vale, 
căci să nu uităm, că lari 
Lupeni mai trebuie să vi
nă C.S.M. Reșița, U.T.A. 
și alte echipe care mai pot 
crea probleme. Rămînem 
cu convingerea că echipa 
știe să se mobilizeze și să 
ne demonstreze că ceea 
ce s-a întîmplat dumini
că a fost doar un simplu... 
accident. Rămîne de văzut. 
Bun arbitrajul brigăzii 
bucureștene avîndu-1 Ia 
centru pe N. Voina.

MINERUL: Lixandru
— Vînătorul, Dina, Troică, 
Bercea — Voicu — Popa : 
P., Popa I. — Mușat (Ni- 
chimiș), Sălăjan, Colceag 
(Pantelimon).

Punct pierdut acasă
PREPARATORUL PE

TRILA — MINERUL ANI- 
' NO AS A 0—0. Ambele e- 

chipe au dorit victoria, 
astfel câ din start meciul 
a fost aprig disputat, dar 
ambele apărări și-au fă
cut datoria închizînd orice 
culoar. Această situație a 
condus la desfășurarea jo
cului mai mult la mijlo
cul terenului. Totuși no
tăm cîteva acțiuni ale local
nicilor la poarta oaspeți
lor prin Dupir, Coroian 
și Simînicluc, dar apăra
rea oaspeților bine dirija
tă de Ghițan respinge a- 
ceste atacuri. După pauză 
același joc, aceeași tensi
une. Notăm totuși două 
acțiuni frumoase ale oas

peților prin Filiche și Iri- 
muș, dar, cum ambele li
nii de apărare și-au făcut 
datoria, și aceste două a- 
tacuri au rămas fără re
zultat. După cele 90 de 
minute tabela de marcaj 
a rămas albă, reprezenta
tiva minerilor din Ani
noasa plecînd acasă cu 
un punct prețios pentru 
configurația clasamentu
lui.

S-aU evidențiat de la 
gazde: Lițoiu, Kertesz I., 
Baron și Siminiciuc, iar 
de la oaspeți: Ghițan, Iri- 
muș, Guran și Diaconu.

Rezultat la juniori: 3—1 
pentru gazde.

yasîle BELDIE

Această întrebare Și-o 
pun îndreptățit suporterii 
echipei „Minerul" din U- 
ricani. Diriguitorilor aces
tei echipe le-a trecut prin 
cap o idee foarte bună: 
d? „ gazona stadionul din 
localitate. Lucru binevenit, 
deoarece, toată lumea se 
lega de baza sportivă care 
era necorespunzătoare. Pî
nă aici toate bune.

Lucrările de gazonare au 
început de mai bine de o 
lună, dar ce s-a făcut în 
toată această perioadă ? 
S-au săpat cîteva gropi eu 
excavatorul pentru drena- 
re și s-au adus cîteva ma
șini de piatră și... atît'. 
Cert este că echipa din 
Uricani a trebuit să-și 
caute alt teren de joc pen- 
tur turul actualului cam
pionat și a găsit tocmai 

la Aninoasa. Pînă aici se 
fac cheltuieli pentru trans
portul jucătorilor la joc 
și pentru antrenament, a 
oamenilor de ordine, a 
asistenței medicale etc.

De ce sînt privați spectatorii 
din Uricani de fotbal ?

Cine suportă aceste chel
tuieli inutile? Spunem i- 
nutile, pentru faptul că la 
casa de copii din Uricani 
mai există un teren de fot
bal; cu puțin efort acesta 
s-âr putea mări (posibili
tăți exîstînd) pentru a fi 
omologat. Cu această oca
zie s-ar da o mină de a

jutor și copiilor de aici, 
care pînă mai ieri erau 
pepiniera echipei din U- 
ricani. Ce păcat însă că 
propunerea făcută în acest 
sens nu a fost acceptată.

Astfel, la Uricani, nu mai 
' există fotbal, iar echipa 

s-a împotmolit . în coada 
clasamentului, obținînd 
niște rezultate submedio
cre, sub posibilități.

„Minerul" Uricani a 
fost o echipă ce a repre
zentat cu cinste culorile 
asociației, fiind ani de-a 

rîndul printre fruntașele 
campionatului județean. E- 
ehipa se află acum în sub
solul clasamentului eu 
două puncte și acelea greu 
cîștigate. Se practică a- 
cum un joc confuz, lipsii 
de orizont, obținînd re
zultate chinuitoare. Iată 
de ce considerăm că e 
cazul să tragem un sem
nal de alarmă. Conducerea 
asociației sportive este da
toare să ia măsuri de re
dresare a situației. Echi
pa de fotbal „Minerul" U- 
ricani, la. rindu-i trebuie 
să-și ștrîngă rîndurile în 
vederea depășirii impasu
lui de moment, în vede- 

. rea redresării și obținerii 
unor rezultate bune, care 
să le aducă satisfacția su
porterilor.

Uie COANDREȘ
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AdunăriiConvorbiri privind 
dezvoltarea colaborării

și cooperării economice dintre 
România si R. D. Germană 

.* f-- 3

' BERLIN 8 (Agerpres). — 
'In spiritul recentelor în- 
țîlniri desfășurate la Bucu
rești între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
ștat al Republicii Demo
crate Germane, la Berlin 
au avut loc convorbiri pri- 

., vind aprofundarea și ampli- 
: ficarea cooperării și speci- 
! alizării în producție, a co

laborării tehnico-științifi- 
ce dintre cele două țări 
pentru ■ perioada 1985—1986

3 și, în perspectivă, pînă în
anul 2000.

j

Tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comite

tului Politic Executiv ■ al
C.t. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România, conducătorul 
delegației 
partid și de stat care a 
participat la manifestările 
prilejuite de aniversarea 
împlinirii a 35 de ani de 
la întemeierea R.D.G., a a- 
vut convorbiri cu tovarășul 
Werner Felfe, membru al 
Biroului Politic și secretar 

; al C.C. al P.S.U.G., mem
bru al Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, cu mem
bri ai conducerii de partid 
și de stat care răspund de 
activitatea unor ministe
re economice și de plani-

, ficare. ,. ..., ■

române de

Agendă energetică
MOSCOVA (Agerpres) — 

i Referindu-se la direcțiile 
: de dezvoltare în perspecti
vă a energeticii sovietice, 

' i agenția TASS subliniază 
Că o orientare prioritară o 
constituie construcția de 
centrale nucleare pe bază 
de neutroni rapizi. Cel mai 
puternic obiectiv de acest 
tip — Beloiarskaia — are 
puterea instalată de 600 000 
kW, dar au fost realizate 
proiectele unei centrale 
pe bază de neutroni rapizi 
cu blocul energetic de 
800 000 kW.

O altă direcție, relevă 
agenția, este realizarea de 
instalații în care energia 
electrică se obține prin 
sinteza termonucleară. Cen
trale electrice industriale 
de acest tip vor putea a- 
părea, probabil, la hotarul 
dintre secolele XX și XXI. 
De asemenea, se are în ve
dere și construirea unor 
centrale > magnetohidrodi- 
tiamice care vor i 
transformarea directă a 
energiei termice în ener
gie electrică. Avantajul 
acestora este faptul că 

' randamentul crește de
> 40 la sută, cît se realizea-

ză în centrale actuale, pî- 
nă la 50—60 la sută,

★
BELGRAD (Agerpres) — 

La "Gorenia Vaș, R.S. Slo
venia, a început producția 
de probă la mina de ura
niu „Zirovski Vrh“ — in
formează agenția Țaniug. 
Se estimează că, în acest 
an, de aici vor fi livrate 
20—30 tone concentrat de 
minereu de uraniu. Pro
ducția industrială va în
cepe la Gorenia Vas în 
1986. Uraniul va fi folosit 
de centrala atomoelectrică 
iugoslavă „Krsko“, de 632 
MW.

BEIJING (Agerpres). — 
Producția de energie a Chi
nei în primele trei trimes
tre ale anului a marcat o 
creștere de 7,5 la sută fa
ță de același interval al 
anului trecut — informea
ză agenția China Nouă.

In total, în perioada 
asigura menționată, au fost extra

se 556,24 milioane tone de 
cărbune, producția de e- 
nergie electrică s-a ridicat 
la 275,8 miliarde kWh, iar 
la țiței — extracția a a- 

la atins nivelul de 84,55 mi
lioane tone.

ș

Iniîlnirea prieteneasca dintre 
reprezentanți ai tineretului din 
Republica Socialista România 

si ai tineretului
••....... » ........ .. •••..• ;• .. '

din Uniunea Sovietica
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

— La Moscova au început 
manifestările din cadrul 
întîlnirii prietenești dintre 
reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă 
România și ai tineretului 
din Uniunea Sovietică, ac
țiune consacrată dezvoltă
rii și aprofundării raportu
rilor de prietenie și colabo
rare dintre Uniunea Tine
retului Comunist (U.T.C.) 
și Uniunea Tineretului Co
munist Leninist, (U.T.C.L.), 
dintre tinerii celor două 
țări. Participă o delegație 
de tineret din țara noas
tră .condusă de tovarășul 

al
al

Dinu Drăgan, secretar
Comitetului
U.T.C.

Acțiunea
contextul

Central

se înscrie
tradiționalelor

în

relații de prietenie și co
laborare statornicite în
tre poporul român și po
poarele sovietice, între 
Partidul Comunist Român 
și . Partidul Comunist , al 
Uniunii Sovietice, relații 
în cadrul cărora un rol 
de cea mai mare impor
tanță îl au întîlnirile și 

. convorbirile rodnice din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Romsțn, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Konstantin 
Cernenko, secretar gene
ral a.1 Comitetului Central 
al Partidului’ Comunist al 
Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidjului So
vietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). — Dezbaterile 
de politică generală din 
plenara Adunării ~ 
rale a O.N.U. ... 
evidențieze ■— ca 
teristică esențială 
cuparea gravă și 
dă a majorității 
toare a statelor 
în legătură cu persistența 
încordării fără precedent 

; din viața internațională, a 
acumulării unor mari pe
ricole la adresa indepen
denței și libertății popoa
relor și necesitatea strin
gentă de a se întreprinde 
acțiuni concrete, începînd 
chiar cu lucrările sesiunii 
curente a marelui forum 
mondial, pentru depășirea 
dificultăților existente în 
raporturile interstatale și 
însănătoșirea radicală a

Gene- 
continuă să 

o carac- 
— preo- 
crescîn- 
covîrși- 
membre

climatului politic interna 
țional, pentru triumful u- 

' nei politici noi și demo
cratice, bazată pe legali
tate, destindere, cooperare 
și pace, pe respectarea 
drepturilor legitime ale po
poarelor de a trăi libere și 
independente, fără nici un 
amestec din afară.

i

Situația 
din teritoriile 
arabe ocupate 

de Israel

Campania pentru alegerile 
din S.U.A.

că principalele teme ale 
acestei confruntări electo
rale au fost deficitul bu
getului federal, stadiul 

economice, nive
lul ratelor dobînzii, com
baterea șomajului, impo
zitele etc,

Ronald Reagan â apă
rat politica promovată în 
primul său mandat de gu
vernare, angajîndu-se, în 
cazul realegerii sale 
funcția de președinte 
S.U.A., să reducă substan-

ț WASHINGTON 8 (Ager
pres). — In cadrul cam
paniei pentru alegerile 
prezidențiale, care vor a- 
vea loc la 6 noiembrie în revenirii 
S.U.A., la Louisville a a- 
vut loc o dezbatere televi
zată la care au participat 
președintele Ronald Rea
gan, candidatul Partidu
lui republican la funcția 
supremă în stat, și contra
candidatul său democrat, 
Walter Mondale. Agenți
ile U.P.I. și A.P. relevă

în 
al

prezidențiale
să
un

țial deficitul bugetar, 
asigure redresarea și 
ritm susținut al crește
rii economice, în condiți
ile reducerii inflației și 
cheltuielilor guvernamen
tale. Walter Mondale a 
criticat, în Context, politi
ca actualei administrații 
de sporire continuă a ca
pacității militare a S.U.A., 
inclusiv prin escaladarea 
militarizării spațiului ex- 
traatmosferic.

AMMAN 8 (Agerpres); — 
Știri provenind din terito- 

_ rilie arabe ocupate de is
rael arată că autoritățile 
israeliene au impus taxe 
foarte mari cetățenilor ,a- 
rabi, procedînd uneori la 
confiscarea bunurilor a- 
cestora și la alte măsuri 
represive, mergînd pînă la 
detenție. Autoritățile în
cearcă să-i determine pe 
locuitorii arabi să pără
sească aceste teritorii, 
transmite agenția iordani
ană PETRA.

Se evidențiază faptul că 
autoritățile îi împiedică, 
totodată, prin diferite mă
suri administrative, pe ce
tățenii arabi să-și 
truiască locuințe, 
tînd și spițjinid în 
lași timp implantarea de 
noi așezări israeliene.

8 (Agerpres).

cons- 
facili- 

ace-

385 090 de persoane deți
nute pentru convingerile 
lor politice.

PREȘEDINTELE GUYA- 
NEI, Forbes Burnham, a 

• subliniat, într-o declarație 
făcută la Georgetown, ne
cesitatea dezvoltării cer- 

------ cetării agricole aplicate și
sner împotriva liderilor șl a creării în acest scop 
membrilor partidelor po- _ a unuj institut de spe-
litice care militează pen- cialitate. El a evidențiat

IN PARAGUAY conti
nuă măsurile represive ale 
regimului dictatorial con
dus de generalul Stroes-

FILME

membrilor partidelor 
l'" ••••' ’
tru revenirea țării la de
mocrație. Intr-o declara
ție a Mișcării Populare 
„Colorado**, se anunță a- 
restarea conducerii acestui 
partid și supravegherea de 
către poliție a membrilor 
săi, precum și a reprezen- ' 
fanților altor formațiuni 
politice paraguayene. Tot
odată, se subliniază că în 
închisorile țării se află

1 PETROȘANI — 7 No-
I iembrie: Zică ce vor zi

ce; Unirea: Balada ca-
I vaierului Ivanhoe; Pa-
I ringul; întoarcerea Vlași. 

riilor.
1 LONEA: Gară pentru 

’ dpi, I—II.
ANINOASA: Idilă în

munții Lus Han.
VULCAN — Luceafă

rul; Loto Prono '82,
LUPENI — Cultural:

Lovitură fulgerătoare.
URICANI: Rubedeni

ile.

16,00
16,30

20,00

20,20

progra-

(parțial

comu-

TV
15,00
15,05

Telex.
Amfiteatru studen

țesc.
Desene animate.
LauFeați ai Festi
valului național

„Cîntarea Români
ei".
Universul femeilor, 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).
In frunte 
niștii.

— Școala temperatu
rii înalte — repor
taj.

20,35 SelecțiUni din Fes
tivalul cîn tecului
ostășesc „Te apăr 
și te ciut. patria 
mea I* (color). 
Ediția a VII-a 1984.

20,45 Teatru TV: ' 
„Procesul Horta", 
de Al. Voitin. 
Adaptare TV și re
gie artistică — Dom-

nița Munteanu. 
Partea I.
„Urșii în capcană**.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea' progra
mului.

3. 15,00
16,00
16,05 

folclo-

RADIO
13,00 De la 1 la

Clubul curioșilor. 
Buletin de știri. 
Soliști și grupuri

. rice de la sate. 16,15 For
mații corale din . județul 
Maramureș. 16,25 Radio- 
gazeta economică, 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Par
tidul — centrul vital și ■ 
conștiința întregii națiuni. 
17,30 Audiența radio. 
18,00 Orele serii. Radio
jurnal. 20,00 Radiojurnal. 
22,00 O zi într-o oră. Ra
diojurnal. 23,00 Bijuterii 
muzicale din opere. 23,30- 
5,00 Non stop muzical.

I
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țiunilor din Asia 
Est (ASEAN). Pe agenda 
dezbaterilor figurează e- 
xaminarea unor probleme PRIMUL MINISTRU ĂL 
privind, îndeosebi, extin- NOII ZEELANDE, David
derea cooperării statelor Lange, a declarat că gu-
membre pentru combaterea vernul său va prezenta
urmărilor politicii pro- Națiunilor Unite un pro-

tecționiste promovate de iect de rezoluție, în care
o serie de țări occidentale va propune interzicerea
dezvoltate, , ........ completă a tuturor expe

riențelor nucleare. După 
cum transmite agepția 
France Presse, el a rele- 
— — ---- .; obiectiv este

majoritatea 
statelor lu-

de Sud- formare cu privire la pro
blema Canalului.

CETAȚENII ARGENTI
NIENI vor fi consultați în 
cea de-a doua jumătate a vaț 'âcesț 
lunii noiembrie, prin in- ___... .. ,
termediul unui referendum sPriJlnlt de
popular, în privința acor- covîrșitoare a
dului recent realizat cu t mii. 
Chile asupra Canalului

LA MANILA S-A DES- Beagle, a anunțat Minis- 
CHIS CONFERINȚA mi- teru! ar8entinian de Inter-. , ne. In acest scop, în presa
mștnlor muncii dm țările națională a fost lansată 
membre ale Asociației Na- o amplă campanie de in-

că în absența unor cerce
tări de substanță și a unei 
contribuții serioase Ia pro
pria sa dezvoltare, Guya
na nu poate depăși starea 
de sărăcie și de înapoiere.

ANTREPRIZA
CONSTRUCȚII MONTAJ 

PETROȘANI
INCADKEAZA

direct la unitate sau prin transfer:

■ ingineri și subingineri constructori, cu 
vechime de jieste 7 ani

S3 maiștrii constructori și tehnicieni 
matori.

nor-

Condiții de încadrare conform Legii 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității

nr

din
Petroșani, strada Republicii nr. 90, telefon 
42450. Biroul P.l.R.

Mica publicitate
VIND apartament două 

camere. Deva. Informații, 
telefon 956/22030, dlipă 
ora 15. (2702)

VIND Dana 1300, Vul
can, strada " "
Bloc C, sc, 
(2718)

PIERDUT 
bibliotecă, tehnică și pe- ’ 
riodice, pe numele Manta 
Arpad, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (2720)

PIERDUT legitimație,: de 
serviciu pe numele Jitea 
Iacob, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(2719)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gagyl 
Sava-Nica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2717) . '

Republicii 16
II, ap. 14, -

legitimații de

Kedocțio p adminisualio ; Petroșani, »tr. Nicolae Balcescu, nr, 2. Telefoane ; 41662, 
secretariat, 41663, 42464 secții

 Tiparul : Tipografia Petroșani, str. N. Bâieescu, nr. 2, telefon 41365.


