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Sub președinția tovarășului Nicolae rirea volumului desfacerilor la toate gru- 
Ceaușescu, secretar general al Partidului pele de produse, cît și diversificarea sor-
Comunist Român, luni, 5 noiembrie, a a- timentală și îmbunătățirea nivelului calita- 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C R.

In> cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat Programul privind 
au to conducerea și autoaprovizionarea pen
tru asigurarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum în perioada 1 oc
tombrie 1984 — 30 septembrie 1985.

A fost subliniat faptul că programul, 
elaborat pe baza indicațiilor șî orientări
lor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prevede măsurile necesare pentru o bună 
aprovizionare a populației cu produse a- 
groalimentare și industriale, în concor
danță cu creșterea producției agricole și 

• a bunurilor de larg consum, precum și cu 
sporirea aportului județelor la constitui
rea fondului de stat.

La elaborarea programului s-a avut 
în vedere, de asemenea, creșterea veni* 
turilor populației ca urmare a încheierii 
acțiunii de majorare a retribuției perso
nalului muncitor și a pensiilor, potrivit 
obiectivelor stabilite de Congresul al XII- 
lea și- Conferința Națională ale partidu
lui, de ridicare a nivelului de trai al în
tregului popor.

S-a apreciat că nivelurile de desfa
cere din program corespund indicatorilor 
aprobați prin planul de stat, prevederilor 
din Programul de autoconducere și auto
aprovizionare teritorială pentru perioada 
1983 — 1985, precum și cerințelor Progra
mului de alimentație științifică a popu
lației, asigurindu-se creșteri față de pe
rioada 1 octombrie 1983 — 30 septembrie 
1984. La dimensionarea cantităților pro
puse s-a ținut seama de necesitățile unei 
alimentații echilibrate, diferențiată în 
funcție de structura populației, ramura de 
activitate, locul de muncă și domiciliu, 
în localități urbane sau rurale. Atît spo-

tiv al acestora, reflectă preocuparea con
stantă a conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea permanentă a bunăstării 
întregii națiuni.

In vederea îndeplinirii măsurilor sta
bilite, Comitetul Politic Executiv a cerut 
Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, unităților agricole de stat și 
cooperatiste, consiliilor populare să acțio
neze cu hotărîre pentru realizarea pro
ducțiilor vegetale și animaliere, a livrărilor 
la fondul de stat, precum s. pentru valori
ficarea disponibilităților din gospodăriile 
populației, potrivit sarcinilor rezultate din 
Programul unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și ale producătorilor particulari. 
In același timp, s-a indicat să se acorde 
toată atenția gospodăririi judicioase a 
cantităților de produse agroalimentare des
tinate aprovizionării populației, respectării 
stricte a prețurilor maximale de mercu
rial, combaterii oricăror tendințe de risi
pă și forme de speculă. De asemenea, s-a 
cerut să se ia în continuare măsuri pentru 
dezvoltarea și diversificarea producției 
bunurilor industriale de consum, valorifi- 
cîndu-se mai bine în acest sens stocurile 
de materii prime existente, îndeosebi în 
industria textilă și confecțiilor. îndeplini
rea prevederilor din Programul de auto- 
conducere și autoaprovizionare pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum va contribui la ri
dicarea nivelului de trai și a calității vie
ții întregului popor.
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Cu planul anual îndeplinit
După cum ne-a informat prin telefon, ieri 

dimineață, tovarășul Constantin Matei, secre
tarul comitetului de partid al I.M. Paroșeni, 
harnicii mineri ai acestei întreprinderi frun
tașe raportează un nou succes de seamă : CO
LECTIVELE SECTOARELOR I PRODUCȚIE 
ȘI VIII INVESTIȚII Șl-AU ÎNDEPLINIT SAR
CINILE DE PLAN PE ÎNTREGUL AN 1984.

■ Se estimează că pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie din abatajele sectorului I vor fi ex
trase peste sarcinile planului anual circa 
35 000 tone de cărbune.

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 4-a)
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„Cmtarea României
— etapa orășenească

augur
Evenimentul artistic al 

acestui sfîrșit de an îl 
constituie, fără îndoială, 
etapa orășenească a 
Festivalului național 
„Cîntarea României' 
amplă manifestare poli 
tico-educativă dedica 
tă istoricului eveniment, 
Congresul al XIII-lea al 
partidului. *

Duminică, 4 noiem
brie, în sala Clubului 
muncitoresc din Vulcan, 
cîteva sute de spectatori 
au asistat la primul 
spectacol ; au intrat în 
concurs formații și so
liști de muzică ușoară 
și folk. Aprecierea ge
nerală a lost că debu
tul este mai mult decît 
promițător. Organiza
torii s-au străduit — și 
au reușit —- să asigure 
un climat artistic adec
vat, interpreții benefi
ciind de toate condițiile 
pentru o prezență de ca
litate pe scena festiva
lului.

Din orașul Vulcan s-au 
prezentat In concurs pa
tru formații, fiecare din
tre ele practicând un alt 
gen de muzică. A im
presionat prin siguran
ță, calitate muzicală, 
sensibilitate formația 
„BENDIS" de la I.M. 
Paroșeni, formație ce 
practică un rock de ca

litate. Cele trei lucrări 
Prezentate — „Invoca-prezentate

H. ALEXANDRESCU

(Cont. în pag. a 2-a)
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■ In prim planul preo

cupărilor : calitatea muncii 
fiecărui colectiv — la ru
brica „De la tribuna adu
nărilor și conferințelor de 
alegeri, la activitatea prac

tică". ■
■■■■■■■aa■■■■a

Brigada condusă de minerul Pop Constantin, din 
cadrul sectorului VII al I.M. Lupeni, execută lu
crări de întreținere de bună calitate. In imagine, o 
parte a brigăzii, din schimbul lui Ionel Zaharia.

Foto: Al. TĂTAR

■ La îndeplinirea sarcinilor planului a- 
nual contribuția esențială au avut-o minerii

Economii 
de metale

Constructorii de mașini și 
utilaje miniere de la I.U.M. 
Petroșani raportează reali
zarea unor însemnate eco
nomii de metale. De la în
ceputul acestui an s-au re
alizat economii de 370 tone 
metale obținute prin mo
dernizarea tehnologiilor de 
fabricație, croirea combina
tă și centralizată a compo
nentelor construcțiilor me
talice, lărgirea gamei de 
scule, dispozitive și veri
ficatoare.

De remarcat că, față de 
anul 1979, în acest an eco
nomiile la nivelul între
prinderii au crescut cu a- 
proape 200 tone, iar indicele 
de valorificare a metalului 
a crescut cu peste 4 000 lei 
pe tonă.

Răspuns muncitoresc angajant la chemarea

secretarului general al partidului
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Preparația pentru cărbune - 
un nou obiectiv industrial 

ce prinde contur In Uricani
In apropierea Prepara- 

ției pentru cuarț, pe malul 
albiei Jiului de Vest a în
ceput să prindă contur un 
nou și important obiectiv 
de investiții. Este vorba 
despre Preparația pentru 
Cărbune din Uricani. Am
plele lucrări de construc
ție, de organizare a unei 
platforme industriale pen
tru preluarea, prelucrarea 
și depozitarea cărbunelui și 
de depoluare a apelor re
ziduale au fost încredințate 
unor constructori din ca
drul Trustului de antre
priză generală de construc
ții industriale Cluj-Napoca. 
Circa 350 de constructori 
desfășoară zi de 
cest vast șantier 
bătălie cu timpul 
respecta termenul 
nere în funcțiune.

zi pe a- 
o aprigă 
pentru a 
de pu- 
Pînă în

prezent au fost turnați mii 
de mc de betoane în funda
ții. La corpul clădirilor ca
re vor adăposti spălătoria, 
flotația și sortarea se mon
tează prefabricatele din 
structura de rezistență. 
„Pînă la venirea iernii 
ne-am propus să închidem 
construcția clădirii care va 
adăposti spălătoria și flota
ția, pentru a asigura front 
de lucru . la montaje" — 
ne-a declarat ing. Marius 
Zegrean, șeful brigăzii com
plexe nr. 1 Uricani a An
treprizei de construcții in
dustriale. Vizităm cîteva 
puncte de lucru. I-am în* 
tîlnit la datorie pe dulghe-

V. STRAUȚ

I

(Continuare in pag. a 2-a)

Tinerețea este un catalizator 
in muncă**

SPORT
■ Cronici ale meciurilor 

susținute de divizionare B 
și C din Vale.

■ Gimnastele Văii Jiu
lui, în finala „Cupei Româ- 
niei".

I
î

CRISTEA VALACHE 
este unul dintre cei mai 
tineri exponenți ai „nou
lui val" de brigadieri din 
Valea Jiului. Lucrează în 
sectorul II al minei Live- 
zeni. De la începutul aces
tui an, mina Livezeni a 
extras, în plus față de sar
cini, o cantitate de aproa
pe 9 000 tone de cărbune.

Să revenim, față în față, 
cu brigadierul Cristea Va- 
lache, un bărbat tînăr, 
cumpătat în ceea ce spune:

— Am preluat conduce- 
un 

chema 
briga- 
„gale- 

șefi

rea brigăzii de la 
„nume“ mare. El se 
Costea Aftonic, un 
dier care rămîne în 
ria“ celor mai buni 
de formații de la Livezeni. 
Nu era ușor, dar am do
vedit că nu este nici greu. 
Tinerețea nu este un im
pediment, ci un cataliza
tor în muncă.

— Care credeți că a 
fost „momentul psiho
logic" al reușitei la 
preluarea ștafetei ?

■ — In primul rînd, com
petența. Am încercat să 
dovedesc ortacilor — și am 
reușit în mare măsură — 
că un miner trebuie să 
cunoască îndeaproape, să 
„viseze" tot ce ține de uti
lajul pe care-1 exploatează. 
Adică, să fim capabili să 
răspundem faptic indica
ției secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca noi 
să fim adevărați mineri- 
tehnicieni. Complexele 
mecanizate nu-s pickame- 
re sau transportoare, sînt

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

FRUNTAȘII MINEI FETBILA AU ORGANIZAT

„Z I U A
Harnicul colectiv de 

mineri, tehnicieni și in
gineri din sectorul IV al 
minei Petrila, mobilizat de 
organizația de partid și 
conducerea sectorului, a- 
cum în preajmă Conferin
ței județene și a Congre
sului al Xin-lea.al parti
dului, raportează succese 
remarcabile. Comuniștii, 
întregul colectiv, dovedind 
în întreagă activitate spi
rit de răspundere și dă
ruire revoluționară au 
reușit să realizeze și să

SECTORULUI**
depășească sarcinile la 
producția de cărbune cu 
aproape 24 000 de tone. 
Aceasta în condițiile cînd 
productivitatea muncii pe 
sector a fost depășită cu 
80 kg/post, cînd au fost 
reduse cu 8,18 lei chel
tuielile materiale și cu 6,6 
lei costurile de producție. 
Colectivul sectorului IV 
dedică realizările obținu
te Congresului al XIII- 
lea al partidului.

In cadrul acțiunilor po- 
litico-profesionale și cul-

tural-educative organizate 
duminică în cinstea mare
lui eveniment politic, co- j 
lectivul sectorului a par
ticipat în cadrul clubu
lui muncitoresc la „Ziua 
sectorului". Cu prilejul a- 
cestei acțiuni a fost pre
zentat bilanțul realizări
lor obținute și sarcinile ce i 
lc stau în față în perioa-i

Tiberiu SVOBODA, l 
LM. Petrila

(Continuare in pag. a 2-a) |
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In prim planul preocupărilor

Calitatea muncii fiecărui colectiv
Comuniștii organizației 

de bază nr. 1 Livezeni din 
cadrul cooperativei „Uni
rea" acționează cu răspun
dere și exigențăjn vederea 
îndeplinirii hotărîrii adu
nării (generale de dare de 
seamă’ și alegeri avînd în 
prim - planul . preocupărilor 
înfăptuirea indicatorilor e- 
conomici la cele patru sec
ții din această zonă, întă
rirea în acest scop a muncii 
organizatorice și politico-e- 
ducative. .

Un accent deosebit ' s-a 
pus pe organizarea mai ju
dicioasă ă activității eco
nomice din secții, creșterea 
productivității muncii, folo
sirea mai judicioasă a ba
zei tehnico-materiale, a 
forței ț de muncă, creșterea 
opiniei și a răspunderii lu
crătorilor față de întărirea 
ordinii și disciplinei, edu
carea membrilor de partid, 
a tuturor cooperatorilor în 
spiritdl grijii față de avu
tul obștesc. In perioada 
trecută din acest an sarci
nile economice au fost rea
lizate de majoritatea uni
tăților» Astfel, secția nr. 65 
auto-^eryice a realizat pla
nul economic în proporție 
de 153,6 la sută, auțonrioto 
nr. 44$—116,6 lă sută și nr. 
37 țpălătorie-curățătorie' 
vopsitbrie — 116,9 la sută. 
Nu același- lucru se poate-

care contribuie la ușura- nut și la unitatea nr. 65, 
rea muncii și, în același 
timp, determină creșterea 
prestigiului secțiilor în re
lațiile cu populația. In a- 
ce-astă direcție se poate evi
denția secția nr. 44 auto- 
moto care în perioada de 
la alegeri a finalizat’ mon- 

____ . _ tarea a 4 elevatoare de 
tid, a conducerilor de uni- ridicat mașini, construirea

unui cuptor și o hală pen

spune 'despre secția nr. 14 
argăsitorie care a realizat 
doar 61,3 la sută din pla
nul de producție.

In baza învățămintelor 
trase din adunarea de ale
geri, a hotărîrilor adopta- 
te, biroul nou ales și-a con- 

•v centrat atenția asupra acti 
vizării membrilor de par-

tăți din zona Livezeni

Da la tribuna adunărilor și conferințelor 
de ri, la activitatea practica

pentru îmbunătățirea apro
vizionării ritmice 
teriale și piese și 
nivelului calitativ 
rilor executate. O 
activitate depun 
sens comuniștii 
Spaimoc, Francisc 
Constantin Ghițan, Nicolae 
Munteanu și Ghizela Hai
bach, exemple demne de 
urmat în cadrul acestor u- 
nități ale cooperativei meș* 
teșugărești „Unirea".

Comuniștii din cadrul 
secțiilor amintite s-au pre
ocupat î.< această perioadă 
să finalizeze o serie de mo
dernizări, amenajări de 
spații, dotări și alte lucrări

cu ma- 
ridicarea 
al lucră- 
susținută 
în acest 

Flaviu 
Lazăr,

tru vopsit la cald a auto
turismelor, montarea a do
uă mașini pentru confecțio
nat sîrmă, construirea unei 
magazii, înființarea unui 
centru pentru încărcatul1 
acumulatoarelor și asfalta
rea incintei pe toată supra
fața. La toate aceste rea
lizări și-a adus o contribu
ție însemnată maistrul elec
tromecanic Nicolae Muntea- 
nu care împreună cu comu
niștii, cu ceilalți lucrători 
'din secție a înfăptuit astfel 
o importantă prevedere a 
hotărîrii adoptate în adu
narea de dare de seamă și 
alegeri.

Realizări bune s-au obți-

condusă de Constantin Simi- 
on. Aici atelierul a fost do
tat cu trei elevatoare, s-a 
construit un atelier pentru 
vops i, s-a montat o ram
pă pentru mașipi și o in
stalație automată pentru 
spălatul mașinilor.'

Față de aceste realizări 
importante obținute de co
muniști, de toți oamenii 
muncii din cele patru secții 
ale cooperativei, se pot 
menționa și unele lipsuri 
mai ales în asigurarea tu
turor spațiilor necesare ac
tivității secțiilor din această 
zonă ; nu s-a realizat apro
vizionarea pentru iarnă cu 
toate materialele și combus
tibilul necesar. Nu se ac
ționează cu hotărîie nici 
pentru lichidarea deficien
țelor pe linia întăririi or
dinii și disciplinei la locu
rile de muncă, pentru creș
ti rea . solicitudinii față ;.de 
cerințele populației, respec
tarea. termenelor de execu
ție, îmbunătățirea calității 
lucrărilor prestate.

Sînt cerințe care impun 
o preocupare sporită din 
partea b.o.b. a .tuturor 
membrilor de partid față de 
calitatea activității fiecărui 
colectiv de muncă.

Un nou obiectiv industrial
(Urmare din pag. 1)

j „CÎNTAREA româniei

} Debut de bun augur
(Urmare din pag. I)

etapa orășenească \

Ilenei Ipreciat pasiunea _____
Berchi, prezentă pe see- ț

I ție”, „Cetatea Turis” și nă în patru momente mut ș. 
„Decolarea" — au abordat zicale, precum și acurate- ’ 

1 forme muzicale diferite, țea, sensibilitatea muzica- 1 
$ în melodica lor străbătînd )ă a duetului „Vitraliu" > 
r celule muzicale aparți- format din Aurora Istra- ț 
) nînd folclorului. Bine au tie și Claudia Șpanov, do- 4 
ț evoluat și trio-ul de jazz uă interprete ale genului ;evoluat și trio-ul de jazz uă interprete ale genului 

„Electron" și formația (<■>»>■ « r>a»v>„ no .
hard-roch „Astral". As-

J cultîndu-le, au plăcut mai
* ales lucrările originale;
î cele preluate- din reperto-
$ riul altor grupuri nu s-au
$ ridicat la nivelul așteptat. 

„Armonic-grup" al Clu- 
bului muncitoresc Vulcan

i a avut o evoluție corectă,
? dar cu puține elemente de
’ originalitate. Le sugerăm
> un repertoriu mai bine a- factorii organizatorici din l 
$ » Ies, mai complet; orașul Vulcan au privit J

| UU4H.11UU <11

' ales lucrările

folk, a căror prezență pe * 
scenă a entuziasmat publi-

■

cui.
Observațiile critice fă

cute de juriu și transmise 
direct interpreților vor 
contribui la ridicarea ca- . 
litativă a actului lor de ț 
creație. Au fost două ore ț 
de muzică de bună căli- ț 
tate, ceea ce a demons- ț 
trat seriozitatea cu care 1 
* • • • >îw, 1 . 

ț » Ies, mai complet; orașul Vulcan au privit?
$ Dintre interpreții indivi- această primă etapă de > 
i duali, demnă de a- eoni urs. *

prinderea de reparații au
to și alte obiective din Tîr- 
gu Mureș.

Activitatea de pe șantie
rul viitoarei preparații se 
desfășoară pe un front lai g. 
Au fost atacate lucrările 
și la instalația de filtre- 
presă, sub coordonarea 
maistrului c tefan Olah. La 

astfel contur unor suban- instalația de decantare i-am 
din 
An- 

de 
în- 
in-

Și

rii din formațiile conduse 
de Toader Popa, loan Cîm- 
peanu, Gheorghe Boca, A- 
dalbert Banyai, Layoș Na- 
ghi, Petru Nistor și loan 
Santa. Cu palmele lor as
pre, fierul beton este îm- 

. brăcat în cofraje. Se dă

de
se

samble ale structurii 
rezistență peste care 
toarnă betoanele, Sîrmele 
de fiec beton sînt trase, în
dreptate, tăiate și modela
te de fierarii betoniști din 
echipele conduse de Gri- 
gore Purcaru și Ioan Boan- 
tă. Pe înălțimile schelelor 
metalice i-am întîlnit pe 
lăcătușii1 montori din echi
pele conduse de Alexandru 
Radu, Pompei Sălăgean și 
Toader Sita. Greul turnă
rii betoanelor îl duc cons
tructorii. Octavian Oltean, 
loan yereș și Petru Oltyan. 
Sînt pțirpeni care au la. ac-, 
tiv zeții.de ani de muncă 
pe șantierele țării. .Printre 
obiectivele construite de ei 
n ujțirjjii ani. se. numără 
anele.fpârte cunoscute : Fa- 
>rica de carbonat a Com
binatului petrochimic din 
?itești, termocentralele de 
la Ișalnița, Turceni și Tg. 
Mureș, întreprinderea Elec- 
.romyreș, Țesătoria pentru 
jumbac și mătase, Intre-

întîlnit pe constructorii 
subordinea maistrului 
drei Freitag. Sarcini 
răspundere le-au fost 
credințate și tinerilor 
gineri. Dorin Sîngeorzan. 
Țiberiu Riti precum și su- 
binginerul Dănuț Vaida.

In pofida unor greutăți 
întîmpinate, lucrările de 
construcție au avansat con
siderabil. Lingă corpul vi
itoarei clădiri pentru spălă- 
torie-flotație sînt depozita
te sute de tone de con
fecții metalice. „De ia 
l.C.M. Brașov, confecțiile 
metalice nu ne sosesc în
totdeauna în ordinea strie-

tă a montajului — ne-a lă
murit șeful brigăzii com
plexe. In . această- situație, 
materialele trimise le re
cepționăm și le depozităm 
în așteptarea montajului Ta 
locul potrivit". Față dc 
volumul mare de lucrări, 
în unele zile lipsesc utila
jele grele pe care trebuie 
să le asigure coloana din 
Vulcan a I.UjG.T. Craiova.

Deși dificultățile nu lip
sesc, constructorii cu care 
am purtat discuții pe șan
tierul noii preparații și-au 
exprimat hotărîrea de a în
făptui sarcina de plan pre
văzută în acest an la lucră
rile de construcții și mon
taje. Din planul dc 100 mi
lioane lei lucrări de cons
trucții și montaje prevăzut 
pentru anul 1984 s-au 
lizat pînă în prezent 
milioane. Constructorii 
preparați! dovedesc
fapte că știu să-și respec
te angajamentele.

rea-
65 

noii 
prin

„Ziua
sectorului44
(Urmare din pag. I)

da următoare. La reușita 
„Zilei sectorului” și-au 
adus contribuția colecti
vul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" care a in
terpretat pentru mineri 

și familiile lor piesa „Mi
lionarul sărac" precum și 
ansamblul folcloric „Ha- 
țegană".

Cu acest. prilej, colecti
vul sectorului IV de la 
mina-Petrila s-a angajat, 
că va face totul pentru a 
întîmpina marele forum al 
comuniștilor — Congresul 
al XIII-lea al partidului 
— cu rezultate tot mai bu
ne, asigurînd economiei 
naționale cantități spori
te de cărbune.

Vasile COCII M I

Aspect din timpul spec
tacolului de la Vulcan.

loto: Doru PETRU ȚI

Tinerețea este un catalizator în muncă
(Urmare din pag. I)

mult mai complicate, 
nerul nu trebuie să 
creze doar cu brațele, 
forța, ci cu propriul 
Să gîndim fiecare, asta în
seamnă că nu trebuie aș
teptat electrolăcătușul pen
tru a remedia orice defect.

— Acționînd în acest 
fel, rez.ultatele n-au în- 
tîrziat să apară...

— De la începutul 
lui, am extras peste

"cinile de plan 5 000 
de cărbune, ceea ce, 
portat la preliminarul 
nic al brigăzii,

Mi- 
lu- 
eu 

cap.

I

anu- 
sar- 
tone 
ra- 
zil- 

înseamnă 
că ne-am îndeplinit sarei-

pe primele 
din 4—5 oc-

njlc de plan 
10 luni, încă 
tombriv.

— Care 
este „cheia’ 
cese ?

— Una dintre principa
lele căi, pe scama căreia 
am extras lună de lună 
producții suplimentare este 
sporirea productivității 
muncii în abataj. In medie, 
am depășit productivitatea 
muncii cu mai mult de do
uă tone pe posti Și, fără dis
cuție, rezultatele bune 
datoresc oamenilor, 
schimburile conduse 
Marcel Istrate, Gheorghe 
Costea și II io VaJache

credeți că 
i" acestor șue

se 
In 
deCu planul anual îndeplinit

'Urinare din pag. 1)

lucrează mineri destoinici 
buni meseriași, oameni eu 
mare putere de mobilizare.

— Acum, ce-1 preocu
pă pe minerul șef de 
brigadă Cristea Valache?

— Sincer, să putem în
deplini și sarcinile care ne 
revin prin preluarea, încă 
de acum 2—3 luni, a unui 
alt loc de muncă, în : ;pă- 
npul 2, un abataj dotat 
cu complex . mecanizat 
SM.A-2, de fabricație ro
mânească. Și le vom înde
plini 1

— Dacă-mi permiteți 
o confidență, cît căr
bune a extras brigada 
dumneavoastră în 1984? 
•— Peste . 90 000 tone 
cărbune. E mult, e pu- 
? Oricum, împreună 
ortacii sîntem hotărîți 
în cinstea marelui fo- 

comuniștilor —

din cele trei abataje cu susținere și tăiere me
canizată conduse de Gavrilă Mesaroș.

■ In cadrul sectorului I s-au realizat in
tegral și lucrările de pregătire prevăzute pen
tru întreg anul 1984. Ș-au evidențiat brigăzile 
conduse de Vasile Cojocaru, Carol Gajo, Vasile 
Liuță, Dumitru Carabă și Viorel Poșa.

■ La lucrările de investiții, COLECTIVUL 
SECTORULUI VIII RAPORTEAZĂ DEPAȘI-

REA SARCINILOR PLANULUI DE DESCHI
DERI CU 90 ML.

■ Din sectorul de investiții s-au eviden
țiat minerii brigăzilor conduse de Vasile Cer- 
ceja, Mihai Boboș, Alexandru Laszlo și Ion 
Daniel.

Prin faptele lor de muncă obținute în 
cinstea Congresului al XIII-lea al partidului, 
minerii de la Paroșeni î.și exprimă hotărîrea 
de. a înfăptui neabătut sarcinile ce le revin 
pe linia creșterii producției de cărbune.

opmârr
I ■ EXPUNERE. In ca- 
( cirul ciclului de manife.s- 
: țări dedicate marelui fo

rum al comuniștilor — 
Congresul al XIII-lea al 
P.C.R, — numeroși elevi

I uteciști de la Liceul de 
Imatematică-fizică din Pe

troșani au participat la o 
interesantă expunere pe 
tema : „P.C.R. — stegarul 
destinului istoric ăl popo- 
rtilui român".

■ CONSTRUCTORII 
din formația . coordonată 
de maistrul Viorel Cimpo- 
ia, brigada 10 a Antre
prizei dc .construcții și 
montaje Petroșani, au a- 

. tins, cu lucrările de con
strucție ultima cotă a ce
lui de-al doilea bloc turn 

. din Piața Victoriei, Ast
fel, a prins contur una 
din cele, mai importante 
lucrări de pe acest șan
tier, prin care devine mai 
vizibilă noua arhitectoni
că ă cartierului Petroșani- 
Nord. (V.S.)
■ TEATRU. Miercuri

și , joi, iubitorii . . .. 
dramatice au posibilitatea 
de a se reîntîlni eu co
lectivul artistic al Teatru
lui „GiUlești" într-un 
spectacol cu piesa „Mi- . 
bon irul sărac". Spectaco
lul care va avea Joc pe 
scena colegilor lor din Pe
troșani reunește nume 
prestigioase ale scenei ro
mânești. (II. A.)

■ DATINĂ. Lâ Școala 
generală din: comuna Ba
nița au început pregătiri
le pentru noua ediție a 
Festivalului național „(‘în
tărea României", in ca-

de 
țin 
cu 
ea
rum al comuniștilor —
Congresul al XIII-lea al
partidului — să „rotunjim" 
cifra la 100 000 tone de căr
bune și să o depășim. Este 
răspunsul nostru muncito
resc la chemarea secretaru
lui general al partidului de 
a da țării cît mai mult căr
bune; expresia adeziunii 
noastre depline- față de 

• Hotărîrea plenarei C.C, al
P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu în funcția supre
mă de secretar genera) al 
partidului, chezășia îinplini- 

; rilor noastre viitoare, ,

artei dn cărora obiceiul tra- • nui concurs de protecția 
diționăl. ăl localnicilor muncii’ și P.S.I., organi- 
,.măsuratul roilor" va fi din z’at de U.J.C.M. Coopeia- 
nou transpus-în scenă de ..................... ~ '
tinerii artiști amatori ai 
comunei.

■ - SPORTIVA. Pentru 
cei interesați în jocul cu 
balonul oval (rugbi), aso
ciația sportivă „Minerul" 
— din Lupeni organizea
ză în fiecare zi de marți 
și vineri, concursuri de 
selecție pentru echipele de 
tineret si divizionară.

■ CONCURS. La sfîr- 
șitul lunii trecute a avut 
loc faza județeană a u-

tiya „Unirea" din Petro- j
șani a fost? reprezentată , |
de un echipaj (Alexandru 1
Muntean — electrician, |
Vasile Guță — lăcătuș, E- i

- milia Popa t vrtrinieră) i
care a cîș ti gat locul I. |
Echipajul cîștigător va 'i
participa la faza naționa
lă, care se va desfășura 
în această lună, la Co
văsim. (T.S.)

Rubrică realizată de
Gli. CHIRVAȘA

ze%25c8%259bii.de


Sport • Sport Sport * Sport • SporUn autentic derby
MINERUL LUPENI—

C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). .. ___
- Intr-o partidă desfășurată la o pătrundere în forță a 

ca un autentic derby , al . atacantului Florea, a dic- 
seriei a IlI-a, echipa mine- . .fat penalty. Uțiu, jiberoul 
rilor din Lupeni a etalat în oaspeților a executat - pe- 
fața aceluiași pțiblic entu
ziast un fotbal de calitate. 
Antrenorul Petre Libardi 
și echipa sa confirmă ast
fel drumul ascendent pe 
care-1 străbate în actualul 
tur al diviziei B.

Oaspeții, ayîndu-I la ti
monă pe antrenorul Rein- _.. . 
hard și în „umbră” pe Do- cest 
nose, au încercat încă de partidei fiind depășit, jucă- 
la începutul partidei să-și 
irtTț>ună jocul. Nu au reu
șit datorită faptului că s-a 
opus întreaga echipă iar... 
Grigore a fost duminică uri 
portar de neînvins.

lunci cînd arbitrul Alexan
dru Mustățea din Pitești,

oaspeților a executat

Fotbal, divizia B, 
seria a IlI-a

naltyul. Aflat pc fază, Gri
gore a respins, lateral. A- 

„moment cheie” al

al seriei Popice, divizia A

Repriza â doua a decurs 
în nota de dominare a e- 
chipei gazdă, Petre Popa 
reușind, în min. .73, uri șut 
„fără drept de apel" de la. 
circa 20 de metri sub bara 
transversală.

In continuare .jucătorii 
divizionarei B din Lupeni 
și-au mai creat cîteva oca
zii de a marca, dar inter
vențiile portarului Roșea 
s-au dovedit salvatoare.

La fluierul final al par
tidei cei aproximativ 4000 
de spectatori au aplaudat 
cu frenezie victoria echipei 
lor favorite.

MINERUL: Grigore, Le- 
ord ean, Truică, Bercea, Di
na, P. Ionel, (Muia), Mușat, 
Voicu, Colceag (Coca), P.

torii din Lupeni au ieșit 
mai țnult la atac, insistînd 
în joc. Au risipit și ei do
uă bune’ ocaSii de a. marea 
prin Colceag, la centrările 
inspirate ale juniorului Ber
cea, alături de Grigore, Popa, Nichimiș.

Momentul psihologic al foarte bun în meciul de du- 
partidei a fost min. 15, a- minieă Gheorghe CÎȘtARIU

. - -

. 1 B

Ai®

Petrila —
„Constructorur4 

Mureș
5351-5155

. In etapa a Vll-a a turu
lui diviziei A Ia popice, e- 
chipa „Jiul” Petrila a întîl- 
.nit pe. teren propriu echi
pa constructorilor din Tg. 
Mures.

Avînd o situație nu prea 
fericită, după disputarea a 
6 etape . I—2 în clasamen- 

; tul adevărului), jucătorii e- 
chipei „Jiul” s-au mobili
zat, susținuți frenetic de 
suporterii lor, și au reușit 
de la primul schimb să ia 
conducerea pe care nu au 
mai cedat-o pînă în fina
lul partidei, surelasînd 
ci) ipa de ț ' ' , ' ’
diferență de 196 pd.

Este demn de remarcat 
faptul că în acest meci pa
tru ’jucători de la‘ „Jiul” 
au trecut de granița celor 
900 de popice doborîte. “

Aceștia sînt: loan Scor- 
țea 954 (nou record al are
nei „Jiul”), Constantin Do- 
brică 920, Victor Miclea 911 
și Marcel Dobrică 900 pd. 
De Ia oaspeți s-au remar
cat: Kilyen Arpad 910 
Vadoși îanoș 908 pd.

T, ALEXANDRU

pe Mureș ’ la o

LLȚPTE LIBERE

Șl

j Gimnastele Văii Jiului, 

\in finala „CupeiRomâniei" 
v

- ț

( 
ț
i

i
| pentru a participa la faza .țional de juniori.

1 perioada 30 noiembrie

i
*

*
*

I
• noastre, dovadă a aprecie- 
‘ rii de care se bucură pe 

plan național.
' Elevele antrenorilor Pe- 

terfi și Budică au obținut, 
la recentele campionate 

’ naționale, medalia de 
bronz, la sărituri, prin 

■ Elena Colesa și locul IV 
la paralele prin Adriana 
Bitu. Cele două gimnaste 
au obținut un rezultat re
marcabil, mai ales prin j 

- - ' prisma faptului că la com-
cestea la fiecare categorie, petiție au participat și 
12 sportive s-au calificat componente ale lotului na-

O nouă și strălucită vic
torie a gimnastelor Văii 
Jiului cucerită de repre
zentantele Școlii sportive 
din Petroșani, antrenate 
de profesorii Eugen Peter- 
fi și Dorina’ Budică! Sîm- 
bătă și duminică, la Arad, 
s-au desfășurat campiona
tele R.S.R. la junioare. La 
această compeWțîe au par
ticipat cele mai buri» 32 
gimnaste din țară la fie. 
care categorie. Dintre a-

finală a „Cupei Români
ei ", Finala acestei: compe-- 
tiții se va desfășura în

3 decembrie, tot la Arad 
și va coincide cu o festi
vitate emoționantă — re
tragerea din activitatea 
competițională a multiplei 
campioane Emilia Ebcrle, 
festivitate la'care au fost 
invitate și gimnastele

Alături de felicitările de 
rigoare, urăm celor două 
gimnaste și profesorilor- 
lor deplin succes în J,Cu- 
pa României”, rezultate 
bune care să confirme e- 
forturile ce se depun în 
Valea Jiului pentru dez-1 
voltarea acestei frumoase 
ramuri sportive! 1

Mircea BUJORESCU

Multe din 
aeriene au fost 
de apărătorii 
Și "totuși, în 
s-au recunoscut _ , —-x,
chiar dacă , și această fa
ză a rămas fără rezultat.

Fiito : Al. TĂTAR

duelurile 
dominate 

reșițeni. 
final, ei 

învinși

REZULTATE TEHNICE: Metalug. Cugir — Glo
ria Bistrița 0—0, Gloria Reșița — Strungul Arad 
1—0, Min. Lupeni — C.Ș.M. Reșița 1—0, F.C.M., U.T. 
Arad — „U“ Cluj-Napoca- 0—0, Aurul Brad — St. 
Arieșul Turda 2—0, Mureșul Deva — C.F.R. Timi
șoara 3—1, Ind. Sîrmei C.T. — Min. Cavnic 1—2, 
Armătura Zalău — Olimpia Satu Mare 3—1, Unirea 
Alba Tulia — Avîntul Reghin 2—0.

I

Oin roitul
ț.

■c
ION vrinceanu

(I.Mi : Lupeni) Echipa 
noastră a dovedit încă 
odată că acolo unde sînt 
condiții pentru pregătire 
și se manifestă seriozita
te, rezultatele nu întîr- 
zie șâ apară. Locul 8 în 
clasariient atestă acest 
lucru.' ANDREI NAGY, 
(pensionar și vechi sus
ținător). Băieții au fost 
la înălțime, demonstrîn- 
du-ne jocul bun al echi
pei de pînă acum. Felici
tări ' antrenorilor și ju
cătorilor. NELU TUDO- 
RAN (I.M.-Uricani.). Sînt 
fericit că am reușit să . 
eîștigâm încă odată în ! 
față Teșițenilor și tot în 
perioada cînd aceștia 

î ținteau locul I. Țin să 
:; remarc efortul întregii 
I echipe, dar și faptul că 
i ne-a lipsit omul de gol. 
j MIRCEA CIRIPERU (in- 
i giner. la I.M. Uricani), 
k Qa vechi. simpatizant al s

!

J

S

acestei echipe, nu pot 
decît să-i ’felicit pe' bă
ieți pentru această iz- 
bîndă, remăreînd efortul 
pe care l-au depus în 
fața unui C.S.M. Reșița 
foarte sigur în apărare 
și periculos pe contra
atac. Totuși ne-a lipsit 
aici foarte mult omul de 
gol.

Vasile STAFIE

î

■a

I

1.,
2. I
3. '
4. :

. 5. .
6. .
7. '
s. :
9. ;

10. . 
11. <
12. i
13. i 
ii. :
15.
16. :
17. i
18.

CLASAMENTUL
„U” Cluj-Napoca 11 8 2 1 28— 6 18
Gloria Bistrița 11 i ; 2 2 19— 5 16
C.S.M. Reșița 11 7 2 2 15— 5 16
Minerul Cavnic 11 7., 0 .JĂ- - 26—19 14
Aurul Brad 11 7 ' 0 4 17—11 14
Armătura Zalău 11 6 1 4 16—15 13
Mureșul Deva 11 4 3 4 17—12 11
Minerul Lupeni 11 4 3 4 16—15 11
Strungul Arad 11 5 1 5 14—14 • 11
Avîntul Reghin 11 4 2 5 13—13 10
C.F.R., Timișoara 11 4 2 5 9—13 10
Olimpia Satu Mare 11 3 3 5 13—20 9
F.C.M. U.T. Arad 11 3 2 6 11—13 8
Metalurgistul Cugir 11 2 4 5 10—14 8
Unirea Alba Iulia 11 4 0 7- 9—1.8 8
Sticla Turda 11 3 2 6 7—20 8
Gloria Reșița 11 3 1 .7- 8—26 '7
Ind. Sîrmei C.'Turzii 11 2 2 T-. 12—21 6

B re v i ar
■ BASCHET, divizia la juniori), Minerul Ani-'

B (tineret) Sodistul Rm. 
Vîleea — , Jiul Știința 
84 — 72. '

■ 'FOTBAL, divizia 
C : Minerul Paroșeni — 
Mecanica Orăștie 1—0, 
Minerul — Știința Vul
can — Mecanica Alba- 
lulia 4—2 ; juniori : Au
rul Brad — Minerul Lu
peni 2—1, Strungul Arad 
—• Jiul Petroșani 3—2 ; 
campionatul județean, 
seria I: Măgura Pui — 
Minerul Uricani 1—0, 
C.F.R.- Petroșani — A- 
vîntul Hațeg 1— 0 (2- —1

noasa — Minerul Băr- • 
băteni 3—0, Preparatorul 
Petrila — Dacia ll'unc- 
d.oără ,1—O/Paringul Lo- 
nea — Constructorul Htl- ' 
nedoara 3—2 ; seria a 
Il-a Vălea • Jiului: Uti- 

1 lajul • - Jiul (juniori)
4—0. '. B R v G B J, -
F.R.R.” : Știința Petro
șani — C’.S.M. ’ Sibiu .
13—0.

■ POPICE, divizia A: 
Jiul Petrila — Construc-

’ torul Tg: țMureș 5 351 — |
; 5 155;- i "șv

I
I

Fotbal, divizia C

Derbyul promovării

Trei medalii pentru „Jiul“ Petrila
La tradiționalul concurs 

republican de toamnă orga
nizat în frumoasa sală de 
sport din Tg. Mureș (2—4 
noiembrie) au fost invitați 
cei mai buni juniori și 
deți din țară.

Din garnitura Petrilei 
sportivi au urcat • pe 
diurn: Ion Doboș, categoria 
56 kg juniori (locul III) — 
medalie de bronz; Nieușor 
Marmaliuc, categoria 60 kg

»»

ca-

trei
po-

juniori (locul III) — me
dalie de bronz; Romeo Să- 
pînțan, categoria 68 kg că
deți (locul II) — medalie 
de argint.

Concursul a reunit peste 
450 concurenți, avîrid ca
racter de selecție pentru 
noul lot național de juni
ori ce se va întruni în luna 
decembrie. Toți cei trei 
sportivi din Petrila, dînd 
dovadă de o bună pregăti-

re tehnică și fizică, au fost 
selecționați, ... *

Mai tînărul lor coechi
pier Alexandru Stanciu, • 
categoria 42 kg, cădeți, a 
Concurat destul de bine cla- 
sîndu-se pe locul VI. .

Rezultatele obținute sini 
încă o dovadă a muncii 
pasionați lor antrenori de la 
Jiul Petrila, Ion Corbei și 
Constantin Marmaliuc.

Al. TATAR

TENIS DE MASA T E LE X
Reprezentanții municipiului 

nostru, net superiori 
partenerilor de întrecere

Cristina Buză (C.S.Ș.. Cu puține zile iu Urină, 
sala . sporturilor - din Deva 
a găzduit etapa județeană 
a campionatului 
can individual 
cursului de. calificare 
echipe la tenis de masă 
pentru promovarea în di
vizia A. La aceste între
ceri Valea Jiului a fost 
reprezentată de sportivii 
și sportivele secțiilor de 
tenis de masă de la C.S.Ș.P. 
.și asociația sportivă „ITi- 
dromin” din Petroșani. Do-

• vedindu-se. net superiori 
partenerilor de întrecere, 
Sportivii municipiului nos
tru au cucerit ’ ahrtiele ti- 

' tluri . de campion i j ude- 
țeni, la individual, prin

republi-
și a eon- "•••

pe. .

Pe
troșani) și Lucian Sipoș 
(Ilidromin Petroșani). în
trecerile pe echipe au fost 
dominate,- de asemenea, 
de sportivii

- Petroșani și 
troșani; care 
ile obținute,

de la C.S.Ș.
Ilidromin Pe- 
prin victori- 

au cîștigat
dreptul de participare la 
etapa filială do calificare. 
Din componența echipelor 
au făcut parte Cristina Bu
ză, Nicoleta Hoțu, Silvia 
Harbuzariu și Rodieâ Cer- 
nescu, la ■ fete. Lucian Si" 
poș, Aurel Stoianov, Dio- 
uisie Kiss și Clinei Coteț, 
la băieți. '

S. BA 1,01

STOCKHOLM 5 (Ager
pres). — In semifinalele 
probei de dublu din cadrul 
turneului intenrațiOnăl -măs'-ț. ‘ ; 
culin de tenis de la Stock
holm, cuplul Ilie Năstăse ' f 
(România), Vijay Amritraj 
(India) a învins cu scorul ' ’ 
de 7—5, 7—6 perechea
Heinz Gunthardt (Elveția), î- 
Balazs Taroczy (Ungaria), : 
urmînd să întîlnească în 
finală pe Henri • Leconte 
(Franța), și Tomas Smid 
(Cehoslovacia), care au dis
pus, la rîndul lor, cu 6—4, 
ii—3 de Jan Gunnarsson 
(Suedia), Michael Morten
sen (Danemarca).

Finala probei de simplu 
se va disputa întiri John 
McEnroe (S.U.A.) și Mats 
Wilander (Suedia). In se
mifinale, McEnroe l-a eli
minat cu 1—6, 7—6, 6—2 
pe Anders Jarryd (Suedia), 
iar Wilander l-a întrecut CU. 
6—'7, 6—3, 6—3 pe Jîrnmy 
Connors (S.U.A.) -- ■'

PRAG A 5 (Agerpres). — 
In orașul cehoslovac Plsen 
s-a desfășurat un puternic 
concurs internațional de 
haltere, în «cadrul căruia 
sportivul român Petre Be- 
cheru s-a situat pe locul 
secund la categoria 85kg, 
cu rezultatul de 340 kg 
(150 kg la „smuls” și 190 
kg la „aruncat”). La aceas
tă categorie, primul loc a 
revenit sovieticului Alek
sandr. Slobodaniuk — 355 
kg.

Minerul Paroșeni*
încep îh forță și puteau să 
încheie, conturile chiar în

din
tre conjudețenele seriei a 
Xl-a a diviziei C s-a sol
dat cu o prețioasă victorie 
a minerilor din Paroșeni, ei 
făcînd după această parti
dă un pas mare spre divi
zia B, întrucît au avut de 
înfruntat un adversar cu 
pretenții mari la șefia cla
samentului. Astfel gazdele min. 75 o lovitură de pe-

- Mecanica Orăștie 1-0 (0-0)
cleapsă în urma unui fault 
clar în careu asupra lui Gî-

- prima repriză dacă Păuna tan. Această dominare avea
n-ar fi șutat în bară (15), j să se materializeze in min.

' Eăzăroiu, Boloș sau Balta- 80 cînd, Lăzăroiu vfînd 
ru n-ar fi irosit și ei bune 
ocazii de a înscrie. Totuși 
pe fondul unei clare doriii- 
năr-i a gazdelor, arbitrul R 
Vlad refuză -minerilor în

sa 
întoarcă o minge în careu 
pentru un coechipier, balo
nul s-a lovit de piciorul ți
nui "undaș de la oaspeți și 
a poposit în plasă i 0:

Astfel, prin această vic-

păstreazătorte, minerii își
. in continuare poziția de 1-ir 
deci ăi'seriei a Xl-a a di
viziei C. Un lucru care tre
buie menționat: -îrhitra jul- 
foarte confuz al centralului 
R. Vlad, care a contribuit 
prin deciziile sale la dena
turarea spectacolului spor
tiv.

Robert TAMAN
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Ședința Comitetului 
Politic Executiv 
a! C C. al P.C.R.

(Urmâre din pag. I)

Aprobînd prevederile Pro
gramului, Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît ca 
el să fie supus dezbaterii 
Plenarei C.C. al P.C.R.

t Iii continuare, a fost pre
zentată o informare cu pri
vire la activitatea delega
ției române care a partici
pat la lucrările ședinței a 
39-a a Sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reci
proc, desfășurată la Havana, 
în perioada 29—31 octom
brie 1984.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că, potrivit 
mandatului încredințat, de
legația României a acționat 
pentru perfecționarea acti
vității CAER, pentru creș- 
trea rolului, acestui orga
nism în dezvoltarea econo
miei fiecărei țări membre 
și intensificarea colaborării 
economice dintre ele, pe 
bâza principiilor de depli- 

,nă egalitate, de conlucrare 
internațională echitabilă, 

\reciproc avantajoasă.
s Reafirmând poziția parti
dului și statului nostru, Co
mitetul Politic Executiv a 
arătat că, în spiritul recen
telor înțelegeri convenite la 
Întâlnirea la nivel înalt pe 
probleme economice de la 
Moscovă, România socialis
tă este hotărîtă să-și aducă, 
in continuare, întreaga 
contribuție la dezvoltarea și 
perfecționarea activității 
CAER, ridicarea pe un plan 
superior a colaborării și 
conlucrării în cadrul acestei 
organizații, astfel incit ea să 
asigure întărirea puterii e- 
conomice a fiecărei țări 
membre, să deschidă noi 
perspective de accelerare a 
progresului lor 
economic și social, de spo
rire a bunăstării și a gra
dului general de civilizație 
ale popoarelor lor, să ducă 
la creșterea forței și pres
tigiului socialismului in 
lume. In acest sens, Româ
nia va participa activ la 
acțiunile complexe, pe 
termen lung, convenite în 
cadrul ședinței Sesiunii 
CAER privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul a- 
sigurării necesarului de 
energie, combustibil și ma
terii prime al țărilor mem
bre ale CAER, adîncirea 
specializării și cooperării 
în producție -— îndeosebi 
în ramurile industriale de 
vîrf —, a conlucrării teh- 
nicp-științifice, amplificarea 
schimburilor de mărfuri, 
soluționarea, cu forțe unite, 
a unor probleme de deose
bită importanță pentru pro
gresul economic și social al 
fiecărei țări membre.

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a apro
bat activitatea delegației 
române la recenta ședință 
de la Havana a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și a trasat 
guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale 
sarcina de a lua toate mă
surile ce se impun și de a 
acționa cu cea mai mare 
fermitate pentru transpune
rea în viață a înțelegerilor 
stabil te, pentru întărirea 
și perfecționarea continuă 
a colaborării și conlucrării 
în cadrul CAER, în intere
sul dezvoltării economice și 
sociale a fiecărei țări mem
bre, al edificării cu Succes 
a noii orînduiri, al întăririi 
forțelor socialismului și 
păcii în lume.

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
modul în care decurg lucră
rile de pregătire ă Congre
sului al XHI-Iea al parti
dului, apreciind că ele se 
desfășoară în bune condiții. 
S-a apreciat că adunările 
de dări de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de bază, 
conferințele comunale, oră
șenești și municipale s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
de puternică unitate și an
gajare revoluționară, au 
prilejuit o amplă analiză a 
activității desfășurate și au 
reafirmat angajamentul 
ferm al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de 
a întîmpina cel de-al XIII- 
lcaCongres al partidului cu 
realizări tot mai însemnate 
în toate domeniile de acti
vitate, voința întregului 
partid și popor de a face 
totul pentru îndeplinirea e- 
xemplară a hotărîrilor și 
orientărilor ce vor fi adop
tate de Congres, S-a sta
bilit ca, în cursul acestei 
săptămîni, să aibă loc con
ferințele organizațiilor jude
țene de partid, precum și 
conferința organizației de 
partid a Capitalei și S-a in
dicat ca acestea să pună 
în centrul dezbaterilor do
cumentele ce vor fi adopta
te de Congres, măsurile de 
unire a forțelor și mobili
zarea largă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a preve
derilor acestora —' ceea ce 
va asigura înaintarea nea
bătută a României pe calea 
socialismului și comunismu
lui, a ridicării nivelului ge
neral de viață și civilizație 
al întregului nostru popor.

De asemenea, Comitetul 
Politic Executiv a soluțio
nat probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat. |

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 

Konstantin Cernenko
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis 
tovarășului Konstantin 
Cernenko, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
un salut călduros, împreu
nă cu cele mai bune urări 
de succese în activitatea 
pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statu
lui sovietic, de noi și im
portante realizări popoare
lor sovietice în construirea

*

Condoleanțele transmise din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu președintelui 

Indiei și primului ministru al acestei țâri 
cu prilejul primirii reprezentantului personal al 

șefului statului român la funeraliile Indirei Gandhi
DELHI 4 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste Romania, și â tovară
șei Elena Ceaușescu au 
fost transmise sincere con
doleanțe și profunde senti
mente de compasiune pre
ședintelui Republicii India, 
Giani Zail Singh, și pri
mului ministru al acestei

■ BUDAPESTA 5 
(Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a patru 
decenii de la eliberarea 
localității Cegled din 
R.P. Ungară, la mormin
tele ostașilor români că
znii eroic în luptele pen
tru eliberarea orașului 
au fost depuse coroane 
de flori din partea Co
mitetului orășenesc de 
partid, a Consiliului oră
șenesc și Frontului Popu
lar Patriotic, precum și 
a garnizoanei militare 
locale.

• S-a depus, de aseme
nea, o coroană de flori 
din partea ambasadei 
României la Budapesta.

La mormintele ostași
lor români au făcut de 
gardă militari ai forțelor 
armate ungare și luptă
tori din gărzile munci
torești.

socialismului și comunis
mului.

Mulțumind, tovarășul 
Konstantin Cernenko a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
din partea sa și a C.C. al 
P.C.U.S., un cald salut, îm
preună cu cele mai bune 
Urări de noi și importante 
succese în activitatea de 
înaltă răspundere pe care 
o desfășoară, iar poporului 
român succese tot mai 
mari în opera de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în 
România. ? \

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 

țări, Rajiv Gandhi, precum 
și întregului popor indian, 
în legătură cu moartea tra
gică a Indirei Gandhi, fost 
prim-ministru al Indiei, 
președinte în exercițiu ăl 
mișcării de nealiniere, per
sonalitate de seamă a vie
ții internaționale.

Mesajul a fost transmis 
cU ocazia primirii, la 4 no
iembrie, de către președin
tele Indiei, Giani Zail

Dezbaterile din Comitetul pentru 
probleme culturale, sociale și 

umanitare al Adunării Generale 
aO.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 
— Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite : Comite
tul pentru probleme cultu
rale, sociale și umanitare 
al Adunării Generale a 
O.N.U. examinează' în pre
zent teme referitoare la 
condiția femeii în lumea 

contemporană, în perspecti
va pregătirii Conferinței 
mondiale pentru evaluarea 
rezultatelor Deceniului Na
țiunilor Unite pentru fe
mei (1976 — 1985), care 
va avea loc la Nairobi, în 
iulie 1985. In cadrul 'dezba
terilor se efectuează un bi
lanț critic cu privire la 
modul de transpunere în 

de către tovarășul Konstan
tin Cernenko a tovarășului 
Nicu Ceaușescu, prim-secre-

■ țar ăl C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele 
tineretului, și a celorlalți 
primi-secretari ai organiza
țiilor de tineret din țările 
socialiste, care au luat par
te la lucrările celei de-a 
III-a reuniuni a Comitetu
lui Internațional de pre
gătire a Festivalului mon
dial al tineretului și stu
denților ce se va desfășura 
anul viitor la Moscova, ca 
acțiune importantă în ca
drul Anului Internațional 
al Tineretului.

Singh, și de către primul 
ministru al acestei țări, Ra
jiv Gandhi, a tovarășului 
Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, care a participat 
la funeraliile Indirei Gan
dhi în calitate de reprezen
tant personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

viață a recomandărilor Con
ferinței mondiale de la 
Copenhaga asupra condiției 
femeii, din 1980. care, în 
esență, au preconizat inten
sificarea eforturilor la ni
vel național, regional și in
ternațional pentru realiza
rea deplinei egalități în 
drepturi a femeii și bărba
tului, pentru eliminarea 
discriminărilor ce afectează 
profund situația femeilor 
în numeroase state, pentru 
crearea condițiilor menite 
să asigure deplina integra
re a lor în viața politică, 
economică, socială și cul
turală a societăților națio
nale. '.Ț

Știri 
din Uniunea 

Sovietică
MOSCOVA 5 (Agerpres).

— Construcția de hidrocen
trale constituie o orientare 
importantă a energeticii so
vietice. Cea mai mare uni
tate de acest gen din țară 
se află în construcție în 
valea fluviului Enisei, în 
apropierea localității Mai- 
na. Cunoscută sub numele 
de Saiano-Șușensk, centra
la va dispune în final de 
10 agregate cu o putere to
tală de 6,4 milioane kW. 
La ora actuală funcționează 
deja șapte 'agregate ener
getice, Deși nu a depășit 
încă faza de șantier, aceas
tă centrală a furnizat, din 
momentul punerii în func
țiune a primului ei agre
gat, 35 miliarde kWh ener
gie electrică. J ;

☆

MOSCOVA 5 (Agerpres).
— Au fost încheiate stu
diile tehnico-economice și 
s-a trecut la proiectarea u- 
nui canal ce va lega fluviile 
Obi și Irtîș de bazinul Mă
rii Arat După cum rela
tează ziarul „Sovietskaia 
Rossia", ideea transferării 
unei importante cantități 
de apă (27,2 km cubi pe 
an) din fluviile siberiene 
spre zonele aride din Asia 
centrală sovietică unde se 
recoltează anual* 8-9 mili
oane tone bumbac, are ca 
scop valorificarea unor noi 
terenuri agricole, dar și 
crearea de posibilități pen
tru exploatarea cărbunelui, 
petrolului, minereului de 
fier și altor bogății natura
le din zonă.

MOSCOVA 5 (Agerpres).
— Pe navele sovietice s-a 
experimentat folosirea unei 
emulsii de apă și motorină 
pentru alimentarea motoa
relor Diesel. Pregătirea u- 
nei asemenea emulsii nu 
este dificilă și se realizea
ză chiar la bordul navelor.

Folosirea noului combus
tibil permite economisirea 
unei cantități însemnate de 
motorină, intensifică proce
sul de ardere a carburan
tului, evită depunerile de 
calamină pe cilindri și pe 
duzele injectoarelor, reduce 
gradul de poluare a mediu
lui ambiant.
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iembrie: Locotenent Cris
tina ; Unirea : Capturați-i 
la barieră ; Parîngul : E- 
mișia continuă.

LGNEA : Colonia.
ANINOASA: Dragostea 

mea cu Jakub.
VULCAN — Luceafărul: 

Intîlnlre cu tinerețea.
LUPENI — Cultural: 

Moartea vine Ia decolare.
URICANI : Cancan fre

netic.

TV
15,00 Telex.
15,05 Amfiteatru studen-

■■ țese. *
15,30 , sene animate (co-

’ lor). ■■ :
15,40 1 estivalul național 

„Cântărea României".

16,00 Universul femeilor.
16.30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 O nouă calitate în 

dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

20,35 „Stelele baletului 
sovietic" (color).

21,55 Din inimă un cînt 
Partidului — cînte- 
ce și versuri patrio
tice și revoluționare.

22,10 In frunte comuniș
tii.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

22.30 închiderea progra
mului.

RADIO
6,00 Radioprogramul di

mineții. 10,00 'Buletin de 
știri. 10,20 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor. 
11,05 Microfonul pionieri
lor. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Antena sindicatelor.
12,20 Din comoara folclo
rului. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Emisiune pentru ti
neret. 16,00 Buletin de 
știri. 16,25 Radiogazeta e- 
conomică. 16,55 Sfatul me
dicului. 17,00 Buletin de 
știri. .. 17,05 Partidul — 
centrul vital și conștiința 
în .-egii națiuni. 17,30 Au
di 'a radio. 19,00 Orele 
serii. 22,00 Radiojurnal.
23,30 — 5,00 Non stop i 
muzical nocturn. ■
....... ....................................................._™J

Mica publicitate
Oficiul de poștă și telecomunicații Municipiul Pe

troșani, încadrează urgent controlor poartă intern 
(numai bărbat). Informații suplimentare la telefon 
41743. (2861)

VIND struguri negri, de 
la domiciliu, Măruță Con
stantin, comuna Schela — 
Gorj. (2863)

VIND convenabil sufra
gerie, birou, bibliotecă, sta
re perfectă. Informații, zil
nic, telefon 42002, după ora 
16. (2869)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Luțaș 
Carmen, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. < (2868)

PIERDUT legitimație spe
cială nr. 198, eliberată de 
I.G.C.L. Petroșani. O de
clar nulă. (2867) 

Domnîca, eliberată de I.T. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moanță

(2862)
PIERDUT legitimație' de 

serviciu pe numele Hajdu 
Janoș, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 

■ ' ' ' ' (2864)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Mama, copiii, surorile, cumnații și nepoții, anun
ță împlinirea a 7 ani de la dispariția celei care a fost 

\ . VAGI UC ELENA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (2865)

Soția și familiile Ekart și Saru mulțumesc tutu
ror celor care au fost alături de noi ia încercarea 
grea pricinuită de pierderea celui care a fost : 

SARU CONSTANTIN
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (2870)
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