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PRUCL’CȚII SUPLIMENTARE
DE CÂKBUNE

In aceste zile premergă- lui raportează realizarea 
toare marelui forum al unor însemnate cantități 
comuniștilor — Congre- ... . .
sul al XHI-lea al parii- de cSrbune Peste sarcim- 
dului — minerii Văii Jiu- ,e de plan.

■ DIN ABATAJELE MINEI LUPENI, 
mina cea mai mare și mecanizată din bazin, 
S-AU EXTRAS, LA ZI, DE LA ÎNCEPUTUL 
LUNII CURENTE APROAPE 2000 TONE DE 
CĂRBUNE COCSIFICABIL IN PLUS.

Cantitatea suplimentară de cărbune înre
gistrată în această perioadă a fost obținută 
prin creșterea productivității muncii în abata
jele dotate cu susținere mecanizată din cadrul 
sectoarelor III și IV, sectoare a căror produc
ție extrasă mecanizat este de peste 90 la sută 
din totalul producției

■ MINERII DE LA PAROȘENI, unde as
tăzi producția extrasă mecanizat este de peste 
80 la sută, RAPORTEAZĂ DE LA ÎNCEPU
TUL LUNII, UN PLUS DE PESTE 1350 TONE 
CĂRBUNE PESTE SARCINILE DE PLAN.

■ Prin buna organizare a muncii și res
pectarea disciplinei tehnologice, MINERII DE 
LA LONEA, AU EXTRAS IN PRIMELE ZE
CE ZILE DIN ACEASTĂ LUNĂ, SUPLIMEN
TAR SARCINILOR DE PLAN APROAPE 
1100 TUNE DE CĂRBUNE. Succese remarca
bile în această perioadă au obținut colectivele 
sectoarelor II — plus 644 tone și IV — plus 
3218 tone. (Gh. SPINU)

Industria ușoară din Valea Jiului 
creație a „Epocii Ceaușescu“

xpresie a politiciiP xpresie a politicii înțelepte a 
partidului nostru de indusțriali- 

*•* zare a tuturor zonelor țării, Va
lea Jiului a cunoscut, de la Congresul al 
IX-lea, de cînd în fruntea partidului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, o dez-

voltare impetuoasă. „Epoca Ceaușescu", 
cum numim cu îndreptățită mindrie pa
triotică perioada celor mai mari reali
zări din istoria țării, și-a pus amprenta 
înnoirilor și în vechea vatră a cărbunelui 
românesc.

pC ne oprim doar la 
un singur exemplu.

*’» Industria ușoară este 
aproape în exclusivitate, 
creația acestor ani. Aceas
tă ramură era reprezenta
tă doar prin producția de 
fire de la „Vîscoza“ Lu
peni. Acum, în perioada de 
efervescență creatoare, din 
preajma marelui eveniment

curi de muncă pentru so
țiile și fiicele minerilor 
din acest vechi centru 
muncitoresc, a luat ființă, 
în anul 1982, Țesătoria de 
mătase. Xn noua și moder
na țesătorie, amplasată la

politic al anului — Congre
sul al XlII-lea al partidu
lui, la „Vîscoza" Lupeni se 
desfășoară ample lucrări 
de dezvoltare și moderni
zare. Intrarea în folosință 
a noii instalații de fire ce
lulozice va asigura dubla- confluența Brăiței cu Jiul 
rea capacității de produc
ție a întreprinderii. Tot la 
Lupeni, prin grija parti
dului pentru a asigura lo-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
minerul șef de brigadă 
loan Cojocaru, din 
drul sectorului IV 
minei Uricani,

ca- 
al 

minei Uricani, execută 
lucrări de investiții de 
calitate. In imagine, 
Constantin Grigoriu, u- 
nul dintre șefii de 
schimb, stînd de vorbă 
cu conducătorul brigăzii 
și un ortac.
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Festivalul național al muncii și creației „Cintarea României

formațiile folclorice

că nu e trecut (H. ALEXANDRESCU)

în concurs
. Duminică, pe scena Casei de cultură a

In peg a 3-a

• Cupa „Congresul 
Xin-lea al P.C.R.".

• Cronica meciului 
fotbal dintre divizionarele 
B Strungul Arad — Mine
rul Lupeni.

• Clasamente.
• Lupte libere.
• Rubrica „Breviar".
• Turneul echipei bulga

re de rugby, Minior Pernik,

Conștienți de înalta răspundere 
a misiunii de a făuri 

UlILAJE MODERNE
In spiritul hotărîrilor Con

gresului ăl Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, în lumina indicați
ilor prețioase date de se
cretarul general al partidu
lui cu prilejul vizitelor de 
lucru în întreprinderea de 
utilaj minier din Petroșani, 
comuniștii, întregul colec
tiv al l.U.M.P. a acționat 
cu consecvență pentru a-și 
onora sarcina de maximă 
responsabilitate de a deve
ni principalul furnizor de 
utilaj modern pentru aba
tajele minelor din Valea 
Jiului, deci un factor ho- 
tărîtor în înfăptuirea am
plului program de meca
nizare a lucrărilor miniere 
din subteran, program e- 
laborat din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
In perioada dintre cele 
două congrese ale partidu
lui colectivul uzinei noas-

PENTRU MINERIT
tre a trecut la asimilarea 
și producerea în serie a 
unor utilaje și instalații 
miniere de mare complexi
tate. In urma materializă
rii celei de a doua etape 
de dezvoltare și moderni
zare a întreprinderii, vo
lumul producției indus
triale s-a dublat, gradul 
de înnoire al fabricației fi
ind de peste 90 la sută. 
Am executat 1200 Secții 
pentru cele 24 complexe 
mecanizate, am fabricat 21 
combine de abataj, 15 fo
reze electrohidraulice, 130 
mii grinzi articulate, 450 
transportoare cu raclete, 
7 instalații de perforat și

Ing. Nicolae LOBONȚ, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid — 
I.U.M.P.

MANIFESTĂRI 

OMAGIALE
• In întâmpinarea fo- 

, rumului comuniștilor, la
Liceul industrial Vul
can, cum ne informează 
prof. V. Avram, a avut 
loc un concurs de crea
ție tehnică și artistică. 
Sub directa îndrumare 
a profesorilor, ingine
rilor și maiștrilor, ele
vii au depus la biblio
teca liceului lucrări o- 
riginale din cele mai 
diverse domenii : ma
chete, mașini și apara
te electrice, piese lucra* 
te în atelierele-școală, 
creații artistice ș.a.

• Consiliul munici
pal al pionierilor pregă
tește o expoziție de de
sene aparținînd copiilor 
din municipiu, expoziție 
cu caracter patriotic, 
omagial.

• Tot în aceste zile, 
Ia Clubul C.F.R. și la 
Compania de pompieri, 
casa de cultură organi
zează expuneri pe teme 
de educație politică.

• La clubul Lonea și 
Ia clubul Aninoasa sint 
programate dezbateri a- 
vînd ca scop cunoaște
rea de către toți oame-. 
nii muncii a politicii 
interne și externe a 
partidului și statului 
nostru.

(Cont. în pag. a 2-a)
(Continuare in pag. a 2-a)
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Demn de apreciat este faptul
Isamblul a adus pe scenă, pe lingă „ , .
Iliști vocali deja cunoscuți ca Ileana și care să reprezinte acest_ gen. Timpul, în-

Victor Alstani, Nicolae Agăleanu și alți

soliști, cu certe posibilități de afirmare, 
cum sîht, Ileana Dumitru, Letiția Costi- 
naș, dar mai ales Felicia Rădoi. S-a re
comandat cu insistență păstrarea speci
ficului local atât în repertoriu cît și în 
portul popular, fără de care nici unul 
din soliștii menționați nu va putea pă
trunde în etapele superioare ale festiva
lului.

De această dată am ascultat numai

sindicatelor din Petroșani, membrii an
samblului „Parîngul" au susținut un 
spectacol folcloric ce a contat ca „trece
re în revistă** în cadrul etapei orășenești 
a festivalului. Am apreciat virtuozitatea 
dansurilor și a orchestrei, virtuozitate cu 
care ansamblul ne-a obișnuit în ultima 
vreme. Juriul le-a recomandat ca reper
toriul să fie mai strîns legat de folclorul 
Văii Jiului, să se valorifice mai atent formația și soliștii casei de cultură. Aș

teptăm și din partea întreprinderilor for- ca aii*" -■ ■ ■mâții folclorice, grupuri vocale și soliști

Dimineață rece, de toam- caldă menajeră" — ne-a 
nă tîrzie, cu brumă. Pe spus maistrul Hristea. Pro- 
șantierul din. Petrila cons
tructorii și-au început lu
crul. Lingă centrala ter
mică nr. 5, facem cunoș
tință cu instalatorii din 
echipa condusă de Con
stantin Țurcanu. Maistrul , 
instalator Nicolae Hristea 
are motive să fie bucuros. 
Primele două cazane ale 
centralei termice au fost 
puse in funcțiune. 
menii care s-au mutat în 
noile apartamente din blo
cul 106 au încălzirea a- 
sigurată’și în curînd vom 
pune la punct și celelalte 
două cazane pentru apă

misiunea constructorilor și 
instalatorilor de a asigu-

însemnări 
de reporter

treprizei de construcții și 
montaje Petroșani stăm 
de vorbă cu tovarășul 
Valentin Chira, șeful bri
găzii. Aflăm că pînă in 
prezent, de la începutul 
acestui an, constructorii 
au raportat finalizarea a 
patru blocuri care însu
mează 140 de apartamen
te. „Am încheiat și luna 
octombrie — ne-a decla
rat șeful brigăzii — cu 
rezultate bune. Planul lu
crărilor de construcții ți

Viorel STRALȚ

„Oa- ra încălzirea noilor apar
tamente la 1 noiembrie 
n-a rămas simplă vorbă 
goală.

In sediul conducerii bri-______ _____ __
găzii nr. 20 Petrila a An- (Continuare in pag. a 2-a)
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Susținem prin fapte demne de muncă 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

i
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Istoria celor 40 de ani 
de libertate este cea mai 
bună măsură a entu
ziasmului, dăruirii și e- 
roișmului de care a dat 
dovadă poporul nostru în 
îndeplinirea obiectivelor 
social-economice pe care 
și le-a propus spre reali
zare. In toți acești ani, 
viața noastră, sub toate 
aspectele, a cunoscut 
transformări radicale, bu
năstarea materială și spi
rituală a tuturor cetățe- 

. nilor patriei constituind 
de fapt rațiunea întregii 
politici desfășurate de 
partidul nostru. Ne a- 
flăm acum în preajma 
celui mai mare eveni
ment politic din viața ță
rii: Congresul al XIII-lea 
al partidului. Ce poate 
fi mai frumos și mai no
bil pentru noi, cei care ne 
desfășurăm munca în în
treprinderi socialiste mo
derne, decît să raportăm ----------  — ----- ...
cu mîndrie noi și noi suc- XIII-lea Congres al parti- 
cese .în producție. Aseme- dului. Prevederile aces-

cu rezultate ce-i onorea- neficiind în cincinalul ur- 
ză cartea de vizită. Ast
fel, în perioada dintre 
cele două Congrese, 
treprinderea noastră a 
livrat industriei ușoare 
peste 6190 tone de fire, 
concomitent cu reduce
rea continuă a cheltuie
lilor materiale. De ase
menea, putem raporta că 
întreprinderea noastră a 
reușit găsirea unor solu
ții foarte eficiente de re
cuperare a materialelor 
refolosibile, economiile 
înregistrate cifrîndu-se la 
peste 1 milion de lei. In 
acest cadru de amplă mo
bilizare pentru realiza
rea sarcinilor de plan, 
toți oamenii muncii de 
la I.F.A, „Vîscoza" sînt 
ferm hotărîți să obțină 
tot mai mari succese în 
muncă, exprimîndu-și în 
acest mod profunda lor 
adeziune la proiectul de 
Directive ale celui de-al

în-

nea întregului popor mun- tui document programa- 
citor și colectivul Intre- tic se referă pe larg 1.la 

e-prinderii Vîscoza-Lupeni toate sectoarele vieții 
se înscrie în mărea cro- conomice și sociale, în

treprinderea noastră be-
se înscrie în mărea cro
nică a întrecerii socialiste

mător de importante do
tări tehnice, de mașini și 
instalații moderne care 
să-i asigure un volum cît 
mai mare de producție. 
Dealtfel, apropiata pune
re în funcțiune a noi ca
pacități de producție de 
5000 tone fire, reprezintă 
pentru noi primul mare 
pas în direcția îndeplini
rii prevederilor viitoru
lui cincinal. Cu ceea ce 
avem la ora actuală, cu 
ceea ce vom mai primi în 
dotare, cu întreg elanul 
și puterea noastră de mo
bilizare ne angajăm să 
facem tot ceea ce depin
de de noi pentru îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor de plan, înțelegînd 
în acest mod să susținem 
din adîncul inimii pro
punerea realegerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
la marele forum al comu
niștilor în suprema func
ție de secretar general al 
partidului,
Ing. Rodiră TATUL1CI, 

director,
1.1 .A. „Vîscoza”—I.upeni____ __________>

(Urmare din pag. 1)

• In 15 noiembrie, la 
Casa de cultură din Pe
troșani, în cadrul ma
nifestărilor „Săptăminii 
cărții social-politice", 
are loc o întîlnire cu 
Iulian Pasca, redactor

ffțțHif/iiiuiMUiwtmfu

Manifestări 
omagiale

ți ' ■ ■

la Editura militară și 
Ion Iuga — poet. Cu a- 
cest prilej se vor lansa' 
cărțile: „Fîntîni pentru 
bronzul eroilor" de Ion 
iUga, „Dacica" de Tudor 
George, „Istoria milita
ră a poporului român" 
(vol. I), lucrare editată 
de „Centrul de studii și 
cercetări de istorie și 
teorie militară" șl „Re
voluția sub conducerea 
lui Horea" a academi
cianului Ștefan Pascu.

i moderne penfru
cu utilaje tot mai perfec
ționate, organizațiile de 
partid, întregul ' colectiv 
acționează cu răspundere 
. ’ '7___ i tutu
ror rezervelor interne, a 
întregii , baze tepnico-ma- 
teriale și umane a între
prinderii, în vederea obți
nerii unor indicatori fizici 
superiori, mai ales la fa
bricarea utilajului minier 
și a pieselor de schimb. Ne 
preocupă cu deosebire în
deplinirea măsurilor de 
creștere a productivității 
muncii prin aplicarea unor 
tehnologii avansate de fa
bricație, utilizarea mai 
bună a timpului de lucru, 
execuția integrală a piese
lor de schimb planificate 
pentru unitățile miniere, 
îmbunătățirea calității a- 
cestora, perfecționarea pre
gătirii cadrelor.

Prin activitatea plină de 
răspundere și dăruire a 
comuniștilor, a întregului 
nostru colectiv, prin solu
ționarea din mers a pro
blemelor cu care se con
fruntă uzina, vom asigura 
atingerea parametrilor pro
iectați, obținerea unor in
dicatori superiori atît pe 
acest an, cît și pa 1985, ce
ea ce va asigura demarajul 
corespunzător în viitorul 
cincinal, realizarea inte
grală a sarcinilor de înal
tă răspundere ce ne revin 
din Directivele Congresului 
al XIII-lea în dezvoltarea 
și modernizarea mineritu
lui românesc.

Prin faptele noastre de 
muncă vom întâii opțiunea 
colectivului pentru reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general 
al partidului, vom răspun
de aștfe’ grijii pe care ne-o 
poartă partidul, iubitul 
nostru conducător.

alte utilaje moderne. S-a 
acționat pentru devansa
rea programelor de asimi- pentru valorificarea” 
lare a echip-mentului hi
draulic de comandă, reu
șind ca în 1983—1984 să 
realizăm un volum de re
pere și șubansamble în va
loare de peste 150 milioa
ne lei. In luna iunie a.c. 
am dat în funcțiune par
țial noua turnătorie la o 
capacitate de 5400 tone 
piese turnate din oțel, iar 
pînă la sfîrșitul 
sîntem hotărîți să finali
zăm acest important 
tiv prin punerea în 
țiune a întregii capacități 
de 8200 tone oțel și 1800 
tone piese din fontă. In a- 
celași termen vom finali
za și prima secție de e- 
chipament hidraulic mi
nier din țară cu un rol de
terminant în fabricarea 
instalațiilor hidraulice pen
tru complexele mecaniza
te de susținere.

Conștienți de marile res
ponsabilități ce ne revin 
din prevederile proiectu
lui de Directive ale Con
gresului al XIII-lea, de 
contribuția deosebită pe 
care trebuie s-o aducem la 
sporirea producției de căr
bune prin dotarea minelor

Realizări care 
fac cinste 

colectivului

anului

obiec* 
func-

Industria ușoară din Valea Jiului
(Urmare din pag. 1)

Vest, 90 la sută din oa-de
menii muncii sînt femei. 
Pentru anul 1985 este pre
văzută dublarea, față de. 
acest an, a capacității de 
producție a țesăturilor și o 
largă diversificare a pro- 

. duselor.

U.R.S.S.. R.D.G., R.S. Ce
hoslovacia^ Austria, R.F.G., 
S.U.A., pentru frumusețea 
modelelor și coloritul ins
pirat.
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hn urma vizitelor de 
I lucru în Valea JiU- 
I lui ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, în anul 
1978 a luat ființă între
prinderea de tricotaje din 
Petroșani, o frumoasă rea
lizare a industriei ușoare 
din municipiul nostru. 
Curînd după înființare, în 
1980, întreprinderea a în
ceput să se bucure de a-- 
precieri pozitive, în activi
tatea pentru export. Dacă 
în acel an, primul după 
Congresul al XII-lea al 
partidului, întreprinderea 
i-ealiza 30 la sută din pro
ducție pentru export, în 
anul 1984 — anul Congre
sului al XIII-lea 80 Ia 
sută din totalul producției 
este destinată pieții exter
ne, Produsele cu emblema 
întreprinderii din Petroșani 
sînt apreciate în țări cu 
tradiție în domeniu

I

ca

• DEZBATERE. Astăzi, 
colaborarea fructuoasă 
dintre Casa de cultură 
din Petroșani și sindica
tul de la I.M. Livezeni se 
concretizează într-o nouă 
acțiune comună. Este 
vorba de dezbaterea cu 
tema „Utilizarea rațio
nală și eficientă a capa
cităților de producție și 
umane în vederea reali
zării sarcinilor de plan",

mai nouă „eitade-
V lă“ a industriei u- 
''^șoare din Valea Jiu

lui— creație a epocii de 
aur a dezvoltării României 
socialiste — este întreprin
derea de confecții Vulcan, 
care și-a început activita
tea în anul 1979, cu 200 oa
meni ai muncii și cu o 
producție anuală de 19 mi
lioane lei. Față de realiză
rile din anul celui de-al 
XII-lea Congres al parti
dului,, în acest an, al Con- 
greșului al XIII-lea, pro
ducția a crescut de opt ori, 
iar numărul personalului 
muncitor de 3,5 ori. In a-

cest an, planul la produc
ția marfă a fost depășit cu 
10 milioane lei, iar la con
fecții textile eu 20 milioa
ne lei. Semnificativ este 
faptul că întreprinderea 
a livrat pe piața externă 
mărfuri în valoare de 
26 000 000 lei, reușind să-și 
îndeplinească sarcinile a- 
nuale de plan la export cu 
două luni mai devreme.

industria ușoară, un 
I domeniu important 
I din viața economi- 

a Văii Jiului,co-socială a Văii Jiului, 
contribuie, alături de acti
vitatea de 
tul — la ______ ... __
monioasă a forțelor de pro
ducție în, această zonă a 
țării, în contextul general 
de dezvoltare și înflorire 
a României socialiste.

bază — mineri- 
dezvoltarea ar-

De la cabinetul municipal 
pentru activitate polltico-ideologică

Deschiderea cursurilor Universității politice și 
de conducere, filiala Petroșani, va avea Ioc în ziua 
de marți, 13 noiembrie a.c., ora 16, în sala mică a 
Casei de'cultură din Petroșani. j

Participă cursanții celor 4 ani de studii.

programată pentru ' oră cord în recuperarea 
12,30 în sala de apel.
Dezbaterea va fi urmată 
de o șezătoare literară 
susținută de inembri ai 
cenaclului „Panait Is- 
trati" sub genericul 
„Partidului inima și ver- 

. sul".
• MUNCĂ PATRIO

TICA. După cum ne in
i' formează Nicușor Rebe

gea, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Lu- 
peni al U.T.C., săptămîna 
aceasta este declarată la 
Lupeni „Săptămînă re* ■

sti
clelor și borcanelor". Ac
țiunea, la care sînt an
trenate toate organizați
ile U.T.C. de pe raza o- 
rașului, va reda circuitu
lui economic peste 10 000 
de sticle și borcane. Va
loarea economică estima
tă se cifrează la peste 
20 000 lei. (Gh. C.)

• CERC „FEMINA". 
Creat de curînd, cercul 
„Femina" din cadrul aso
ciației pensionarilor din 
Petroșani, a inițiat și rea
lizat două întîlniri edu-

cativ-sanltare. In conți-. 
nuare, noul cerc „Femina" 
și-e propus organizarea 
unor vizite de informare 
la întreprinderea de tri
cotaje, secția de mobilă 
și fabricile de produse 
lactate și cea de 
din Livezeni.

Rubrică realizată de 
Tbina țAțARCÂ

împreună cu toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului, lucrătorii co
merciali din cadrul Com
plexului de alimentație 
publică „Jiul" din Pe
troșani întîmpină ma
rele forum al comuniș
tilor, Congresul al 
XIII-lea al partidului, 
cu rezultate deosebite 
în activitate. Așa cum 
ne-a mărturisit Vintilâ 
Borhină, șeful comple
xului, colectivul de lu
crători a îndeplinit Ia 
sfîrșitul lunii octom
brie, în 10 luni, sarcini
le de plan stabilite pen
tru anul 1984. Pînă la ■ 
sfîrșitul acestui an se 
vor realiza 3 milioane 
lei peste planul . anual. 
Rezultatele deosebite a- 
le acestei unități comer
ciale reprezentative s-au 
obținut prin preocupă
rile constante pentru 
diversificarea .și calita
tea produselor culinare, 
practicarea unui comerț 
prompt, civilizat și efi
cient. S-au remarcat 
Ion Dochițu, Valeriu 
Necș, Elena Pavelonescu, 
Susana Pîrvulcscu, Woh- 
ner Margareta, Aurelia 
Duca, a căror muncă 
este străbătută de soli
citudine și profesiona
lism. (T.S.)
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Moi dezvoltări edilitare
(Urmare din pag. 1) azi mortarul în cantitatea 

de care avem nevoie" — 
a raportat el șefului bri
găzii. De ce nu tint onora
te comenzile ? Tovarășul

pline

montaje a fost nu numai în
deplinit ei și depășit cu 
circa 400 000 lei. întregul .. ________ . _____
nostru colectiv este hotărât Valentin Chira ne-a decla- 
să întâmpine Congresul al 
XIII-lea al partidului cu 
rezultate bune. Avem con
diții pentru a încheia ac
tivitatea din acest an cu 
un plus de 54 apartamente 
față de sarcina de plan".

Vizităm împreună cu șe
ful de brigadă cîteva pune- pic 6—7 mc de 
te de lucru, unde se hotă- Dacă se menține această 
răște în prezent realizarea situație vom avea dificul

tăți serioase mai tîrziu, cînd■ - - •
In ciuda dificultăților, 

care n-au lipsit- nici în cele 
zece luni care au trecut de 
la începutul anului, cons
tructorii din Petrila și-au 
respectat cuvântul dat. O 
dovadă concludentă - ești’ 
noul cartier „Minerul", 
construit în acest scurt in
terval de timp. Pentru a- 
nul viitor se prevede cons
truirea altor două blocuri 
în cartierul „Minerul", far, 
lingă noul magazin uni
versal se va ridica un bloc 
eu spații comerciale la par
ter. Cu fiecare an apar în 
Petrila noi dezvoltări edi
litare. Iar în acestea este 
încorporată munca de zi cu 
zi a harnicilor constructori 
din brigada 20.

rat i „Am pierdut zile fa
vorabile de lucru, în ulti
mul timp din această cau
ză. Din 60 mc de betoane 
— cit am comandat în me
die pe zi — în ultima'' de
cadă a lunii octombrie 
ne-au sosit pe șantier iil- 

betoane.

sareinilor înscrise în gr a- . . .. .
ficele de execuție. Blocul frigul va fi mai aspru' 
104, cu termen de predare 
în .acest an, este în faza de 
montare a structurii de re
zistență. Oamenii din echi
pele conduse de Dan Flo- 
rescu și Alexandru Kiș 
montează deasupra parte
rului panouri mari, prefa
bricate. Pînă în 15 noiem
brie se prevede montarea 
structurii de rezistență a 
primului tronson, iar pînă 
la 30 noiembrie întreaga 
structură a blocului va fi 
gata, pentru a crea front 
de lucru zidarilor și insta
latorilor.

Alături, la blocul 107, 
care va avea 40 de garso
niere, s-a turnat fundația 
primului tronson. Marin Ig
nat, șeful unei echipe de 
zidari de la blocul 105 este 
supărat: „nu ne-a venit nici



MARȚI, 13 NOIEMBRIE 1984 S t e a g u i; r o ș u

Sport • Sport » Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport

[ Cupa „Congresul al XlII-lea al P. C. R.“
■ IN SALA DE ȘAH a Casei de cui-

1 tură din Petroșani în perioada
? tombrie — 11 noiembrie a.c. s-au aesia-
1 , șurat întrecerile de șah la care au parti-

i organizat pentru jucători legitimați și
’ nelegitimați și separat — juniori. Iată

I
i
I

1

28 oc
tombrie — 11 noiembrie a.c. s-au desfă

cipat 32 de concurența Competiția s-a

primii trei clasați: juniori; 1. Eugen Am- 
bruș (Preparația Lupeni); 2. Cristian 
Rezi (Hidromin Petroșani); 3. Dorel Bo
de (Voința Deva) Seniori legitimați: 1.

'-1

I 
trila) 9,5 p, 2. Gavrilă Rus (I.M.P.) S p,
3. Marius Tarcea (I.M.P.) 8 p. i

■ăi LA FOFICE, I.M, Țcniîa — I ACMM i 
Petroșani 2343—2225 pd. Cei mai precișl ' ....._ 430

I.M. 
Bela

3. Marius Tarcea (I.M.P.) 8 p.
■ LA POPICE, I.M. Petrila ~

în lansări au fost: Gabi Dumbravă 
pd și Marius Ghețea 409 pd de la 
Petrila, Ladislau Bartoș 419 pd și 
Schuler II 380 pd de la I.A.C.M.M.

■ HANDBAL. Fete: 1. Școala 
Jieț, 2. Școala nr. 3 Lupeni, 3.

gHgby Turneul echipei bulgare 
Minior Pernik

ți
\
\
\
V*
***

prima partidă, desfășu
rată, duminică, în ■ com
pania Minerului Lupeni, 
reprezentantă a eșalonu
lui secund, oaspeții s-au 
impus după un spectacol 

atractiv:

Din Bulgaria, țară 
care rugbyul cîștigă 
popularitate, a sosit 
tr-un turneu în Valea 
Jiului, ca invitată a divi
zionarei A, Știința Petro
șani, reprezentativa mi- de mare luptă, 
nerilor din Pernik. In 8—4.

Astă/i, Minior r Pernik 
este adversara „cinci- 
sprezecelui" studențesc 
din Vale, partida urmînd 
să debuteze la ora 15, pe 
gazonul stadionului Știin
ța din Petroșani. (I.V.)

in 
in 

în-
I
I
V

V
La sfîrșitul întreceri- l 
T-' aii nîo i

gen. 
Școala 

Csaba Baboș (I.M.P.) 10 puncte, 2. Eugen nr. 6 Vulcan. Băieți : 1. Școala nr. 
Șink (Hidromin Petroșani) 9,5 puncte, Petrila, 2. Școala nr. 6 Petroșani, 

“ " Seniori Școala gen. nr. 1 Vulcan,.
S. BAI.OI

3. Mihai lonescu (I.M.P.) 9,5 p.‘ Seniori Școala gen. nr, 
nelegitimați: 1. Dionisie Iszo (I.M. Pe-

Recent, s-a desfășurat în 
orașul Vulcan, pe terenul 
Liceului Industrial, o reu
șită manifestare sportivă 
— Cupa „Congresul 
XlII-lea al P.C.R." 
handbal. întrecerea 
bucurat de o largă parti
cipare, fiind prezente 8 
echipe de băieți și fete 
de la toate școlile genera
le din oraș, precum și un 
mare număr de specta
tori. La capătul unor me
ciuri pasionante, care au 
fost urmărite cu interes 
s-au desfășurat cele două 
finale la băieți și fete.

La băieți, finala s-a 
disputat între echipele

al 
la 

s-a

școlilor generale nr. 1 și 
nr. 5. La capătul unui 
joc bun, scorul a rămas 
egal, egalitate care s-a 
menținut și după minute
le de prelungire la sco
rul de 7—7. Invingătoa- 
rea a fost desemnată a- 
bia după executarea-lovi
turilor de la 7 metri. A 
cîștigat echipa Șeolii ge
nerale nr. 1. In finala 
echipelor de fete, dintre 
reprezentativele școlilor 
generale nr. 6 și nr. 5, e- 
levele antrenate de prof. 
Petre Mocuță de la Școa
la generală nr. 6 au cîș
tigat cu scorul de 8—0.

8—4.

5
3,

lor, au fost înmînate fi
nalistelor frumoase cupe 
și diplome, care vin să 
recompenseze eforturile 
competitoarelor și să le 
stimuleze mai mult pen
tru viitor. Cele două cîș- j 
tigătoare Urmează să par
ticipe la un turneu muni- 1 
cipal la Petroșani, îm
preună cu, cîștigătoarele 
Cupei „Congresul al 
XlII-lea al P.C.R.“, 
desfășurată în celelalte lo
calități din municipiul 
nostru.

Pavel KOVACS, 
corespondent

Fotbal divizia B Scorul, urmare a infatuării 
și a greșelilor personale

senSul de atac al gazdelor), că, 18 noiembrie —» va fi 
puteam evita această în- foarte grea, echipa textilis- 

tă fiind foarte capricioasă^ 
Referindu-se la celelalte 

condiții în care s-a disputai 
partidă, antrenorul P. Li- i 
bardi ne-a destăinuit cu o-< 
biectivitate și corectițudi-- 
ne (exemplare dealtfel) că 
arbitrajul brigăzii craio- 
vene (M. Popescu, I. Dră-i 
caa și G. Glorea) a fosi 
foarte bun. - In atari con
diții jucătorii Minerului ati 
datoria să ne demonstreze 
că înfrîngereă suferită la 
Strungul Arad, este un ne
dorit accident. Așteptăm I

Al. TATAR
P.S. In ceeași serie re

zultate (aproape) normale», 
excepție făcînd victoria ob
ținută de Unirea Alba Iulia

STRUNGUL ARAD — 
MINERUL LUPENI 5—1. 
Cine ar fi crezut că, după 
jocul tactic bin© gîndit, ca
re a dus la victorie echipa 
din Lupeni, în meciul cu 
C.S.M. Reșița, în etapa i- 
mediat următoare, aceeași 
formație va înregistra un 
eșec echivalent eu' scorul 
etapei ? Consecvenți prin
cipiului nostru „adevărul 
să iasă la lumină", ieri, luni, 
12 noiembrie l-am interpe
lat (telefonic) pe antrenorul — ... ..... —. —— . 
principal P. Libardi, care ponibilitate dejOc. Și, 
ne-a spus i .

— Jocul echipei a fost 
departe de exigențe. In po
fida condițiilor atmosferi
ce (vînt foarte puternic, în

Breviar

telex M telex
Morin, care pilotează

i
i
i

Dispută aprigă pentru 
balon în derbv-ul cam
pionatului județean Mi
nerul Bărbăteni — Pre- ■ 
părătorul Petrila.

Petid- 
Valea

• FOTBAL. divizia 
B : Strungul Arad — 
Minerul Lupeni 5—1; 
divizia C : Soda Ocna 
Mureș — Minerul-Știin- 
ța Vulcan 2—1; juniori 
republican: Jiul Petro
șani — U.T. A. 3—1 ;
campionatul județean, se
ria I: Minerul Bărbă
teni — Preparatorul Pe
trila 0—2, Streiul Șime- 
ria-Veche — Minerul A- 
ninoasa 2—2, Minerul 
Uricani — C.F.R. 
șahi 4—0. Seria 
Jiului: Autobuzul Petro
șani — Utilajul Petro
șani 2—5. ‘ -

După terminarea pri
mului tur, pe primul loc 
se află echipa Utilajul 
Petroșani, eu 8 puncte.

■*1

r ••

frîngere la scor. Dar au 
lipsit cîțiva „dacă".,, ’ Dacă 
Truică nu ar fi ezitat la 
golurile nr. 1 și 5 înscrise 
de ex-divizionarul • A Ne- 
delcu II; dacă Petru Popa 
nu ar fi greșit o pasă la... 
adversar la golul al patru
lea; dacă Pocșan era mai 
atent și nu ar fi înscris în 
propria poartă la golul al 
treilea ; dacă mijlocașii ar 
fi dovedit mai multă dis-

j. în 
fine, dacă... infatuarea nu 
ar fi lăsat amprente pe e- 
voluția de ansamblu a e- 
ehipei. Un lucfU este cert i 
meciul de duminică nu a 
fost ușor și nu ar fi trebuit 
să fie considerat așa. Băie
ții noștri știau că Strungul , _ __ ____________
dispune de cinci-șase jucă- (2—1) în deplasare cu Glo- 
tori, care au evoluat la ria Reșița și înfrîngereă
U.T. Arad. Mă gîndesc la categorică a celeilalte e-i
Urs, Vidac, Nedelcu II, Țîr- ehipe reșițene (C.S.M.), 0—Și 
bea și Gali. Și, pentru că _ ...
a venit vorba de U.T. Arad, 
aș dori ca jucătorii mei să 
înțeleagă că partida cu 
„bătrîna doamnă" a fotba
lului românesc — dumini-

ta Minerul Cavnic. Echipe
le hunedorene au obținut 
următoarele rezultate: Sti
cla Turda — Mureșul Deva 
0—0; „U" Cluj-Napoca — 
Aurul Brad 2—0.

1

r.

• RUGBY, . „Cupa 
României"; Chimia Bu
zău — Știința Petroșani 
18—9 și Sportul studen
țesc — Știința Petroșani 
21—6. Foto : R. TAVIAN

REZULTATE TEHNICE: F.C. Bihor — Gloria 
-- d 1, „Poli" Timișoara — F.C. Olt 2—1, A.S.A. 

_ 1 — Poli-
Sportul stud. 2—4, Chimia 

S.C. Bacău — Jiul 2—0, 
Univ. Craiova

Buzău 3—1, „1 __ __ ___ _
Tg. Mureș — F.C.M. Brașov 2—1, Corvinul 
tehnica lași 5—0, Rapid —
-Ț- F.C, Baia Mare 2—0,
Steaua — Dinamo 1—2, F.C, Argeș — 
0—2.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 12 8 4 0 24—13 20
2. Steaua 12 7-. 4 1 25— 7 18
3. Sportul stud. 12 7 2 3 30—14 16
4. Univ. Craiova 11 5 3 3 17—15 13
5. A.S.A. Tg. Mureș 12 5 3 4 11—10 13
6. Chimia Hm, Vîleea 12 5 3 4 12—13 13
7. Gloria Buzău 12 5 3 4 17—22 13
8. Corvinul 12 6 0 6 23—16 12

„ , 9. F.C. Argeș 12 5 2 5 17—13 12
Mo. F.C. Bihor 12 5 2 5 15—17 12

11. „Poli" Timișoara . 12 4 4 4 13—16 12
12. Rapid . 12 3 4 5 15—13 10
13. S.C. Bacău 12 4 2 6 13—17 10
14. F.C.M. Brașov 12 4 1 7 13—15 9
15. F.C. Olt 11 4 1 6 11—15 9
16. F.C. Baia Mare 12 3 2 . 7 11—20 8
17. Politehnica Iași 12 1 5 6 13—27 7
18, Jiul . 12 3 1 .8 7—24 7

ETAPA VIITOARE: F.C.M, Brașov — S.C. Ba-
cău, Sportul stud. — F.O Argeș Poliiehnica Iași
F.C, Bihor, Rapid — A.S.A. Tg. Mureș, Univ. Cra-
Iova — Chimia, F.C. Olt — Steaua F ,C. Baia Mare
— Corvinul, Gloria Buzău — Politehnica Timișoara, 
Jiul — Dinâmo.

ALGER 12 (Agerpres). 
După disputarea celei de-a 
6-a probe speciale, între 
localitățile Bordj Mohtar 
și Reggane, concurenții a- 
vînd de străbătut 626 km 
prin deșertul Tanezruft,. în 
clasamentul Raliului auto
mobilistic al Algeriei pri
mul loc este ocupat de e- 
chipajul francez Sarrazin-

Morin, care pilotează o 
mașină ARO de construc
ție românească. Pe loctil 
secund, la 2h, se află Phil- 
Jippe (Franța), Hanssenns 
(Belgia), pe „Citroen Visa'’.

In competiția motocicliș- 
tilor, pe primul loc se ’află 
francezul Marc Joineau, pe 
„Suzuki",

CLASAMENTUL
1. „U“. Cluj-Napoca 12 9 2 1 30— 6 20
2. Gloria- Bistrița 12 8 2 2 20— 5 18
3. Minerul Cavnic 12 8 0 4 29—19 16
4. C.S.M. Reșița 12 7 2 3 15— 8 16
5. Aurul Brad 12 6 2 4 17—13 14
6. Strungul Arad 12 6 1 5 19—15 13

•7. Armătura Zalău 12 6 1 5 16—16 13
8. Mureșul Deva 12 4 4 4 17—12 .12
9. C.F.R. Timișoara 12 5 2 5 12—13 12

10. Avîntul Reghin 12 4 3 5 13—13 11
11. Minerul Lupeni 12 4 3 5 17—20 11
12. Olimpia S. Mare 12 4 3 5 16—20 11
13. Unirea A. Iulia 12 5 0 7 11—19 10
14. F.C.M. U.T. Arad ' 12 3 3 6 11—13 9
15. Sticla Turda 12 3 3 6 7—20 9
16. Met. Cugir 12 2 4 6 10—17 8
17. Gloria Reșița 12 3 1 8 9—28 7
18. Ind. sîrmei C.T. 12 2 2 8 12—24 6

F.C.M.ETAPA VIITOARE: Minerul Lupeni
U.T. Arad, Strungul Arad — Avîntul Reghin, Mure- 
ș ul Deva — Gloria Bistrița, Unirea Alba Iulia — 
Sticla Turda, Metalurgistul Cugir — Gloria Reșița, 
Olimpia Satu Mare — „U“ Cluj-Napoca, Armătura 
Zalău — Minerul Cavnic, C.S.M. Reșița — C.F.R. Ti
mișoara, tnd. sîrmei C. Turzii — Aurul Brad,

„Jiul“ Petrila a ratat, de puțin, bronzul finalelor
Sfîrșitul sezonului de 

lupte libere a programat, 
vineri și sîmbătă, în sala 
Dinamo Brașov, finala cam
pionatului republican pe e- 
chipe la categoria speranțe 
olimpice (16—20 ani). Mul
te din „calculele" hîrtiei au 
fost răsturnate pe... saltea, 
astfel garnitura „Stelei" 
București; creditată dtf Cele 
mai mari șanse, a trebuit 
să se mulțumească doar 
cu medalia de argint. Pri
mul loc pe podium 
a revenit dinamo
viștilor brașoveni, care au 
avut în Aron Cîndea (fos
tul elev al lui Vasile Fă
gaș, de la C.S.Ș. Petro
șani) „senatorul de drept" 
al categoriei 68 kg, autor a 
cinci victorii categorice. 
Surpriza acestor întreceri 
a constituit-o însă „Jiul" 
Petrila, calificată în serii 
și interserii după dispute

cu echipe foarte puternice. 
Din păcate, din start, for
mația antrenată de Ion Cor- 
bei și Costică Marmaliuc 
a fost handicapată de lipsa 
titularilor la categoriile 74 
și 82 kg, Tudor Homan și

A urmat apoi o categorică 
victorie a steliștilor (ID—<)),

curs de toamnă de Ia Tg.
Mureș. De asemenea, n-ău . _ .
îndreptățit încrederea ari- pentru ca în final „Jiul" S3 
trenorilor în această parti- î “ . . ”
dă Romulus Săpînțan (68) fruntarea, cu, „Dunărea" Ga- 
și Sergiu Agavriloaie (plus ’" "" '
100), astfel că brașovenii

Lupte libere, speranțe olimpice

Gheprghe Șuncă fiind ple
cați să-și satisfacă servi
ciul militar.

Dar iată cum s-au des
fășurat „ostilitățile" pentru 
ecnipa din Vale. In prima 
partidă, cu Steagul roșu 
Brașov, Atila Deak (48), Al. 
Zsiga (52), Nicușor Marma* 
liuc (62) și Florentin Zarif 
(100) s-au „bătut" excelent, 
nu același lucru se poate 
spune despre loan Doroș, 
care a cedat surprinzător 
în fața lui Al. Dobre, 
vinsul său la recentul cori

și-au adjudecat victoria : 
6—4. Dacă ar fi ciștigat bă
ieții noștri, medalia de 
bronz le-ar fi aparținut. 
După o înfrîngere fără co
mentarii (1—9, doar Zarif a 
punctat pentru Jiul), în fa
ța dinamoviștilor brașoveni, 
luptătorii din Vale s-au mo
bilizat exemplar în partida 
eu Hidrotehnica Constanța, 
de care au dispus la un 
scor confortabil: 7—3 (au 
punctat: -Zsiga, Doroș, ■ N. 

în- Marmaliuc, Săpînțan, Șan- 
dor Kovacs--- 82 și Z.arif).

>

întreacă așteptările în con- 

lăți : 6—4 (Zsiga, Doroș, N»; 
Marmaliuc, Săpînțan, Za
rif și Agăvriloaie). In acest 
fel, tinăra echipă din. Vale 
a ocupat merituosul loc I1j| 
în elita speranțelor olim
pice, după „ Dinamo" Bra- - 
șov, „Steaua" București și 
„Steagul roșu" Brașov, Iă-i 
sînd în urmă garnituri cu 
o cotă superioară de șanse, 
„Duhărea" Galați, respec
tiv, „Hidrotehnica" Cons
tanța. Demnă de consem
nat, în acest context, este, 
comportarea peste așteptări 
a „sutistului" Zarif, cu pa
tru victorii din cinci și a

.coechipierilor săi, JJ. Mar
maliuc și Al. Zsiga (cîte 
trei victorii).

Ion VULPE
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Convorbiri FILME

al Partidului Comunist Român

franceze
româno-

în semn.de aleasă cinstire a Congresului al XlII-lea

Aprecieri semnificative Ia adresa 
politicii externe constructive 

noastrăpromovate de țara
AMMAN 12 (Agerpres). 

In cinstea celui de-al XIII- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român, în Ior
dania a fost editat un su
pliment special al ziarului

tarea pașnică a conflictelor 
din zonă, precum și a altor 
diferende internaționale.

Suplimentul publică im
presii de călătorie 
România, precum și

din 
alte 

„Fares". In editorialul pu- articole și informații înso-
biicației se relevă aunplul țite de numeroase imagini
interes față de țara noas- fotografice, privind i.™ 
tră, manifestat în Iordania.

vente dintre
Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein — se spune în e- 
ditorial — raporturile bi
laterale au devenit tot mai 
trainice și cunosc o dez
voltare continuă, în intere
sul popoarelor român și 
iordanian, al cauzei păcii 
și securității în lume". 
România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au acțio
nat întotdeauna pentru îm
plinirea aspirațiilor 
ale popoarelor arabe, 
tru instaurarea unei 
drepte și durabile în 
rientul Mijlociu. In edito
rial se subliniază, de ase
menea, că România a făcut 
întotdeauna propuneri cons
tructive pentru regiemen-

»-
I reali- 

.___ zările economice, sociale și
.Datorită întîlnirilor frec- culturale ale țării noastre 

președintele

juste 
pen- 
păci

O-

din ultimii ani.
& ■

BEIJING 12 (Agerpres). 
Agenția China Nouă trans
mite că în cadrul lucrărilor 
sesiunii Comitetului Per
manent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze 
s-a apreciat că vizita de 
stat efectuată în România, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, de tovară
șul Li Xiannian, președin
tele Republicii Populare 
Chineze, a adîncit înțele
gerea redprocă și a clădit 
relații mai stinse între ce
le două țări. S-a arătat că

în cursul vizitei, tovarășul 
Li Xiannian a avut un 
schimb de ‘ vederi asupra 
situației actuale interna
ționale împărtășind cu pre
ședintele Nicolae Ceausescu 
opinii similare în multe 
probleme. Li Xiannian a 
relevat politica Chinei de 
a dezvolta pe toate planu
rile relațiile prietenești de 
cooperare cu România, iar 
președintele României și-a 
exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea legăturilor 
prietenești cu China și spe
ranța în extinderea pe mai 
departe a cooperării prie
tenești. Relațiile mai strîn- 
se dintre China și Româ
nia — s-a relevat în Comi
tetul Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. 
Chineze sînt de natură 
să contribuie nu numai 
construcția socialistă 
pacea mondială, dar și la 
stabilirea unui exemplu de 
relații bune între 
socialiste, pe baza 
cinci principii ale 
teriței pașnice.

i la 
Și

țările 
celor 

coexis-

încheierea lucrărilor
Congresului P.C. din 

Columbia
BOGOTA 12 (Agerpres). 

Ea Bogota s-au încheiat lu
crările celui de'al XIV-lea 
Congres al Partidului Co
munist din Columbia.

In funcția dc secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Columbia a fost reales to
varășul Gilberto Vieira.

Schimbări în componența 
guvernului ghanez

ACCRA 12 (Agerpres). 
Consiliul Provizoriu al A- 
părării Naționale din Gha
na a decis o serie de schim
bări în componența guver
nului — informează agen
ția Reuter, citind un comu
nicat oficial difuzat 
postul de radio Accra, 
fel, au fost schimbați 
larii departamentelor 
dustriei, agriculturii,

de 
Ast- 
titu- 

iii- 
CO-

merțului, educației și - in
formațiilor.

Totodată, a fost creată 
o comisie națională care 
are ca scop realizarea de 
programe destinate redre
sării economiei naționale, 
ce vor fi puse în aplicare 
cu asistența financiară p a 
Fondului Monetar Interna
țional și Băncii mondiale, 
adaugă agenția.

PARIS 12 (Agerpres) 
Qadrul vizitei oficiale 
care o face în Franța, 
varășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, 
s-a întîlnit luni, la Paris, 
cu Claude Cheysson, mi
nistrul francez al relațiilor 
externe.

Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă evoluția 
și stadiul actual al relați
ilor româno-franCeze și 
au fost discutate căile de 
dezvoltare a relațiilor poli
tice, a schimburilor comer
ciale și cooperării în pro
ducție, a legăturilor în do
meniul științei, tehnicii, 
artei și culturii și pe alte 
planuri de interes comun.

De asemenea, a avut loc 
un schimb de păreri pri
vind căile de întărire a 
păcii și securității în Eu
ropa și, în mod deosebit, 
în legătură cu oprirea 
cursei înarmărilor, în pri
mul rind a înarmărilor nu
cleare, cu privire la elimi
narea tuturor rachetelor 
nucleare de pe continent, 
asigurarea succesului reu
niunii de la Stockholm.

A fost exprimată dorin
ța comună de a se întări 
conlucrarea celor două 
state pentru o politică de 
pace, destindere, dezarma
re, securitate și respect 
al independenței naționa
le, în Europa și în întrea
ga lume.

Convorbirile s-au desfă
șurat într'o ambianță de 
prietenie.

In aceeași zi, tovarășul 
Ștefan Andrei s-a întîlnit 
cu Pierre Chevenement. mi
nistrul educației naționale, 
cu care a discutat despre 
dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-franceze în acest 
domeniu.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Vreau să știu de 
ce am aripi; Unirea: Prin
țesa Păun; Parîngul: Sa
lamandra.

LONEA: Dragostea mea 
cu Jakub.

ANINOASA: Intîlnire 
cu tinerețea.

VULCAN — Luceafărul: 
Capturați-i la barieră.

LUPENI — Cultural : 
Dragostea și regina.

URI CÂNI: Mi-e teamă, 
I-II.

Festivalul național „Cân
tarea României". 15,55 A 
patriei cinstire. Emisiune 
de versuri patriotice și 
revoluționare. 16,10 Tri
buna experienței. 20,00 
Telejurnal (pe). 20,20 Con
gresul al XII-lea — Con
gresul al XlII-Ieu. 20,35 
Cîntece de viață nouă — 
melodii populare. 20,45 
Țara întreagă întîmpină 
Congresul al XlII-lea al 
P.C.R. 21,00 Teatru TV. 
(c). Acei tineri care nu 
îmbățrînesc niciodată. 
Premieră pe țară. 22,10 
Partidul, inima țării. E- 
misiune de versuri și cîn-

I 
I 
I 
I 
I
I
I

TV
15,00 Telex. 15,05 Școa- tece patriotice. 22,20 . Te- 

la în viața țării. 15,30 lejurnal (pc).

COMBINATUL MINIER
VALEA JIULUI 

STAȚIA UTILAJ CONSTRUCȚII, 
TRANSPORT, EXPLOATĂRI, CARIERE 

(S.U.C.T.E.C.)
— Petroșani, strada M. Eminescu nr. 22 —

INCADREAZA
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

pentru carierele Lonea, Lupeni, Uricani:
■ buldozeriști
■ excavatoristi
■ mecanici întreținere utilaj greu
■ artificieri
■ mineri suprafață
■ sondori — forezori
■ electricieni forță.
Retribuirea se face conform Legii nr. 

12/1971 și LegU nr. 57/1974.
Relații suplimentare la sediul unității, te

lefon 44594 și 44781.

I 
II

AMERICA LATINA, CU 
O DATORIE EXTERNA 
Ce reprezintă 46 la sută din 
întreaga datorie externă a 
țărilor în curs de dezvol
tare, va mai cunoaște, încă 
mulți ani de recesiune, de
și unele state din regiune 
au ajuns la relative înțe
legeri cu Fondul Monetar 
Internațional privind plata 
datoriilor lor — a declarat.

la Havana, Felipe Salazar 
Santos, expert al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (CEPAL).

VENEZUELA A AJUNS 
LA UN ACORD cu băncile 
particulare străine pentru

refinanțarea datoriei sale 
externe, estimată la peste 
52 miliarde dolari — trans
mite agenția Prensa Latina, 
citind presa venezueleană. 
In baza acordului. Vene
zuela urmează să achite 
pînă în 1997, aproape 21 
miliarde de dolari, repre- 
zentînd o parte din suma 
pe care o datorează unor 400 
bănci particulare străine.

Stare de alertă 
în Nicaragua

MANAGUA 12 (Agerpres). 
Guvernul Republicii Nica
ragua a decretat institui
rea stării de alertă pe în
treg teritoriul țării, infor
mează agențiile France 
Presse și Prensa Latina, 
citind un comunicat ai 
Ministei-ului nicaraguan al 
Apărării.
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MOSCOVA 12 (Agerpres). 
Știri apărute în presa so
vietică anunță începerea 
construcției gazoductului 
Iamburg — Ele* urmînd 
ca primii metr? cubi de 
gaze să înceapă să „curgă" 
prin conductă, spre marii 
consumatori, în 1986.

Iamburgul, localitate „ ,_  ______ , ______
tuată chiar pe Cercul Po- ne’tone, un nivel record 
Iar de Nord, la gurile flu
viului Obi, urmează să de- ____ r _______
vină, în cursul următoru- cuvînt al Biroului statistic

st-

Au

lui' plan cincinal, uria din
tre marile zone producătoa
re de gaze naturale și să 
asigure aproape întregul 
spor al producției acestora 
prevăzut pentru perioada 
respectivă.

Zâcămîntul de la Iam
burg Șe întinde în tundră 
pe o lungime de 170 km, 
avînd o lățime de 45 km. 
Toate instalațiile necesare 
extracției și preparării ga
zelor vor fi aduse la fața, 
locului pe cale navală, 
prefabricate în proporție de 
95 la sută, astfel îneît la

Mica publicitate

Știri din țările socialiste » •
Iamburg șă se 
doar montarea

★
BEIJING 12 ,

Recolta de cereale a R.P. 
Chineze se așteaptă să atin
gă, în acest an, 400 milioa-

realizeze o producție anuală de 
lor. 45 000 tone. Investițiile ne

cesare sînt estimate la 1,8 
miliarde de dinari. ^Capaci
tățile de producție de la 
Grude vor funcționa în
cadrul întreprinderii ex
tractive și metalurgice din 
Zenița, care produce 1,65 
milioane tone de fontă, 1,8 

' milioane tone de oțel și 1,7 
milioane tone de laminate 
pe an.

Agenția Taniug informea
ză, pe de altă parte, că în 
localitatea Gnilarie se află, 

_ __ ___ _  în fază finală, construcția
fie de 5,5 mîiioa'ne tone, în. unei fabrici de echipamen- 
creștere cu 20 la sută față 
de anul trecut.

Sporuri de producție sînt 
anunțate și ia alte culturi.

☆
BELGRAD 12 (Agerpres). 

in localitatea iugoslavă Gru
de va fi construită o nouă 
unitate a industriei meta
lurgice, specializată în pie
se laminate la cald, Și cu miliarde kWh de energie

(Agerpres).

transmite agenția China 
Nouă, citînd un purtător de

de stat. Acest nivel Va în
semna depășirea cu 75 mi
lioanede tone a recoltei 
de cereale obținută în 1983.

La bumbac produc
ția urmează să

: te pentru mine.
☆

BUDAPESTA 12 (Ager
pres). Colectivul centralei 
electrice nucleare ungare 
din Paks a anunțat înde
plinirea planului anual. De 
la începutul anului, cele 
două blocuri energetice ale 
centralei au produs 2,7

electrică. Colectivul cen
tralei și-a luat angajamen
tul ca, pînă la sfirșitul lu
nii decembrie, producția 
de energie a centralei în 
acest an să ajungă Ia 3,6 
miliarde kWh.

★
TIRANA 12 (Agerpres). 

Unități industriale de im
portanță majoră, cum ar 
fi combinatul metalurgic 
și fabrica de ciment, au 
fost construite în ultimii 
ani în districtul Elbasan. 
Relatînd despre dezvolta
rea pe- care o cunoșate a- 
ceaștă zonă a Albaniei, a- 
genția ATA relevă că, nu
mai în anii actualului plan 
cincinal, au fost finalizate 
aici lucrările la 30 de uni
tăți industriale și agricole. 
De asemenea, au fost cons* 
trulte un important număr 
de apartamente. .Activita
tea constructorilor de o- 
biective ■ industriale și so- 
cial-culturale este susținută 
de dezvoltarea producției 
de prefabricate, de diferite 
materiale de construcție.

SCHIMB apartament 4 
camere bloc turn (Petro
șani 119) cu apartament ă 
camere centru. Telefon 
42462, între orele 7—15. 
(2892)

SCHIMB apartament 3 
camere Cluj-Napoca cu si
milar Petroșani. Informații 
Petroșani, Aviatorilor, bloc 
8, ap. 40. (2896)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivănes- 
cu Mihai, eliberată 
I.A.C.M.M. Petroșani, 
declar nulă. (2893)

ANUNȚURI DE FAMILIE

de 
O

PIERDUT certificat de 
calificare în meseria de e- 
lectrieian mină, seria B 
nr. 470626 pe numele Cio- 
banu Ovidiu, eliberat de 
I.M. Vulcan la 14 iunie 
1984. II declar nul. (2894)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crișan 
Gelu, eliberată de I.M; Pe- 
trila. O declar nulă. (2895)

PIERDUT legitimație nt. 
11 și permis de pescuit e- 
liberate de Filiala de vînă- 
țoare și pescuit Petroșani, 
pe numele Lazăr Eugen. Le 
declar nule. (2897)

SOȚU1. Arcadie, fiul Alexandru, nora Dorina, a- 
nunță, cu nemărginită durere dispariția fulgerătoare 
din viață a celei care a fost o bună soție și mamă 

ANTOFIE ELENA
înhumarea va avea loc miercuri, 14 noiembrie 

1984, ora 15, de la domiciliu.
Ii vom păstra neștearsă amintirea.

FAMIEIILE Irimie Gheorghe și Ana, Irimie loan 
și Veta, Irimie Gheorghe și Doina, Homorodean Ma
ria, se alătură durerii nemărginite încercate de fa
milia Antofie prin dispariția prematură a surorii 
cumnatei și mătușii lor <

ANTOFIE ELENA

DIRECȚIA muncii Deva și colectivul căminului 
de bâtrini Lenea anunță cu adîncă durere încetarea 
fulgerătoare din viață a celei care a fost 

ANTOFIE ELENA .
director al Căminului de bătrîni Lonea.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo
liate. (2898)
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