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Prin prisma rezultatelor îndeplinirii Planului național
unic de dezvoltare economico-socială a țării pe 1984

Colectivele mmiere-chemate să asigure valorificarea 
superioară a potențialului fiecărui loc de muncă

Vizita de prietenie 
în țara noastră a președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
tovarășul Veselin Giuranovici

Ceremonia sosirii

încă un an — 1984 a con
firmat pe deplin justețea 
politicii de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, a stra
tegiei minuțios elaborate 
din inițiativa și cu contri
buția nemijlocită ale se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată pro
gresului și înfloririi societă
ții noastre. Datele de sin
teză cuprinse în Comunica
tul cu privire la îndeplini
rea Planului național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a României pe a- 
nul care a trecut constituie 
tot atitea argumente ale 
Viabilității politicii noastre

economice, ale capacității 
creseînde a poporului care, 
avînd în frunte organizați
ile de partid, acționează 
cu abnegație pentru acce
lerarea dezvoltării și în
făptuirea obiectivelor cons
trucției socialiste.

Așa cum s-a stabilit prin 
plan, și în pofida condiți
ilor internaționale 
țara noastră 
politica de
și modernizare a 
tehnico-materiale a 
tații. Prin menținerea 
nei 
rii 
tru 
de

grele, 
a continuat 

industrializare 
bazei 

socie- 
u_ 

rate înalte a acumulă- 
— o rată optimă, pen- 
actualul nostru stadiu 

dezvoltare — s-a asi-

In intinipinarea Congresului al III-lea
ai F.D.U.S, și a celei de-a Il-a Conferințe

ne țară a O.D.U.S.
CU RĂSPUNDERE COMUNA 

FAȚA DE ÎNFĂȚIȘAREA COMUNEI
Dintre multiplele 

cupări ale 
democrației 
cialiste din 
noasa, una 
ceste zile, 
deschiderii înaltului for de. 
mocratic al țării, un 
prioritar: înfățișarea
calității. Este vorba 
ales de Aninoasa, această 
veche așezare minerească, 
cu străzile și cartierele ei 
muncitorești. După o lună 
de iarnă veritabilă pro
blema ce și-au propus-o 
spre soluționare organi
zațiile democrației din car-

LA ORDINEA ZILEI : 
CONTRACTĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE

gurat sporirea producției 
materiale, a venitului na
țional și avuției socialiste, 
pe această bază fiind înre
gistrate noi creșteri ale 
nivelului de trai material 
și spiritual al poporului 
Consemnăm, la loc de 
frunte, avîntul industriei 
românești, principalul fac
tor dinamizator al crește
rii economice, care și-a în
tărit prestigiul național și 
internațional datorită preo
cupărilor neslăbite pentru 
adîncirea procesului de 
dezvoltare intensivă a eco
nomici, sporirea nivelului 
tehnic și'calitativ al pro
duselor, a productivității 
muncii, a competitivității 
pe piața externă.

„Rezultatele înregistra
te în anul 1984 — se spu
ne în cuprinsul Comunica
tului — sînt cele mai bune 
din actualul cincinal și 
constituie o bază trainică 
pentru obținerea de noi 
progrese in dezvoltarea

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni, 4 februarie, 
a sosit la București, într-o 
vizită de prietenie în țara 
noastră, tovarășul Veselin 
Giuranovici, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia.

Noua întîlnire româno- 
iugoslavă la nivel înalt se 
însejie în cronica legături
lor tradiționale de priete
nie și colaborare statorni
cite între cele două țări, 
ca un moment cu o semni
ficație majoră, menit să 
contribuie la amplificarea 
pe mai departe a fructuoa
selor raporturi de priete
nie, solidaritate și colabo
rare dintre țările, partide
le și popoarele noastre.

pre- 
înde-

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete iugoslav a a- 
vut loc la Gara Băneasa, 
împodobită sărbătorește.

La coborîre, tovarășul 
Veselin Giuranovici a fost 
salutat cu deosebită prie
tenie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi 
ședinți și-au strîns 
lung mîinile.

In întîmpinarea înaltului 
oaspete au venit tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ște
fan Andrei, Tudor Postel- 
nicu, Ion Stoian, alte per
soane oficiale.

Președintele Veselin Giu
ranovici este însoțit în vi
zita în țara noastră de to
varășii Raif Dizdarevici, 
secretar federal pentru a- 
facerile externe, Milenko 
Boianici, secretar federal 
pentru comerț exterior, de 
alte persoane oficiale.

au 
de

o-

O gardă militară a pre
zentat onorai.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale' Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia și Republicii Socia
liste România.

In continuarea ceremo
niei, cei doi președinți 
trecut în revistă garda 
onoare.

Un grup de copii au
ferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Veselin Giu_ 
ranovici frumoase buchete 
de flori.

După ce au salutat per
soanele oficiale române -i 
iugoslave prezente, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Veselin Giuranovici au luat 
loc într-o mașină, îndrep- 
tîndu-se spre reședința re
zervată înaltului oaspete 
pe timpul șederii în țara 
noastră.

începerea convorbirilor oficiale
Luni, 

început 
ci a le 
Nicolae

4 februarie, au 
convorbirile ofi- 

dintre tovarășul
Ceaușescu, secre

tar general al Partidului
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Veselin Giuranovici. 
ședințele Prezidiului 
publicii Socialiste 
rative Iugoslavia.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și iugoslave.

pre-
Re-

Fede-

preo-
organizațiilor 

și unității so- 
comuna Ani- 

a cîștigat în a- 
din preajma

loc
lo-

mai

tierele 1, 2 si 3, a fost cu
rățirea străzilor, evacua
rea reziduurilor menajere, 
curățirea zăpezii și a ghe- 
ții de pe trotuarele străzii 
principale și din central 
comunei. Așadar, deși au 
fost două zile cu lapoviță 
și ninsori, cu sprijinul sec
torului UFET Iscroni, a- 
proape 200 de cetățeni, în 
frunte cu Laura Moisiu, 
Ana Ilăbian, Iosif Simo, 
Teodor Buză, au lucrat 
sîmbătă și duminică, la 
curățirea străzilor 23 Au
gust, 1 Mai, Progresului, 
Gh. Doja, Republicii etc/

Cei doi președinți au 
apreciat că noul dialog 
continuă tradiția întîlniri- 
lor la nivel înalt româno- 
iugoslave, constituind o 
contribuție esențială la 
dezvoltai ea și amplifica
rea relațiilor de prietenie 
și bună • vecinătate dintre 
România și Iugoslavia.

Tn cadrul convorbirilor 
s-a efectuat o informare 
reciprocă asupra preocu
părilor actuale privind 
dezvoltarea economico-so-

pre- 
de 
a 

ro-

cială a celor două țări și au 
fost examinate stadiul în
deplinirii înțelegerilor, con
venite la nivel înalt, 
cum'și posibilitățile
dezvoltare și extindere 
colaborării bilaterale 
mâno-iugoslave.

Tovarășul Nicolae? 
Ceaușescu a informat desl 
pre realizările obținute de 
poporul român, sub con
ducerea Partidului Comu-

(Continuare in pag. a l-a)

al
s-a

Comitetul comunal 
ODUS din Aninoasa 
implicat in această perioa
dă cu maximă responsabi
litate în realizarea planu
lui de contractări și achi
ziții al comunei pe acest 
an. In acest scop, au fost 
constituite colective care, 
sub îndrumarea organului 
comunal de partid și a 
primăriei, s-aii deplasat în 
gospodăriile individuale în

vederea realizării contrac
telor pe 1985. S-ai^ evi
dențiat din activul obștesc 
mai ales Maria 
Zamfira Prisecan, 
ția Burlec și Iosif 
In urma acțiunilor 
luna ianuarie s-au înche
iat contracte pentru 100 
porci, 54 bovine, 36 miei. 
400 hl lapte de vacă, 20 lil 
lapte de oaie ele. (Dan 
STEJARU)

Burlec, 
Lucre- 
Simo. 

lor, în

Noi capacitâți 
în pregătire

de producție 
la l.M. Dîlja

Colectivul sectorului de 
Investiții al l.M. Dîlja e- 
xecută importante lucrări 
de deschideri și pregătiri 
pentru punerea în funcțiu
ne a unor noi capacități 
de producție. După 
ne-a informat ing. 
Solga, șeful sectorului
investiții, pe orizontul 300, 
minerii din brigada 
dusă de Gheorghe 
execută lucrările la 
complex de însilozare
puțul centru. In blocul V, 
brigada lui Dinu Năstase 
execută o galerie transver
sală pentru punerea în va
loare a unor noi capacități,

cu ni 
loan 

de

con- 
Stoica 

un 
la

In pag. a 3-a

în blocul III minerii 
brigada condusă de 

execută 
îmbu- 
aeraj.

(Continuare în pag a 2-a)

Adunări generale ale
reprezentanților oamenilor muncii

superioare 
tone față de

continuă în

Printre brigăzile cu 
bune rezultate la mina 
Dîlja, este și cea con
dusă de Nicolae Cosma, 
din cadrul sectorului 
III. I’înă în prezent bri
gada a extras suplimen
tar 150 tone.

Foto: Robert I AVIAN

Domokoș 
se află 

asemenea,

iar 
din 
loan Ungureanu 
un suitor, care va 
nătăți condițiile de
La orizontul 350, pe Stra
tul 3 și în blocul UI din 
sectorul 111, brigăzile con
duse de Deneș 
și David Laszlo 
în execuție, de
importante lucrări de pre
gătiri a unor noi capaci
tăți. Prin punerea în func
țiune a acestor noi capaci
tăți se vor asigura condiții 
pentru creșterea producției 
zilnice de cărbune la l.M. 
Dîlja. (V.S.)

Producția — ia nivelul 
sarcinilor de plan

1985 sînt
50 000 de 
nul anului 1984. Așa 
a reieșit din darea de 
mă, la plusul de 
realizat, o contribuție 
seamă și-au adus-o 
toarele IV, II și V, 
rul XI investiții cu 
pășire de 687 ml la 
rile de deschideri, 1 
vitatea de pregătiri 
mină s-a obținut, de 
menea, un spor de 990 ml, 
lucru care a asigurat linia 
de front necesară îndepli
nirii și depășirii planului. 
Dacă colectivul minei se 
încadra și în indicatorul 
de calitate, iar sectoarele 
I, III și VI foloseau mai 
bine capacitățile de pro
ducție își creau linia de 
front activă și plasarea co
respunzătoare a locurilor 
direct productive, dacă s-ar 
fi stăpînit disciplina 
nologică și a muncii, 
/uitatele minei erau supe
rioare. In ceea ce .privește 
ceilalți indicatori econo- 
mico-financiari, darea de

Consiliul oamenilor mun
cii de la l.M. Petrila a ra
portat reprezentanților oa
menilor muncii prezenți 
la adunarea generală — 
forum al democrației so
cialiste și autocon ducerii 
muncitorești — că bilanțul 
economico-f inane iar 
nului 1984 este 
Printr-o mobilizare 
cepție, colectivul a 
cea mai 
din istoria 
pășire a 
de plan de 5240 tone 
cărbune în condiții de 
ciențâ economică.

De la munca desfășurata 
și acest bilanț, de la sar
cinile ce revin colectivului 
în acest an hotărîtor al 
actualului cincinal, au de
marat dezbaterilor 
dării de seamă și 
gramului de măsuri, 
bitorii fiind conștienți 
obligațiile ce le revin

al a- 
pozitiv; 
de ex- 
obținut 

mare producție 
minei și o de- 

sarcinilor anuale 
de 

efi-

cum 
sea- 

cărbunc 
de 

scc- 
secto- 
o de- 
lucră- 

la acti- 
pe

ase-
i

i

ț

a
asupra 

pro- 
vor- 

câ 
în

teh- 
re-
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Teodor RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)
ț 
ț

In primele trei zile, ac
țiunea de ■ înregistrare a 
efectivelor de animale do
mestice existente în gos
podăriile individuale ale 
cetățenilor și în unitățile 
socialiste s-a desfășurat 
intr-un ritm intens în 
toate (ele 91 de sectoare 
din Valea Jiului. Au fost 
vizitate 4527 de gospoda
rii, adică peste 30 la su
tă din numărul 
Valea Jiului în 
corespunzătoare 
trecut, constatîndu-se 
tît o creștere a efective
lor animaliere cît și co
laborarea activă a cetă
țenilor care au înțeles 
semnificațiile economice 
ale recensămîntului. Au 
fost înregistrate în Va
lea Jiului următoarele 
efective: JllfO bovine, pes_ 
te 1400 vaci și juninci, a- 
proape 10 000 ovine și 
caprine, peste 4000 porci
ne, aproape 27 000 păsări 
și -397 familii de albine. 
Situația centralizată 
nivelul municipiului 
levă eă la Vulcan,

câni, Petiila, Banița sînt’ 
mulți cetățeni care au în-i 
delungată tradiție în creș
terea animalelor și pre
dau la fondul de stat im
portante cantități de pro
duse. Verificînd prin son- 

declata- 
con-

ce_
a-

aflat în 
perioada 
a anului 

a-

la
re-

Uri-

daj exactitatea' 
țiilor, comisiile de” 
trol au constatat că 
tățenii au înțeles și 
preciâză valoarea econo
mică și socială a 'recensă- 
mîntului, importanța a- 
cestci acțiuni în funda
mentarea măsurilor teh- 
nico-orga niza tor ice pri
vind dezvoltarea zooteh
niei și creșterea produc
țiilor animalieț-c, în sta
bilirea unei baze 
pentru realizarea
gramului de autoaprovi. 
zionare și autogospodă- 

locală.
recenzare 
domestice 

în in- 
a Jiului,

reale
pro_

Și
rire teritorială

Acțiunea de 
animalelor

i n u
V a 1 
cu acti\ itatea co
de verificare a

a
cont 
treaga 
paralel 
misiilor
exactității 
deținătorilor

ă
e



2 Steagul ro;n MARȚI, 5 FEBRUARIE 1985

DESCHIDEREA NOULUI AN DE PREGĂTIRE 
A GĂRZILOR PATRIOTICE, 

FORMAȚIILOR DE PREGĂTIRE A 
TINERETULUI PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI, DE APĂRARE CIVILĂ ȘI 
CRUCE ROSIE

In după-amiaza zilei de 
ieri, în sala Teatrului de 
stat „Valea Jiului" din 
Petroșani, s-a desfășurat 
festivitatea deschiderii 
noului an de pregătire a 
gărzilor patriotice, for
mațiilor de pregătire a 
tineretului pentru apăra
rea patriei, de apărare ci
vilă și Cruce Roșie din 
municipiul nostru. Des
pre însemnătatea acestui 
eveniment important din 
viața social-politică au 
vorbit It. col. Pavel Coita, 
șef de stat major mu
nicipal, loan Toa
că, prim-secretar al Co
mitetului municipal
U.T.C., It. col. Vasile 
Corîci, șeful, de stat ma
jor județean al Apărării 
civile și Petru Verdeș, 
președinte al Consiliului 
municipal de Cruce Ro
șie. Cu acest prilej au 
fost evidențiate abnegația 
și dăruirea oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
în înfăptuirea mărețelor 
obiective ale dezvoltării

economico-sociale și a ce
rințelor Directivei Co
mandantului Suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Româ
niei socialiste. S-au sub
liniat, de asemenea, ne
cesitatea înfăptuirii in
tegrale a hotărîri-
lor celui de al XIII- 
lea Congres al partidului 
privind întărirea capaci
tății de luptă a gărzilor 
patriotice și celorlalte 
formații de pregătire, ma
nifestarea unui spirit exi
gent, de înaltă responsa
bilitate comunistă, în con
ducerea și desfășurarea 
procesului formativ-edu_ 
cativ de instrucție, astfel 
încît oamenii muncii din 
municipiul nostru, aseme
nea întregului popor, să-și 
exercite calitatea de pro
prietari, producători, be
neficiari ai muncii lor, 
dar și de demni apărători 
ai cuceririlor și împliniri
lor socialiste.

Colectivele 
superioară

(Urmare din pag. I) 

economico-socială a țării, 
pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII- 
lea al partidului". In lu
mina acestor istorice o- 
biectîve, anul 1985 a fost 
început cu hotărîrea una
nimă a poporului de a face 
un nou și important pas 
pe calea progresului multi
lateral, astfel încît cincina
lul actual să se înscrie în 
istoria patriei ca una din 
etapele tot mai bogate în 
înfăptuiri socialiste.

Pentru colectivele de 
mineri ale municipiului 
nostru, din cuprinsul Co
municatului se desprind e- 
xigențe deosebite. După 
cum s-a arătat, în indus
tria extractivă, cu toate că 
s-au obținut unele rezulta
te bune, planul nu a fost 
îndeplinit la cărbune, ma
terie primă de bază a eco
nomiei naționale. Din cri
tica pe deplin îndreptățită 
făcută conducerii Minis
terului Minelor, își regă
sesc neajunsuri și condu
cerile întreprinderilor noas-

miniere — chemate să asigure valorificarea 
a potențialului fiecărui loc de muncă

tre miniere care au înche
iat anul cu rămîneri în ur
mă, cea a Combinatului 
minier Valea Jiului, prin 
faptul că nu au acționat 
cu fermitate pentru dezvol
tarea producției, întărirea 
ordinii și disciplinei în fo
losirea potențialului exis
tent. „Dacă ar fi fost apli
cate măsurile stabilite pen
tru utilizarea deplină a 
capacităților, a timpului 
disponibil al utilajelor din 
dotare și a forței de mun
că, s-ar fi putut realiza 
o producție de cărbune 
mult mai mare, ceea ce ar 
fi permis aprovizionarea 
în bune condițiuni a eco
nomiei și a populației", 
se arată în Comunicat. în
treprinderile noastre mi
niere dispun de reale re
surse interne de .creștere 
a producției și productivi
tății muncii, create prin 
dezvoltarea capacităților 
moderne de extracție, do
tarea tot mai bogată a mi
nelor și îmbogățirea expe

Producția—fa nivelul sarcinilor de plan

rienței tehnice a colective
lor. Se poate spune că Va
lea Jiului dispune de o pu
ternică bază a extracției 
cărbunelui, de colective cu 
experiență, esențial fiind 
acum efortul pentru valo
rificarea superioară a con
dițiilor create, acțiunea 
practică pentru afirmarea 
potențialului fiecărui loc 
de muncă, a tuturor forma
țiilor din subteran chema
te să dea, în acest an, mă
sura înaltei abnegații pa
triotice, a priceperii pro
fesionale și dăruirii mun
citorești înaintate.

Sarcini mobilizatoare 
pentru acest an — prin 
prisma realizărilor anului 
1984 și a nivelelor de plan 
stabilite — revin și colec
tivelor cuprinse în activi
tatea de investiții indus
triale și sociale, în cons
trucția de utilaje și echipa
mente miniere. Gradul de 
înnoire a extracției și ce
rințele creșterii producției 
de cărbune impun grăbi

rea lucrărilor de investiții 
în domeniul minier și ac
celerarea producției noi
lor utilaje care să echipe
ze abatajele la nivelul teh
nic prevăzut în programul 
de mecanizare.

Urgentarea lucrărilor de 
investiții, înfăptuirea pre 
vederilor programului de 
dezvoltare și modernizare 
a mineritului, valorifica
rea superioară a capacită
ților existente, creșterea 
productivității muncii, îm
bunătățirea calității căr
bunelui și reducerea chel
tuielilor — toate aceste 
sarcini de însemnătate ma
joră se întemeiază pe fap
tul că de îndeplinirea lor 
depinde nemijlocit pro
gresul industriei noastre 
carbonifere, depinde în
treaga dezvoltare economi
că și socială a Văii Jiului, 
creșterea bunăstării mine
rilor și celorlalți oamoni ai 
muncii cuprinși în activi
tatea de bază a municipiu
lui.

în preocupările grupelor sindicale 
Intensificarea întrecerii socialiste

încă din primele zile 
ale acestui an, la mina 
Uricani a fost intensifi
cată activitatea în grupele 
sindicale pentru mobili
zarea oamenilor muncii 
la efortul colectiv de 
creștere a producției de 
cărbune. In brigăzi, cum 
sînt cele conduse de A- 
lexandru Pato, Grigore 
Lovin, Ioan Sabău, Au
rel Șoșoi, Traian Pop, 
Ștefan Baciu, Simion Bu- 
descu de la sectoarele I 
și III — unde exploata
rea stratelor de cărbune 
și lucrările miniere au 
la bază tehnologii clasi
ce — se depun eforturi 
stăruitoare pentru crește
rea realizărilor zilnice 
prin mai buna organizare 
a producției și a muncii, 
îmbunătățirea aprovizio-

Intărirea
Comitetul sindicatului 

și organul colectiv de 
conducere de la mina 
UVicani, sub îndruma
rea comitetului de partid 
se preocupă în mod deo
sebit, cu multă răspunde
re, de înlăturarea dificul
tăților tectonice în cadrul 
celor mai mari capaci
tăți productive ale între
prinderii. Este vorba des
pre abatajele mecaniza
te din sectoarele II A și 
II B, unde neregularita. 
tea stratelor a impus 
schimbarea tehnologiei 
de extracție. La abatajul 
din panoul 5 s-a trecut 
temporar la susținerea 
frontului cu grinzi de 
lemn Și tăierea prin per
fora re-pușcare. Ritmul de 
extracție la abatajul din 
panoul 9 a fost încetinit 
mai cu seamă datorită 
lipsei unor piese de 

nării tehnico-materiale, 
folosirea rațională a e- 
fectivelor și timpului de 
lucru. Printr-o conlucra
re permanentă cu birou
rile grupelor sindicale 
maiștrii minieri — cărora 
le revin atribuții concre
te în ce privește implica
rea lor în desfășurarea 
întrecerii socialiste — 
sprijină în permanență 
formațiile de lucru, asi- 
gurînd soluționarea ope
rativă a problemelor de 
transport, electromeca
nice sau de aprovizionare, 
care se ivesc în procesul 
de producție.

Conducerea minei și 
comitetul sindicatului au 
făcut un apel la colecti
vele sectoarelor I și III, 
de a intensifica ritmul 
lucrărilor pentru a corn- 

climatului de disciplină
schimb și calității neco
respunzătoare a unor re
pere asimilate.

In aceste condiții, bi
rourile grupelor sindi
cale, maiștrii și inginerii 
sectoarelor au intensificat 
preocupările pentru în
tărirea climatului de dis
ciplină din cele două 
sectoare. Se impune în 
mod strict necesar ca la 
dificultățile ivite din 
motive obiective să nu se 
adauge obișnuitele impe
dimente ale sectoarelor 
de producție, respectiv 
„nemotivatele", cazurile 
de nerespectare a proce
sului de lucru sau a teh
nologiilor. In urma preo
cupărilor tot mai stărui
toare pentru ca activita
tea să se desfășoare pe 
un fond de disciplină co
respunzător, a fost îm
bunătățit coeficientul de 

pensa restanțele înregis
trate la locurile de mun
că unde s-au ivit condi
ții tectonice dificile. Cele 
mai multe brigăzi din 
sectoarele amintite sînt 
mobilizate plenar pentru 
sprorirea realizărilor. In 
mod deosebit se remarcă 
activitatea brigăzilor de 
pregătire și din sectorul 
de investiții care asigură 
punerea în funcțiune a 
rezervelor din stratele a- 
coperitoare și stratul 3, 
pentru urgentarea dez
voltării capacității de 
extracție a minei. Dealt
fel, atît sectoarele I și III 
cît și colectivul sectoru
lui de investiții au desfă
șurat și în 1984 o activi
tate rodnică, încheind a- 
nul cu punctaje bune în 
întrecerea socialistă.

utilizare a timpului de 
lucru și s-a înregistrat 
reducerea stagnărilor de
terminate de diverse cau
ze.

Colectivele celor două 
sectoare, avînd în frunte 

, comuniștii, cadrele teh
nice de nădejde, depun 
toate eforturile pentru a 
grăbi ieșirea din impas 
de care este nemijlocit 
legată redresarea între
gii activități productive 
a minei. Reamintim că 
atunci cînd au beneficiat 
de condiții tectonice co
respunzătoare, minerii de 
la cele două abataje do
tate cu complexe de 
mare înălțime au reali
zat avansări lunare de 
peste 30 ml, dovedind că 
sînt pe deplin integrați 
în întrecerea socialistă 
pentru creșterea produc
ției de cărbune.

(Urmare diD pag, 1)

seamă a scos în evidență 
că productivitatea muncii 
calculată la producția netă 
valorică a fost depășită cu 
5300 lei pe an și persoană, 
producția netă valorică a 
fost depășită cu 26 milioa
ne lei, au fost reduse cu 
2,1 milioane costurile de 
producție, s-au obținut eco
nomii la lemn de mină, 
cherestea, armături meta
lice, energie electrică, fapt 
ce a asigurat încadrarea 
în planul de beneficii, ob- 
ținîndu-se un spor de a- 
proape 200 000 lei.

La rezultatele obținute, 
o contribuție de seamă 
și-au adus 32 din cele 48 
brigăzi ale minei printre 
care cele conduse de des
toinicii brigadieri Ștefan 
Alba, Kovacs Francisc, Au

rel Grigore, Ștefan Rota- 
ru, Alexandru Iacob, Ghcor- 
ghe Duca, Eftimie Me_ 
saroș, Alexandru Moldo
van, Vasile Pavel, Con
stantin Borș, Ioan Pop, e_ 
chipe de electrolăcătuși și 
cadre tehnico-inginerești, 
care au sprijinit și ajutat 
brigăzile pentru a obține 
rezultate de seamă.

Pentru a răspunde prin 
fapte — prin cît mai multe 
tone de cărbune peste 
plan — sarcinile ce le re
vin din hotărîrile Congre
sului al XITI-Iea al parti
dului, din îndemnurile a- 
dresate minerilor de către 
secretarul general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pro
gramul de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico- 
economice supus dezbate
rii adunării generale, an
gajamentul și propunerile 

formulate de Ilarie Bora, 
Ștefan Dorofte, Constantin 
Nicula, Radu C. Ion, Nico
lae Focșeneanu, Gheorghe 
Gligor, Bujor Bog
dan, Aurel Marhan 
alții, dau garanția că pi 
materializarea măsurilor 
prevăzute, prin perfecțio
narea activității de organi
zare și conducere a pro
ducției și muncii, sporirea 
productivității, folosirea e_ 
ficientă a forței de muncă, 
întreținerea utilajelor în 
stare de funcționare, apro
vizionarea și un transport 
fluid al producției vor a- 
sigUfa realizarea planului.

Din cadrul colectivului 
minei Petrila a pornit che
marea la întrecere a secto
rului XI investiții către 
toate sectoarele similare 
din Valea Jiului, sector 
care ani la rînd s-a a- 
flat între fruntașii Văii 
Jiului deschizători de noi 
drumuri subterane. Mine
rii de la investiții și-au 
propus în chemare să rea
lizeze un plus de 100 ml 
Ia lucrările de deschideri, 
depășirea producției va' 
rice cu 3 milioane lei, î 
ducerea cheltuielilor mate
riale cu 1 milion iei.

La chemarea la întrecere 
lansată de colectivul I.M. 
Paroșeni minerii de la 
Petrila își propun ca anga
jament pentru acest an, 
depășirea producției pla
nificate cu 4000 de tone, 
un plus de 300 ml la lu
crările de deschideri și 
pregătiri și alte obiective 
în scopul sporirii produc
ției de cărbune.

Strungarul Alexandru 
Szabo de la IPSRUEEM 
— PRM, este unul din
tre meseriașii cu o ac
tivitate foarte bună.

Foto: Al. TĂTAR
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FAZA MUNICIPALA a 

concursului elevilor pe 
obiecte de învățămînt s-a 
desfășurat duminică la 
limba română (clasele 
VII—VIII), geografie (cla
sele VIII—XII), istorie, 
economie politică și filo
zofie (clasele IX—XII). La 
această stimulativă com
petiție a cunoștințelor te
meinice au participat pes

te 300 de elevi din școli
le municipiului. (T.S.)

DE LA FILIALA ACR 
— PETROȘANI, tovară
șul Gheorghe Kalman 
ne-a informat că în ate
lierul filialei se efectuea
ză reparații mai mari la 
autoturismele membri
lor ACR. Pentru a putea 
fi remorcate autoturisme
le pînă la atelier, mem
brii ACR pot telefona la 
telefon 42345, între orele 
8—16. (Al. H.)

IN ULTIMELE ZILE 
ALE LUNH IANUARIE 
la I.U.M.P. s-au încheiat 

lucrările de reamenaja- 
re a grupurilor sociale. 
Au fost instalate spălătoa
re noi și s-au înlocuit 
conductele uzate. In 
cursul acestui an vor în
cepe și lucrări de dezvol
tare a cantinei-restaurant 
din incinta întreprinde- 
rii.Cantina își va spori 
de la 400 la 1500 locurile 
pentru servirea hranei 
calde, inclusiv pentru flo- 
tanți. (V.S.)

SE CAUTA UN DON 
QUIJOTE. Așteptăm cu 
viu interes la redacție 
înscrieri pentru rolul lui 

Don Quijote. Moara de 
vînt a fost deja ridicată 
(a se citi „uitată") încă 
din timpurile „orășelu
lui copiilor" din Petro
șani, undeva lingă Școala 
generală nr. I și de a- 
tunci tot așteptăm vreun 
„Cavaler al tristei figuri" 
care să aibă ' grijă 
și de ea. (Val. B.)

BENEFICII. Bufetele 
de incintă, unități . ale 
ITC.S. Mixtă Vulcan, care 
apropie aprovizionarea 
cu produse alimentare a 
oamenilor muncii și ele
vilor de locul de muncă

sau învățătură, au cunos
cut, în ultima perioadă 
de vreme, un interes deo
sebit din partea între
prinderii. Recent în ca
drul spitalului orășenesc 
și Școlii generale nr. 6 
au fost date în folosință 
două astfel de unități, 
numărul total ajungînd 
astfel la nouă bufete de 
incintă. -(I.V.)

DE LA STAȚIA ME
TEOROLOGICA din Pe
troșani, Aurica Voicu- 
lescu ne-a comunicat: In 
noaptea de 3/4 februarie

minima din Petroșani a \ 
fost de minus 10 grade 
C, iar din Paring, de mi
nus 18 grade. Ieri la ora 
8, minima a fost de mi
nus 9 grade C, în Petro
șani și minus 17 grade C 
în Paring. Stratul de ză
padă în Paring — 94 cm.
(I.M.)

Rubrică realizată de
Ilorațiu ALEXANDRESCU

I
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S-a încheiat etapa a 
XlV-a, a concursului re
publican al formațiilor 
Salvamont, desfășurat, în
tre. 28 ianuarie — 2 fe
bruarie a.c. pe Valea Ia- 
lomițai din Masivul Bu- 
cegi. Echipele noastre — 
din Petroșani și Lupeni 
au revenit acasă, iar Du
mitru Bîrlida a fost ieri 
dimineață invitatul re
dacției, oferindu-ne deta
lii semnificative privind 
desfășurarea concursului. 
Desigur, primul amănunt 
cu care a demarat dis
cuția a fost, firesc, ceea 
ce ne-a interesat mai 
mult, un lucru pe care-I 
aflasem deja în preala
bil de la dr. ing. Anton 
Bacu, președintele comi
siei Salvamont din reșe
dința municipiului, care 
a avut amabilitatea să 
ne pună la dispoziție do
sarul cu rezultatele con
cursului și alte amănun
te. Deci, esențialul: echi
pa Salvamont din Petro
șani a ocupat un bineme
ritat loc IV in clasamen
tul genera], după reduta
bilele echipe din Bran, 
Brașov și Predeal, iar 
tînăra echipă din Lupeni, 
deși se afla doar la a 
treia participare, s-a si

LUPTE
• La sfîrșitul săptămînii 

trecute, în sala de lupte 
a C.S.Ș. Deva, s-a consu
mat etapa pe județ a cam
pionatelor naționale indi
viduale, rezervate speran
țelor olimpice (18—20 ani). 
Patrulaterul de lupte libe
re a adus la saltea, pe lin
gă luptătorii de la Con
structorul Hunedoara și 
C.S.Ș. Deva, 30 de sportivi 
de la Jiul Petrila și C.S.Ș. 
Petroșani, dintre care 11 
au reușit performahța de 
a se califica pentru etapa 
de zonă (2—3 III, Timișoa
ra); remarcabil este însă 
faptul că opt dintre ei (ale 
căror nume au fost culese 
cu litere aldine) se află în
că la vîrsta junioratului. 
Este vorba de: Ion Doroș 
(57 kg), Nicușor Marmaliuc 
(62), Romeo Săpințan (68), 
Cristian Krautner (90), Flo
rentin Zarif (100), care au 
intrat în posesia titlurilor 
de campioni județeni, A- 
tila Deak (48), Alexandru 

tuat pe locul XI, un loc 
de asemenea demn de re
marcat, mai ales dacă se 
are în vedere că la star
tul concursului s-au ali
niat 23 de echipe din în
treaga țară, multe cu 
vechi state de serviciu.

Felicitări, așadar, am
belor noastre formații 
pentru merituoasa com
portare și să consemnăm 
rzZZZ//ZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZ/ZZZ7/Z/ZZ*'ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZZZZZ/

După ediția a XlV-a a concursului 
republican al echipelor „Salvamont"

0 nouă confirmare a valorii 
și pregătirii salvamontiștilor 

din Valea Jiului
zzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

cîteva din relatările in
terlocutorului nostru Du
mitru Bîrlida :

— Recenta ediție a fost 
cea mai grea, din cele 
11 ediții la care a parti
cipat echipa noastră pînă 
în prezent. Unele probe 
mai ales ne-au pus la 
mari încercări. Cîteva 
amănunte: peretele de 
stîncă pentru transportul 
accidentatului în zonă de 
abrupt a avut o înălțime 
de 70 m, iar platforma 
de pornire foarte redusă, 
deci cu multe riscuri la 
fiecare mișcare a coechi
pierilor; pirtia pentru 
schi și coborîre cu akja 
dintre cabanele Babele 
și Peștera a fost de ase

LIBERE
Zsiga (57), Grigore Mereu. 
ță (62), Petru Iacob (74), 
Sorin Ciobanu (100) și Ser
giu Agavriloaie (plus 100), 
clasați pe locul secund. 
Bilanțul relevă buna pre
gătire a luptătorilor din 
Petrila, antrenați de Ion 
Corbei și Costică Marma
liuc, garnitura lui Vasile 
Făgaș, fiind marcată de o 
scădere evidentă față de 
generațiile anterioare. Să 
fie vorba și de o uzură „de 
entuziasm" a antrenorului?

• Luna februarie are un 
calendar bogat pentru lup
tătorii de libere — la 17 
februarie demarează cam
pionatul republican pe e_ 
chipe la cădeți, în prima 
etapă, la Tg. Jiu, C.S.Ș. Pe
troșani va întîlni C.S.Ș. 
Tg. Jiu, C.S.Ș. Motru și 
Rapid București, în vreme 
ce juniorii Jiului Petrila 
au ca adversari, în sala 
lor. Constructorul Hune
doara și C.A.L. Tg. Jiu.

Sever NOIAN ■ 

menea, foarte dificilă, a- 
tît prin marea diferență 
de nivel, cît și traseul, 
lung de peste 2000 m. La 
coborîrea cu akja am a- 
vut o neșansă: s-a rupt 
o bară din față de la 
minerul akjei chiar în 
timpul probei. Am pierdut 
timp prețios pînă am în- 
locuit-o cu o bară din 
spate, pentru a coborî cu

3 bare. Tot aici am a- 
vut o penalizare, cu care 
ne-au „fericit" arbitrii, 
fără nici un motiv, de 20 
de puncte, și astfel am 
terminat proba pe locul 
XI, ceea ce ne_a adus în 
clasamentul general pe 
locul IV.

— Un loc totuși, fru
mos, pentru care meritați 
felicitări.

— Locul IV îl ocupăm 
a... patra oară, ceea ce 
denotă că e greu să treci 
de brașoveni, mai ales că 
toți arbitrii sînt de-ai... 
casei. Dar sîntem mulțu
miți, iar echipa și-a do
vedit omogenitatea, buna 
pregătire. Mulțumesc pe 
această cale tuturor coe

Tenis

Pregătiri intense la Lupeni
Centrul de pregătire pen

tru tenis de cîmp, înființat 
aici în Valea Jiului, din 
dorința de a readuce acest 
sport în prim-planul a- 
tenției, și-a stabilit pentru 
această iarnă sediul la Lu
peni, în sala de sport de 
la Clubul sindicatelor.

Sub îndrumarea antre
norilor Constantin Popovici 
și Ionel Bota, un număr 
de circa 40 de copii se 
pregătesc cu sîrguință pen
tru a desluși tainele „spor
tului alb". Desigur, nu 
poți ști cu certitudine, care 
din ei va călca pe urmele 
lui Năstase și Țiriac. Un 
lucru este însă cert: dra
gostea lor pentru acest 
sport este relevată de ho- 
tărîrea și pasiunea cu care 
atacă fiecare minge, cu 
care încearcă diferitele 
procedee tehnice.

Copii între 8—16 ani, 

chipierilor, precum și 
Consiliului popular mu
nicipal, Spitalului muni
cipal și conducerii 
1PSRUEEM pentru spri
jinul acordat, pentru îm
bunătățirea dotării echi
pei, ceea ce a contribuit 
mult la buna noastră pre
gătire tehnică și medicală.

Pentru că în cursul zi
lei de ieri dr. Liviu Dur- 
ghinescu, șeful Salva- 
montuluî Lupeni, nu a- 
junsese acasă, l-am soli
citat tot pe Mitu Bîrlida 
să ne spună cîteva cuvin
te despre tinerii colegi din 
Lupeni.

— In clasamentul ge
neral au urcat încă o 
treaptă față de poziția o- 
cupată la concursul din 
anul trecut și le urez noi 
ascensiuni în ierarhia va
lorică a Salvamontului 
național. De la Lupeni 
merită remarcat și succe
sul unui proaspăt salva, 
montist, dar un schior de 
elită, Gheorghe Bucur, 
care a cucerit din 132 
concurenți, locul III la 
proba individuală de 
schi. TI felicităm, mai a- 
Ies că noi, din Petroșani, 
respectiv Bîrlida și Aris- 
tică Popescu, ne-am cla
sat pe locurile X și XI.

— In încheiere încă 
o dată felicitări pentru 
ambele echipe, pentru 
frumoasa comportare la 
actuala ediție, dovada 
competenței lor în înde
plinirea misiunii ce și-au 
asumat-o față de semeni, 
iubitorii muntelui, ai 
sporturilor de iarnă.

Ioan DUBEK

împărțiți pe trei categorii 
de vîrstă lucrează zilnic 
cîte 2—3 ore, antrenorii fi
ind în sală cîte 6—7 ore, 
tinerii sportivi fiind îm
părțiți în două serii, în 
funcție de programa șco
lară.

De la antrenorul Ionel 
Bota, cel care ne-a furni
zat aceste date, am aflat 
că printre cei ce îndreptă
țesc de acum speranțe în 
ascensiunea lor se află 
Daniel Taloș, Dan Gher
man și Râul Scoromoslei 
(categoria 10—12 ani), Ser
giu Guiaș, Dan Maxim și 
Gabriel Șicht (categoria 
15—16 ani).

In fine, o ultimă infor
mație: acești copii, lucrează 
și se pregătesc pentru a- 
propiatele campionate ju
dețene destinate copiilor 
și juniorilor.

Robert TAVTAN

In Paring au avut loc concursurile 

de schi alpin și sanie, dotate cu

Cupa „Congresul XII U.T.C/*
— faza județeană —

Sîmbătă, 2 februarie, pe 
pîrtia de sub telescaun, din 
Paring, s-au desfășurat 
concursurile de schi alpin 
(slalom special) și sanie, 
dotate cu „Cupa Congresul 
XII U.T.C." — faza jude
țeană.

Organizată de Comitetul 
județean al U.T.C. Hune
doara, cu sprijinul comite
tului fnunicipal al U.T.G. 
Petroșani, competiția — 
deschisă tinerilor cuprinși 
între 14 și 19 ani — s-a 
constituit, în pofida condi
țiilor meteorologice vitre
ge, într-o reușită deplină.

Cei peste 120 de parti- 
cipanți (un număr într_a_ 
devâr record !) s-au între
cut cu pasiunea și elanul 
specifice vîrstei, înfruntînd 
vicisitudinile vremii, reu
șind coborîri spectaculoa
se, mai ales la sanie. Cu 
sprijinul inimoșilor arbitri, 
adevărați iubitori ai spor
tului — i-am numit pe A- 
lexandru Ilea, Andrei An
ger, Gheorghe Pop, prof. 
Eronim Ceacu, Zoltan Toth, 
Francisc Edelin — cu asis
tența medicală asigurată 
de Mircea Ureche, iar cea 
„Salvamont" de Silviu Vla
dislav, concursurile s~au 
încheiat fără nici o pro
blemă tehnică, clasamen
tul evidențiindu-i pe cei 
mai buni. Dar iată primii 
clasați: sanie — fete: 1
Carmen Lazăr — Liceul 
matematică-fizică Petro- • 
șani; 2. Eugenia Dudiu, Șc. 

gen. nr. 1 Petrila; 3. Rodi- 
ca Filimon, Șc. gen. nr. 4 
Petroșani. Băieți: 1. Lucian 
Boța, Liceul ind. Petro
șani; 2. Lucian Constantin, 
Șc. gen. nr. 1 Petrila; 3. 
Mihael Elizeu, Liceul ind. 
Petroșani.

Schi — fete: 1. Simona 
Chelaru, Liceul matema
tică-fizică Petroșani; 2. 
Emanuela Mafteiu, Liceul 
informatică Hunedoara ; 
3. Rodica Ciontea, Liceul 
matematică-fizică Deva. 
Băieți: 1. .Siegfried Bota ; 
2. Răzvan Marica; 3. Ius- 
tinian Maican, toți de la 
Liceul industrial Petro
șani.

Remarcăm succesul total 
al elevilor antranați și 
pregătiri de prof. Dorel 
Vladislav, și prof. Valeriu 
Pișcoi.

In încheiere, o remarcă 
specială pentru seriozita
tea pregătirii acestui con
curs care a constituit un 
succes al schiului chiar 
dacă în privința condițiilor 
meteorologice s-au pus 
probleme deosebite.

Și o constatare neplăcu
tă: chioșcul din incinta ca
banei I.E.F.S. este o gazdă... 
cu lipsuri. închis aproape 
în permanență, nu oferă 
celor ce ajung în virful 
muntelui nici măcar un 
ceai fierbinte, chioșcul ne- 
avînd nici un orar. Poate 
se gîndește cineva să pună 
lucrurile la punct.

Alexandru TATAR

Zăpezile de altădată, vorba poetului, ne readuc 
aminte cît de înfloritoare era o disciplină sportivă, 
accesibilă maselor largi de elevi și oameni ai mun
cii, care nu necesită investiții prea mari. Voleiul a 
cunoscut în Vale împliniri și în planul performan
ței, atît în competițiile masculine și feminine, prin 
ex-divizionara B Știința Petroșani, prin sextetul 
liceului din Vulcan etc. Cu timpul, elanul entuziaș
tilor a scăzut, cu toate că există un număr aprecia
bil de profesori de educație fizică și sport cu a- 
ceastă specializare, mai mult chiar în școli tradiția 
voleiului a dispărut. Cu o singură excepție, Liceul 
industrial din Vulcan, meritele revenind profeso
rului de... istorie, Francisc Csimbalmos.

— In urmă cu două, trei 
decenii, voleiul a devenit 
disciplina sportivă favori
tă a liceenilor noștri, în 
deceniul opt am obținut 
trei titluri de campioni 
județeni la băieți și apoi 
alte trei la fete. Din păca
te, întrucît nu a existat o 
bază de masă, iar baza 
materială s-a dovedit pre
cară, saltul spre marea per
formanță a fost ratat.

Așadar, se juca volei în 
școlile din Petroșani, Lu
peni și Vulcan, existau 
secții de performanță în 

reședința de municipiu, 
„ultima floare" dovedin- 
du-se formația masculină 
Minerul Livezeni, care s-a 
autodesființat după rata
rea calificării în divizia 
secundă. Conf run tînd u-se 
cu greutăți de ordin mate
rial, profesorul Csimbal
mos și elevele sale conti
nuă pledoaria la fileu, mai 
mult, chiar divizionare B 
și școlare înclină steagul 
în confruntările amicale cu 
Viitorul (Liceul industrial) 
Vulcan. Divizionara B Cor- 
vinul Deva caută pe toate 

căile să le legitimeze pe 
junioara Cornelia Colda, 
o valoare demnă de lotul 
național, pe Filiche și alte 
coechipiere ale lor de la 
Viitorul. Culmea este că 
trei dintre titularele sex-
l’ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZXZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzn

VOLEIUL

Un sport care se cere 
reabilitat în Valea Jiului
MZZZZZZZZZZWZMZWZZWZZZZ«ZZZW’ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWZ»ZAr«z#w.

tetului devean C.S.Ș.: Ma
rian, Ivan (componentă a 
lotului național de junioa
re) și Chita provin din Vul
can; descoperite la școlile 
generale de aici, au fost 
„dirijate" de profesorii de 
educație fizică și sport spre 
capitala județului. Deci, 
fondul biologic al Văii, mai 
ales pentru competițiile 
feminine, este excelent ; în 

lotul Viitorului există trei 
sportive măsurînd 1,82 m, 
trăgătoare cu forță, talen
tul se îmbină cu o largă 
paletă a procedeelor teh
nice și tactice însușite. Dar, 
apreciind pasiunea unui 

nespecialist, nu putem tre
ce cu ^vederea ■ indiferența, 
chiar deprofesionalizarea 
unor cadre didactice, che
mate prin programa șco
lară, dar și prin alte obli
gații, să contribuie la re- 
vitalizarea unor ramuri 
sportive în școli. Deși fo
rurile școlare și sportive 
județene au recomandat 
alcătuirea unor formații 

masculine și feminine de 
volei în școli, dezideratul 
n-a fost atins. In acest 
sens ne întrebăm cum își 
respectă condiția de profe
sori de educație fizică și 
sport cu specializarea "Vo
lei.

— Sala nouă (30x22 m) 
a liceului nostru oferă con
diții excelente pentru 
competițiile de volei și 
baschet, mărturisește prof. 
Csimbalmos. Dacă- am pri
mi sprijin mai consistent 
vă asigur că am face fi
gură frumoasă în divizia 
școlară, iar dacă ne-ar pa
trona asociația sportivă a 
unei întreprinderi (de ce 
nu I.M. Vulcan, întreprin
dere care patronează și li
ceul ? — n.n.) am emite 
pretenții chiar în campio
natul republican al senioa
relor.

Viitorul Vulcan va par
ticipa la etapa de calificare 
pentru divizia școlară, se 
prezintă la Călan cu șanse 
sporite. In acest context, 
pe timpul vacanței liceene
le au făcut antrenamente 

zilnice, ciclul săptămîn p 
se continuă în aceiași ritm 
intens.

Indiferent însă de re
zultatele turneului de Ca
lificare, cu o floare nu se 
face primăvară la filcul... 
performanței voleibalisti- 
ce. Acum este timpul c.:, 
în consens cu imperativele 
mișcării sportive, volei'.’1 
din Vale să-și creeze o 
puternică bază de masă în 
școli, să se desfășoare o 
suită de competiții care să 
emuleze ambițiile, să pre
gătească saltul calitativ al 
performanței. Mai mult 
chiar, credem că specialiș
tii Clubului sportiv școlar 
Petroșani au un cuvînt 
greu de spus în reabilita
rea voleiului, în organiza
rea unor grupe speciale. 
Ne gîndim în primul rînd 
la un anume cadru didac
tic, Ion Blaj, fost luptător 
de performanță, acum în 
catedra de gimnastică a ' 
clubului, dar care ara în
scris pe diplomă speciali
tatea... volei.

Ion VULPE 1
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Vizita de prietenie în tara noastră 
a președintelui Prezidiului 

R. S. F. Iugoslavia 
începerea convorbirilor oficiale

Urmare din pag l> 

nise Român, în cursul ac
tualului cincinal, despre 
eforturile ce se depun pen
tru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Tovarășul Veselin Giu
ranovici a prezentat preo
cupările privind dezvolta
rea social-economică a Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia în direcția 
îndeplinirii programelor de 
stabilizare a economiei și 
de dezvoltare în continua
re a sistemului de auto- 
conducere socialistă.

Analizindu-se stadiul și 
persnectivele relațiilor 
româno-iugoslave, s-a con
statat cu satisfacție că ra

Vizită protocolară
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul 
Veselin Giuranovici, a fă
cut. luni după-amiază, se
cretarului general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul

Adunare festivă consacrată aniversării primului tratat de prietenie, 
colaborare si asistentă mutuală dintre România si U.R.S.S.-

MOSCOVA 4 — Trimisul 
Agerpres, M. Chebeleu, 
transmite; La Moscova a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 37-a 
aniversări a semnării pri
mului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală dintre România și 
U.R.S.S.

La manifestare a fost 
prezentă delegația Asocia
ției de Prietenie româno-

Prezente românești Acțiuni in favoarea păcii
BRUXELLES 4 (Ager

pres). Cu prilejul aniver
sării Unirii Principatelor 
Române, Asociația cultu
rală „Dacia" din orașul 
belgian Willebroek a orga
nizat o reuniune.

In cuvîntările rostite au 
fost evocate realizările re
marcabile obținute de po
porul român în anii con
strucției socialiste, îndeo
sebi în ultimele două de
cenii, precum și obiective
le importante aprobate de 
al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân privind dezvoltarea 
economico-socială în cinci
nalul următor și principa
lele orientări pînă Tn anul 
2000. A fost subliniată po
litica constructivă, dinami
că, promovata de țara 
noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. vizind 
salvgardarea păcii, realiza
rea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, 
instaurarea unui climat de 
destindere și de largă co
operare între popoare, pe 
continentul european și în 
întreaga lume. 

porturile dintre România 
și Iugoslavia cunosc, în
deosebi, în ultimul timp, o 
evoluție pozitivă, în spiri
tul documentelor și înțele
gerilor convenite la cel 
mai înalt nivel, pe baza 
deplinei egalități în drep
turi, a principiilor inde
pendenței jji suveranității 
naționale, neamestecului 
în treburile interne și res
pectului reciproc. A fost 
evidențiat cursul continuu 
ascendent al relațiilor po
litice și s-a subliniat nece
sitatea de a se acționa, în 
continuare, pentru ca și 
relațiile economice, tehni- 
co-științifice și în alte do
menii să se ridice la nive

Nicolae Ceaușescu, o vizită 
protocolară.

Intîlnirea dintre cei doi 
președinți, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a 
desfășurat întf-un spirit 
de cordialitate, caracte
ristic relațiilor dintre cele 
două țări socialiste, vecine 
și prietene.

sovietică, condusă de Bra- 
tu Păun, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

In cuvîntările rostite cu 
acest prilej, L.N. Riazin,, 
adjunct al ministrului flo
tei fluviale a R.S.F.S.R., 
vicepreședinte al conduce
rii centrale a A.P.S.R., și 
Traian Dudaș, ambasado
rul țării noastre în Uniu
nea Sovietică, au evidențiat 
importanța tratatului pen

NEW YORK 4 (Ager
pres). La Biblioteca ro
mână din New York au 
fost organizate mai multe 
manifestări culturale. Ast
fel, a fost deschisă o ex
poziție de carte româneas
că, în cadrul căreia la loc 
de frunte s-au aflat ope
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
precum și lucrări ate unor 
scriitori și publiciști străini 
despre personalitatea și 
rolul marcant al președin
telui român în lumea con
temporană. Cu ocazia des
chiderii expoziției, au fost 
prezentate filmele docu
mentare : „România —
Ceaușescu — Pace 1“ și 
^însemne ale înaltei pre
țuiri".

A avut loc, de asemenea, 
vernisajul expoziției de 
pictură a artistei Marilena 
Preda Sanc. La vernisaj au 
fost prezenți profesori și 
studenți de la Universita
tea orașului New York, cri
tici, reprezentanți ai unor 
galerii de artă. 

lul acestora, corespunză
tor posibilităților mari de 
care dispun, în această pri_ 
vință, economiile celor do
uă țări. In acest sens s_a 
apreciat importanța com
pletării cu noi măsuri a 
acordului de colaborare 
pe termen lung, astfel in
cit acestea să dea o pers
pectivă mai amplă relați
ilor româno-iugoslave — 
precum și a promovării de 
noi forme și căi de coope
rare în diferite domenii de 
interes comun.

Tovarășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Veselin Giu- 
ranovici au trasat pre
ședinților Comisiei mixte 
de colaborare economică 
și tehnico-științifică sarci

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a oferit, luni, un dineu 
oficial în onoarea tovarășu
lui Veselin Giuranovici, 

tru dezvoltarea și adînci- 
rea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări și po
poare.

Vizita în Uniunea Sovie
tică și convorbirile de la 
4 iunie 1984 dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia

HAGA 4 (Agerpres). Sub 
deviza „Nici un fel de ra
chete pe teritoriul Olan
dei1', din inițiativa Parti
dului Comunist din Am
sterdam a avut loc un mare 
miting antirăzboinic. Par- 
ticipanții au relevat nece
sitatea unirii eforturilor 
tuturor forțelor progresiste, 
antirăzboinice pentru a nu 
permite amplasarea pe te
ritoriul olandez a rachete
lor nucleare cu rază me
die de acțiune, pentru a- 
părarea păcii în Europa 
și în întreaga lume.

ATENA 4 (Agerpres). 
Purtătorul de cuvînt al 
guvernului Greciei, Dimi
tris' Maroudas, a reafirmat 
hotărîrea neschimbată a 
țării sale de a elimina ar
mele nucleare americane 
de pe teritoriul elen — in
formează agențiile France 
Presse și Taniug. El a a- 
nunțat că guvernul a in
format Administrația ame
ricană asupra acestei de
cizii, care este v definitivă 
și irevocabilă, ea ținînd 
exclusiv de jurisdicția 
Greciei.

BONN 4 (Agerpres). Ce
le peste 12 000 de persoane 

na să studieze și să . pro
pună măsuri pentru con
cretizarea înțelegerilor con
venite în cadrul convorbi
rilor la nivel înalt.

A fost exprimată con
vingerea că dezvoltarea 
continuă a relațiilor tra
diționale de prietenie și 
conlucrare dintre România 
și Iugoslavia este în folo
sul popoarelor noastre, al 
progresului și prosperită
ții celor două țări, al cau
zei generale a păcii, co
laborării și înțelegerii în 
Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de sti
mă. prietenie și înțelegere 
reciprocă.

oficial
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

In -timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Veselin Giu
ranovici au rostit toasturi.

liste România, și tovarășul 
Konstantin Cernenko, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. —, au relevat 
vorbitorii — constituie un 
moment de o deosebită im
portanță în dezvoltarea, pe 
baze reciproc avantajoase, 
a colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre.

care au luat parte la ma
nifestația de protest împo
triva cursei înarmărilor 
nucleare în orașul vest- 
german Heilbronn au par
ticipat apoi la un „marș 
al tăcerii" din centrul ora
șului la baza militară a- 
mericană din apropiere. 
Demonstranții au format 
în jurul bazei militare „un 
lanț viu" în semn de pro
test față de prezența ra
chetelor nucleare pe teri
toriul vest-german.

MADRID 4 (Agerpres). 
La Madrid a avut loc ■ în- 
tîlnirea reprezerftanților a 
35 de organizații pentru 
pace din țări occidentale 
consacrată problemelor 
pregătirii conferinței a- 
nuale a Mișcării pentru 
dezarmare nucleară în Eu
ropă. Mișcarea, care uneș
te diverse organizații pen
tru pace din Europa occi
dentală, are drept scop in
tensificarea luptei pentru 
lichidarea tuturor armelor 
nucleare de - pe teritoriul 
Continentului, 
marea lui în 
clearizată și

transfor- 
zonă denu- 
organizarea

de manifestații de mari 
proporții în acest scop.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fantomele se 
grăbesc; Unirea: După
legile vremii de război; 
Parîngul: Legenda călă
rețului singuratic.

LONEA: Madona Pă- 
gînă.

AN1NOASA; Scuzați, 
dv. vedeți fotbal ?

VULCAN: Un marinar 
rămîne pe țărm.

LUPENI: Romeo și Ju_ 
lieta ’82.

URICANI: Legenda.

I

I

i

TV.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea în eco
nomie.

20,25 Teatru TV (color).
Nunta lui Figaro, 
de Beaumarchais.
Interpretează un co
lectiv al Comediei 
Franceze.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

I. C. S. ALIMENTARA 
Șl ALIMENTAȚIE PUBLICA 

PETROȘANI
încadrează de urgență:

— 2 fochiști

Retribuția se face conform Legii nr. 
57/1974

întreprinderea miniera ; 
Aninoasa

încadrează direct sau prin transfer
— 3 paznici, bărbați, autorizați port 

armă
încadrarea conform Decretului 477/1983

și retribuirea conform Legii 57/1974. >
Informații suplimentare la biroul retri

buire.

- . . ’ - . ■ 1

Mica publicitate
Părinții Simonfi Iosif și 

Marja, urează cu dragoste 
fiicei lor Angelica Pirvu, 
cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 27 de ani, sănătate, 
fericire și „La mulți anii". 
(3262 B)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cioba
nii Anica, eliberată de I.M. 
Lupeni O declar nulă 
(mp)

PIERDU T legitimație de 
serviciu pe numele Brici 
Gheorghe, eliberată de l M.

ANUNȚ DE FAMILIE

Se împlinesc 2 ani de la dispariția fulgerătoare 
a prietenului și colegului

dr. AUREL ILUNA
Un gînd pios din partea familiei dr. Ionel 

Radu. (3272)

RADIO

6,30 Radioprogramul di
mineții. -43,45 La ordinea
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,40 Miorița. 
11,00 Buletin de știri. 11,05 
Microfonul pionierilor. 
11,35 Publicitate. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 An
tena sindicatelor. 12,25 
Din comoara folclorului.
12,45 Avanpremieră Ra- 
dio-TV. 13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Clubul curioșilor 
16,00 Buletin de știri. 
16,05 Soliști și grupuri 
folclorice de la sate. 16,15 
Ctitor unui ev aprins — 
program de cîntece. 16,25 
Radiogazeta economică. 
16,55 Sfatul medicului. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Partidul — centru 
vital și conștiința între
gii națiuni. 17,30 Audien
ța radio. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 18,00). 
Radiojurnal (ora 20,00). 
Memoria pămîntului ro
mânesc (ora 20,10).. O zi 
într-o oră. Radiojurnal 
(ora 22,00). 23,00 Bijuterii 
muzicale. 23,25—23,30 Bu
letin de știri.

Lupeni. Ci declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roman- 
cenco Gheorghe, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele A.ldea 
Ion, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tudo_ 
ricâ Toma, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O dollar 
nulă, (mp)
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