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în intimpinarea alegerilor de deputați

întâlnirile electorale
rodnic dialog de lucru

consacrat dezvoltării
și înfloririi

localităților Văii Jiului

Două

întreprinderi miniere

9200 tone
zone-

Și 
ale- 

de

de cărbune
în plus

Acum, în preajma ale
gerilor de la 17 martie, co
lectivele fruntașe ale Văii 
Jiului — Paroșeni și Lo- 
nea — au raportat, la sfîr- 
șitul zilei de 
depășirea sarcinilor 
plan cu 
bune.

■ Pe 
trecerea 
cărbune 
mențină

12 martie, 
de 

747 tone de căr-

primul loc în în- 
pentru mai mult 
continuă să se 

____,___ harnicul colectiv 
minier de Ia PAROȘENI. 
Cele 476 tone de cărbune 
extras suplimentar sarci
nilor de plan ale zilei de 
12 martie ridică plusul re
alizat, în a treia lună a 
anului, la 6818 tone de căr
bune. Patru sectoare de 
producție ale minei men
țin la cote ridicate plusu
rile de producție din a- 
ceastă lună: 2916 tone sec
torul I, 1377 sectorul II, 
1754 sectorul III și 771 to
ne de cărbune sectorul IV.

B Cea de a doua frun
tașă a Văii Jiului, mina 
LONEA, a extras supli
mentar sarcinilor de plan 
ale zilei de 12 martie, 271 
tone de cărbune, 
minei, pe luna în 
cifrîndu-se astfel 
tone de cărbune.
rele III și IV raportează 
plusuri de 1902 și, respec
tiv, 1471 tone de cărbune 
în această lună. (Gh.O.)
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Calendarul electoral al 
acestei primăveri a cu
prins, și în Valea Jiului, 
asemenea tuturor 
lor țării, un amplu 
rodnic dialog între 
gători și candidații
deputați propuși de Fron
tul Democrației și Unită
ții Socialiste pentru vi
itoarea legislatură. Din 
datele centralizate la ni
vel de municipiu rezultă 
că au avut loc 98 de 
întîlniri în circumscrip
țiile electorale județene, 
236 în cele municipale, 
243 în cele orășenești și 
114 în circumscripțiile e- 
lectorale comunale. De 
un larg interes s-au bucu
rat cele 26 de întîlniri de 
lucru ale candidaților de 
deputați pentru Marea 
Adunare Națională, des
fășurate în cele două cir
cumscripții electorale ale

M.A.N. Consemnăm 
toate aceste întîlniri 
avut loc în prezența 
nui număr de peste 
78 000 de alegători, a- 
ceastă impresionantă 
participare constituind o 
dovadă certă a profundu
lui danocratism ce ca
racterizează orînduirea 
noastră socialistă, a inte
resului profund mani
festat de cetățeni, în du
bla lot calitate de pro
prietari și producători, 
de a contribui la condu
cerea și soluționarea tu
turor problemelor ce pri
vesc dezvoltarea
mică și socială a locali
tăților Văii Jiului.

Desfășurat pe 
unei intense 
consacrate 
biectivelor
al XIII-lea al partidului,

că 
au 
u-

econo-

fondul 
activități 

înfăptuirii 0- 
Congresului

(Continuare în pag. a 2-a)

Miercuri seara s-a reîn
tors în Capitală, venind de 
la Moscova, delegația de 
partid și de stat condusă 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care a participat la 
funeraliile lui K.U. Cer
nenko.

împreună cu conducă
torul partidului și statului 
nostru s-au aflat tovarășii 
Constantin Dăscălescu,

membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru «al 
guvernului, și Ion Stoian, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.G. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de membri și 
membri suplcanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de secre

tari ai C.C. al P.C.R., de 
membri ai Comitetului 
Central și ai guvernului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri 
ai ambasadei Uniunii So
vietice la București.

☆

La plecarea din Mosco- 
vaftovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat pe 
aeroport de membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., de membri ai gu
vernului sovietic, de alte 
persoane oficiale.

Participarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la funeraliile lui K.U.
Miercuri,

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, a par
ticipat la funeraliile lui 
K.U. Cernenko, care au a-

13 martie, to- vut Ioc în Piața 
Moscova.

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, 
buna rezervată 
ilor străine 
la funeralii, au luat 
tovarășii Constantin 
călescu, membru al '

Roșie din

tovarășul 
în tri- 

delegați- 
participante 

loc 
Dăs- 

Comi-

Energeticienii, în primele 
rînduri ale luptei pentru mai 

multă forță și lumină
Paroșeni au pulsat în 
de la începutul lunii

• Encrgeticienii de la 
sistemul energetic național 
martie 40 milioane kWh, cu peste 15 milioane kWh 
mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut. 
• Consumul de combustibil colivențional pe fiecare 
kWh produs a fost sub media înregistrată în aceeași 
lună a anului trecut cu 51 gr, economisindu-se 
acest fel 2000 tone combustibil convențional, 
consumul propriu de 
mic cu 1340 MWh. • 
rioada amintită peste 
că pusă la dispoziția
getic național de la începutul acestui an se ridică la 
peste 200 000 MWh.

în 
iar 

mai 
pc-

energie electrică a fost 
Zilnic au fost produși în 
3300 MWh • Energia electri- 
dispecerului sistemului ener-

întregul colectiv, fieca
re om al muncii de la U- 
zina electrică Paroșeni 
depun în aceste zile

forturi susținute pentru a 
întîmpina alegerile de la 
17 martie cu rezultate deo
sebite în muncă. Energe- 
ticienii din echipele con
duse de Dragomir Lucaci, 
Dumitru Călugăru, Elena 
Buzilă, Ecaterina Horvath, 
Ionel Baleia, Ion Vătăman' 
și Alexandru Slavei, prin 
intervențiile lor prompte 
și de bună calitate, asigu
ră funcționarea la capaci
tate a tuturor agregatelor

(Continuare în pag. a 2_a)
plusul 

curs, 
la 2932 
Sectoa-

B. GHEORGHE

noi, elegante

Candidatul F.D.U.S. 
pentru M.A.N., ing. Ma
rin Ștefanache, minis
trul minelor, într-un 
dialog de lucru la intil- 
nirea cu oamenii mun
cii de la I.M. Petrila.

Cernenko
tetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, 
Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Traian

(Continuare în pag. a 4-a)
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Comerț modern, in spațiia Așezările minerești, pe

In situații de 
excepție - 
fapte de 
excepție

Oameni de excepție 
situații de excepție

Cu cîteva zile în urmă 
am fost martorii unui dia
log inedit în centrul vechi 
al Petroșaniului.

;— Am 
stația de 
mă aflu 
șani ?

— Ba i
— Cu i 

de-a lungul 
cipale, se aflau înșirate 
magazine. Acum unde 
sînt ?

Chiar așa ! Acum unde 
sînt acele mici magazine 
care te întîmpinau cu 
firmele lor șterse și cu 
spățiul insuficient pentru 
desfășurarea unui co
merț modern. Locul lor 
a fost luat de un super- 
magazin — „Jiul" — ca
re are o suprafață de 
8 410 mp. Aici poți găsi 
de la cele mai banale 
lucruri —• nasturi, ață, 
ace, mici amintiri pentru

în

greșit cumva 
destinație, nu 
orașul Petro-

da. 
doi

De ce ? 
ani în urmă, 
străzii prin-

cei dragi și pînă la măr
furi electrotehnice, iar 
la complexul de alimen
tație publică de la ulti
mul etaj se poate servi o 
gamă variată de produse

împliniri din anii 
legislaturii

culinare. Mai mult, la 
parterul blocurilor de lo
cuit de pe bulevardul 
Republicii se află nume
roase alte magazine care 
pun la dispoziția cumpă
rătorilor mărfuri de tot 
felul.

Practic întreaga rețea 
comercială din Valea Jiu
lui s-a mutat în spații 
noi care sînt utilate așa 
cum cere desfășurarea u- 
nui corrterț modern. O- 
dată cu evoluția spați
ilor de desfacere au evo-

luat și formele de expu
nere și vînzare a mărfu
rilor. Produsele alimen
tare prin unități cu au
toservire, iar mărfurile 
industriale prin expunere 
liberă.

Numai în ultimii patru 
ani, în perioada legisla
turii ce se încheie la 17 
marție, s-au dat în folo
sință în Petroșani spații 
comerciale care însu
mează aproape 20 000 mp. 
Amintim doar cîteva, a- 
devărate perle ale orașu
lui : magazinul universal 
„Jiul", magazinul meta- 
lo-chimic, autoservirea 
de la parterul blocului 
59 . A, cantina restaurant, 
patiseria nouă, restauran
tul „Bulevard" și multe 
altele.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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treptele ascensiunii 
social-economice

UR 1 CA NI
d im ensiun i - con t e mporane
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în
— așa s-au dovedit mi
nerii din formațiile con
duse de Constantin 
Mangu, loan Poiană și 
Bogo Istvan, specializați 
în întreținerea lucrări
lor miniere în cadrul 
sectorului X — aeraj 
al minei Lupeni. Sînt 
oamenii care asigură 
reprofilarea căilor de 
aeraj din subteran, re
mediază surpările e- 
xecută alte lucrări spe
ciale, de mare comple
xitate ce condiționează 
aerajul întregului labi
rint subteran, deci 
pulsul producției, viața 
minei.

Aceștia sînt oamenii. 
Situația de excepție 
s-a ivit de curînd, în 
sectorul VII: prin în
chiderea axului de ae
raj era pusă sub sem
nul întrebării funcțio
nai ea abatajului frontal 
al brigăzii lui loan 
Hanganu din stratul 3 
blocul V Sud, un aba
taj de mare capacita
te. închiderea căii 
aeraj a intervenit 
urma presiunilor exce
sive din zonă, în urma 
deschiderii unui nou 
frontal mecanizat de 
cătie brigada minerului 
loan Kacso.

Desigur, s-a găsit o 
soluție de moment, dar 
funcționarea la capaci
tatea maximă a fronta
lului lui loan Hanganu 
impunea, totuși, măsura 
radicală:
rea axului 
lucrare pe 
pe atît de 
buia reprofilată lucra-

de
în

1.

Orașul se primenește
In Vulcan au demarat 

acțiunile de înfrumuse
țare a orașului. Dumini
că, 10 martie, sute de 
locuitori ai orașului și e- 
levi ai școlilor din loca
litate au participat, pen-

tru început, la curățirea 
rigolelor străzilor și ale
ilor dintre blocuri.

Ampla acțiune 
că patriotică a 
lor, desfășurată 
că la Vulcan, a

de mun- 
cetățcni- 
dumini- 
fost or-

6

redeschide- 
de aeraj. O 
cît de acută 
dificilă. Tre-

Dan STEJARU

(Cont. în pag. a 2-a)
1

ganizată de către consi
liul popular la chemarea 
consiliului orășenesc al 
F.D.U.S., pentru ca ora
șul să întîmpine cu o 
față primenită evenimen
tul electoral de la 17
martie. (Gh.O.)



2 Steagul roșu JOI, 14 MARTIF 1985

• <<In întimpinarea alegerilor de deputați „Săptămîna majoratului

Fapte de 
excepție

(Urmare din pag. 11 

106rea pe o lungime de 
metri, în condiții de presi
une excesivă, de tempera
tură ridicată. Pe măsura 
acestei situații de excepție 
s-au dovedit oameni, de ex
cepție — minerii specia
liști din schimburile comu
niștilor Constantin Mangu, 
om cu o experiență de o 
viață în confruntarea cu 
dificultățile lumii subte
rane, loan Poiană și Bogo 
Istvan.

Experiența, profesiona- 
litatea și puterea lor de 
mobilizare, ne relata mais
trul minier Vasile Iușan, 
secretarul organizației de 
bază a sectorului, și-au 
spus cuvîntul. Lucrînd în 
schimburi prelungite,
minerii de la 
aeraj au reușit să asigure 
reprofilarea, cu o viteză 
medie de 3—4 ml pe zi — 
lucrarea fiind susținută cu 
armături TH—5 și asigu
rată suplimentar cu juguri. 
Redeschiderea axului de 
106 m, în pofida tuturor 
dificultăților, a fost reali
zată în timp record, res
pectiv în 3 săptămîni...

(Urmare din pag 11

dialogul de lucru al viito
rilor deputați cu alegătorii 
a prilejuit însumarea unui 
mare număr de propuneri 
al căror conținut este o- 
rientat spre îmbunătățirea 
realizărilor și perfecționa
rea activității din toate 
domeniile vieții politice 
și social-economice a mu
nicipiului. Se poate afir
ma că, într-o măsură hotă- 
rîtoare, prevederile stabili
te pentru acest an și viito
rul cincinal cu privire la 
dezvoltarea Văii Jiului, și 
a fiecărei localități com
ponente, vin în întîmpina- 
rea celor mai multe din
tre propunerile făcute de 
alegători și a dorinței 
nanime a locuitorilor 
nicipiului nostru de a 
fășura o muncă tot 
rodnică și de a trăi 
condiții superioare de 
fort urban.

Tntr-o sinteză suficient 
de grăitoare, planul de dez
voltare a municipiului pre- 
vede: continuarea cons
trucției de locuințe cu grad 
sporit de confort. contu
rarea și definitivarea vi
itoarelor centre civice, mo
dernizarea circulației ru
tiere și a transportului în 
comun, dezvoltarea bazei 

materiale a comerțului și 
prestărilor de servicii prin 
construirea de noi spații 
la parterul blocurilor

u- 
mu- 
des- 
mai

în 
con

k

O NOUA UNITATE co
mercială a fost deschisă 
zilele trecute în orașul 
Petroșani. Este vorba 
despre cafe-barul, aparți- 
nînd de I.C.S.M.I. Petro
șani, amplasat la parterul 
blocului de lîngă cofetă
ria „Hermes". Excelen
tele condiții de dotare, 
buna aprovizionare și 
personalul de înaltă ca
lificare sînt doar cîteva

Pregătirea prealabilă pentru 
desfășurarea alegerilor

Națio- 
popu- 

de 
și Il

In conformitate cu dis
pozițiile legale, participa
rea cetățenilor la desfășu
rarea alegerilor, campani
ile electorale Și propunerile 
candidaților de deputați 
în Marea Adunare 
nală și în consiliile 
lare sînt organizate 
Frontul Democrației 
nității Socialiste, sub con
ducerea Partidului Co
munist Român. Aceleași 
reglementări stabilesc com
ponența Marii Adunări 
Naționale și a consiliilor 
populare care sînt alcătui
te din deputați aleși pe 
circumscripții electorale, 
cîte un deputat pentru fie
care circumscripție. Re- 
flectînd profundul demo
cratism al orînduirii noas
tre socialiste, la alegerea 
deputaților în aceste orga
ne se pot propune mai 
mulți candidați pentru 
fiecare circumscripție e- 
lect.orală, urmînd a fi ales

Comerț modern, în spații noi
(Urmare din pag. 1)

Aceeași dezvoltare a re
țelei comerciale au cunos
cut-o și celelalte localități 
ale Văii Jiului. In orașele 
Lupeni, Vulcan, Petrila și 
Uricani s-au construit ma
gazine impunătoare cum 
sînt magazinul General f 
Petrila, Complexul de a- 
limentație publică din 
Lupeni, piața agro-ali- 
mentară din Vulcan, căro- 

Rodnic dialog de lucru
în complexe multifuncți
onale; dezvoltarea rețele
lor de termoficare (cu 16 
km) și de alimentare cu 
apă (cu 710 1/s), extinde
rea sistemului colector și 
de canalizare în toate loca
litățile. Se prevede cons
truirea unor obiective noi 
de interes social cum sînt 
centrul stomatologic, labo
ratorul pentru alimentație 
publică, depozitul pentru 
produse metalo-chimice și 
articole textile, sală pen
tru jocuri sportive (toate 
în Petroșani), complex 
pentru alimentație publică 
și casă de cultură (Vul
can), magazin universal, 
hală agroalimentară, cine
matograf cu 350 locuri, spi
tal cu 250 de paturi și 
dispensar cu policlinică 
(Lupeni), cîte un magazin 
general în Uricani și Is- 
croni, săli de gimnastică 
în Petroșani și Lupeni, 
școli cu 24 săli de clasă în 
PetrQȘani. Uricani și Vul
can. Alte obiective vor 
prinde contur pentru dez
voltarea bazei materiale 
a activității medico-sanita- 
re, a învățămîntului de 
toate gradele.

Desigur, numeroși ale
gători au făcut propuneri 
deosebit de utile și opor
tune care nu se înscriu în 
sfera obiectivelor deja pre
văzute. Ele se referă 
dezvoltarea bazelor de 
grement și de refacere 

ta
a-
a

piese 
de 
la 
Și

dintre motivele pentru 
care noua unitate comer
cială merită vizitată !

FILIALA A.C.R. Petro
șani ne-a informat că 
execută lucrări de repa
rații capitale la motoare, 
dispunînd de set motor, 
vilbrochen și alte 
necesare. Se execută, 
asemenea, reparații 
sistemele de direcție 
frînare, asigurîndu-se 
transportul autoturisme
lor de la domiciliu la 
sediul filialei din strada 
Slătinioara — Petroșani.

CINEMATECA. Astăzi,

deputatcîte un singur 
pentru fiecare circumscrip
ție.

Candidații nu pot fi 
membri ai comisiilor elec
torale de circumscripție 
sau ai comisiilor electorale 
ale secțiilor de votare din 
cuprinsul acelei circum
scripții în care au fost pro
puși să candideze. Organi
zațiile oamenilor muncii și 
orice cetățean al Republi
cii Socialiste România pot 
face întîmpinări împotri
va admiterii sau respinge
rii oricărei candidaturi, în 
termen de 3 zile de la da
ta publicării candidaturilor 
depuse.

Pentru alegerea deputa- 
ților în Marea Adunare 
Națională funcționează o 
Comisie electorală centrală, 
iar pentru alegerea deputa- 
ților. în consiliile populare 
sînt înființațe-eîte o comi
sie electorală în fiecare 

la parte- 
locuit și 
în total,

ra li se adaugă multe alte 
spații comerciale 
rul blocurilor de 
care însumează, 
peste 31 000 mp.

Concomitent cu dezvol
tarea rețelei comerciale 
s-au îmbunătățit formele 
de vînzare, iar cei care își 
desfășoară activitatea în 
comerț sînt oameni bine 
pregătiți prin cursurile șco- 

forțelor de muncă pe plan 
local, modernizarea unor 
străzi și alei, îmbunătăți
rea activității secțiilor de 
gospodărire comunală și 
locativă și' a asociațiilor de 
locatari, gospodărirea chib
zuită a energiei electrice 
și termice, a apei potabile 
și industriale. In general, 
a constituit o notă domi
nantă interesul pentru mai 
buna gospodărire a locali
tăților — acțiune căreia 
toți cetățenii fruntași ai 
orașelor sînt hotărîți să-i 
acorde maximă atenție, 
sprijinind în acest sens 
inițiativele organelor 
cale ale puterii de stat, 
viitorilor deputați.

Propunerile făcute 
alegători se află în centrul 
atenției candidaților de 
deputați, în preocupările 
organelor locale ale pute
rii de stat, ale consiliilor 
municipal, orășenești și 
comunale ale F.D.U.S. Dată 
fiind valoarea 
practică a propu
nerilor făcute se poate 
spune că amplul dialog de 
lucru al campaniei electo
rale din această primăva
ră se dovedește de pe a- 
cum de bun augur pentru 
viitoarea legislatură — e- 
tapă care va aduce în 
Valea Jiului noi prefaceri 
menite să asigure progresul 
și înflorirea frumoaselor 
noastre așezări minerești 
aflate in plin avînt econo
mic și social.

de la ora 18, cinefilii din 
Petroșani pot să vizione
ze în cadrul programului 
de cinematecă, de la ci
nematograful „7 Noiem
brie", filmul italian „Un 
loc pentru îndrăgostiți". 
Această peliculă s-a 
bucurat de o bună apre
ciere din partea publicu-. 
lui cu numai cîțiva ani 
în urmă. (G.B.)

DACA MERGEȚI la u- 
nltatea nr. 33 din cartie
rul Petroșani Nord și do
riți să cumpărați un 
pics cu pastă, nu uitați 
să vă luați și hîrtie de

Și

e-

com- 
precum și repre- 
desemnați în adu- 
alegătorilor. Com- 
numerică a comi-

județ, municipiu, oraș 
comună.

Membrii comisiilor 
lectorale sînt reprezen
tanți ai Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, ai organizațiilor 
ponente, 
zentanți 
nări ale 
ponența 
siilor electorale, cît și or
ganele care confirmă aces
te comisii, sînt stabilite 
prin lege.

Pentru efectuarea alege
rilor, teritoriul cores
punzător municipiilor, o- 
rașelor și comunelor se 
împarte pe secții de vota
re stabilite în funcție de 
numărul minim sau maîtim 
de alegători, de distanța 
între localități și de alte 
condiții stabilite de lege.

A bl I * o

azi,

de

in
ne 

un- 
mi- 
co-

Cristina POPESCU, 
elevă

nu
uita niciodată:

o

Ilie ȘERBAN, 
jurist
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Iii profesionale care func
ționează pe lingă Liceul e- 
conomic și de drept admi
nistrativ Petroșani. Prin 
modernizarea comerțului, 
volumul desfacerilor de 
mărfuri a crescut an de an. 
Un singur exemplu este 
elocvent: volumul mărfu
rilor vîndute populației 
în 1984 este mai mare de- 
cît cel vîndut în 1981 cu 
aproape 500 milioane lei.

Pe bună dreptate rămîn 
uimiți cei care se întorc în 
orașul nostru doar după 
cîțiva ani.

Practica elevilor 
un proces instructiv- 
educativ în cadrul că
ruia ei deprind ample 
cunoștințe în vederea 
însușirii meseriei. In i- 
magine, la Preparația 
Coroești, instructorul 
loan Czifra, lucrînd cu 
elevii în atelierul elec- 
tromecan rc.

scris. De ce ? Simplu. 
Pentru a-1 încerca. Vînză- 
toarea Gabriela Nemeti 
nu obișnuiește acest lu
cru, deși pe tejghea se 
află hîrtie, dar numai 
pentru vînzare. Chiar 
așa ? Cumperi un obiect 
și nu știi pe ce dai banii? 
(Gh.S.)

I

I
I
i

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASĂ

peste 60 
Liceului econo- 
drept adminis- 
Petroșani au 
la festivitatea 

a ciclului 
înscris sub 

.Săptămîna mâ

Intr-o atmosferă sărbă
torească, de măre încărcă
tură emoțională, 
de elevi ai 
mic și de 
trativ din 
participat
de deschidere 
de manifestări 
genericul 
joratului". Despre semnifi
cația și importanța faptu
lui de a fi major au vor
bit prof. Adela Martinovici, 
director adjunct cu pro
bleme educative și prof. 
Viorica Bulz, secretar al 
Comitetului municipal
U.T.C. De asemenea, în 
cadrul adunării festive au

...18 ani. Este treapta 
de pe care pornește ade
văratul zbor al tinerilor 
spre înaltul cer de visuri, 
care este viitorul, hotar 
de unde ni se pun 
față îndatoririle ce 
revin de acum și de 
de ne despărțim de 
nunatele plaiuri ale 
pilăriei.

Abia acum înțelegem 
pe deplin cuvîntul „ma
jor". Din el izvorăște do
rința arzătoare de a să
geta cu ochii văzduhul, 
căutînd să pătrundem 
dincolo de îndepărtatele-i 
margini, fiind în drumul 
nostru o aripă din înaltul 
zbor al comuniștilor. Cu
vîntul cuprinde trăsături
le definitorii ale genera
ției noastre: patriotism, 
spirit de inițiativă 
dăruire, încredere 
tașament față 
și de cei din jurul 
tru, dragoste 
și învățătură, 
rit al datoriei 
derii față de 
față de noi înșine. Aces
ta trebuie să fie profilul

și de 
și a- 
partid 

nos- 
de muncă 
înalt spi- 
și răspun- 

semeni și

îorlă și
și instalațiilor energetice. 
Ei sînt cei cJhc prin repa
rațiile curente și reviziile 
executate au reușit, în 
condiții de iarnă grea, să 
ne asigure lumina și 
dura în apartamente, 
li se alătură operatorii 
Bitu, Aurel Lorincz, 
mitru Marin și alți munci
tori din 
ploatare 
maistrul 
re, zi și 
la datorie pentru a depăși 
vicisitudinile iernii aspre 
din acest an. Eforturi deo
sebite au depus și munci- 

eal- 
Lor 
Ion 
Du-

atelierul de ex- 
cazane conduși de 
Ilie Diaconu ca- 
noapte, s-au aflat

vorbit elevele Doina Blen- 
dea și Lucia Baie, care au 
prezentat cîteva din gîndu- 
lile cu care tinerii elevi 
ai liceului pășesc pe dru
mul majoratului.

In încheierea festivită
ții prilejuite de deschide
rea „Săptămînii majoratu
lui", elevele clasei a Xll-a 
A au prezentat montajul 
literar „La vîrsta marilor 
răspunderi", iar. în repli
că, elevele Școlii profesio
nale din anul I B 
au prezentat programul de 
brgadă artistică intitulat 
„Ediție specială".

Asemenea adunări au 
avut loc în toa'tc liceele 
Văii Jiului. (G.C.) 

moral al tînărului d< azi, 
viitorul comunist al Româ
niei de mîine. Noi, cei 
care vom vota anul aces
ta pentru prima oară am 
primit din partea țârii 
multe daruri: o conste
lație de orașe și sate 
străbătute de febra mag
nificelor construcții, bo
găția fabricilor și uzine
lor, o mare de aur cu
prinsă în lanurile legă
nate de adierea dulce a 
vîntului, o cetate străluci
toare a științei.

De aceea ne angajăm 
plenar în fața celor 
le-au construit că 
vom precupeți nimic 
că vom dărui tot ce 
vem mai bun pentru 
continua măreața ( , 
de ridicare a patriei 
cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației.

Clipele trăite in a -opt
sprezecea primăvară 
le vom 
florile înfloresc numai 
singură dată pe an

ce 
nu 
Și 
a- 
a 

operă 
i pe

a- 
căr- 

stația 
i mun- 

cner- 
iroșeni

torii de la a tel iei ui trans
port combustibil on duși
de maistrul Carol Golgo- 
țiu care, prin organizarea 
judicioasă a muncii, au 
reușit zi de zi să descarce 
30—35 vagoane cu cărbu
ne, Totodată, pentru des
fășurarea normală a proce
sului de producție s-a 
sigurat în permanență < 
bunele necesar la 
de descărcare. Prin 
ca lor de zi cu zi 
gcticienii de la Pa 
au asigurat tot mai multă 
energie electrică pentru e- 
conomia național;, pentru 
industria țării.
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Așezările minerești, pe treptele ascensiunii social-economice i

I
IIIDIPAKII DIMENSIUNI

i UnlUMIVl CONTEMPORANE i
-J I_ J

Bilanț Irucluos, perspective luminoase
De la o producție 

bală industrială 
450 milioane lei 

s-a realizat 
actualei legislaturi, s-a 
juns 
750 
care 
salt 
nant nu este altul 
Uricaniul, despre 
rea căruia ne-a _ 
vorbit cu
multă căldu
ră primarul 
localității, 
varășul 
neliu 
„Avem 
toate 
țiile 
sus 
arul

,e zile — 
începînd 
primul an 
noii 
turi 
ticipăm la rea
lizarea planu
lui în profil 
teritorial pe județ și mu
nicipiu cu 1 miliard lei 
producție globală indus
trială". Metodic, interlocu
torul a detaliat apoi pe ce 
se întemeiază această rea
lizare care — să recu
noaștem — va acorda ora
șului Uricani statutul unei 
localități 
modernă 

„Nu
timpul cînd orașul nostru 
era recunoscut printr-o 
singură unitate economi
că, cu care se identifica 
pînă la confuzie. Ziceai 
„mina Uricani", și se înțe
legea tot orașul. Ziceai 
„orașul Uricani", iar nume
le acestuia era sinonim cu 
al întreprinderii miniere. 
Astăzi, cea mai vestică 
platformă industrială a 
Văii Jiului cuprinde nu 
una. ci mai multe unități 
reprezentative"

ntr-adevăr, plaiuri
le oierilor de altă
dată pulsează astăzi

e la o producție glo- 
de 

____ — i cît 
la începutul 

a- 
în acest an la peste 

milioane lei. Orașul 
a înregistrat acest 

cu adevărat impresio- 
decît 

deveni-

în ritmul trepidant al unor 
puternice ramuri industri
ale, reprezentate de unități 
de referință.
rea minieră Uricani, 
reu tînără și supusă i 
neîntrerupt proces de 
noire și modernizare; 
treprinderea 
lea de Brazi, 
repartizate

Intreprindc- 
me- 

unui 
în-
In-

Va- 
sînt

iu in ieră 
căreia-i 
importante

to-
Cor- 

Bololoi: 
create 
condi- 

— ' ne-a 
interlocu- 
în aces- 

ca 
din 

al 
legisla- 
să ‘ par

■ CU UN POTENȚIAL ECONOMIC în con
tinuă creștere, orașul Uricani constituie o e- 
locventă dovadă a justeței politicii partidului 
de industrializare socialistă a patriei, de dez
voltare armonioasă a tuturor zonelor țării prin 
valorificarea la un nivel superior a resurselor 
și bogățiilor solului și subsolului.

O COLECTIVELE MINEI URICANI ȘI CA
RIEREI CIMPU LUI NEAG acordă o maximă 
atenție creșterii producției de cărbune pe căile 
dezvoltării intensive indicate de secretarul ge
neral al partidului, punînd accentul pe promo
varea progresului tehnic și valorificarea supe
rioară a capacităților existente.

3 COLECTIVUL CARIEREI DE CUARȚ a 
îndeplinit. în mod ritmic sarcinile de plan de 
Ia înființarea unității, 
solicitat în prezent de 
tehnică și a bunurilor

Lupeni cu mari fronturi 
de lucru pe suprafețele 
bogat împădurite ale Uri
caniului.

„Legislatura care se în
cheie în curind este cea 
mai fructuoasă pentru noi, 
ne-a mai relatat interlocu
torul. Au fost date în folo
sință 400 de apartamente 
și 2000 mp spații comerci
ale, prinzînd contur cel 

mai frumos 
cartier al ora
șului — Bucu
ra. Tot aici 
au fost date 
în folosință o 
școală cu 24 
săli de clasă 
și un cinema
tograf, care, 
— alături de 

de cul- 
între-

„Cuarțul de Uricani" este 
industria optică, electro
de larg consum.

investiții pen- 
în valoare a 

minier ;

cu o economie 
și complexă.

e prea departe

fonduri de 
tru punerea 
unui nou cîmp
Cariera de cărbune Cîmpu 
lui Neag, deservită de o 
secție de utilaje de mări
mea unei unități de sine 
stătătoare; Cariera de cuarț, 
cu secție de preparare, 
pentru valorificarea acestei 
prețuite materii 
Acumularea de la 
de Pești, cu mica 
de tratare a apei 
și ea socotită cît 
prindere — e adevărat, cu 
o cifră de plan mai mo
destă, dar cu un rol major 
in viața economică a mu
nicipiului. Nu uităm să 
consemnăm că din perime
trul silvic și forestier . al 
Uricaniului se asigură în 
mare măsură producția al
tor două unități, ale că
ror sedii centrale nu se 
află pe raza acestui oraș. 
Este vorba despre U.F.E.T. 
Petroșani și Ocolul silvic

prime;
Valea 

„uzină" 
poate fi 
o între-

casa
tură, 
gesc baza ma-

a

Și
Ni

acti- 
edu- 
ar- 
s-a 
do- 
ve-

terială 
vității 
cative 
tistice.
împlinit o 
rință mai 
de a beneficia 

„carosabil" cores- 
mai

che, aceea 
de un 
punzător și iată, cea 
modernă porțiune de drum 
național din întregul ju
deț o avem noi, pe DN 66 
între km 20+700 și 
30+600. S-au făcut și alte 
modernizări de 
alei, amenajări 
de joacă pentru 
lucrat, și se va 
la baza de agrement 
oraș, deși dispunem 
împrejurimi de cea 
apreciată „bază naturală1 
pentru drumeții".

a.. latforma industrială 
a orașului este domi-

1 nată de cîtva timp 
de construcția impunătoa
re a unei noi. unități eco
nomice. Viitoarea Prepara- 
ție a cărbunelui, amplasa
tă în apropierea comple
xului administrativ al I.M. 
Uricani, va intra în func
țiune în acest an, parțial, 
adică cu una din cele trei 
linii tehnologice. Dar pro
gramul de investiții al U- 
ricaniului — cel mai mare 
pe municipiu, însumînd a- 
nual circa 1 miliard de le? 
— cuprinde și alte lucrări 
de importanță majoră. Ele 
sînt destinate creșterii 
capacităților de producție 
de la mina Uricani, Cari
era Cîmpu lui Neag și Ca-

i“

străzi și 
de locuri 
copii. S-a 

mai lucra, 
din 

în 
mai

riera de cuarț, deschiderii 
cîmpului minier Valea de 
Brazi, unde pînă la finele 
acestui an se preconizea
ză conturarea primului 
panou în vederea exploa
tării, cu o capacitate de 
150 000 tone de cărbune. 
Alte lucrări „conexe", cum 
le-a denumit interlocutorul 
nostru, dar integrate în a- 
celași program de amploa
re, prevăd realizarea pri
mului tronson de cale fe
rată,, de 5 km, pînă la vi
itoarea incintă Valea de 
Brazi; îndiguirea Jiului, 
din amonte de Valea de 
Brazi pînă în aval de pre- 
parație; dublarea magistra
lei de apă Valea de Pești 
— Petroșani; realizarea 
unei aducțiuni suplimen
tare, din zona Buta, pen
tru creșterea capacității 
barajului și stației de tra
tare a apei.

e încheie o legislatu
re ră, începe alta. Una, 

eu un bilanț impre
sionant, cealaltă cu noi 
perspective în privința dez
voltării economice, cu e- 
fecte nemijlocite asupra 
calității vieții sociale. Cu 
gîndurile îndreptate spre 
viitor, spre un viitor to
nic și luminos, alegătorii 
din . acest oraș pregătit să 
se înscrise în șirul puter
nicelor localități care dau 
patriei 1 miliard de lei 
producție anuală, vor sus
ține la 17 martie, prin 
votul lor, politica înțeleap
tă a partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor 
zonelor țării, de valorifi
care superioară a resurse
lor și bogățiilor acestora.

jf4- ste un vot pentru vi- 
g* itorul orașului, pen- 

tru viitorul luminos 
al harnicilor săi locuitori.

I

I I
I 
I

■

I
I
I

Și în legislatura care va începe Va continua în 
ritm susținut construcția de locuințe pentru dezvol
tarea fondului locativ al orașului.

• COLECTIVUL MINEI URICANI, puternic an
gajat în creșterea producției de cărbune, depune e- 
forturi susținute pentru a raporta în cinstea alege
rilor de la 17 martie noi succese in muncă. Este pil
duitoare dăruirea cu care formațiile conduse de 
maiștrii loan Ciminga, Gheorghe Șerbu, Nîcolac Li- 
că, sing. Alexandru Pușcaș, sub conducerea atentă 
a ing. Iacob Stoica, directorul tehnic al întreprin
derii, se preocupă de executarea lucrărilor necesare 
punerii în funcțiune a unui nou abataj echipat eu 
complex mecanizat de susținere și a fluxului de 
transport aferent. Se cuvine evidențiat și aportul 
brigăzilor conduse de Petru Mandriș, IIie Amorări- 
ței, Alexandru Pato, Spiridon Scorpie, Simion Bu- 
descu, loan Nichițelea, Ioan Postelnicu, Traian Pop, 
Gheorghe Nistor și alții care mențin un ritm înalt 
în activitatea de extracție, la lucrările de pregătire 
și deschidere a noilor fronturi, la echiparea și dez- 
echiparea unor locuri de muncă într-un timp cit 
mai redus.

O imagine care domină platforma industrială a 
Uricaniului: construcția impunătoare a viitoarei 
preparații de cărbune.

• LA MINA VALEA DE BRAZI s-a consumat 
un eveniment tehnic in premieră Este vorba des
pre punerea in funcțiune a primei combine de îna
intare pentru săparea galeriei diagonale de aeraj de 
la oriz.ontul 400, spre puțul nr. 7, cea mai impar 
tantă lucrare pentru conturarea sistemului de ae
raj al minei. După cum ne-a relatat ing. Bujor Bog
dan, directorul tehnic al întreprinderii, pentru in
troducerea combinei s-a efectuat un schimb de ex
periență la mina Livezeni — de unde a fost pre
luată combina. Mai mulți specialiști de la tînăra 
întreprindere — Vasile Ciucu, Ioan Catargiu, Ioan 
Streza, Alexandru Farcaș, Octavian Naște s-au de
plasat la Livezeni unde au pjiinit relații deosebit 
de utile din partea brigadierului Mircea Secrieru, 
care s-a deplasat apoi la Valea de Brazi pentru a 
sprijini nou;: brigadă in primul ei șut. Consemnam 
că inițiativa acestui util schimb de experiență a 
aparținut comisiei municipale de creație tebnico- 
științifică, condusă de ing. Gheorghe Davidescu.

„Bucura", cel mai în
drăgit cartier al orașului. 
In ultimii ani, aici au 
prins contur blocuri mo
derne cu peste 400 a- 
partamente și 2000 mp 
spații comerciale la 
parter. Tot aici, ati fost 
date în folosință un ci
nematograf și o scoală 
generală cu 24 săli de 
clasă.

Pagină realizată de 
Ion MUSTAȚĂ 

Ilustrația : 
Al. TĂTAR
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Participarea tovarășului 
NICOLAE CEADȘESCU 

la funeraiiile lui K.U. Cernenko
(Urmare din pag. 1)

Dudaș, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S.

După funeralii, în cadrul 
unei solemnități care a 
avut loc la Kremlin, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat condoleanțe to
varășului Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, altor

conducători de partid și 
de stat sovietici pentru 
pierderea grea suferită 
prin încetarea din viață 
a lui K.U. Cernenko.

Conducătorii de partid 
și de stat sovietici au ex
primat recunoștință pro
fundă tuturor șefilor dele
gațiilor străine care au ve
nit la Moscova pentru a 
participa la funeraliile lui 
K.U. Cernenko și a-i adu
ce un ultim omagiu.

rnemenlo
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Yankeii, I—II; 
Unirea: Insula Wolmi; Pa- 
rîngul: Zorro, I—II.

LONEA: Măsuri pre
ventive.

ANINOASA: Asocia
tul.

VULCAN — Luceafă
rul: Locotenent Cristi
na.

LUPENI — Cultural: 
Prindeți și neutralizați.

URIC ANI: Salutări
cordiale de pe Terra.

TV
20,00 Telejurnal.
20,15 România de azi, 

România de mîine.
— Documentele Con

gresului al XIII-lea 
al partidului — 
platformă electora
lă a Frontului De
mocrației și Uni

tății Socialiste. 
Dezvoltarea armo
nioasă, echilibrată 
a economiei pe în
treg teritoriul țării. 

20,40 Studioul tineretului. 
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea pro

gramului.

RADIO

13,00 De la 1 la 3. 15.00 
Club univers 20. 16,00 Bu
letin de știri. 16,05 Cintec 
mîndru pentru țară — 
moment folcloric.
Radiogazeta
16,55 Sfatul
17,00 Buletin
17,05 Alegeri 
Te apăr și te
mea — program muzical. 
18,00 Orele serii. 23,00 
Bijuterii muzicale. 23,25- 
23,30 Buletin de știri.

16,25 
economică, 
medicului, 
de știri. 

1985. 17,35 
cînt, patria

întîlnire între 
Mihail Gorbaciov și 

conducătorii delegațiilor de 
partid și de stat ale țârilor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— Agenția TASS relatează 
că la 13 martie a avut loc 
la Kremlin o întîlnire în
tre Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., și conducătorii 
delegațiilor de partid și 
de stat ale țărilor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, aflați la Mosco
va în legătură cu funerali
ile lui K.U. Cernenko.

La întîlnire din partea 
României a participat to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Participanții la întîlnire 
au făcut un schimb de pă
reri cu privire la proble
mele actuale ale construc
ției socialiste, pregătirea 
viitoarelor congrese ale 
partidelor frățești, situa
ția internațională actuală. 
S-a exprimat hotărîrea co
mună de a se perfecționa

și în viitor colaborarea po
litică multilaterală, coope
rarea economică, ideolo
gică și în alte domenii.

In cadrul întîlnirii, s-a 
reafirmat năzuința state
lor participante la Trata
tul de la Varșovia de a 
milita cu consecvență și 
într-un spirit constructiv 
pentru slăbirea încordării 
în lume, înlăturarea peri
colului unui război nucle
ar, adoptarea de măsuri 
eficiente de dezarmare, în 
primul rînd nucleară, ne. 
admiterea militarizării cos
mosului. S-a subliniat că, 
în condițiile situației in
ternaționale complexe, do- 
bîndesc o însemnătate deo
sebită, întărirea unității 
și coeziunii țărilor frățești, 
intensificarea coordonării 
acțiunilor lor pe arena in
ternațională.

Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordi
alitate și unanimitate.

Convorbire între Erich Honecker 
și Helmut Kohl privind relațiile 

dintre R.D.G. și R.F.G.
MOSCOVA 13 (Agerpres) 

— Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., 
și Helmut Kohl, cancela
rul federal al R.F. Germa
nia, aflați în capitala so
vietică pentru a participa 
la funeraliile lui K.U. Cer
nenko, au avut o convor
bire în cadrul căreia au 
fost examinate stadiul și 
posibilitățile de dezvolta
re a relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., precum și pro
bleme internaționale ac
tuale — anunță agențiile 
A.D.N. și D.P.A. S-a apre
ciat reciproc că trebuie să 
se depună toate eforturile

INTR-UN INTERVIU 
ACORDAT ZIARULUI 
SAUDIT „AL-ITIHAD" și 
reluat de agenția QNA, 
Bruno Kreisky, vicepre
ședinte al Internaționalei 
socialiste, a declarat că 
este necesară convocarea 
Urgentă a unei conferințe 
internaționale de pace în 
problema Orientului Mij
lociu, la care să participe

toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, 
precum și U.R.S.S. și 
S.U.A.

IN CADRUL SCRUTI-

Pe tot
TOKIO 13 (Agerpres). 

— Ca urmare a ninsorilor 
abundente căzute în aceas
tă iarnă în Japonia, peste 
80 de persoane și-au pier
dut viața, iar numeroase 
altele au fost rănite — se 
spune într-un comunicat 
oficial difuzat la Tokio.

NULUI PREZIDENȚIAL 
DE LA 17 MARTIE, Parti
dul Comunist din Grecia 
va vota în favoarea candi
datului partidului Miș
carea Socialistă Panelenă 
(PASOK), Christos Sart- 
zetakis, se arată într-Un 
comunicat al C.C. al
P.C.G., dat publicității la 
Atena.

pentru a se dezvolta și 
extinde, pe baza tratatu
lui existent, relațiile dintre 
R.D.G. și R.F.G., în inte
resul păcii și stabilității în 
Europa.

Cei doi interlocutori au 
relevat că inviolabilitatea 
frontierelor și respectarea 
integrității teritoriale și 
a suveranității tuturor sta
telor din Europa în cadrul 
actualelor lor granițe 
constituie o condiție fun
damentală a păcii.

Erich Honecker și Hel
mut Kohl au apreciat că, 
în momentul de față, dia
logul politic și colaborarea 
dintre Est și Vest au o 
mare însemnătate.

globul
Avalanșele de zăpadă și 
alunecările de teren, înre
gistrate mai ales în regi
unile din nordul și nord- 
vestul țării, au provocat 
însemnate pagube mate
riale.

JAKARTA 13 (Agerpres). 
— După cum informează 
agenția France Presse, un 
grup de oameni de știință 
indonezieni, britanici,
australieni și olandezi au 
descoperit, într-o rezerva
ție forestieră din Sulawesi 
(Indonezia), 140 de specii 
de păsări zburătoare ne
cunoscute.

A

Cotele
Cîteva aspecte sînt — cre

dem — necesare pentru 
debutul acestor rînduri. 
Faptul că numărul specta
torilor a crescut (față de 
duminică) cu peste 2 000: 
de pe la jumătatea repri
zei secunde s-au „reaprins" 
în tribunele stadionului 
„Jiul" cîntecele de bucu
rie ale suporterilor, urma
re firească a „spectaco
lului fotbalistic" susținut 
de jucătorii noștri, an
trenați de Viorel Mateia- 
nu.

Entuziasmul, cu care cei 
circa 12 000 de spectatori 
i-au ovaționat în final pe 
jucătorii Jiului, este pe de
plin justificat. Ei au ur
mărit, pentru a doua oară 
consecutiv, o autentică 
demonstrație de fotbal- 
spectacol. Joc în viteză, țe
sături de pase derutante, 
devieri ca la... biliard, de-

„Jiului44 în
marcări uluitoare pen
tru... adversar, șuturi din 
toate pozițiile și — ce-i 
mai important ! — dăruire 
totală timp de... 95 de mi
nute (socotind și prelungi

continuă creștere
După două situații favora
bile (la lovitura de colț 
executată de Băluță și la 
șutul în bara transversală, 
trimis de Varga) în minute
le 15 și 18 arbitrai Radu
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rile !). Și, în final, o victo
rie superbă, o victorie im
portantă pentru configu
rația clasamentului.

Partida a debutat cu 
atacuri în forță ale jucăto
rilor de la Jiul. După oca
zia din minutul 2 (ezitare 
Benone Popescu), minutul 
4 consemnează prima (și 
ultima !) situație pericu
loasă la poarta lui Homan, 
care însă parează foarte 
bine, înlăturînd pericolul 
creat de atacanții oaspeți.

Rezultatele etapei a XX-a
In etapa a 20-a a campio

natului diviziei A Ia fot
bal s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Jiul
Petroșani — A.S.A. Tg. 
Mureș 2—0 (1—0); F.C. 
Baia Mare — Steaua 0—1 
(0—0); F.C. Argeș Pitești 

— Gloria Buzău 1—1 (1—0); 
Sportul studențesc — 
F.C.M. Brașov 1—0 (0—0); 
S.C. Bacău — Universita
tea Craiova 2—0 (0—0);
Chimia Rm. Vîlcea — Po
litehnica Timișoara 0—0;

Rapid ■— F.C. Bihor Ora
dea 1—0 (0—0); F.C. Olt 
— Politehnica Iași 2—1 
(2—1); Corvinul Hune
doara — Dinamo 2—2 
(1—0).

In clasament conduce 
echipa Steaua, cu 34 punc
te, urmată de formațiile 
Dinamo — 32 puncte, Spor
tul studențesc — 29 punc
te și Universitatea Craio
va — 24 puncte.

Viitoarea etapă se va 
disputa sîmbătă, 16 mar
tie.

(Agerpres)

Matei (București) dovedeș
te că este depășit de joc. 
La neregularitățile comi
se (în careu !) asupra lui 
Benone Popescu și Stana 
face semne ca... jocul să 
continue !? Primul gol se 
înscrie în minutul 32 : 
la o acțiune prelungită de 
atac, Lăsconi preia mingea 
pe piept, șutează puternic... 
în bară, mingea îi revine 
și — cu toată opoziția lui 
Ișpir — înscrie pe lîngă 
Varro, 1—0. In cele patra 
minute de prelungiri, 
acordate pentru tragerile 
de timp ale oaspeților, 
jucătorii noștri mai au do
uă situații favorabile — 
prin Benone Popescu și 
Szekcly — rămase însă fără 
efect pe tabela de marcaj.

Deabia reîncepută par
tida și arbitrul de centru 
face o nouă gafă de... în
cepător: Varga, deși faul
tat, reușește să-1 deschidă 
pe Lăsconi, dar, în mo
mentul șutului, arbitrul 
fluieră, acordînd fault, ig- 
norînd astfel legea avanta
jului care se impunea. In 
minutul 53, Petre Grigore 
(foarte bun în meciul de 
ieri) se intercalează în 
atac, dar ratează o nouă

ocazie foarte bună.
In timp ce jucătorii din 

Tîrgu-Mureș caută să li
miteze scorul prin... dega
jări ale balonului în tribu
ne, fotbaliștii antrenați de 
Viorel Mateianu „desenea
ză" pe gazonul stadionului 
adevărate... dantelării fot
balistice care — începînd 
din minutul 60 — stîrnesc 
ropote de aplauze. Și, lucru 
de care nu ne mai amintim 
să se fi întîmplat, tribune
le cîntă — în stil engle
zesc — pînă la fluierul fi
nal.

Pe fondul acestei super
be ambianțe, minutul 77 
aduce și al doilea (atît de 
meritat 1) gol: la un cor
ner executat de pe partea 
dreaptă, de către Stana, 
mingea ajunge pe partea 
opusă la Grigore Petre, 
recentrare, peste apărarea 
adversă, și Mircea Popa 
(prezent pe tot terenul !) 
înscrie, imparabil, cu 
capul, pecetluind o victo
rie fără drept de apel.

Consemnăm astfel o no
uă victorie ! Cu cotele sa
le în continuă creștere, 
„Jiul" urcă astfel mai de
parte. In clasament, în sca
ra valorică a fotbalului 
nostru, în inimile noastre 
de suporteri. Vă mulțumim, 
băieți ! Iți mulțumim, Ma
teianu !

JIUL: Homan — V. Po
pa, M. Popa, Florescu, Gri
gore Petre — Stana (din 
min. 83, Călin), Szekely, 
Varga — Benone Popescu, 
Lăsconi (din min. 73, Sălă- 
gean), Băluță.

Alexandru TATAR

întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează urgent pensionari limită de vîrstă, 
apți pentru subteran, avînd calificarea de 
maiștri, ingineri sau subingineri, ca instruc
tori pentru instruirea nou-incadraților în 
muncă.

încadrarea, conform Decretului 445/ 
1978 și retribuirea, conform Legii 57/1974 și 
Decretului 335/1983.

Informații suplimentare la biroul
O.P.I.R. al întreprinderii.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și rudele anunță cu adincă du
rere încetarea din viață a scumpului lor soț, tată și 
bunic

OPRINOC IOAN
Inmormîntarea are loc azi, ora 16, din strada 

Morii nr. 21 Petroșani. (3408)

FAMILIA cu același zbucium sufletesc readuce 
în gîndurile foștilor lui prieteni și colegi că se îm
plinesc 6 luni de cînd bunul nostru fiu, soț și tată 

ARDELEAN LUCIAN 
nu mai este lîngă noi. Chipul lui drag îl păstrăm 
veșnic in inimile noastre. (3392)

PASTRINDU-I vie amintirea, familia amintește 
că se împlinesc 9 ani de îa decesul iubitei noastre 

SZELLAN PIROȘKA 
soție, mamă și bunică.

Lacrimi fierbinți îi însoțesc veșnic amintirea.
(3409)
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