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Rodnic sfirsit de săptămînâ 
in munca minerilor

Sfîrșitul de săptămînă a fost deosebit de rod
nic pentru minerii de la Lonea, Dîlja, Livezeni, A- 
ninoasa, Bărbăteni și Uricani, care au extras, îm
preună, suplimentar sarcinilor de plan într-o sin
gură zi, peste 8 000 tone de cărbune cocsificabil și
energetic.

+ De la cele două în
treprinderi furnizoare de 
cărbune cocsificabil — 
Uricani și Bărbăteni — 
au fost livrate cocseriilor 
peste 1 600 tone de cărbu
ne.

Cu cete aproape 
3 000 tone de cărbune ex
trase suplimentar, la sfîr- 
șitnl săptămînii trecute, 
minerii de la Lonea au 
recuperat aproape inte
gral minusul înregistrat în 
prima jumătate a acestei 
luni. La realizarea acestui 
succes merite deosebit re
vin minerilor frontaliști 
din brigăzile conduse de 
Grigore Fatol, Iosif Bucur, 
Grigore Mîndruț, Florea

O contribuție dc scamă la realizările sectorului 
VIII al I.M. Vulcan o au și membrii brigăzii conduse 
de Emil Teliman. In imagine șeful de schimb Ilie 
Predescu si ortacii săi Gheorghe Caunic și Gheorghe 
Astefoanei.

Prin reducerea consumurilor specifice, 
mai multă energie electrică

încă din primele luni a- 
le acestui an, la U.E. Paro- 
șeni s-a acționat intens 
pentru transpunerea în via
ță a măsurilor luate de 
conducerea colectivă pri
vind creșterea cantității de 
energie electrică și termi
că. Sporirea gradului de 
încărcare a grupurilor e- 
nergetice, scurtarea terme
nelor de reparații Și acor
darea unei atenții deose
bite modului în care aces
te reparații se execută (aici 
merită menționat faptul că, 
pînă la această dată, s-a 
realizat integral volumul de 
lucrări de reparații plani
ficate, atît în regie proprie,
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Anton, Ion Boteanu și 
Gheorghe Lipsa din sec
toarele III și IV care ra
portează, de la începutul 
anului, însemnate plusuri 
la producția fizică de 
cărbune.

+ Dăruindu-se exem
plar, minerii de la Ani- 
noasa au reuși1 să recu
pereze la sfîrșitul săptă
mînii trecute aproape 1 500 
tone de cărbune din mi
nusul înregistrat în prima 
jumătate a lunii septem
brie.

Peste 2 000 tone de 
cărbune au extras supli
mentar într-o singură zi, 
împreună, minerii de la 
Dîlja și Livezeni.

cît și cu terți executanți) 
au condus la rezultate ce 
se concretizează în 
68 253 000 KWh produși în 
primele opt luni ale lui 
1985. O comparație semni
ficativă ce denotă că efor
turile colectivului au fost 
răsplătite : comparativ cu 
perioada similară a anului 
trecut, plusul de energie 
electrică pulsat do U.E. Pa- 
roșeni în sistemul energe
tic național este de 
12-' 556 000 KWh.

O cifră care vorbește de la 
sine despre modul în care 
s-a acționat chiar și atunci 
cînd — ne referim la con
dițiile grele din iarna a- 
ccstui an — capriciile vre
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Depășiri 
de plan 

la investiții 
miniere

Minerii sectorului XI in
vestiții de la I.M. Livezeni 
au realizat în primele opt 
luni din acest an la lucră
rile de deschideri însem
nate depășiri ale sarcini
lor de plan. Dăruindu-se 
exemplar în muncă, bri
găzile conduse de Constan
tin Poroșniuc, Mircea Se- 
crieru și Arpad Farcaș an 
reușit, lună de lună, să 
depășească productivitatea 
muncii cu 0,16 mc pe post, 
contribuind în acest fel la 
realizarea sarcinilor de 
plan pe primele 8 luni la 
nivel de sector în propor
ție de 113,4 la sută. Rezul
tate la fel de bune au ob
ținut minerii acestui sector 
și în prima jumătate a lu
nii septembrie.

j Institutul de Mine s-a deschis ieri

! Noul an de învățămînt superior minier
l Ieri dimineața la Insti- 
? tutui de Mine din Petro- 
I șani a avut loc o adunare 
ț festivă consacrată deschi- 
1 derii noului an de învă- 
’ țămînt superior minier, 
| eveniment aflat sub pu- 
i ternica impresie a cuvîn- 
, tării tovarășului Nicolae 
1 Ceaușescu, secretarul ge- 

neral al partidului, la 
1 marea adunare populară 
J din municipiul Iași, cu 
\ prilejul deschiderii noului 
L an de învățămînt. La adu- 
J narea festivă din aula ins. 
' titutului au participat to- 
| varășii Romulus Dragoș, 
1 secretar al Comitetului 
< municipal de partid, Iu- 
’ lian Costescu, director ge- 
ț neral al Combinatului Mi- 
l nier Valea Jiului, repre- 
i zentanți ai Ministerului E. 
> ducației și Invățămîntu- 
l lui, Ministerului Minelor 
i și a) U.A.S.C.R., ai în- 
? treprinderilor miniere, 
J institutelor de cercetare

mii păreau să pună sub 
semnul întrebării realizarea 
sarciniloi de m ; u ■ 
și dîrzenia oamenilor au 
fost însă mai puternice,
dovadă și cele 271 425 Gcal., 
livrate prin sistemul
de termoficare a munici
piului, cantitate cu peste 
22 mii Gcal. mai mare 
decît cea produsă în lunile 
similare ale lui 1984.

Un fapt semnificativ pe 
care l-am reținut din dis
cuția purtată cu ing. Ale-

Gh. OLTEANU

(Coblinuare în pag a 2-a)

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, luni, 
16 septembrie, a sosit la 
București, președintele Re
publicii Indonezia, genera
lul Suharto, care, împreu
nă cil doamna Tien Suhar
to efectuează o vizită ofi
cială de prietenie In ța
ra noastră.

Vizita șefului statului in
donezian în țara noastră, 
moment important în dez
voltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări și po
poare, constituie o expresie 
a cursului ascendent al re
lațiilor româno-indoneziene, 
o ilustrare a dorinței comu
ne de a le conferi noi di
mensiuni în interesul reci

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 16 
septembrie, convorbirile o- 
ficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii In
donezia, generalul Suharto.

In timpul convorbirilor, 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Suharto au 
apreciat că în ultimii ani 
raporturile româno-indone
ziene au cunoscut noi pro
grese, avînd la bază prin
cipiile trainice ale egalită
ții, respectului suveranității 
și independenței, neameste
cului în treburile interne și

și proiectare, ai altor ins
tituții din municipiu, ca
dre didactice universitare 
și numeroși studenți.

Noua etapă de învăță
mînt superior minier, re
marca prof. univ. dr. ing. 
Dumitru Fodor, rectorul 
Institutului de Mine, în
cepe în anul cînd întrea
ga noastră națiune a săr
bătorit două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului, eveniment ca
re a inaugurat cea mai 
rodnică epocă din istoria 
patriei, bogată în înfăp
tuiri mărețe indisolubil 
legate de numele și acti- 
tivitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „Este necesar 
să facem totul pentru ca, 
în noul cincinal, să.înfăp
tuim neabătut hotărîrile 
Congresului al XIII-lea 
al partidului privind dez (Continuare in pag a 2-a)

proc, al cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării interna
ționale.

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește.

...La ora 11,15, aeronava 
cu care a călătorit șeful 
statului indonezian a ateri
zat.

Xn întîmpinarea înalților 
oaspeți au venit președinte- 
le Nicolae Ceaușescu și tq- 
varășa Elena Ceaușescu.

Erau prezenți Constantin 
Dăscălescu, primul minis
tru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, 
membri ai Consiliului de 
Stat și ai. guvernului, ge
nerali, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față ambasa-

avantajului reciproc.
S-a apreciat, totodată, Că 

potențialul economic, teh
nic și științific, în continuă 
creștere, al României și 
Indoneziei oferă mari po
sibilități pentru intensifi
carea schimburilor comer
ciale, pentru dezvoltarea 
unei mai largi colaborări și 
cooperări reciproc-avanta- 
joase, îndeosebi într-o se
rie de sectoare economice 
importante, de interes co
mun — cum sînt industria 
extractivă, petrochimică, 
industrializarea lemnului, 
construcțiile de mașini, a- 
gricultură și altele. In a- 

voltarea forțelor de pro
ducție, creșterea mai pu
ternică a productivității 
muncii, a eficienței în 
toate domeniile, deoarece 
numai pe această bază 
vom avea toate condițiile 
necesare atît pentru dez
voltarea bazei tehnico-m i. 
teriale, cit și pentru ridi
carea nivelului de viață, 
material și spiritual, al 
poporului — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, în euyîntarea ros
tită cu prilejul deschiderii 
noului an de învățămînt 
1985—1986. „In acest ca
dru, învățămîntul, cerce
tarea științifică trebuie 
să ocupe un loc și mai 
important. Nu putem în
făptui obiectivele din 
noul cincinal, obiectivele 
stabilite in perspectivă 
pentru trecerea spre co
munism fără a pune la 
baza întregii noastre acti

dorul României în Indo
nezia și ambasadorul Indo
neziei în țara noastră.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au întîmpinat 
cu deosebită cordialitate, 
la coborîrea din avion, pe 
președintele Suharto și pe 
doamna Tien Suharto.

Cei doi președinți și-au 
strîns cu căldură mîinile. 
Tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Tien Suharto 
s-au salutat cu cordialitate.

O gardă militară, alinia
tă pe aeroport în cinstea 
sosirii înaltului oaspete, a 
prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Conco-

(Continuare în pag. o 4-a) 

cest cadru a fost eviden
țiat rolul important pe ca
re îl are realizarea unor a- 
corduri de lunga 
durată care să" 
confere stabilitate și per
spectivă raporturilor econo
mice dintre cele două țărî/ 
inclusiv în ce privește co
operarea pe terțe piețe.

A fost exprimată do
rința comună de a se ac<- 
ționa pentru amplificarea 
legăturilor bilaterale pe 
multiple planuri, în spiri
tul Declarației comune ro
mâno-indoneziene adoptată

(Continuare în pag. a 4-a) 

vități, în toate domeniile, 
cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane in ge
neral". Pe baza experien
ței bune obținute în in
struirea și educația stu
denților, în integrarea în- 
vățămîntului cu practica 
și cercetarea științifică, 
noul an universitar s-a 
deschis cu hotărârea u- 
nanimă de a se realiza 
o calitate superioară în 
procesul de pregătire a 
specialiștilor în minerit, 
•proces determinat de dez
voltarea și modernizarea 
industriei extractive, de 
sarcinile stabilite dc Con
gresul al XIII-lea al parti
dului. In cadrul practicii 
productive, desfășurată 
pentru cea mai mare par
te a studenților în regim

Tiberiu SPĂTAKU
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Din viața organizațiilor U.T.C. | 

Tinerii, producția și
timpul

1 lulius Beleiu, secretarul 
î Comitetului U.T.C. al mi- 
I nei Lupeni, ne prezintă 
I cîteva din acțiunile iniția

te în ultimul timp de or
ganizația de tineret a mi
nei.

• 20 de uteciști din 
cadrul atelierelor mecanic 
și electric (organizațiile 
13 A șj 13 B) au partici
pat, la sfîrșitul lunii au
gust, la curățirea fluxului 
de transport al cărbune
lui din panoul 5—6, sec
torul III dînd, totodată, o 
substanțială mînă de aju
tor și la montajul latera
lelor de la transportoare. 
Petre Vlaicu, Florea Căti- 
neanu, Adrian Moldovan, 
Ion Țigureanu și An
dras Vass sînt doar cîțiva 
dintre cei care au răspuns 
prezent atunci cînd a fost 
nevoie de ei. Fapta lor 
a fost recompensată cu o 
excursie de patru zile la 
Băile Felix, organizată de 
comitetul U.T.C. al între
prinderii. După fapte, răs
plată pe măsură !

• Recent, tinerii din 
căminul de nefamiliști 
a) minei s-au întâlnit cu 

O formație de muncă cu realizări de seamă în producție: brigada de 
lăcătuși condusă de Mihai Cudalb, din cadrul compartimentului automatizări a! 
I.U.M.P. Foto : Gh. OLTEANU

Prin reducerea consumurilor specifice
(Urmare din pag. I)

xandru Aruncuteanu, di
rectorul U.E. Paroșeni : spo
rurile menționate s-au ob
ținut printr-o permanentă 
atenție acordată reducerii 
consumului specific. Argu
mentând prin cifre, consu
mul specific realizat în 
1985, pînă în luna august, 
este cu 1,03 la sută mai 
mic decît cel din aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Mai concret, el se traduce 
printr-o economie de pes
te 7 milioane KWh. Și con
sumul specific de combus
tibil pentru energia elec
trică în condensație se re

lor liber
Petre Constantin, Erou 
al Muncii Socialiste. Cei 
peste 60 de tineri pre
zenți la întâlnirea cu fos
tul șef de brigadă au a- 
flat, cu această ocazie, 
multe din secretele me
seriei de miner pe care 
vrednicul forhaier de o- 
dinioară le-a împărtășit 
tinerilor care muncesc 
acum în abatajele meca
nizate ale minei.

• Planul la economii 
finanțate al organizației 
a fost realizat în propor
ție de 100 la sută încă î 
din luna august. Uteciș- i 
tii minei au acum în ve- i 
dere depășirea acestuia { 
prin colectarea a încă 10 i 
tone de fier vechi.

• Pe această lună, a- i 
genda de activități a ti- i 
nerilor de la I.M. Lupeni i 
mai cuprinde o excursie i 
pe Valea Oltului, un mi- : 
crospectacol la căminul i 
de nefamiliști și acțiuni \ 
de curățenie în ateliere și i 
în jurul atelierelor meca- i 
nic și electric, ca și în | 
depozitul de lemne.

I 
Grupaj realizat de 

Gheorghe OLTEANU

duce cu 30,01 g combusti
bil convențional/KWh, ceea 
ce se traduce printr-o eco
nomie, față de 1984, de 
17 293 tone cc.

Interlocutorul ne enume- 
ră și cîteva din căile care 
au făcut posibile rezultate
le menționate. Curățirea 
periodică a condensatoare
lor de la turbine, întreți
nerea corespunzătoare a 
turnurilor de răcire, mai 
ales în perioada secetoa
să, controale dese ale insta
lației aflate sub vid, înca
drarea strictă în parame
tri de exploatare a agre
gatelor energetice, optimi
zarea unor scheme tehno

Educația ari 
o permanență a v

deja afirmați pe 
Festivalului Național „Cîn. 
tarea României", dar și 
pe „bobocii" clasei I, Bog
dan Dinu Ștefăneanu, An
dreea Bujorescu, Lucian 
Butuleșcu, copii care vor 
învăța aici, în această u- 
nitate de învățămînt, să 
descifreze minunatele tai
ne ale artei sunetelor.

Vlăstarele noastre, co
piii, vor face totul și în

Ieri, la Petroșani, a avut 
loc festivitatea de deschi
dere a cursurilor secției 
de muzică și artă plasti
că din cadrul Școlii gene
rale nr. 1. Printre pionie
rii prezenți la această im
portantă zi din viața lor 
artistică i-am remarcat 
pe Alina Bejenaru, Ra
mona Popescu, Gabriela 
Apetroaiei, Nadia Paladi, 
Daniel Brînzea, pionieri

hui an de
(Urmare din pag. 1)

de încadrat în întreprin
deri, studenții Facultății 
de Mine au extras peste 
42 000 tone de cărbune și 
minereuri, iar cei de la 
Facultatea de Mașini și 
Instalații Miniere au rea
lizat lucrări în valoare de 
peste 5 milioane lei. Sem
nificația acestor rezultate 
sporește prin contribuția 
cercetării științifice a ca
drelor didactice (51 de te
me cu o valoare de pes
te 4,5 milioane lei) și stu
denților. Noul an de învă
țămînt superior minier se 
deschide în anul cînd ba
za materială a Institutu- 

logice la grupurile 1, 2 și 
3, obținîndu-se astfel o elas
ticitate mai mare în ex
ploatare și — nu în ulti
mul rînd, a ținut să subli
nieze directorul uzinei — 
accentul pus pe pregătirea 
profesională a personalului 
au fost principalii factori 
prin care s-a redus consu
mul de combustibil con
vențional, paralel cu obți
nerea de sporuri la ener
gia electrică și termică 
furnizată.

Iar pentru că directorul 
uzinei accentua pe unul 
din factori — pregătirea 
personalului, în speță, am 
reținut și cîteva nume ale

■ »

învățămînt superior minier
lui de Mine a crescut cu 
noi laboratoare moderne 
și un amfiteatru, însu- 
mînd 7 000 m.p., asigurînd 
condiții superioare pentru 
desfășurarea unor activi
tăți de înalt nivel știin
țific șj tchnic-aplicativ.

In cadrul adunării fes
tive au vorbit prof. dr. 
Kecs Wilhelm, studentul 
din anul I Ion Pocovnicu, 
studentul Login Berende, 
președintele Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de 
Mine. Au mai luat cu- 
vîntul tovarășii Romulus 
Dragoș și Iulian Costescu, 
evidențiind că dezvoltarea

FAZAKAȘ IOAN, Vul
can : Nu aveți motive să 
vă considerați nedreptățit. 
Ne-am interesat la I.M. 
Vulcan și am aflat că ați 
fost solicitat de la vechea 
unitate prin transfer la ce
rere, iar aceasta a fost de 
acord cu transferul în in
teresul serviciului. Natura 
transferului (la cerere sau 
în interesul serviciului) cs- 
t? hotărîtă de unitatea no
uă care încadrează și nu 
de cea veche de la care 
persoana pleacă. Transfe
rul astfel perfectat rămîne 
valabil, serviciul personal 
din unitate neavînd posibi
litatea să facă vreo modi
ficare așa cum pretindeți. 
Deci, în cazul dv, s-a per
fectat transferul la cerere 
(art. 11, lit. b din Legea 
nr. 1/1970).

MAXIM GHEORGHE, 
Lupeni: Potrivit dispoziți
ilor Decretului nr. 246/1977, 

unor muncitori permanent 
preocupați de dorința de 
autodepășire pe tărîm pro
fesional. Este cazul ture
lor conduse de Nicolae Ga
vrila, Gheorghe Munteanu 
și Bella Reiz, al lăcătușilor 
și electricienilor Carol 
Dornic, Ion Drăghici, Dra- 
gomir Lucaci, Traian Albu, 
Aurel Bolosin și Titu Biro, 
care își găsesc timp, după 
orele de program, să răs
foiască literatură de spe
cialitate pentru a fi în pas 
cu noutățile din domeniul 
în care lucrează și pe care 
le cere modernizarea con
tinuă a instalațiilor uzinei.

municipiului
acest an școlar spre a îm
bina armonios matemati
ca și f:zica, limba română 
și istoria cu arta, formîn- 
du-se astfel, sub îndru
marea plină de pasiune a 
cadrelor didactice, ca a- 
devărați oameni de cul
tură.

Tot ieri, s-au deschis 
cursurile Școlii populare 
de artă din municipiu.

II. DOBROGEANU

1

mineritului din Valea 
Jiului în cincinalul 1986 
—1990 trebuie să stimule
ze și să coordoneze acti
vitatea de pregătire te
meinică, moral politică și 
profesională a viitorilor 
specialiști în minerit. In
tr-o atmosferă de puter
nică angajare patriotică, 
revoluționară, participan- 
ții la adunarea festivă au 
adoptat o telegramă a- 
dresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui.

alocația de stat pentru co
pii se acordă soțului, iar 
în cazul în care numai so
ția se încadrează în cate
goriile de persoane prevă
zute de lege, cu drept de 
alocație, se acordă aces

Curier juridic
teia. In situația că nu ați 
lucrat pînă acum, iar soția 
are vechime corespunzătoa
re în muncă, aceasta va 
primi alocația pînă aveți 
trei luni vechime de la în
cadrare, după care urmea
ză să o primiți dv. In ca
zul persoanelor cărora le-a 
încetat contractul de mun
că din vina lor, în condi
țiile în care, potrivit le
gii, vechimea în muncă se

Controlul de calitate al produselor executate de
I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni se efectuează cu maximă 
răspundere de echipa condusă de Valeria Becsuk.

Instantaneu de mun
că Ia Preparația cărbu
nelui de la Coroești.

Foto: Al. TATAR

întrerupe, alocația se acor
dă numai după 3 luni de 
la data reîncadrării cu con
tract de muncă pe durată 
nedeterminată, iar pentru 
următoarele 6 luni cuantu
mul alocației se reduce cu 
50 la sută. In aceste situații 
soția nu este îndreptățită 
să primească alocația.

NEGOI IOAN, Petroșani: 
Conform îndrumărilor me
todologice nr. 1414/1978, 
pentru pensionarii neînca- 
Ărați în muncă, la calcu
larea costului biletelor pen
tru stațiunile de tratament 
sau odihnă se are în vede
re pensia din momentul 
cînd se face calculul, mai 
puțin pensia suplimentară.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

yp infoptnorr
l 
I 
l
I

CONSTRUCTORII din 
cadrul brigăzii nr. 4 Lu
peni — Valea de Brazi a 
I.A.C.M.M. vor finaliza în 
curînd lucrările la stația 
de degazare de la I.M. Băr- 
băteni. In incinta aceleiași 
întreprinderi se desfășoară 
lucrări de extindere a in-

g stalației complexe de dis- 
I pecerizare, prin care mina 
I își va spori zestrea tehni- 
I că. (V.S.)

a mbm «m mb bmm m»

MAI MULȚI tineri ute
ciști de la I.C.P.M.C. au 
participat la realizarea u- 
nui proiect de cercetare- 
proiectare în afara orelor 
de program. Cei peste 40 000 
lei încasați pentru acest 
proiect, realizat prin mun
că patriotică, vor fi livrați 
în contul Comitetului Jude
țean U.T.C. Hunedoara, i

frumusețile de nedescris o- 
ferite de fauna și flora a- 
cestui monument al natu
rii care se află la vărsarea 
Dunării în Marea Neagră.

DESINCRONIZARE. Cum 
a început școala, unul din
tre cinematografele din cen
trul municipiului 
mează filmul
„Mușchetarii în vacanță". 
Vorba aceea, „mai bine mai 
târziu..." (A.H.)

progra- 
românesc

EXCURSIE. In perioada 
13—22 septembrie, un grup 
de 18 tineri de Ia I.G.C.L. 
Petroșani vor petrece zile 
de neuitat în Deltă. Cu a- 
cest prilej ei vor admira

CINEMATECA. Cinefilii 
din Petroșani pot viziona, 
mîine, de la ora 18, pelicu-

la franceză „Vaporul Iui 
Emil" în cadrul programu
lui de cinematecă, pe care 
il oferă in fiecare săptă- 
mînă iubitorilor celei de a 
șaptea arte, cinematogra
ful „7 Noiembrie" din Pe
troșani, iar joi, de la ace
eași oră, filmul american 
„Spionaj în deșert".

PLANETA ȘAH. 
chioșcurile de difuzare 
presei a apărut o carte
marcabilă pentru amatorii 
jocului de șah. Este vorba 
de Almanahul estival „Li-

In
a

re-

teratura și jocurile minții 
Planeta șah". (V.S.)

TĂBLIȚE. Un nou mo- 
,del de tăblițe indicatoare 
de trasee au apărut pe par
brizele autobuzelor A.U.T.L. 
Scrise stîngaci „de mînă", 
putem să admirăm formu
lări de genul : „/ 
P. VCT", ceea ce pare 
însemne „Aeroport — 
ța Victoriei". Atenție 
tăblițe ! (M.B.)

PESTE ZECE TONE 
struguri au fost vînduți, 
săptămîna trecută de către 
unitatea nr. 18 C.P.V.LL.F.

din Vulcan, cantitate adusă, 
prin srădania gestionarului 
Gheorghe Floroiu, tocmai 
dc la Rîmnicu Vîlcea. Am 
mai fost informați că în a- 
ceste zile se vor pune la 
dispoziția cetățenilor im
portante cantități de legu- 

Aeroport 1 me fructe din recolta a- 
cestui an. (Gh. O.)să

Pia- 
la

de

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

i
I
I
I
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Plutonul fruntașilor
se menține compact

MECANICA ORĂSTIE —
3 IUL PETROȘANI 2—3 
(0—1). Minutul 70. Un-doiul 
reușit între Mulțescu și 
Băluță se soldează cu o 
pasă înapoi pentru Găman, 
care, cu un șut năprasnic, 
în dreapta lui Horvath, ri
dică scorul la 3—0 în fa
voarea oaspeților. Diferență, 
care' oglindea plusul de ex
periență și capacitate teh
nică ale divizionarei B din 
Vale, organizarea ei tacti
că superioară, deși confrun
tarea în plan fizic a fost 
echilibrată, ba chiar lo
calnicii au căutat să-și con
cretizeze avantajul terenu
lui propriu, prin susținute 
incursiuni spre buturile lui 
Toma. Primele ocazii mai 

>clare au aparținut Jiului, 
prin Neagu (15’) și Mulțescu 
(23’), dar cel care avea să 
deschidă scorul (29’) a fost 
Dosan — la o învălmă
șeală în careul Mecanicii a 
șutat fără speranțe pentru 
Horvath : 1—0. Replica ad
versarilor nu s-a lăsat aș
teptată, cu un minut înain
te de pauză, după o acțiu
ne pe aripa dreaptă, Cisti- 
an a șutat puternic, dar, 
eu o robinsonadă saluta
ră, Toma a respins în cor
ner.

La reluare, încurajată de 
frenetica sa galerie, Jiu] 
păstrează inițiativa, în min. 
55, Băluță și Mulțescu își 
asumă roluri de finalizatori, 
dar ca și peste 3 minute, 
portarul Horvath s-a ales 
doar cu emoții. In min. 60 
însă, Dosan, a cărui reve
nire în formă oferă „plăcii 
turnante” mobilitate în 
funcție de faze, a lobat un 
balon peste Horvath: 2—0. 
Zece minute mai tîrziu, 
conlucrarea dintre Mulțes
cu și Băluță a fost concre
tizată de Găman: 3—0, a- 
șadar, Jiul și-a asigurat 
victoria prin „artileria” de 
la distanță. Scorul de forfait 
a ambiționat „unsprezece- 
le“ din Orăștie; mai întîi 
Buzduga a respins un ba

Poligonul de tir cu arcul din Aninoasa a fost 
si in acest an gazdă ospitalieră pentru concursurile 
organizate sub egida federației de specialitate din 
țara noastră. Foto : T. TRIFA

Handbal, divizia B ^tineret)
UTILAJUL-ȘTIINȚA PE

TROȘANI — MINERUL II 
CAVNIC: 18—24 (8—11)1 
Cuvintele din titlu sînt 
concluzia după meciul de 
duminică, desfășurat pe 
terenul C.S.Ș. Petroșani, în 
fața ' vechilor și statornici
lor iubitori ai handbalului. 
Este adevărat, combinata 
antrenată de profesorul Po- 
lifronie a întîlnit o echipă 
superioară ca valoare și ca 
individualități. Dar tot a- 
tît de adevărat este că 

lon de pe linia porții, la ur
mătorul atac Mecanica a 
redus din handicap prin 
Ureche: 3—1.

Sfîrșitul partidei se anun
ță incandescent, dar în li
mitele sportivității, parti
da ia aspectul unei partide 
pugilistice, în care adver
sarii renunță la gardă; în 
min. 86 Toma se declară 
bătut în fața șutului lui U- 
reche, dar Neagu respinge 
în extremis; cu două minu
te înainte de final Vătafu

FOTBAL, DIVIZIA B 3

pecetluiește scorul : 3—2.
Victoria Jiului, a treia în 
deplasare, confirmă omo
genizarea intercomparti- 
mentală, precum și integra
rea nou-veniților, între ca
re Buzduga impresionează 
prin constanță. Dacă apă
rarea este fermă, bine gru
pată și compartimentul me
dian exprimă stilul de joc 
al echipei, nu aceleași lu
cruri măgulitoare se pot a- 
firma întotdeauna despre 
înaintare, care simte încă 
lipsa omului de gol. Din 
formația învingătoare s-au 
remarcat Neagu, Buzduga, 
Băluță, Dosan și desigur 
intrenorul-jucător Mulțescu. 
Cum de acum Jiul va ieși 
insă în afara granițelor ju
dețului, iar candidatele la 
supremație în seria a 111-a, 
F.C. Maramureș, Olimpia 
Satu Mare, Gloria Bistrița, 
păstrează tempoul startului 
lansat, se impune o mobili
zare exemplară a fotbaliș
tilor din Petroșani, cu alte 
cuvinte să rămînă lideri 
ai clasamentului adevăru
lui.

JIUL : Toma — V. Popa 
Neagu, Buzduga, Floreseu 
(80’, B. Popescu) — Sz'kcly 
Găman, Mulțescu — Bălu
ță, Pachițeanu, (23’, Lăs- 
coni), Dosan.

loan POPA

băiețij noștri nu s-au mo
bilizat destul, n-au fost la 
înălțimea pregătirii moral- 
volitive cu care ne-au o- 
bișnuit în alte meciuri. Ei 
au luptat mult, dar haotic, 
au pierdut jocul din mînă 
încă din primele minute 
ale partidei, fiind în per
manență conduși pe tabela 
de marcaj. Atacurile pripi
te, neelaborate au transfor
mat partida într-una „de 
ambiție”. Profesorul Poli- 
fronie a „aruncat” în teren

0 lovitură de la 11 metri a
MINERUL LUPENI — 

C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 
(0—0). După cum a început 
această partidă (cu a- 
tacuri susținute ale echipei 
gazdă), cu o ratare a lui 
Vaidasegan, la o excelen
tă centrare a lui Leordean, 
și printr-o „paradă” ex
cepționalii a portarului Ia- 
cobescu, cum de fapt a 
fost întreaga sa evoluție în 
această partidă, (un șut din 
afara suprafeței de pedeap
să a lui Postelnicu) puțini 
din cei prezenți duminică 
pe stadionul „Minerul” se 
așteptau la o partidă atît 

de grea cum a fost aceas
ta.

E adevărat că oaspeții, 
cu cîțiva „divizionari A” în 
formație (Hergane, Murar, 
Titi Nicolae, Cîrciumaru, 

Schneider) au dat o replică 
viguroasă, dar trebuie men
ționat că nici jocul echi
pei din Lupeni nu a stră
lucit, astfel că după acel 
început furtunos echipa 
noastră abuzează de cen
trări înalte care au fost 
„pradă” ușoară pentru înal- 
ții și experimentații fun
dași timișoreni. In min. 25 
apare șj primul contraatac 
mai periculos al acestora, 
la o centrare a lui Schnei
der, Garea reia din voleu

CLASAMENTUL

1. Gloria Bistrița 6 4 2 0 16— 3 10
2. F.C. Maramureș 6 4 2 0 12— 1 10
3. Jiul 6 5 0 1 8— 3 10
4. Olimpia Satu Mare 6 4 1 1 18— 8 9
5. C.S.M. Reșița 6 2 3 1 7— 4 7
6. Minerul Cavnic 6 3 1 2 8— 6 7
7. C.F.R. Timișoara 6 3 0 3 7— 6 6
8. C.I.L. Sighet 6 2 2 2 4— 5 6
9. Minerul Lupeni 6 2 2 2 5— 7 6

10. Aurul Brad 6 2 1 3 6— 7 5
11. Strungul Arad 6 1 3 2 9—10 5
12. Metalul Bocșa 6 2 1 3 8— 13 5
13. F.C.M. U.T.A. 6 2 0 4 7—11 4
14. Mureșul'Deva 6 2 0 4 5— 9 4
15. Mecanica Orăștie 6 1 2 3 11— 15 4
16. Unirea Alba Iulia 6 2 0 4 9—16 4
17. înfrățirea Oradea 6 1 1 4 1— 6 3
18. Armătura Zalău 6 1 1 4 4— 16 3

ETAPA VIITOARE : a Vil-a (22 sept.). F.C. Ma
ramureș — Minerul C’avnic, C.I.L. Sighet — C.F.R. 
Timișoara, F.C.M. U.T.A. — înfrățirea Oradea, Jiul 
Petroșani — C.S.M. Reșița, Mecanica Orăștie — Me
talul Bocșa, Mureșul Deva — Strungul Arad, 
Armătra Zalău — Unirea Alba Iulia, Olimpia Satu 
Mare — Aurul Brad, Gloria Bistrița — Minerul 
Lupeni.

Breviar
FOTBAL, campionatul 

județean: Preparatorul
Petrila — Constructorul 
Hunedoara 0—0, Avîntul 
Hațeg — Minerul Bărbă- 
teni 2—0, Utilajul Petro
șani — Minerul Aninoasa 
5—0 I C.F.R. Petroșani — 
Minerul Uricani 0—3, 
Voința Ilia — Parîngul

Nu trebuia sâ
tot ceea ce are mai bun 
în lot, dar diferența de va
loare. dintre cele două for
mații și lipsa de concentra
re a coechipierilor lui Dră- 
gan au condus la acest ne
dorit final. Unde este tînă- 
rul student Dicu, după cîte 
știm băimărean, care cu
noștea bine echipa din Cav. 
nic și găsea „resurse” pen
tru a cîștiga punctul pus în 
joc ? Pînă și brigada de 
arbitri din Timișoara a 
pierdut „frîiele” meciului, 

pe lîngă butul din stînga 
lui Grigore. După această 
fază echipa noastră a de
ținut majoritatea timpului 
inițiativa, a atacat susți
nut însă a făcut-o cu 
mijloace mai puțin adecva
te 'driblinguri excesive și 
abuz de centrări înalte) ne
reușind decît rareori să des. 
trame apărarea bine orga- 
zată a oaspeților.

După pauză, atacurile e- 
chipei noastre devin mai 
insistente astfel că apar 
noi ocazii de gol cum sînt 
cele din min. 50 cînd Dina 
execută o lovitură liberă 
directă, dar portarul oaspe
ților reușește să înlăture 
în ultima clipă pericolul 
sau min. 53 cînd, la o fru
moasă execuție tehnică a 
lui Vaidasegan (foarfecă), 
mingea trece pe lîngă bu
tul din dreapta lui Iaco- 
bescu. In min. 71 arbitrul 
Gheorghe Iulian din Brăi
la acordă o lovitură de pe
deapsă echipei din Lupeni 
pe care o transformă cu 
precizie Dina și astfel e- 
chipa gazdă reușește să se 
desprindă pe tabela de 
marcaj.

In min. 75 la o acțiune 
periculoasă a Iui Ionel Po
pa (sub forma care l-a 
consacrat în trecuta ediție 
de campionat, cînd a fost 
una din „viorile” de bază 
ale echipei) acesta trece de 
apărarea adversă și „lo- 
bează” mingea peste por-

Lonea 3—1. Campionatul 
republican al juniorilor : 
Minerul Lupeni — Corvi- 
nul Hun 'doara 0—1.

RUGBY, divizia B : Po
litehnica II Timișoara — 
Utilajul Petroșani 0—18, 
Minerul Lupeni — Dacii 
I.P.A. Sibiu 16—9.

S. BALOI

pierdem !
fluierînd anapoda sau ui- 
tînd să fluiere multe nere
guli (de exemplu apărarea 
permanentă în semicerc a 
oaspeților). Se cere de la 
handbaliștii noștri un mo
ment (mai lung !) de medi
tație, pentru a nu ajunge 
din nou în situațiile din 
finalul- campionatelor tre
cute, cînd ne luptam cu... 
retrogradarea. Sîntem con
vinși că sc poate mai mult 1

Mircea BVJORESCU

dus victoria
tar, dar și peste poartă !

In min; 80 la o greșeală 
a lui Hergane, Mușat, vă- 
zîndu-1 pe portar ieșit, 
trage la poartă de la cir
ca 25 m, dar mingea lo
vește plasa laterală a por
ții apărate de acesta. Me
ciul se încheie cu o ratare 
a lui Schneider care trimi
te din voleu mingea pe lîn
gă poarta echipei mineri
lor.

Ca o concluzie, deși ne 
aflăm doar după etapa a 
Vl-a, ne așteaptă două me
ciuri foarte grele în depla
sare la Bistrița și Deva, a- 
poi derbyul Văii Jiului cu 
Jiul Petroșani. Credem că 
stă în puterea jucătorilor, a 
organelor locale, a factori
lor ce răspund de această 
mult îndrăgită echipă de a 
o ajuta să treacă peste 
greutățile începutului de 
campionat pentru ca „Mi
nerul” șă redevină echipa' 
din ediția trecută cînd la 
Lupeni, în urma unor 
jocuri de calitate, au „ca
potat” multe echipe cu nu
me sonore ale „soccerului” 
divizionar secund. A arbi
trat Gheorghe Iulian din 
Brăila.

Formația gazdă : Grigore 
— Leordean, Dina, Pocșan. 
Tereche, Popa Ionel, Voi- 
cu, Postelnicu (Vizitiu), 
Stoinescu, Vaidasegan, Col- 
ceag (Mușat).

Mircea ClRlPERU

Fotbal, divizia C

Repriza a doua a decis învingătorii
MINERUL PAROȘENI — 

UNIREA SÎNNICOLAUL 
MARE 3—1 (1—1). Lipsită 
de aportul a trei titulari — 
Iordache, Leleșan și Ispir 
— echipa minerilor din Pa- 
roșeni a făcut totuși un 
meci bun în fața fotbaliș
tilor din Sînnicolaul Mare. 
Atacînd în valuri poarta 
oaspeților, jucătorii de la 
Paroșeni reușesc să deschi
dă scorul în min. 38 prin 
Matula, jucător care se 
impune de la o etapă la 
alta. Dornici să încheie cît 
mai repede conturile cu 
adversarii lor, fotbaliștii de 
la Paroșeni se avîntă cu to
ții în atac neglijînd apăra
rea, dînd posibilitatea «oas- 
pețiloi să acționeze pe con
traatac, așa cum au făcut-o 
în min. 43, cînd în urma 
unui contraatac rapid pe

Rezultatul nu reflectă situația 
de pe teren

DACIA ORĂȘTIE — 
MINERUL-STIINȚA VUL
CAN 3—1 (1—0).

Primul gol al partidei se 
înscrie în min. 25, din lo
vitură de la 11 metri a- 
cordată gratuit de arbitru 
la o fază în care un atacant 
al echipei gazdă s-a împie
dicat de Frățilă și a căzut 
în careul de 16 metri. Pî
nă la pauză, fazele alter
nează la ambele porți, dar 
se ratează de o parte și 
alta, în special oaspeții prin 
Topor și Barbu.

Repriza a doua este re
priza în care Minerul-Ști- 
ința atacă cu mijlocașii de 
margine, unde infiltrările 
lui Ene Ciprian și Ceuță 
pun deseori pe picior gre
șit apărarea gazdelor. Și 
totuși, cei care înscriu sînt 
tot gazdele. In min. 60 la o 
fază de atac pe partea stin
gă, soldată cu o centrare 
în careul de 16 m, centrul 
atacant al Daciei înscrie un 
gol imparabil, fără replică

Rugby, diviziaA 

Ce vom face 
acasă ?

RULMENTUL BIRLAD 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 
21—6 (12—3).

Moldovenii s-au impus 
net în fața unei formații 
care, după cum se vede, 
abia a terminat... vacanța. 
Ei bine, așa să fie, odată 
cu anul de învățămînt 
1985/86, favoriții noștri (ca
re au jucat în formula: Lo- 
czico — Ortelecan — Sandu, 
Drumea — Pavel, Ion Flo
rentin -— Mureșan — Pala- 
mariu, Iliev (Bonca), Beză- 
rău, Chiriac, Medragoniu, 
Cătană, Năstase, Dobre ar 
trebui să-și intre în ritm 
și să joace pe stadionul din 
dealul Institutului așa cum 
au făcut-o în campionate
le trecute. Totodată, pe 
lîngă eficiența lui Dobre, 
2 l.p., ar trebui să apară 
cunoscutul Nicușor Nedel- 
cu sau speranța Bezărău, 
care ar fructifica mai bine 
loviturile de picior căzute 
sau cele de pedeapsă, ceea 
ce ne-ar aduce victorii în 
cele două meciuri care ur
mează pe teren propriu, cu 
studenții din București și 
rugbiștii din Pașcani Deci, 
miercuri și duminică, ini
moșii suporteri ai Științei 
(ora 14) pot veni la stadion 
cu speranța că vor vedea 
meciuri frumoase, în care 
favoriții lor vor învinge.

loan Dan BĂLAN 

partea dreaptă reușesc să 
aducă fgalitatea pe tabela 
de marcaj.

După pauză, jucătorii de 
la Paroșeni au intrat pe 
teren hotărîți să întoarcă 
rezultatul în favoarea lor. 
Din numeroasele atacuri 
purtate spre poarta oaspe
ților în cea de a doua par
te a jocului, cele din mi
nutele 52 și 64 s-au în
cheiat cu goluri realizate 
de Boloș și Băltaru.

☆
Un nou succes au obți

nut și juniorii de la Paro
șeni, care au învins dumi
nică pe Unirea Sînnicolaul 
Mare cu 9—0, aflindu-se, 
după cinci etape, neînvinși, 
pe primul loc în serie cu 
un golaveraj foarte bun : 
24—2.

Gh. BOȚEA

pentru portarul Olteanu. La 
acest scor, combinata din 
Vale nu dezarmează, ci din 
contră, e.i.că în contmuare 
cu mijlocașii pe aripi care 
„cară” mereu mingi, în fa
ța buturilor echipei. gazdă, 
soldate mereu cu centrări 
înalte. La o astfel de fază 
min. 70 combinata din Va
le înscrie un gol prin Con
stantin și scorul devine 
2—1. După acest gol, gazdele 
încearcă să mențină rezulta
tul trăgînd de timp, cu 
mingi degajate la întîmpla- 
re. Pe fondul dominării 
oaspeților gazdele înscriu 
al treilea gol, la o dublă 
greșeală de arbitraj. In pri
ma fază, cînd s-a centrat 
de pe partea stingă a fost 
ofsaid, iar în faza a doua 
a fost faultat portarul Oltea
nu, după ce prinsese min
gea (în careul de 6 m por
tarul este suveran în mo
mentul în care a prins 
mingea).

Gh. SPINU
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Vizita oficială de prietenie
în tara noastră>

a președintelui 
Republicii Indonezia 
Ceremonia sosirii

(Urmare diD pas 1)

mitent, în semn de salut, 
*u fost trase 21 salve de 
artilerie.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Suharto au 
trecut in revistă garda de 
onoare.

In continuare, înalților 
oaspeți le-au fost prezenta
te persoanele oficiale ro
mâne.
, Un grup de pionieri ro
mâni și copii indonezieni 
au oferit buchete de flori 
președinților N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Suharto, tova
rășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Tien Suharto.

Solemnitatea sosirii s-a 
încheiat cu defilarea găr- 
«ii de onoare.

. Numeroși bucureșteni 
aflați pe aeroport au făcut

începerea convorbirilor 
oficiale

(Urmare dia pag. D

la Jakarta în 1982, apreci- 
îndu-se că aceasta este în 
interesul și spre binele ce
lor două popoare, al cau
zei păcii, înțelegerii și co
laborării între națiuni.

In scopul identificării u- 
tsor noi căi și mijloace 
pentru amplificarea și di
versificarea raporturilor ro- 
mâno-indoneziene, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu

președinților Nicolae
Ceaușescu și Suharto o 
călduroasă manifestare de 
stimă șî prețuire, au ova
ționat pentru prietenia ro- 
mâno-indoneziană, dînd ex
presie convingerii că noul 
dialog la nivel înalt, româ- 
no-indonezian va impulsio
na și mai mult dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două 
țări și jjppoare.

In aplauzele celor pre- 
zenți președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Suharto s-au îndreptat, a- 
poi, într-o mașină, escorta
tă de motocicliști, spre re
ședința înalților oaspeți.

La reședință, cei doi șefi 
de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Tien 
Suharto s-au întreținut în- 
tr-o ambianță cordială, 
prietenească.

și președintele Suharto au 
însărcinat pe membrii ce
lor două delegații să exa
mineze, în timpul vizitei, 
modalitățile concrete pri
vind lărgirea conlucrării 

bilaterale în diverse sfere 
de activitate de interes co
mun.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, 
sub semnul stimei și înțe
legerii reciproce.

Plenara C. C.
BEIJING 16 (Agerpres). 

La Beijing s-a desfășurat 
plenara C.C. al P.C. Chi
nez. Un comunicat trans
mis de agenția China Nouă 
relevă că, în cadrul ple
narei, s-a hotărît convoca
rea, la 18 septembrie, a 
Conferinței Naționale a 
P.C. Chinez.

Plenara a aprobat „Pro
punerea Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez privind

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
a avut, la Kremlin, o între
vedere cu președintele Co
mitetului Executiv Central 
al Partidului Socialist din 
Japonia, Masashi Jshibashi, 
care întreprinde o vizită în 
U.R.S.S. După cum relatea
ză agenția TASS, părțile au 
relevat că preîntîmpinarea 
unui război nuclear re
prezintă principala sarcină 
a contemporaneității. Ele 
s-au pronunțat împotriva 
cursei înarmărilor în Cos
mos,

WASHINGTON 16 (Ager
pres). O demonstrație de 
protest împotriva cursei 
înarmărilor și pentru de
zarmare a avut loc la șan
tierele navale din localita
tea americană Groton, sta
tul Connecticut, poliția in
tervenind și arestînd 12 
persoane, relatează agenți
ile United Press Internatio
nal și Associated Press. De
monstrația a fost prilejui
tă de lansarea la apă a u • 
nui nou submarin cu pro
pulsie nucleară, purtă
tor de rachete de tip Tri
dent" având încărcături a- 
tomice.

al P. C. Chinei
cel de-al VII-lea plan cin
cinal de dezvoltare econo
mică și socială a țării (pro
iect)", hotărînd să supună 
acest document spre dez
batere Conferinței Națio
nale.

Plenara a discutat și sta
bilit principiile de reajus
tare parțială a componen
ței organelor centrale de 
conducere ale partidului.

MANAGUA 16 (Agerpres). 
Săptămîna internațională de 
acțiune pentru pace în A- 
merica Centrală, manifes
tare Ia care au luat parte 
reprezentanți ai mișcărilor 
de solidaritate cu revolu
ția sandinistă, ai organiza
țiilor sindicale, religioase 
și obștești din numeroase 
state latino-americane șl 
din Europa, s-a încheiat în 
capitala Republicii Nicara
gua — Managua — prin- 
tr-un miting de masă.

Participanții s-eu pro
nunțat în favoarea unității 
de acțiune a statelor lati
no-americane în vederea 
reglementării pe cale poli
tică a stării conflictuale 
din America Centrală, au 
reafirmat solidaritatea de
plină cu poporul din Nica
ragua, angajat pe calea re
construcției naționale in
dependente și s-au declarat 
împotriva imixtiunilor stră
ine în treburile interne ale 
țărilor din regiune.

BONN 16 (Agerpres). La 
Hanovra s-a desfășurat o 
reuniune în favoarea păcii 
a oamenilor de artă, sub 
lozinca „Hiroshima averti
zează — încetați cursa ab-

Comunicatul reuniunii 
la nivel înalt a statelor 

africane „din prima linie“
MAPUTO 16 (Agerpres). 

In capitala mozambicană 
s-au desfășurat duminică 
lucrările reuniunii la nivel 
înalt a statelor africane 
„Din prima linie" — Ango
la, Botswana, Mozambic, 
Tanzania, Zambia și Zim
babwe. Tema discuțiilor au 
constituit-o situația actuală 
din Africa australă și pro- 

surdă a înarmărilor !“, re
latează agenția D.P.A. Lu- 
înd cuvîntul, primarul o- 
rașului, s-a pronunțat în 

favoarea dezarmării mon
diale, relevînd că în acest 
scop trebuie să se solidari
zeze toate orașele deoarece 
„O I-Iiroshimă este suficien
tă". 

Calendar săptămînal
17—22 septembrie 1985

MARȚI, 17 SEPTEMBRIE
— Se deschid lucrările celei de-a 40-a sesiuni a 

Adunării Generale a O.N.U.
— Ziua Internațională a Păcii (hotărîtă de a 

36-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. din 1981)
— Reuniunea de la Luxemburg a miniștrilor de 

finanțe din țările C.E.E.
MIERCURI, 18 SEPTEMBRIE
— Are loc, la Panmunjon, cea de-a TV-a rundă 

de convorbiri economice între Nordul și Sudul Co
reii.

JOI, 19 SEPTEMBRIE
— începe cea dea IlI-a rundă a tratativelor so- 

vieto-americane cu privire la armele nucleare și 
cosmice (Geneva).

— Intre 19 și 28 septembrie are loc Festivalul 
internațional al filmului de la San Sebastian (Spa
nia).

DUMINICA. 22 SEPTEMBRIE
— „Ziua Armatei Populare Bulgaria", înființată 

în 1944.

blcma accesului la indepen
dență al Namibiei. Cele 
șase țări africane au cerut 
R.S.A, să anuleze interzi
cerea activității Congresu
lui Național African și .să 
pună în libertate pe licle- 
rul de culoare Nelson Man
dela ca și pe alți deținuți 
politici sud-africani. In 
problema independenței 
Namibiei, documentul con
damnă și respinge guver
nul marionetă așa-zis de 
tranziție instalat la Wind
hoek de regimul de la 
Pretoria. Cele șase țări a- 
fricane au chemat comuni
tatea internațională să nu 
recunoască acest „guvern" 
și au subliniat că singura 
bază pentru o reglementare 
negociată a problemei Na
mibiei o reprezintă rezolu
ția 435 a Consiliului _• de 
Securitate.

Intîlnire protocolară intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Suharto
Președintele Republicii 

Indonezia, generalul Suhar
to, și doamna Tien Suhar
to au făcut, luni, o vizită 
protocolară' președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
la Palatul Consiliului de 
Stat.

Dineu 
în onoarea 

Republicii
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au oferit, luni, un dineu 
oficial în onoarea președin
telui Republicii Indonezia, 
generalul Suharto, și a 
doamnei Thien Suharto, la 

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, sub semnul 
bunelor relații de prietenie 
și colaborare care s-au sta
tornicit și se dezvoltă con
tinuu între țările și popoa
rele noastre.

oficial 
președintelui 
Indonezia
Palatul Consiliului de Stat. 

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, președintele
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Suharto au rostit 
toasturi, care au fost ur
mărite cu interes și subli
niate cu aplauze.

LA 15 SEPTEMBRIE 
S-A INAUGURAT ediția a 
76-a a Tîrgului internațio
nal de la Zagreb. Țara 
noastră, participantă tradi
țională la această manifes
tare expozițională, prezin
tă, prin întreprinderile sale 
de comerț exterior, produ- 
se electronice, de automa
tizare, echipamente telefo
nice, mașini-unelte, tractoa
re, produse chimice și far
maceutice, confecții și în
călțăminte, televizoare, a- 
parate de radio și altele.

AUTORITĂȚILE THAI- 
LANDEZE AU ANUNȚAT 
ridicarea stării de urgență 
decretată săptămîna trecu
tă, în urma tentativei e- 
șuate de lovitură de stat, 
informează agenția France 
Presse, citind surse oficia
le din Bangkok. Totodată, 
se menționează că a fost 

suspendată alerta perma
nentă a forțelor armate 
thailandeze, avîndu-se în 
vedere că în țară se . în
registrează o situație de 
calm.

LA LINZ AU LUAT 
SFIRȘIȚ LUCRĂRILE celei 
de-a 21-a conferințe a isto
ricilor mișcării muncito
rești. Potrivit agenției 
A.D.N., în cursul reuniunii, 
la care au participat 130 
de istorici din 30 de țări, 
au fost dezbătute proble
me privind evoluția mișcă
rii muncitorești după victo
ria asupra fascismului, pre
cum și semnificația actua
lă a evenimentelor ce aii 
ax ut loc în urmă cu 40 de 
ani.

CONTINUNDU-SI AC
ȚIUNILE REPRESIVE îm
potriva populației palesti
niene din teritoriile arabe 
ocupate, autoritățile israe- 
liene au hotărît expulzarea 
altor 18 palestinieni, in
formează agențiile M.E.N. 
și K.U.N.A. După cum 
menționează agențiile, ci

tind informații parvenite 
‘ la Amman din teritoriile a- 

rj.be ocupate, aceste noi 
expulzări au loc într-un 
moment în care se intensi
fică mișcarea populației 
palestiniene din zonele res
pective împotriva ocupației 
israeliene.

LA CARTAGENA, IN 
COLUMBIA, s-au desfășu
rat lucrările unei reuniuni 
a Pactului Andin — orga
nizație economică regiona
lă — consacrate, în prin
cipal, problemei investiți
ilor în regiune. Miniștrii de 
externe ai statelor membre
— Bolivia, Columbia, E- 
cuador, Peru și Venezuela
— au analizat dificultățile 
economice cu care se con
fruntă în prezent țările an
dine și, în special, piedici
le care stau în calea pro
movării comerțului exterior 
regional convenind măsuri 
de impulsionare a investi
țiilor în sectoarele de bază 
ale economiilor naționale.

IN ORAȘUL AUSTRIAC 
KINDBERG, din landul 
Steiermark, a fost inaugu

rată expoziția de minerale 
„Flori de mină" a Muzeu
lui județean Maramureș 
din Baia Mare, care redă, 
intr-o concepție originală, 
preocupările străvechi ale 
locuitorilor meleagurilor 
maramureșene în domeni
ile mineritului și valorifi
cării frumuseților naturii, 
prezentînd, de asemenea, 
dezvoltarea impetuoasă a 
industriei miniere în ju
deț.

R..P. CHINEZĂ VA RE
LUA, în luna octombrie, 
legăturile șale maritime 
cu Indonezia, după o în
trerupere de 18 ani — a- 
nunță agenția China No
uă. Se menționează că 
între China și Indonezia 
a fost semnat, în luna iu
lie a acestui an, la Singa
pore, un memorandum de 
înțelegere și de comerț di
rect.

WtfUIT

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mușchetarii ’în 
vacanță; Unirea: Povestea 
unei orchestre; Parîngul: 
Provocarea dragonului.

LONEA : Cursa.
ANINOASA : Soarele

alb al pustiului.
VULCAN — Luceafă

rul : Neînvinsul.

LUPENI —- Cultural : 
Romeo și Julieta la. sat.

URICANI : Amintirea 
unei mari iubiri.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite in 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.

20.35 Universul familiei.
20,55 Festivalul interna

țional „George E- 
neșcu". (color) 
Ediția a X-a.

21.35 Școala în fața unor
înalte răspunderi 
comuniste.

21,50 Telejurnal.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

Mica publicitate
VIND urgent apartament 

două camere, confort spo
rit. Deva, strada Minerului, 
bloc 21/13, telefon 11073 
sau 21771. (1965)

VIND Dacia 1310. Strada 
împăratul Traian 22/2 Pe
troșani. (1963) ■ %

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Bele Ioan Traian, 
eliberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule (1964)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Stoica 
Dan, eliberată de Preparâ- 
ția Petrila. O declar nulă. 
(1966)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simio- 
nescu Marioara, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (1967)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII de muncă din secția „service" a 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani sînt alături de - familia 
Sabo Nicolae în încercarea grea pricinuită de de
cesul fulgerător al scumpului lor ginere

DEAK PETRU SORIN ’
Sincere condoleanțe. (1962)
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