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Plecarea din Capitală

ȚÂRIt Ch MAI MULT CĂRBUNE!

Mecanizarea
impune

principalelor lucrări miniere
un transport fluent

Așa cum arătam în unul 
din numerele trecute ale 
ziarului nostru, la mina 
Vulcan se depun eforturi 
susținute pentru mecaniza
rea principalelor lucrări 
miniere din subteran. Pro
ducția de cărbune extrasă 
din abatajele echipate cu 
tăiere mecanizată va de
păși la sfîrșitul anului 
viitor 50 la sută. Introdu
cerea pe scară largă =a me
canizării în abataje va du
ce la creșterea producti
vității muncii, implicit a 
producției de cărbune, iar 
vitezele de avansare în 
aceste abataje vor fi supe
rioare celor realizate prin 
procedeele clasice. Meca
nizarea lucrărilor din fron
turile productive necesită 
asigurarea unui transport 
fluent, fără strangulări cum 
se întîmplă în cazul tran
sportului discontinuu 
vagonete. De aceea, 
abordată problema 
nizării principalelor
crări miniere din subteran, 
la mina Vulcan, s-a ridicat 
problema înlocuirii tran
sportului discontinuu, cu 
transport continuu pe benzi 
cu covor de cauciuc. S-a 
început cu producția ex
trasă din zona estică a 
minei. Pentru concentra-

rea producției din aceas
tă zonă pe fluxul de benzi 
de la orizontul 360, aici 
s-au finalizat lucrările de 
la silozul colector (cu o 
capacitate de 900 de tone), 
care deversează produc
ția pe fluxul de benzi. 
Lucrările au fost finaliza
te în luna trecută, iar

Cerințe 
și preocupări la 

I.M. Vulcan

cu 
odată 
meca- 

lu-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au ple
cat, duminică seara, în vi
zita oficială de prietenie 
în Republica Populară 
Chineză — la invitația to
varășului Hu Yaobang, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, și a 
tovarășului Li Xiannian,

gene- 
Comu-

președintele Republicii 
Populare Chineze, — și 
în Republica Populară De
mocrată Coreeană — la 
invitația tovarășului Kim 
Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele 
blicii Populare 
te Coreene.

Conducătorul 
și statului nostru 
țit în aceste vizite de to
varășii Ion Dincă, 
bru al Comitetului

' Repu- 
Democra-

tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C;G. al 
P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, de alte per
soane oficiale.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul 
O t o p e n 1. Pe fron
tispiciul aerogării e- 
rau arborate drapelele ță-

(Continuare în pag. a 4-a)

partidului 
este înso-

flux continuu va depăși 
80 la sută. Tot pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
transport al cărbunelui, 
transportoarele cu raclete 
de la nivelul suitoarelor 
colectoare din stratele 3 și 
13 din blocul IV vor fi 
înlocuite cu transportoare 
cu bandă, iar pe fluxurile 
principale de transport din 
întreaga mină, transpor
toarele TR 3 vor fi înlocu
ite cu TR 4, iar TP2 cu 
TR2. Toate acestea au de 
fapt un singur scop : îm
bunătățirea transportului 
pe orizontală și, totodată, 
creșterea gradului de 
siguranță în exploatarea 
utilajelor. In ceea ce pri
vește transportul pe ver
ticală, problema a fost 
rezolvată odată cu pune
rea în funcțiune a puțului 
cu schip.

Conducerea colectivă a 
minei, în acțiunea pentru 
introducerea mecanizării 
pe scară largă la I.M. 
Vulcan nu s-a oprit aici. 
Pentru o bună aprovizio
nare a locurilor de muncă 
cu materiale s-a trecut la

Gheorghe BOȚEA

mem-
Poli-

Ceremonia sosirii la Beijing
Luni, 7 octombrie, a în

ceput vizita oficială de 
prietenie pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, o face, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica 
Populara Chineză.

Această vizită marchea
ză un nou eveniment de

cea mai mare însemnăta
te în evoluția relațiilor 
dintre cele două țări so
cialiste prietene, punînd 
în evidență cursul mereu 
ascendent și rodnic al a- 
cestor bune și tradiționale 
raporturi, precum și dorin
ța comună de a asigura ex
tinderea și înflorirea con
tinuă a colaborării dintre 
România și R.P. Chineză, 
în interesul reciproc, al

cauzei generale a socialis
mului și păcii.

In același timp, ea 
înscrie ca un nou 
ment de referință al 
logului româno-chinez
nivel înalt, care a avut și 
are un rol esențial, deter
minant în așezarea pe te
melii tot mai trainice a

se 
mo- 
dia-

la

acum cărbunele din a- 
ceastă zonă este evacuat 
în flux continuu. Odată 
finalizate lucrările în a- 
ceastă parte, s-au concen
trat forțe sporite în zona 
vestică a minei pentru 
terminarea lucrărilor de 
la silozul colector și pen
tru punerea în funcțiune 
a fluxului de benzi de la 
orizontul 360 din această 
zonă, care are termen de 
finalizare sfîrșitul trimes
trului IV din acest an. 
Prin punerea în funcțiune 
a acestui flux de transport 
pe benzi cu covor de cau
ciuc, producția evacuată în
f

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNSEMNĂRI de reporter
IN PAG. A 2-A :

Viața de partid — 
Discuțiile individu
ale, mjloc important 
de perfecționare a 
activității comuniș
tilor.

Vă informăm

Participare entuzias
tă în acțiuni patrio
tice.

yVo/ dezvoltări urbanistice

I.M. PETRILA

Fruntașii

na-

FORT

4

i n e r i, 
sindicatului 
cu consiliul 
muncii le-au

(Continuare în pag. a 2-a)

O brigadă fruntașă de la I.M. Lonea: cea condusă de comunistul Grigore 
Mîndruț. In imagine schimbul minerului Mustafa Mu rvet.

într-o singură zi, 
peste 7500 tone

In ultima zi a săptămî- 
nii trecute, minerii de la 
Vulcan și Lupeni au reu
șit să extragă importante 
cantități de cărbune, adu- 
cîndu-și o contribuție în
semnată la asigurarea ne
cesităților economiei
ționale. Astfel, minerii de 
la Vulcan au extras mai 
mult de 4200 tone, toate 
sectoarele de producție rea- 
lizînd producții cuprinse 
între 300 și 800 tone, cea 
mai mare cantitate, 869 to
ne, extrăgînd-o sectorul III.

De asemenea, minerii de 
la I.M. Lupeni au extras 
3400 tone de cărbune coc- 
sificabil, cea mai însem
nată cantitate, 1112 to
ne, realizînd-o minerii 
sectorului IV, care conti
nuă să-și situeze activita
tea la aceleași cote înalte 
ale eficienței

Succesele înregistrate de 
cele două întreprinderi 
miniere trebuie să consti
tuie un puternic stimulent 
penti-u toate colectivele de 
mineri.

In pag. a 3-a

O
• Deschiderea anului spor

tiv școlar și de pregă
tire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

• Jiul, în fruntea clasa
mentului seriei.

*
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întrecerii socialiste, intr-un util 
schimb de experiență

6 oc-

ai întrecerii socia- 
au petrecut un fru~» 
sfîrșit de săptămînă 
stațiunea Geoagiu- 
In fruntea acestora 
aflat mineri din

In zilele de 5 și 
tombrie, din inițiativa 
comitetului de sindicat al 
minei Petrila, un grup de 
peste 60 de mineri frun
tași 
liste 
mos 
în 
Băi. 
s-au
brigada condusă de cu
noscutul Ștefan Alba — 
formație care a îndepli
nit înainte de termen 
sarcinile de plan ale cin
cinalului — precum și din 
brigăzile conduse de Ni
colae Grădinaru, Kovacs

Francisc, Vlad Aionesei, 
Gheorghe Toma și alții, 
care în decursul anului 
au acumulat o bună ex
periență în promovarea 
tehnologiilor înaintate, 
obținînd importante spo
ruri de producție pe sea
ma creșterii productivi
tății muncii și organiză
rii superioare a locurilor 
de muncă. Acțiunea în
treprinsă de comitetul 
sindicatului a prilejuit 
un util schimb de expe
riență între acești frun
tași ai abatajelor, animați 
de dorința de a se situa și 
în continuare în fruntea

»
întrecerii socialiste pen
tru mai mult cărbune.

Prețuind munca ți e- 
de acești 
cojnite- 
împreu- 
oameni- 
oferit a- 

cu 
pentru

forturile depuse 
m 
tul 
nă 
lor 
ceastă deplasare, 
multiple foloase, 
a îmbina schimbul de 
experiență cu petrecerea 
în mod plăcut a unui 
sfîrșit de săptămînă.

Minerii au fost însoțiți 
în frumoasa stațiune de 
odihnă din județul nos
tru de familiile 
(I.M.)

’»••**<*’ *•

în lupeni
tr-o zonă care, cu cîțiva 
ani în urmă, constituia un 
cartier mărginaș, Bărbă- 
teniul.

Deosebit de semnifica
tivă este creșterea valo
rii producției industriale 
a orașului. In 1965 se re
aliza o producție industri
ală în valoare de 441 mi
lioane lei, iar în prezent se 
realizează peste 2,4 miliar
de lei. Pentru mai buna 
valorificare a forței de 
muncă feminine, la indi
cația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, au 
fost construite Fabrica de 
mătase, moara de grîu și 
fabrica de pîine, se dez
voltă cu o capacitate de 
5000 tone fire pe 
I.F.A. „Vîscoza" și
dezvoltat considerabil ac
tivitatea din comerț și a 
cooperației meșteșugărești.

Pentru viitorul cincinal, 
orașul 
te noi 
voltări

ani, 
cunos- 

fără 
obiec-

In ultimii 20 de 
orașul Lupeni a 

cut o dezvoltare 
precedent. Printre 
tivcle social-culturale rea
lizate în acești ani se 
numără 6325 de aparta
mente, care au dat contur 
cartierelor Viitorului și 
Bărbăteni, trei școli gene
rale, laboratoare și ateli
ere, termoficarea, fabrica 
de pîine și moara de grîu, 
un cinematograf cu 300 de 
locuri, noul sediu al poștei 
dotat cu centrală tele
fonică automată în circuitul 
interurban, complexul de 
alimentație publică cu o 
suprafață de 2 000 mp, o 
cantină-restaurant cu auto
servire, spații comerciale 
care însumează o suprafa
ță de peste 8 000 mp la 
parterul noilor blocuri de 
locuințe, instalația telescau- 
nului, două rezervoare pen
tru apă potabilă. Prin 
darea în folosință a aces
tor obiective și prin con
struirea bulevardului Pă
cii se conturează noul 
centru civic al orașului în-

an 
s-au

Lupeni va cunoaș- 
și însemnate dez- 
pe linia uvbaniză-

V. SrRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Impresionantă manifestare a copilăriei fericite

De treci codrii de aramă
departe verzi al- 
și-auzi mîndra glă- 

ar- 
Duminică, Dea- 

răsu-

...de 
bind / 
suire a pădurii de 
gint,
Iul ' Institutului 
nat de voioșie.

este 1500 
participat 
tă a XVI-a ediție a 

tradiționalei manifestări 
„De treci codrii de a- 
ramă“, acțiune organi
zată, an de an tot mai 
bine, de Consiliul muni
cipal al organizației pio
nierilor și șoimilor pa
triei. Manifestarea a do
vedit că, asemeni tuturor

a

copii au
la aceas-

zonelor țării, și în Valea 
Jiului există un cadru 
propice îngemănării fe
ricite a procesului in- 
structiv-educatiVv cu di
vertismentul, cu acțiuni
le cultural-artistice, spor
tive.

umeroase au fost 
probele de concurs, 
la care copiii au 

în postură 
competitori, sau 

simpli... suporteri.
Mircea BUJORESCU

bl
participat 
de 
de

(Cont. în pag a 2_a)
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DISCUȚIILE INDIVIDUALE 
mijloc important de perfecționare 

a activității comuniștilor
Anual birourile organi

zațiilor de bază poartă dis
cuții individuale cu toți 
membrii de partid, urmă
rind creșterea exigenței și 
răspunderii în muncă, în
tărirea spiritului de dis
ciplină și a combativității 
revoluționare ale tuturor 
comuniștilor. Pe baza ex
perienței acumulate în 
anii trecuți, biroul orga
nizației de bază nr. 11 
investiții al I.M. Petrila a 
eșalonat încă de la înce
putul anului discuțiile in
dividuale, urmărind asigu
rarea unui conținut bo
gat. amănunțit, princi
pial cu fiecare comu
nist. In acest fel s-a asi
gurat cunoașterea din vre
me a ședințelor de birou, 
în care au loc discuțiile 
individuale, precum și a 

comuniștilor invitați în 
fața biroului organizatei 
de bază. S-a avut în ve
dere ca la ședințele de bi
rou să participe toți mem
brii biroului, acordîn- 
du-se atenția cuvenită ac
tivității și comportării fie
cărui comunist, în pro
ducție, familie și societa
te.

Discuțiile individuale 
purtate cu cei peste 100 
membri de partid de că
tre biroul organizației de 

bază de la sectorul XI in
vestiții al I.M. Petrila, al 
cărui secretar este mai
strul principal loan Stan- 
ciu, au scos în Evidență că 
marea majoritate a comu

Noi dezvoltări urbanistice
'Urniaie din pag. 1)

rd. In acest scop în pia
nul de dezvoltare econo- 
mico-socială al orașului 
sînt prevăzute fonduri de 
investiții în valoare de a- 
proape 7 miliarde lei. Se 
va pune în funcțiune 
noua mină Lupeni Sud. 
Se vor dezvolta capacită
țile de producție ale I.M. 
Lupeni și I.M. Bărbăteni, 
prevăzîndu-se în această 
perioadă a noului cincinal 
o producție i’i.i 
trială de peste 14,1 miliar
de lei, din abatajele celor 
două mine fiind prevăzut 
să se extragă 18,fi milioa
ne tone de cărbune, să se 
realizeze în unitățile in
dustriei ușoare din oraș 
31 000 tone fire de mătase 
artificială, 50 milioane mp 
de țesături și altele.

Printre obiectivele de 
investiții social-culturăle 
prevăzute în noul cincinal 
se numără 2500 de apar
tamente, un hotel cu 200 
de locuri, un cinemato
graf cu 350 de locuri, un 
magazin universal cu
6 000 mp spații comerci
ale, o casă de cultură, noul 
sediu politico-administra- 
tiv al orașului, o grădiniță 
cu policlinică și spital, un 
nou stadion cu 12 000 do 
locuri, sală dc sport și 
altele. Pe actuala arteră 

niștilor se afirmă cu răs
pundere Ia locurile de 
muncă, în colectivele în 
care lucrează, contribuind 
hotărîtor la realizarea sar
cinilor politice, economi
ce și sociale ale organiza
ției de bază. Semnificativ 
e faptul că de la începutul 
anului sarcinile de plan 
pe sector au fost depășite 
cu peste 300 ml, iar pla-

Viața de partid
nul productivității mun
cii s-a realizat în propor
ție de 116 la sută. In obți
nerea acestor realizări și-au 
adus contribuția comuniș
tii Constantin Borș, loan 
Pop, Francisc Barabaș, 
Vasile Pavel, Francisc 
Thiriung, Eugen Toth, Io
sif Szilagyi și Ghcorghe 
Obrocea.

In cadrul dialogurilor 
vii, purtate de biroul or
ganizației de bază cu mem
brii de partid, s-a urmărit 
să se cunoască îndeaproa
pe modul în care se achi
tă comuniștii de îndatori
rile ce le revin în produc
ție, activitatea obștească, 
comportarea lor în familie 
și societate, fiecare dis
cuție soldîndu-se cu e- 
fecte pozitive în activiza
rea comuniștilor, în mobi
lizarea colectivului la rea
lizarea sarcinilor de plan. 

K Discuțiile individuale au 
constiuit un minunat pri
lej de afirmare a spiritu

rutieră principală se va 
dezvolta un bulevard cu 
patru benzi de circulație 
care va străbate întreg 
orașul. O arteră rutieră de 
tranzit amplasată în pa
ralel cu calea ferată va o- 
coli orașul, iar din zona 
vechiului centru, pînă în 
cartierul Sohodol-Vulcan, 
circulația rutieră se va 
desfășura pe două artere 
cu sens unic.

„In aceste zile — ne-a 
informat tovarășul loan 
Resiga, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, primarul 
orașului — au început lu
crările din prima etapă a 
construcției noului bu
levard și la fundația ma
gazinului universal. Vi
itorul cincinal va aduce 
orașului Lupeni mari pre
faceri urbanistice. Va 
prinde contur schița de 
sistematizare nu numai în 
zona noului centru civic, 
ci și în vechiul centru, un
de se vor construi blocuri 
dc locuințe în apropierea 
pilierului Jiului".

Prin faptele de hărnicie 
ale constructorilor, ora
șul Lupeni devine an de 
an mai frumos, mai bogat 
în realizări urbanistice, pe 
măsura marilor înfăptuiri 
înnoitoare din anii lumi
noși ai socialismului. 

lui critic și autocritic, de 
creștere a combativității 
împotriva neajunsurilor, fă- 
cîndu-se totodată multe 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității de viitor 
a comuniștilor.

Din raportul prezentat 
la adunarea generală care 
a dezbătut concluziile dis
cuțiilor individuale a re
ieșit aportul comuniștilor 
organizației nr. 11 în tot 
cursul anului la mobiliza
rea colectivului la întări
rea spiritului de răspun- - 
dere, fructificarea expe
rienței înaintate și a' iniți
ativelor muncitorești. S-au 
scos în evidență, de ase
menea, unele neajunsuri 
în activitatea membrilor 
de partid Dumitru Litea- 
nu, Vasile Chetroiu, Gheor- 
ghe Baron, Constantin 
Romoșcanu, care nu iau 
cuvîntul la adunările ge
nerale de partid, lipsindu- 
le spiritul de combativita
te față de lipsuri, iar alții 
deși cunosc unele fenomene 
negative nu le ridică în 
fața organizației de bază, 
preferind să le discute în 
mod neorganizat. Raportul 
a criticat atitudinea pe * 
care a avut-o Gheorghe 
Baron, care în cursul a- 
cestui. an a absentat ne
motivat de la serviciu în 
nenumărate rînduri.

Din discuțiile purtate în 
cadrul adunării generale 
de către Virgil Cernat, Mi
hai Toderiță, Pavel Boan- 
tă și alți comuniști s-au 
subliniat preocupările pe 
care trebuie să le aibă în 
viitor biroul organizației 
de bază și conducerea sec
torului pentru a-și îmbu
nătăți stilul șl metode
le de muncă, pentru pla
sarea efectivelor, îmbu
nătățirea activității de 
transport, întărirea disci
plinei sub toate aspectele.

Vasile COCHECI

J’rei muncitoare dintr-un schimb fruntaș din cadrul atelierului de con
fecții plasă și panouri metalice al îs.S.ll. Vulcan : Luminița Marinescu, Maria 
Moise și Liliana Tomniuc. Realizările sînt pe măsura prestigiului oamenilor 
care lucrează în atelier : depășirea lună de lună a sarcinilor de plan cu pro
cente ce se ridică la peste 30 la sută. Foto : Gh. OLTEANU

Mecanizarea
(Urmare din pag. 1)

folosirea „instalațiilor de 
monorai. Specialiștii de 
la mină au conceput și 
realizat pentru abatajele 
cu front scurt o instalație 
de monorai de tip ușor cu 
căruciorul acționat manual 
sau tractat cu troliu, care 
a fost acceptată de mine
rii de la fronturile direct 
productive și care va fi 
generalizată în scurt timp 
la multe abataje cameră. 
Pentru abatajele frontale 
echipate cu susținere me
canizată, a fost achizițio
nată o instalație de mono
rai fabricată de IPSRUEEM 
Petroșani, care a fost folo-

La Școala generală din Aninoasa

Participare entuziastă în 
acțiuni patriotice

Timp de trei zile în 
săptămîna ce s-a încheiat, 
elevii Școlii generale nr. 
1 din Aninoasa au parti
cipat la o largă și rodni
că acțiune de muncă pa
triotică avînd ca obiectiv 
gospodărirea și înfru
musețarea comunei. Sub 
îndrumarea cadrelor di
dactice și a diriginților, 
fiecare clasă, fiecare de
tașament pionieresc au 
acționat în zonele din co
mună repartizate de
consiliul popular. Cu 
hărnicie și Spor, elevii au 
curățat frunzele veștede 
căzute, iarba uscată, hîr- 
tiile etcl de pe zonele 
verzi cum sînt cele din 
parcul comunei, de pe 
spațiile din jurul blocuri
lor de locuințe, de pe te
renurile de joacă ale 
copiilor, din curtea șco
lii si din împrejurimile a- 
cestora în primul rînd.

Desfășurînd această 
acțiune gospodărească, 
cu important rol de e- 
ducație civică, colectivul

principalelor lucrări miniere
sită intr-un plan înclinat'și 
pe care a fost transportată 
susținerea mecanizată pen
tru abatajul din stratul 
7, blocul VII din sectorul 
Vi. Pentru ușurarea efor
tului fizic al minerilor și 
pentru a reduce' timpul 
aferent operațiilor de mon
tare a complexelor meca
nizate din stratele 4 și, 
respectiv, 5 din blocul IV 
este în curs de recepționa- 
re o instalație monorai de 
tipul ITMI, fabricată la 
UNIO Satu Mare, cu care 
se vor transporta secțiile 
pe galerii și planurile de 
acces spre abataje pe o 
lungime de peste 600 m. 
După punerea în funcțiune 

de cadre didactice și e- 
levii școlii (Ileana Sichi- 
tiu, director) nu a scăpat 
din vedere să realizeze 
în același timp un alt 
obiectiv al acțiunilor pa
triotice : strîngerea și 
predarea fructelor de 
pădure, a plantelor me
dicinale avute ca sarci
nă economică. Școala 
are de realizat 1000 kg 
fructe de pădure și plan
te medicinale. Din a- 
ceastă cantitate pînă a- 
cum s-au predat 20 de 
saci de plante medicina
le uscate (afinar, soc și 
potbal), precum și 4 
saci de fructe de pădure. 
Dornici să-și îndepli
nească integral angaja
mentul la muncă patri
otică, elevii școlii si-au 
rezervat timpul liber de 
la sfîrșitul săptămînii 
trecute (sîmbătă și dumi
nică) culegerii fructelor 
de pădure sporind mult 
cantitatea de măceșe nro- 
gramată pentru predare. 
(I. Bălan) 

a celor două abataje fron
tale, instalația de monorai 
va fi întrebuințată ■ pen
tru aprovizionarea locuri
lor de muncă cu piese de 
schimb și materiale și 
pentru transport de mun
citori.

Pentru buna funcționare 
a utilajelor din subteran, 
pentru folosirea lor efici
entă și pentru luarea u- 
nor decizii rapide asupra 
unor probleme care se 
ivesc în subteran se im
pune modernizarea și 
mecanizarea unor lucrări 
care se desfășoară la su
prafață, aceasta insă va 
constitui subiectul unui 
alt articol.

(Urmare din pagina I)

„Trec detașamentele", 
• prima probă din I concurs a desemnat I drept cîștigători pe pio

nierii școlilor generale nr, 
7 și 2. La tir, cei care au 
nimerit cel mai exact ținta 
au fost copiii de la școlile 
generale nr. 4 și 5. Cei mai 

| pricepuți sanitari, o pro- 

|
i De treci codrii 
I de aramă...
J bă spectaculoasă, cu J multe probleme de rczol- I vat, desfășurată contra- 
I cronometru, au fost pio- 
’ nierii de la școlile 1, 2, 4, 
| 6, 7 și Bănița. Juriul a I reușit să decidă greu la 

proba „Cel mai original 
i costum", în final drept cîș

tigători au fost ^desemnați 
concurenții de la toate șco
lile generale. Apoi, grăta
rele au început să sfîrîie, 
ceaunele cu mămăliguță 

j caldă și-au făcut apariția, I micile gospodine au trăit 
I emoția probei „Cel mai 
: original meniu". De fapt I toate' meniurile au fost 
. gustoase și bine gătite. Co- 
i piii de la Școala generală

nr. 7, spre exemplu, au 
pregătit ciupercile pe care 
le-au cules în aceeași di
mineață. Tot pionierii de 
la Școala generală nr. 7 au 
câștigat proba de orienta
re turistică. Ștafeta apli- 
cativ-distractivă a fost
câștigată de Școala genera
lă din comuna Bănița, ca
re, la primă participare la 
această acțiune, s-a pre
zentat foarte frumos. Ma
re animație și multă voio
șie, la jocurile distractive, 
fuga-n sac, fuga cu oul 
in lingură au produs mult 
h"z în rîndul copiilor. Am 
ascultat apoi o bună solis
tă vocală de muzică popu
lară, Livia Bobeanu, de 
la Școala generală nr. 4 
și un grup vocal bine in
struit, de la . Școala gene
rală nr. 1. Proba .de de
sen „Culorile toamnei" a 
pus în evidență talentul u- 
nor copii ca Lucian O- 
prea (Șc. gen. 7), Ramona 
Morar (1), Lucian Lăban 
(2), Claudiu Adam (6) și 
Radu Bob (4).

1
II

Fopmorr
LA CABANA VULCAN 

execută o serie de lu
crări ce vor permite spo
rirea considerabilă a posi
bilităților de cazare, 
încă un amănunt: prin 
xecutarea unui bazin, 
scurt timp cabana va 

curentă.

e- 
în 

be-
neficia de apă 
(Gh.O.)

INDICATOR
Pe DN 66, la

UITAT ?
intersecția

Dărănești, pc un indicator 
de îndrumare a circulați
ei se poate citi Hațeg — 
6 km. Deși semnalasem a- 
ceastă eroare în ziarul 
nostru în urmă cu circa 
două luni, indicatorul cu 
pricina n-a fost modifi
cat. (W. Lojadi, coresp.)

II>i ORAȘUL LUPENI 
au început lucrările de să
pare a fundației unui ma
gazin universal. Amplasat 
lîngă blocul 17, în zona 
noului centru civic al o- 
rașului, viitorul' magazin 
universal va avea două e-

taje și va dispune de 
6 000 mp spații comercia
le. (V.S.)

SPAȚII COMERCIALE. 
In orașul Vulcan, la par
terul blocului 45, aflat în 
fază avansată 
strucție, sînt 
spații comerciale 
prestări de servicii, 
vor 
luna 
gind 
mos 
toriei. (V.S.)

seaRa laureați
lor. Clubul sindicatelor

de con- 
prevăzute 

pentru 
ca re 

intra în folosință în 
noiembrie a.c. între- 
astfel aspectul fru- 
al Bulevardului Vic-

din Vulcan organizează, vi
neri, 11 octombrie, ora 17, 
o acțiune de mare frumu- 

„Seara laureaților". 
vorba despre' o acți- 

exelusivi- 
artisțice 

laureați în 
Festiva lu- 
„Cîntarea'

sețe : 
Este 
line dedicată, în 
late, formațiilor 
și interpreților 
actuala ediție a 
lui național
României". Cu acest prilej 
se vor vernisa expoziții de 
fotografie și ex libris și 
va avea loc un spectacol 
susținut de membrii 
naclului „Orfeu", 
„Color" și Ileana

ce- 
grupul 
Berki,

grupul folk, Claudia Spo- 
nor — Cristian Manea și 
alții. (M.B.)

PARCARE. In cadrul an
samblului 610 de locuințe 
din cartierul Petroșani- 
Nord a fost amenajată o 
parcare pentru autoturis
me. Suprafața betonată a 
parcării este de 1600 mp 

■ și face parte dintr-un pro
gram de lucrări de siste
matizare care sporesc do
tările edilitar-gospodărești 
din cartier. (V.S.)

MIERCURI,. 9 octombrie, 
cu începere de la ora 17,00

va avea loc vernisajul li
nei expoziții ce reunește 
lucrări ale artiștilor plas
tici amatori din cercul „Pa
leta", condus de cunoscu
tul artist plastic losif 
Tellmann din Lupeni. Ex
poziția va fi deschisă 
incinta florăriei din 
tierul Bărbăteni 
lui. (A.T.)

în 
c ar

ai orășu-
/

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASA
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în fruntea clasamentului serieij Deschiderea anului sportiv

I
t

I
i
(
I

școlar și de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 

patriei
Duminică dimineața, pe 

stadionul „Știința" din 
Petroșani, a avut loc des
chiderea anului sportiv 
școlar și de pregătire a 
tineretului pentru apă - 
rarea patriei. Acțiunea 
înscrisă în cadrul gene - 
ros al competiției națio
nale „Daciada" s-a bucu
rat de o participare nu
meroasă, peste 700 ti
neri, din școlile genera
le și liceele din reședința 
de municipiu, membri 
ai asociațiilor sportive

) ~ școlare și ai detașamen
telor de pregătire pentru 
apărarea patriei. Mani
festarea a debutat cu de
filarea detașamentelor și 
trecerea în revistă a a- 
sociațiilor sportive din 
licee, după care a avut 
loc raportul comahdan- 

i ților de centre către pri- IBujor MIRCESCU

■

Fotba', divizia CPARTIDA DERBY

decisJoi. de la ora 15, sta
dionul „Jiul" din Petro
șani . găzduiește derby
ul seriei a 8-a, a cam
pionatului republican 

de juniori dintre echi
pele Jiul Petroșani (lo
cul I) și Corvinul Hu
nedoara (locul II). O in- 

.vitație pentru iubito-, 
rii fotbalului. 

.1

D I V I Z I A A
REZULTATE TEHNICE, etapa a IX-a : U. Cluj,

Napoca — „Poli" Timișoara 2—1 F.C . Olt — Victo-
ria București 2—1, „U“ Craiova — F.C. M. Brașov
3—0, Dinamo — Rapid' 2—1, S.C Bacău - F.C. Bi-
I1OI 4—0, A.S.A. — Corvinul 2--1. c hiniia — Glo- .
ria 0—0, Petrolul — F.C. Argeș 3—1, Steaua —
Sportul studențesc 1—1.

C L A S A M I N T U L
1. STEAUA BUCUREȘTI 8 7 1 0 16 —4 15
2. IT. Craiova 9 6 1 2 15— 7 13
3. Dina mo 8 6 0 2 16— 6 12 .
4. Sportul studențesc 8 4 3 1 22— 7 11
5. Gloria Buzău 8 4 2 2 10— 6 10
6. U. Clui -\apoc-i <1 4 2 3 11—11 10
7 Chimia Rm. Vilcea 8 4 1 3 16—12 0
8. F.C. Argeș 0 4 1 4 8—in 9
9. Petrolul 8 3 3 2 10—12 9

10. Corvinul Hunedoara 9 4 0 5 26—12 R
11. S.C. Bacău 9 4 0 5 15--13 8
12. Victori-' București 9 2 4 3 9—12 8
13. F.C. Olt 9 3 2 4 7-12 8
14. Ranid București 9 3 1 5 14—21 7
15. A.S.A Tg. Mureș 9 3 0 6 8—14 6
16. F.C.M Brasov 9 2 1 6 4—18 5
17 F.C Bihor 9 1 3 5 6—21 5
18. Poli Timișoara 9 1 1 7 .10—21 3

Campionatul diviziei A se întrerupe n ved< rea
reunirii Și pregătirii lotului reprezentativ . pentru
partida eu Tidanda- de Nord (16 octombrie) din
preliminariile Campionatului mondia de fotbal

:ș-

Ghcorghe BO I I A

REZULTATE TEHNICE: Daria Orăștie — Victo- 
ria Călan 2—0, Strungul Chișineu — Rapid Arad
1— 0, Șoimii Lipova — Unirea Sinnicolau Mare ii—1, 
U.M. Timișoara — Obilici 2—1, C.I'.R. Siineria — 
Minerul-.ȘtiinJa Vulcan 2—1, Unirea Tomnatic — 
Minerul Certej 4—0, Victoria Caransebeș — C.S.M. 
Caransebeș 1 — 1, C.S.M.
2— 0.

Lugoj — Minerul Paroșeni

C L A S A M E N T ■U L
1. Strungul Chișineu 8 6 0 2 17— 6 18
2. U.M. 'Timișoara 8 5 0 3 13—12 15
3. Minerul Paroșeni 8 4 2 2 17— 9 14
4. C.S.M. Lugoj 8 4 1 3 12— 6 13
5. Victoria Călan 8 4 1 3 8—15 13
6. Rapid Arad 8 4 0 4 18— 9 12
7-8 Dacia Orăștie 8 4 0 1 12—10 12
7-8 Șoimii Lipova 8 4 0 4 18—16 12
9. Unirea Sinnicolau Mare 8 4 0 4 16—15 12

10. C.F.R. Simeria 8 4 0 4 16—18 12
11. Obilici Sîntnmrtinu Sirbesc 8 3 2 3 17—11 11
12. Minerul Stiinfa Vu lean 8 3 1 4 12—11 10
13. Minerul Certej 8 3 0 5 7—21 9
14. Unirea Tomnatic 8 2 2 4 10—11 8
15. Victoria Caransebcș « 2 9 4 8—15 8
16. C.S.M. Caransebeș 8 2 1 5 8—18 7

r

mul secretar al Comite
tului municipal al U.T.C.

După deschiderea fes
tivă, au fost organizate 
concursuri de atletism 
(100 m plat și cros), pre
cum și meciul de hand
bal (feminin) și tenis de 
masă. Finala la hand
bal s-a desfășurat între 
echipele de fete ale li- ’ 
ceelor de matematică- 
fizică și industrial și a 
fost cîștigată de prima 
echipă.

A fost o acțiune, reu
șită, pentru care merită 
felicitări și urări de noi 
succese organizatorii 
Comitetul municipal 
U.T.C. Petroșani și < 
siliul municipal al 
nierilor si șoimilor 
triei.

*

\ 
\

i ei, 
al 

Con- 
pio- 
pa-

MI- 
2—0 

se 
alb, 
nu

Repriza a doua
C.S.M, LUGOJ — 

NURUL PAROȘENI 
(0—0). Prima repriză 
încheie cu. un scor 
deși ocaziile de gol
au lipsit la cele doua porți. 
Prima mare ocazie o au 
gazdele în min. 13, cînd, 
portarul Crecan, foarte 
bun și în’acest meci, se

1—2 
Jiu- 
pro- 

a 
fost 

de 
rînd

în al doilea 
sportivitatea 

la 
super- 

vară

MINERUL LUPENI 
JIUL PETROȘANI 
(0—0). Derbyul Văii 
lui, opunînd pe două 
tagoniste ale seriei 
IlI-a a diviziei B, a 
onorat de... două ori 
spectatori. In primul 
prin numărul mare (tribune 
arhipline), 
rînd, prin 
spectatorilor prezenți 
meci. Pe o vreme 
bă, amintind de o... 
întîrziată, pe un teren bun, 
în fața unor tribune fre- 
mătînde și a unor arbitri 
(Emil Munteanu — la cen
tru, Cornel Matei și Gheor
ghe Simcso — Hunedoara) 
care au avut o presta
ție fără cusur cele două 
echipe au oferit o partidă 
dinamică, dîrză, rămînînd 
însă datori. în unele mo
mente, la capitolul sporti
vitate.

Așa cum este firesc, mi
za mare a partidei și-a lă
sat amprenta pe jocul ce
lor două formații. Aceasta 
însă nu scuză ieșirile 
sportive, culminînd 

opune înscrierii golului, 
cum o va face și în minu
tul 28 cînd SCO;
ca și făcut. Pe 
minării echipei 
min. 23, Tlcnzel 
nă ocazie de 
dar... șutul său 
alături de 
min. 36 Baltaru nu 
fi oprit decît prin 

a înscrie, 
este plasat 

poartă, iar în 
poate 
fault. 

Lovitura liberă acordată de 
către arbitru dă emoții 
gazdelor, dar atît. începu
tul reprizei a doua aparți
ne, tot gazdelor, care reu

faulturi, care au dus a- 
deseori la degenerarea jo
cului. Ne referim, bineîn
țeles, la ieșirile unor 
jucători ca Băluță, Muia, 
Pocșan, Petre Popa, Buz
duga sau Lăsconi. Intîlni- 
rea dintre cele două e- 
chipe trebuia să ofere un 
spectacol fotbalistic lipsit 
de asemenea scene.

Dincolo de aceste as-

FOTBAL, DIVIZIA B 3

specta- 
la meci, 
suporteri

pecte (pe care ne-am sim
țit datori a le consemna) 
trebuie să conchidem că, 
în ansamblu, jocul a avut 
ritm, a plăcut, prin depli
nul angajament, 
torilor prezenți 
mulți dintre ei 
ai Jiului.

Prima repriză 
racă în fotbal, 
chipe jucînd cu 
ță exagerată. Totuși, 
casetă tehnică indică 
superioritate minimă 
contul echipei gazdă, 
fel, raportul șuturilor 
poartă 9—4, al șuturilor pe 
spațiul porții 3—2, al cor- 
nerelor 2—1. Totul 
voarea Minerului... 
însă nu s-a deschis 
ceste prime minute 
primei reprize. Pentru că 
au ratat Tonei Popa, Stoi- 
nescu și Petre Popa, pe 
de-o parte, Mulțescu și Do- 
san, pe de altă parte, toți

a fost să- 
ambele e- 
o pruden- 

o 
o 

în 
Ășt

ia

în fa- 
Scorul 
în a-

ale

O imagine sugestivă 
pentru dirzenia parti
dei de la Lupeni. In 
duel ^pentru balon Mul
țescu și Leordean, in 
spate Dosan gata să in
tervină. 

Foto : Aurel DU LA

șesc sa se desprindă și pe 
tabela de marcaj in min.

rînduri în 
gazdelor.

ite un gol 57, cînd înscriu primul gol.
fondul do- Fotbaliștii de la Paro
gazdă în șeni văzîndu-se’ conduși,
are o bu- ies mai mult la joc și

A C 8

aceștia beneficiind de o- 
cazii clare de a marca...

Repriza a doua a fost 
mult mai alertă. După o do
minare accentuată a gaz
delor, în primul sfert de 
oră al reprizei secunde, o 
mare ocazie a Minerului 
(Colceag) este urinată de 
golul... oaspeților: o cen
trare periculoasă de pe 
partea dreaptă (în direcția 

de atac a Jiului) este res
pinsă de Coge, scurt, Di
na prelungește, dar numai 
pînă la Găman, șut sec 
de la circa 10 metri și 
0—1 !

Jocul se mai „cumințeș
te", dar vine egalarea : 
Stoinescu demarează pe 
partea dreaptă (ca în zilele 
lui bune !) și centrează i- 
deal la Colceag care, sin
gur la 6 metri, înscrie cu 
capul în poarta goală, 1—1. 
In min. 83, oaspeții iau 
din nou conducerea : min
ge ușoară care abia ajun
ge în careu ; totuși Coge o 
prinde, o scapă înainte și 
Mulțescu, aflat aproape, 
înscrie, 1—2.

Partida se termină în 
nota de dominare a oaspe
ților, care obțin astfel do
uă puncte foarte prețioase! 
Coroborată cu rezultatele 
de la Zalău și Satu Mare, 
Jiul urcă astfel pe primul

I A B3
REZULTATE TEHNICE : Minerul Lupeni — Jiul 

Petroșani 1—2, Minerul Cavnic — C.I.L. Sigbet 2—1, 
înfrățirea Oradea — C.F.R. Timișoara 1—1. Armă
tura Zalău — F.C. Maramureș 0—0. C.S. U.T. Amd 
— Strungul Arad 2—0. Metalul Bocșa — Aurul Brad 

Olimpia Satu Mare — Gloria Bistrița 1 
2—0. Unirea

1—0,
Mecanica Orăștie — Murcșu1 Deva 
ba Tulia — C.S.M. Reșița

—0. 
Al-

0—1.
CLASAMENTUL

1. JIUL PETROȘANI 9 7 1 1 11— 4 15
2. F.C. Maramureș 9 5 4 0 15— 2 14
3. Gloria Bistrița Q 5 3 1 21— 4 13
4. Olimpia Satu Marc Q 5 2 2 20—11 12
5. Minerul Cavnic 9 5 1 3 13—11 11
6. C.I.L. Sighet 9 4 2 3 O_ Ț 10
7. C.S. U.T. Arad 9 5 0 4 13—13 10
8. C.S.M. Reșița 9 3 3 3 9— 7 9
9. Aurul Brad 9 3 2 4 10—19 8

10. C.F.R. Timișoara 9 3 9 4 9— 9 8
11. Mecanica Orăștie 9 3 2 4 IR—19 8
12. Mureșul Deva 9 4 0 5 9_ 1 9 8
13. Strungul Arad 9 9 3 4 13—16 T
14. Metalul Boesn 9 3 1 5 12— 7
15. Minerul T.nnenl O ? 2 A 7_ î fi
16 Unirea Alba Tul ia 9 3 o 6 12—*>1 fi
17. Armătura 7alăn 9 o 2 5 7—IR fi
18. Tnfrăth-ea Oradea 9 1 9 6 H_ 09 4

ETAPA VIITOARE — a X-a (duminică. 13 oc-
tombrie 1985) : C.S. U.T. Ara«1 - Mureșul Th>vn.
Jiul Petroșani — Armătura Zalău. Minerul 1 >>n-ni 
— ITnirea Alba Iulijj, Ciori;» Bistrița — Aurul Rr-»d. 
Metalul Boesa — C P.R. Timișoara. Olimpia Satu 
Mare •— înfrățirea Oradea. Mecanica Ornsfic — 
CI.L. Sighet, C 8AI. Posita — Minerul Cavnic. F.C. 
Maramureș — Strungul Arad.

Handbal, div.zia B

D I V I Z

Fără reproș
UTILAJ UL-ȘT11.\ ȚA PE

TROȘANI — „ȘUlOhUL" 
BAIA SPRIE . 22—19
(13—9). Doi arbitri, care 
au făcut orice altceva in 
afară de a arbitra, oltenii 
Șlefănescu și Răduleseu, nu 
s-au putut opune victoriei 

obținută, dumini- 
hăndbaliștii antre- 

clare, 
că, de 
nați 
fi on ie 
le și-a

de profesorul Poli- 
’. Combinata din Va- 

dovedjt superiori-
ta tea în toate comparti- gan (7 goluri), Cazan (5),ț

(2)imontele și diferența de Stupariu (3), Stănescu
scor putea fi mult mai și Bălășeseu (1), în gehe-,i
mare, dacă Drăgan și Ca ral, toată echipa care 1 r-
zan n-ar fi lafat 3 lovituri jucat duminică, fără re-
de la 7 in. De la „Șuiorul" proș. Dacă „merge" toi
Baia Sprie , o echipă fără așa, nu e rău. Succes în
prea mari pretenții și ve- continuare. (B.M.) / i

loc în clasament, încura-> 
jator loc și perspectivă dă
tătoare de speranță dacă 
avem în vedere că urmea
ză două jocuri pe teren 
propriu. Nu aceleași pers
pective se întrezăresc însă 
pentru Minerul Lupeni caT 
re se află acum la —4 îri 
„clasamentul adevărului*. 
Dar cum mai sînt... 
etape situația nu este 
atît de alarmantă.

MINERUL : Coge — 
dean, Dina, Pocșan, 
dasegan — I. Popa 
min. 62 Postelnicul, P. Po- 

StoinescUj 
Colceag),

25 de 
chiar

Leor» 
Vai- 
(di»

V. Popa, 
B. Po-

Lăsco-

pa. Voicu 
Muia (din min. 46 
Nichimiș.

JIUL: Toma — 
Buzduga, Neagu, 
pescu (din min. 77 Rădu- 
canu) — Szekely, Găman, 
Mulțescu — Băluță, Pachi- 
țeanu (din min. 54 
ni). Dosan.

■4"
De la tovarășul 

Mariș, președintele 
lui Jiul Petroșani, 
duminică, cu ocazia par
tidei Jiul — Armătura 
Zalău se va organiza o 
tombolă, acordîndu-se trei 
premii: o bicicletă „Pegas", 

un 
par- 
avea 

de 

T

Ștefan 
clubu- 

aflăm t

o minge de fotbal și 
joc de șah. Vor putea 
ticipa toți cei ce vor 
asupra lor programul 
fotbal al partidei. Tragerea
la sorți se va efectua în 
pauza -meciului.

Al. TĂTAR

I

1

or 
doar 

inzes- 
GJiga

ținut foarte bine „om
De fapt, Gliga eon- 

să se 
formă

*
leități, a excelat 
Vinlilescu, jucător 
trat, pe care insă 
La
la om".
tinuă să se mențină in
tr-o formă bună de joc. 
Duminică, a înscris 4 goluri 
și a participat foarte bine 
la jocul de apărare, dăruin- 
du-se- pentru echipă. Cu
vinte frumoase mai meri-, 
tă portarul Popescu,, Dră- ■
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aasshâsi

Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ACTUALITATEA ÎN LU/HC

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză
(Urmare din pag. II

Fii și ale partidului, care 
încadrau portretul tovaru- 
șulu Nicolae Ceaușescu.

Ca plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
lost salutați de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului olitic Executiv al 
6.C. al P.C.R., de secre
tari ai Comitetului Cen
tral al P.C.R., membri ai 
0.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, conducători de institu
te centrale, organizații de

Plecarea din Capitală
masă și c-bștești, generali.

Pe ae.-opcrt se aflau nu
meroși locuitori ai Capita
lei, care au aclamat înde
lung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Co-trșcscu Ei au dat 
expresie sentimentelor 
de aleasă stimă și prețui
re ale întregii națiuni față 
de secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, profundei re
cunoștințe pe care i-o 
poartă pentru strălucita sa 
activitate consacrată pro

gresului necontenit al pa
triei, creșterii rolului 
și prestigiului României 
socialiste în lume. Cei pre- 
zenți au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros „drum bun!“, 
și le-au urat succes deplin 
în această nouă și impor
tantă solie de pace, prie
tenie și colaborare a po
porului român, ce se în
scrie în cadrul politicii ex
terne realiste și construc
tive promovate de parti

dul și statul nostru de ex
tindere și întărire conti
nuă a relațiilor României 
cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii, în inte
resul edificării unui cli
mat de pace, securitate și 
destindere, al înțelegerii și 
cooperării internaționale.

La seara avionului, un 
grup de pionieri a oferit, 
cu emoție, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori.

La ora 19,30 aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Beijing.

Ceremonia sosirii la Beijing
(Urmare din pag I)

prietenie), solidarității și 
colaborării dintre partide
le, țările și popoarele noas
tre, în întărirea ei conti
nuă.

Pe traseul spre Piața 
.Tienanmen din Beijing, loc 
Istoric cu profunde rezo
nanțe in conștiința popo
rului chinez, unde are loc 
Ceremonia primirii oficiale, 
locuitori ai capitalei Repu- 
bl icii Populare Chineze au 
întîmpinat. cu toată căldu
ra, pe înalții soli ai popo
rului român, cu sentimen
te de prietenie, de aleasă 
prețuire față de conducă
torul partidului și statului 
nostru.

In această ambianță însu
flețită, profund revelatoa
re pentru trăinicia rapor
turilor de prietenie și so
lidaritate dintre partidele, 
țările și popoarele noas

tre, a început solemnitatea 
primirii oficiale.

Ora 17,00 — ora locală, 
ora 11,00 — ora Bucureș- 
tiului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc în Pia
ța Tienanmen, împodobi
tă sărbătorește, unde sînt 
salutați cu deosebită căl
dură de tovarășii Li Xi- 
annian, președintele Repu
blicii Populare Chineze, și 
tovarășa Lin Jiamei, soția 
președintelui Li Xiannian.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian 
își string cu cordialitate 
mîinile, se îmbrățișează cu 
prietenie.

In Piața Tienanmen 
sînt arborate dra
pelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Populare 
Chineze.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu to
varășul Li Xiannian iau 
loc pe un podium de o- 
noare.

Sînt intonate imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu
blicii Populare Chineze. 
In acest timp răsună, în 
semn de salut, 21 de sal
ve de artilerie.

In continuare, coman
dantul gărzii prezintă o- 
norul. Apoi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Ei 
Xiannian trec în revistă 
garda de onoare aliniată în 
piață.

Urmează un momept e- 
moționant, care întregește 
atmosfera sărbătorească în

care are loc ceremonia pri
mirii. Copii șj tineri 
din Beijing, prezin
tă în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, un 
spectacol de o mare sensi
bilitate, frumusețe și pros
pețime, ce exprimă, suges
tiv, prin cîntece și dans, 
căldura și bucuria cu care 
locuitorii capitalei, între
gul popor chinez, salută 
vizita înalților soli ai po
porului român prieten.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul LI Xiannian pri
mesc, în continuare, defi
larea gărzii, alcătuită din 
companii reprezentînd in
fanteria, marina și aviația 
Armatei populare chineze.

Cu aceasta, ceremonia 
sesirii a luat sfîrșit.

Intilniri protocolare
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu- 
plicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut, după 
(Ceremonia sosirii, o întîl- 
nire protocolară cu tova
rășul Li Xiannian, preșe
dintele Republicii Popu
lare Chineze, și tovarășa 
Lin Jiamei.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Li Xiannian 
au evocat cu satisfacție 
bunele raporturi româno- 
chineze, dezvoltarea tot 
mai intensă a conlucrării 
pe multiple planuri dintre 
cele două țări.

In acest cadru, sublini- 
indu-se importanța dialo
gului la nivel înalt, rolul 
său determinant, s-a a- 
preciat că actuala vizită 
reprezintă un moment deo
sebit de important pentru 
dezvoltarea^ și întărirea re
lațiilor dintre partidele, 
popoarele și țările noastre, 
manifestîndu-se convin
gerea că înțelegerile la ca
re se va ajunge vor con
feri dimensiuni tot mai am
ple prieteniei și colaboră
rii româno-chineze.

☆
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena
Ceaușescu au avut, luni

după-amiază, o întîlnire 
protocolară cu tovarășul 
Hu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez.

Cu acest prilej, tovarășul 
Hu Yaobang a adresat, din 
partea conducerii Parti
dului Comunist Chinez și 
a sa personal, un salut căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, împreu
nă cu urarea prietenească 
de bun venit, manifestîn- 
du-și convingerea că vizi
ta pe care o întreprind va 
deschide noi perspective 
bunelor relații chiiîo-ro- 
mâne.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în 
numele conducerii Partidu
lui Comunist Român și al 
său personal, un cald 
salut tovarășului Hu 
Yaobang, conducerii Parti
dului Comunist Chinez. In 
același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția pentru 
noua vizită pe care o face 
în Republica Populară Chi
neză, subliniind că ea pu
ne în evidență trăinicia și 
profunzimea relațiilor prie
tenești dintre partidele și 
țările noastre, precum și 
dorința comună de a le 
ridica la un nivel tot mai 
înalt, în interesul progresu
lui și bunăstării ambelor 
popoare, al cauzei genera
le a socialismului și păcii 
în lume.

Dineu oficial 
în onoarea înalților 

soli ai poporului român,
oferit de președintele 
Republicii Populare 

Chineze
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu a 
fest oferit un dineu ofici
al de către tovarășul Li 
Xiannian, președintele Re
publicii Populare Chineze,

In marea sală de recep
ție a Palatului Adunării 
Naționale a Reprezentanți
lor Populari înalții soli 
ai poporului român au fost 
întâmpinați cu căldură, la 
sosire, de președintele Re
publicii Populare Chineze 
Li Xignnian și de tovară
șa Lin Jiamei, de alți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat a R.P. 
Chineze. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor 
două țări.

La dineu au participat

tovarășii Valentin 
Ceaușescu, Ion Dincă, Ște
fan Andrei, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte tovarășii 
Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat, Peng 
Zhen, președintele Comi
tetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezen
tanților Populari, tova
răși din conducerea de 
partid și de stat a Repu
blicii Populare Chineze, 
membri ai guvernului, re
prezentanți ai unor insti
tuții centrale și organisme 
guvernamentale.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tova

rășii Nicolae Ceaușescu și 
Li Xiannian, au rostit toas
turi, care au fost urmărite 
cu larg interes și sublini
ate cu vii aplauze.
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

WASHINGTON 7 (A-
gerpres). — Un grup de 
colaboratori ai fostului pre
ședinte John Kennedy au 
lansat un apel administra
ției S.U.A. să accepte pro
punerea Uniunii Sovie
tice privind încetarea ex
periențelor atomice subte
rane și să depună efor
turi în vederea angajării

de negocieri vizînd inter
zicerea totală a experien
țelor nucleare — transmit 
agențiile Associated Press 
și France Presse. Apelul 
a fost dat publicității cu 
o zi înaintea aniversării a 
22 de ani a semnării Tra
tatului privind interzice
rea experiențelor nucleare 
în spațiul extraatmosferic.

Rezultatele alegerilor 
legislative din. Portugalia

LISABONA 7 (Agerpres) 
— Potrivit rezultatelor o- 
ficiale parțiale ale alege
rilor legislative din Por
tugalia, desfășurate du
minică, Partidul Social- 
Democrat deține 85 de In
curi în forul legislativ, ur
mat de Partidul socialist 
—• cu 55 de mandate. Parti
dul Innoirii-Democratic, 
format anul acesta de a-

depții președintelui .Repu
blicii, Antonio Ramallo 
Eanes, deține 45 de man
date în parlament. Parti
dul comunist, împreună cu 
alte formațiuni aliate, a 
obținut 37 de locuri, iar 
Centrul Democratic și so
cial — 20. Au fost atribui
te pînă în prezent 242 
de mandate parlamentare, 
din totalul de 250.

Funeraliile victimelor atacului aerian 
israelian asupra sediului din Tunis al O.E.P.
TUNIS 7 (Agerpres). — 

Funeraliile a 7 palestinieni 
și a cinci tunisieni uciși 
în timpul atacului aerian 
israelian asupra sediului 
din Tunis al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, la care au participat 
mii de persoane, s-au tran
sformat — relatează agen
ția WAFA — într-o mani
festare a sprijinului față 
de revoluția palestiniană 
și de denunțare a raidului 
israelian. A luat cuvîntul 
Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv

al O.E.P., care s-a anga
jat, — transmite agenția
— să ducă la victorie re
voluția palestiniană.

■fir
AMMAN 7 (Agerpres).

— La Amman, peste 15 000 
de persoane au participai 
la funeraliile a 31 pales
tinieni, victime ale raidu
lui israelian de la Tunis. 
In cadrul ceremoniei, 
Khalil Al-Wazir, coman- 
dant-șef adjunct al forțe
lor palestiniene, a subliniat 
că lupta pentru crearea u- 
nui stat palestinian inde
pendent va continua.

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

. TV.
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Un șerif extra
terestru; Unirea : Pirații 
secolului XX ; Parîngul: 
Mireasa ploilor târzii.

LONE A: Din nou îm
preună.

ANINOASA: Vraciul,
I—II.

VULCAN — Luceafărul: 
Așa bunic, așa nepot.

LUPENI'— Cultural : 
Surorile medicale.

URICANI ; O undă de 
tandrețe.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro-

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Caleidoscop muzi

cal — program pri
mit din partea te
leviziunii din R.D. 
Germană.

20.50 Viitoare cetăți e- 
conom ico-sociale.

21,05 Seară de balet: 
„Fedro“ 
(color).

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Mica publicitate
SOȚUL și copiii felicită 

pe scumpa lor Vladu Mar
gareta cu ocazia împlinirii 
a 33 ani și-i transmit 
multă fericire, sănătate și 
„La mulți ani !“. (2096)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
2555, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (2097)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roșia- 
nu Florin, eliberată de

I.P.C.V.J. Petroșani.
declar nulă. (2093)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Zgîmbău Maria
na, 
de

eliberată de
Mine Petroșani. O de

declar nulă. (2095)
PIERDUT legitimație bi

bliotecă și periodice pe 
numele . Gauriș loan, eli
berate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le declar 
nule. (2098)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL, copiii și nepoții anunță împlinirea unui 
an de la dispariția scumpei noastre

FULOP ELISABETA
Nu o vom uita niciodată. (2094)
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