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ȚÂRIICIT MAI MUU CĂRBUNE!

Calificarea și policalificarea — 
pîrghii esențiale

Intr-unui din numerele 
precedente ale ziarului, in- 
vestigînd cauzele care ge
nerează rămînerea sub 
plan a unor brigăzi din 
sectorul I al întreprinde
rii miniere Aninoasa (sec
tor care deține aproape 
jumătate din producția u- 
nității), ară
tam că printre 
aceste motive 
se află mo
dul uneori 
defectuos, al 
funcționării 

fluxului de a- 
provizionm'e cu 
în subteran. Consemnam și 
soluțiile ce se întrevăd în 
această privință, 
firul analizei în 
sector, discuțiile 
cu șefii de formații, 
minerii relevă și alte mo
tive, cărora o mai bună 
organizare a activității le 
pot diminua efectele ne
gative asupra realizării 
sarcinilor de plan.

J

§

materiale

Rel’înd 
același 
purtate 

cu

PERFECȚIONĂRI și... 
„CARAMBOL"

In brigada lui Vasile 
Burleci, brigadă de pregă
tiri, cu un plan de 1,2 me
tri cubi pe post, șeful de 
schimb Ludovic Balogh e 
supărat. El și ortacii săi.

încununarea 
eforturilor

Minerii "de la Bărbăteni 
s-au străduit și la sfîrșitul 
săptămînii trecute au ob
ținut o creștere la produc
ția de cărbune extras la 
nivelul sarcinilor de plan 
și chiar deasupra lor. Prin 
eforturi susținute ei au 
reușit să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
523 tone de cărbune și să 
recupereze, in acest fel, o 
bună parte din minusul 
acumulat în prima parte a 
lunii. Merite deosebite re
vin minerilor din sectoa
rele IB și III,

Produse mai multe, prin consumuri reduse
Pentru colectivul de oa

meni ai muncii de la 
IPSRUEEM Petroșani, în
cadrarea în normele de 
consum planificate la e- 
nergia electrică și cea ter
mică constituie un impe
rativ la ordinea zilei. Des
pre rezultatele obținute în 
acest domeniu deosebit de 
important ne dă amănunte 
tovarășul Ștefan Nyerges, 
inginer principal electro
mecanic.

— Comparativ cu ace
eași perioadă a anului 
trecut, în 9 luni ale lui 
1985, consumul de energie 
electrică, la nivelul între
prinderii noastre, a scăzut 
cu 12 MWh. Subliniez un 
fapt : aceasta în condițiile 
în care producția marfă 
a unității a crescut, în pri
mele trei trimestre ale a- 
cestui an, cu 27 milioane 
de lei. Evident, făcînd

la 
pu- 
Au 
zi- 
ne- 
șe-

Au trecut trei ore de 
intrarea în șut și n-au 
tut lucra prea mult, 
avut „carambol". Și în 
ua precedentă, același 
caz. Explicația o oferă 
ful sectorului, subingine- 
rul Zianu Hodor : „trans
portorului cu pricina i 

scurt 
intra

s-au adus îmbunătățiri 
(necesare 1) și pînă se ro
dează... In foarte 
timp, lucrurile vor 
în normal". Fie-ne permi
să, totuși, o reflecție: sînt 
binevenite, sînt în intere
sul măririi producției, al 
randamentului, asemenea 
perfecționări. De preferat 
cele care nu provoacă ne
dorite defecțiuni, desigur!). (Continuare in pag. a 2-a)

Schimbul condus de Eugen Mitache (al doilea din 
dreapta) reunește cîțiva dintre cei mai buni ortaci din 
brigada lui Ion Ciubotaru — sectorul II al minei Pe- 
trila. Iată-i la un scurt dialog înainte de intrarea în 
mină. Foto : Al. TĂTAR

comparația mă refer la 
perioada analoagă a lui 
1984. Am reușit să obți
nem economii la energia 
electrică cu toate că, din 
acest an, dotarea tehnică 
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a Secției de stîlpi hidrau
lici din Vulcan, a celei 
din Livezeni și a unității 
din Petroșani a crescut cu 
27 noi utilaje — freze, ma
șini de găurit, strunguri 
etc.

— Enumerați, vă rog, 
cîteva din măsurile prin 
care ați reușit încadrarea 
și — după cum am văzut 

In beneficiu] producției, 
al brigăzii, ele trebuie fă
cute chiar „din mers", pen
tru că un abataj nu este 
un laborator de încercări. 
Dar oare, în acest caz con
cret, prezența lăcătușului 
specializat, care cunoaș
te „secretele ‘ ameliorări

lor nu era in
dispensabilă?

Tocmai pen
tru că era vor
ba despre ce
va nou ! Este 
clar, „caram
bolul" respec- 
parte din ex-

K
tiv își are o 
plicații în organizarea, nu 
tocmai optimă, a muncii 
la nivel de sector. E ade
vărat, sectorul duce lipsă 
de lăcătuși. Pentru că nu 
i-a format din timp Cali
ficarea și policalificarea

C.T. DIACONU

— chiar economisirea u- 
nei importante cantități 
de energie electrică.

— Accentuez, rezultate
le în acest domeniu se 
datorează întregului colec

tiv de oamepi ai muncii. 
Fiecare încadrat al între
prinderii este preocupat ea 
măsurile luate să nu rămî- 
nă doar pe hîrtie. Iată, 
punctate, cîteva din aces
te măsuri : reducerea la 
strictul necesar a ilumi
natului și ventilației arti
ficiale și accentul deosebit 
acordat iluminatului na

La Phenian au avut loc, 
luni dimineață, convorbiri 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Repu
blicii Populare Democra
te Coreene.

La convorbiri au partici
pat :

Marele miting al prieteniei 
româno-coreene

Un moment» de înaltă și 
insuflețitoare vibrație, cu 
profunde semnificații poli
tice, al vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
o întreprinde în R.P.D. Co
reeană, la invitația tovară
șului Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, 
l-a constituit marele miting 
al prieteniei româno-core
ene desfășurat în piața din 
centrul capitalei coreene.

Energie electrică 
produsă cu consum 

redus de combustibil 
s
Energeticienii de la U.E. 

Paroșeni au pulsat în sis
temul energetic național, 
în primele nouă luni din 
acest an, 734 milioane kWh, 
cu 94 milioane mai multă 
energie electrică decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Consumul de com
bustibil convențional a 
fost sub cel înregistrat în 
anul trecut cu 9103 tone. 
In prima parte a lunii oc
tombrie au fost pulsați în 
sistemul energetic națio
nal peste 18 milioane kWh. 
Concomitent cu preocupa
rea colectivului pentru 
producerea energiei elec
trice în condiții de eficien
ță sporită, energeticienii 
de la Paroșeni au acționat 
cu consecvență pentru 
realizarea programului de 
revizii și reparații prevă
zut pent—’ instalațiile și 
utilajele din dotare.

tural ; evitarea mersului în 
gol sau cu sarcină redusă 
a utilajelor ; urmărirea 
zilnică, pe ateliere și sec
ții, a consumului de ener
gie electrică. Dar, după 
cum spuneam, aceste mă
suri ar rămîne doar literă 
pe hîrtie dacă n-am avea 
oameni preocupați de ma
terializarea lor. In acest 
sens, amintesc pe inginerii 
Petre Manea, Aurelian Po
pescu și Ioan Buldur, îm
preună cu formațiile pe 
care le conduc, pe maistrul 
principal loan Ghiță, de 
la SSH Vulcan, și sing. 
Ernest Rakovschi, de la 
secția reparații și întreți
nere a utilajului minier 
din Livezeni.

Gh. OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Din partea română — to
varășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.E., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ion 
Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim vice* 
prim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Paula Priotea- 
sa, adjunct al ministrului

Cu acest prilej Phenia
nul a trăit, din nou, clipe 
de neuitat. întreaga mani
festare constituindu-se în- 
tr-o adevărată sărbătoare a* 
prieteniei româno-coreene. 
Sute de mii de locuitori ai 
capitalei coreene s-au adu
nat în marea piață — unde 
au avut loc, în ultimii ani, 
cele mai mari și importan
te adunări populare legate 
de momentele fundamenta
le ale devenirii socialiste 
și independente a R.P.D. 
Coreene — pentru a expri
ma, într-o emoționantă ma
nifestare populară, senti
mentele de respect și stimă 
față de conducătorul parti
dului și statului român,

Investirile anului 1985

Asigurarea materialelor pentru 
montaje-problemă majoră 

pe șantierul preparației din Livezeni
In prima jumătate a 

acestui an pe șantierul 
preparației din Livezeni, 
unul din obiectivele ma
jore de investiții industria
le miniere din municipiu, 
sarcinile de plan au fost 
nu numai îndeplinite ci și 
depășite. Pe baza creșterii 
cu peste 22 la sută a pro
ductivității muncii și prin 
reducerea cheltuielilor ma
teriale cu aproape 70 lei 
la 1000 lei producție plani
ficată s-au înregistrat în
semnate sporuri față de 
sarcinile dc plan. Pentru 
sfîrșitul trimestrului III se 
prevedea în planul fizic 
pornirea în probe tehnolo
gice a instalației de pre
parare. Dar iată că am in
trat în luna octombrie și 
termenul n-a fost respec
tat. De ce ?

Din analiza făcută la 
fața locului a reieșit că în 
principal întîrzierea pune
rii în funcțiune s-a înre
gistrat în trimestrul III și 
se datorează lipsei unor 
materiale necesare lucră
rilor de montaj. „Nu am 
reușit să terminăm la ter
menul prevăzut lucrările 
ce ne-ali fost încredințate 
datorită linsei cablurilor 
electrice de diferite tipo- 

În ziarul de azi
• „In ceea ce ne privește, iarna poate veni".
• Cenaclul „O șansă păcii", la al 75-lea spectacol
• Vă informăm.

(In pag. a 2-a)
SPORT

(In pag. a 3-a)

comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale, Constantin Mi- 
tea și Ion Licu, consilieri 
ai secretarului general al 
partidului, președintele 
Republicii, Constantin Ifto- 
de, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Phenian.

Din partea coreeană — 
Kang Song San, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., premierul Con-

(Continuare în pag. a 4-a> 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deplina satisfac
ție față de vizita înalților 
soli ai poporului român și 
rezultatele fructuoase ale 
noului dialog la nivel înalt 
româno-coreean. Cei pre- 
zenți au scandat îndelung 
numele celor doi conducă
tori de partid și de stat, 
fluturînd flori, ovaționînd 
cu bucurie și căldură pen
tru prietenia de nezdrun
cinat dintre partidele, țări
le și popoarele noastre, din
tre conducătorii lor. întrea
ga piață era o imensă mare 
de fior, cf drnnele, domi
nate de portretele tovară-

(Cnntinuare în nag. a 4-a)

dimensiuni" ne-a spus to
varășul Aurel Cărare, șe
ful unei echipe de electri
cieni. „Echipa noastră a 
avut de făcut suduri auto
gene la diverse rețele și 
instalații, dar uneori am 
stat neavînd asigurată a- 
provizionarea cu carbid", 
a spus la rîndul său tova
rășul Spirea Ciortea, șeful 
unei echipe complexe de 
sudori și lăcătuși.

De-a lungul viitorului 
flux de preparare lucrări
le de montaj sînt destul 
de avansate. Unele utilaje 
au fost pregătite pentru 
primele rodaje. Filtrele 
presă, bateriile de flotație 
sînt gata pentru începerea 
rodajelor. Iar în interiorul 
corpului principal al clă
dirii spălătoriei se execu
tă ample lucrări de zugră
vire și vopsitorii. Rezer
voarele de apă, circuitele 
și rețelele de alimentare 
cu apă industrială, insta
lațiile de pompe, decan- 
toartle pentru șlam și 
pentru steril sînt în faze 
avansate de execuție. In 
prezent, ne-a informat

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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„In ceea ce ne privește, 
iarna poate veni“

Este cunoscut faptul 
că realizările din perioa
da de iarnă depind în 
mare măsură de modul 
în care gospodarii mine
lor acționează, în aceste 
zile, pentru ca sezonul 
rece, care se apropie, 
să-i găsească cu „cămara 
plină".

Care sînt preocupările 
din acest domeniu am 
aflat din discuția purtată 
cu loan Iordache, șeful 
serviciului administrativ 
al I.M. Bărbăteni.

— Pînă la această dată 
am adus 150 tone de ce
nușă pentru stația de 
înnămolire de la Valea 
Boncii și 75 tone pentru 
cea din Valea Mierlesei, 
această din urmă cantita
te de cenușă urmînd să 
fie completată cu alte 
75 de tone. Pînă la 15 
octombrie ne străduim să 
avem asigurat și stocul 
de zgură, respectiv 100 de 
tone. Pentru buna func
ționare a centralei termi
ce — pe lîngă reparațiile 
care s-au efectuat în pe
rioada de vară — ne 
preocupăm ca necesarul 
de combustibil să fie în 
permanență asigurat, în 
acest moment, la centrala 
termică există un stoc de 
75 tone de cărbune.

— Ce ne puteți spune 
despre stocurile de ma
teriale din depozitul de 
lemne ?

— Cantitatea de lemn 
de mină existentă pînă

Produse 
mai multe

(Urmare din pagina I)

însemnate economii — 
am aflat de la interlocuto
rul nostru — s-au obținut 
nu numai Ia energia elec
trică. Inginerul principal 
Ștefan Nyerges ne-a înfă
țișat acest aspect și în ce
ea ce privește energia ter
mică, combustibilii și car
buranții, capitol la care 
economiile înregistrate în 
acest an se cifrează la 
1978 tone cc. încărcarea și 
funcționarea la capacitate 
a instalației de galvanizare 
de la S.S.H. Vulcan, înca
drarea strictă în tempera
tura prevăzută în birouri 
și hale, revizuirea etanșei
tății ușilor, ferestrelor, lu
minatoarelor și conductelor 
de agent termic au fost 
măsuri care au stat și vor 
sta și în acest an în aten
ția colectivului de la 
IPSRUEEM.

Se vor situa în atenția 
formațiilor de lucru pen
tru că — ne spunea inter
locutorul — oamenii mun
cii de aici și-au propus 
folosirea eficientă a fiecă
rui kilowatt-oră, realiza
rea — cu aceeași cantitate 
de energie, fie ea electri
că sau termică — a cît 
mai multor produse. Și nu 
orice fel de produse. Ci cu 
parametrii calitativi per
manent îmbunătățiți.

la 1 octombrie este ur
mătoarea: 220 mc lemn 
rotund rășinos, 210 mc 
lemn rotund foios, 1079 
mc cherestea rășinoasă, 
19 mc cherestea stejar. De 
fapt, aceste stocuri se 
completează în permanen
ță, nu țin minte să fi în
registrat, în vreun an, go
luri de materiale. Pe lîn
gă cantitățile de lemn e- 
numerate, în depozitul 
minei se mai află, la ora 
actuală, 80 tone de ci
ment, 5 tone de sare și 
252 mc balast și nisip.

— Ce ați întreprins 
pentru ca accesul spre 
punctele de depozitare 
să nu fie îngreunat ?

— Am eliberat căile de 
acces spre ateliere și de
pozitul de lemne, acțiu
ne la care a fost antre
nat întregul personal ad
ministrativ, precum și u- 
teciștii din cadrul atelie
rului mecanic. Cu aceas
tă ocazie, au fost colec
tate peste 150 tone de 
fier vechi, care acum se 
află în gara Bărbăteni. 
Tot la acest punct, amin
tesc faptul că în această 
lună vom efectua plom
barea drumului de la in
tersecția cu șoseaua prin
cipală și pînă în incinta 
minei. In ceea ce ne pri
vește, iarna poate veni. 
Noi sîntem pregătiți.

Convorbire consemnată 
de Gh. OLTEANU

Belșugul toamnei se revarsă, prin hărnicia celor ce lucrează în acest dome
niu, pe mesele noastre. Numai în ultimele două săptămîni unitatea CPVILF nr. 
2 (condusă de Constantin Văcaru) din piața agroalimentară din Petroșani a ofe
rit cumpărătorilor 40 tone struguri, 15 tone mere, 40 tone pepeni și peste 120 
tone legume. Text și foto : Al. TĂTAR

Cenaclul „O
Constituindu-se într-un 

eveniment cultural-artis
tic remarcabil, fiecare a- 
pariție pe scenă a cenaclu
lui tinereții și prieteniei 
„O șansă păcii", din Lu- 
peni, condus de tînărul pe
dagog de muzică Vali Bog
dan, cucerește publicul 
prezent în sală sau pe 
stadion.

Așa s-a întîmplat și la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
cînd, la Lupeni, în fața 
unei săli arhipline, tinerii 
din cadrul cenaclului a- 
mintit au susținut specta
colul cu nr. 75, spectacol 
dedicat Anului Internațio
nal al Tineretului.

Un spectacol bun, cu o

(Urmare din pag. 1)

ar fi soluțiile ce se impun 
în asemenea cazuri.

ARTIFICIERI ȘI... UN 
ARTIFICIU -DE CALCUL

Și pentru că a venit vor
ba de meserii deficitare în 
sector, situație care se re
percutează decisiv în rea
lizarea planului de către 
brigăzi, se cuvine să ob
servăm că specialiștii e- 
xist' în măsura în care 
sînt formați. Din timp. A- 
firmația ne-o argumentăm 
cu o altă situație, întîlnită 
la o altă brigadă, cea a 
lui Mihai Grijuc. Lucrea
ză în pregătiri, la preaba- 
tajul 13/14. Nu se pune, în
că, problema rămînerii sub 

-plan, pentru că în lunile 
precedente Brigada a a- 
vut de montat și demon
tat complexe mecanizate. 
Dar există riscul ca aces
te nereal izări să apară a- 
cum, pentru că, iată, în 
acest schimb au pierdut 
timpul de lucru, pur și 
simplu ! Și timpul* a în
semnat avansare, armături 
nemontate. N-au stat de

Muzeul mineritului
Expoziția de bază a Mu

zeului mineritului din Pe
troșani s-a îmbogățit cu o 
nouă vitrină, cuprinzînd 
documente, plachete, alte 
trofee care atestă bogatele 
tradiții țulturale ale mine
rilor Văii Jiului.

La loc de frunte sînt 
expuse plachete editate cu 
ocazia manifestărilor poli
tico-educative și cultural- 
artistice de tradiție în mu-

șansă păcii
ținută decentă și un con
ținut variat și de calitate 
deosebită în fața unui pu
blic tînăr care însă a știut 
să primească și să recep
teze cu maturitate specta
colul, să se ridice la înăl
țimea exigențelor unei re
prezentații de ținută reali
zat de tineri și pentru ti
neri.

O contribuție deosebită 
la reușita spectacolului 
și-au adus-o membrii 
formației vocal-instrumen- 
tale „ASTRAL", aparți- 
nînd Cooperativei mește
șugărești „Straja" din Lu
peni. Avînd în Francisc 
Nicolae (chitară solo, voce 
și liderul formației), Vali 

geaba, desigur (pentru că 
este o brigadă „nervoasă", 
adică, ne explică brigadie
rul, nu le stă în fire orta
cilor să fie „pironiți" lo
cului). Au mai curățat va
tra, au mai reparat la un 
suitor. Dar n-au putut face 
principalul, să avanseze 
în cărbune, pentru că de 
la intrarea în schimb, preț 
de 6 (șase I) ore au aștep
tat artificierul. Care nici 
el, trebuie să precizăm a- 
cest lucru, nu s-a odihnit. 
L-am întîlnit „pe traseu", 
a muncit în alte fronturi. 
Se naște întrebarea : pe de 
o parte — și revenim iar 
la organizarea optimă a 
muncii — nu se impune o 
eșalonare a pușcărilor în 
front la brigăzi, pe un a- 
celași schimb, în așa fel 
îneît artificierul să poată 
fi prezent în fiecare parte, 
la momentul potrivit ’ Pe 
de altă parte : la sector e- 
xistă o lipsă de artificieri, 
pentru simplul motiv că 
aceștia nu au fost recru
tați și calificați din timp.

nicipiul nostru, Salonul de 
artă fotografică „Fotofol- 
clor", Luna manifestărilor 
politico-educative, cultu- 
•ral-artistice și sportive 
„Laudă omului muncii și 
creației sale", precum și 
exponate care atestă parti
ciparea artiștilor amatori 
din municipiu în Festiva
lul național „Cîntarea 
României". (Al. H.)

, la al 75-le
Buta (chitară bas), Petru 
Guică (orgă), Arpad Filip 
(baterie) și Dănuț Zbo- 
rovschi (voce), buni cunos
cători și mesageri ai mu
zicii ușoare, formația 
ASTRAL oferă, acum la 
reapariția sa, o surpriză 
plăcută.

S-au mai evidențiat, în 
cadrul spectacolului Mari
nei Horvath — folk („Clo
potul reîntregirii",), loan 
Guda — umor, Wilhelm 
Nagy — folk (cea mai a- 
plaudată apariție a serii !), 
Marcel Cîrciogel — umor, 
Adrian Borbely și Maria 
Rodica Trip — folk („Imn 
de pace") — (studenți). Cor
nel Biholar — folk („Imnul

policalificarea
Cine a făcut-o, îi are, ba 
chiar îi și prisosesc. De e- 
xemplu, sectorul II, care, 
preocupîndu-se de această 
problemă, a putut să „îm
prumute" trei asemenea 
specialiști sectorului șase.

PIRGHIA REDRESĂRII 
BRIGĂZII..

BRIGADA ÎNSĂȘI!

Și totuși, se pune între
barea firească: brigăzile
care își realizează și chiar 
își depășesc planul nu se 
confruntă și ele cu difi
cultăți (de aprovizionare 
cu materiale, de speciali
tăți deficitare, de inciden
te tehnice — ca să ne o- 
prim doar asupra celor 
consemnate în acest articol) 
similare cu cele care pro
voacă, la celelalte, restan
țe ? Desigur ! Atunci, con
cluzia logică ; posibilita
tea îndeplinirii planului se 
află chiar în puterea bri
găzii. Și, mai ales, în ca
pacitatea profesională, or-

Asig urarea 
pentru

(Urmare dm pag. 1> 

maistrul principal Ion 
Cîrstea, echipele noastre 
sînt concentrate la închi
derea culoarelor de benzi 
dintre separația minei Li- 
vezeni și preparație. Pînă 
la sfîrșitul acestei luni lu
crarea va fi terminată. Dar 
o problemă deosebită o 
constituie asigurarea ule
iului necesar utilajelor ca
re urmează să treacă pro
ba rodajelor".

După cum am constatat, 
o altă problemă majoră 
este aici asigurarea agen
tului termic. Deși au tre
cut mai bine de 10 zile din 
luna octombrie și zilele de 
îngheț sînt pe aproape, 
la punctul termic au fost 
terminate doar lucrările 
de construcție. Montajul 
utilajelor îritîrzie însă Iar 
ceea ce complică și mai 
mult lucrurile, rețelele 
termice nu au fost construi
te. Intre stația de racord 
adînc pentru alimentare 
cu energie electrică și pre
parație linia electrică n-a 
fost construită în soluție 
definitivă. Or, zilele fru-

L spectacol 
minerilor" și melodia „Și-a 
venit toamna...*1).

Două momente deosebi
te le-au constituit grupul 
folk feminin din Hunedoa
ra „Vox pacis" (Ecaterina 
Donose, Emilia Bobu și 
Carmen Ilarian), precum 
și momentul de artă dra
matică susținut de Vali 
Bogdan, Lili Popescu, Teo
dora Blasin și loan Cio- 
flica.

In concluzie, o manifes
tare reușită, dedicată A- 
nului Internațional al Ti
neretului și care a reușit 
să capteze timp de mai 
multe ore atenția publicu
lui prezent în sală.

Alexandru TĂTAR 

ganizatorică și, de ce nu, 
umană, a șefului de bri
gadă de a-și forma și con
duce ortacii. Evident, a- 
ceastă forță este dată de 
calitatea și de nivelul ca
lificării forței de muncă. 
Este un element decisiv, 
a cărui importanță ne-o 
sublinia șeful de brigadă 
Gheorghe Munteanu. A 
trecut, împreună cu orta
cii, de la sectorul II la 
sectorul I, unde execută 
lucrări de pregătiri și cau
za principală, consideră, 
pentru care „a ajuns" sub 
plan este faptul că „pe 
drum" a pierdut trei oa
meni de bază. Adică un 
sfert din efectiv. Este de 
părere că s-a acordat, cu 
prea mare ușurință, tran
sferul celor trei din bri
gada sa. înclinăm să-i dăm 
dreptate : puterea brigă
zii trebuie sporită, nu di
minuată I Dar iarăși încli
năm să credem că Gheor
ghe Munteanu și ai săi 
vor găsi, chiar și în a- 
ceastă situație, puterea de 
a se redresa. „Oamenii de 
bază" pot fi crescuți, și 
stă în capacitatea colecti
vului de a o face !

materialelor 
montaje

moașe de toamnă, favora
bile încă lucrului in aer 
liber sînt numărate pe de
gete de acum înainte !

„Problema materialelor 
necesare montajelor a 
constituit în ultimele luni 
și mai constituie încă pen
tru noi o problemă majo
ră — ne-a declarat ing. 
Oswald Heldberg, șeful 
brigăzii nr. 2 Livezeni a 
I.A.C.M.M. Petroșani. Am 
făcut numeroase interven
ții la nivelul conducerii 
întreprinderii pentru asi
gurarea acestor materiale. 
Au fost trimiși delegați 
direct la furnizori. Dar în 
pofida acestor intervenții, 
deficitul de materiale se 
resimte încă în mod acut. 
Problema acestor materia
le depășește posibilitățile 
locale. Ne vom strădui în 
continuare să facem totul, 
:u sp-ijit.ul C.M.V.J pen
tru asigurarea i itregil 
cantități de cabluri car
bid și uleiuri necesare 
finalizării lucrărilor din 
preparație".

Evident &ă lichidarea 
restanței față de grafic, a- 
propierea termenului de 
pornire în probe tehnolo
gice a preparației, impun 
intervenții mai ferme la 
toate nivelurile în vederea 
asigurării materialelor
pentru montaje.

Garsoniere
In cartierul „Aeroport", 

din Petroșani, pe un teren 
viran de lingă Școala ge
nerală nr. 7, au început lu
crările de construcție a u- 
nui bloc cu 40 de garsonie
re. Blocul se construiește 
după o soluție de proiec
tare modernă, de mare pro
ductivitate, din panouri 
mari prefabricate. Garso
nierele vor fi destinate, ti
nerilor nefamiliști, care se 
încadrează în muncă în u- 
nitățile miniere. (V.S.)

!
I
I
I

IMPORTANT. Miercuri, 
16 octombrie, la Casa de 
cultură din Petroșani se 
deschid cercuri de mate
matică și fizică. Cercurile, 
care funcționează în ca
drul Universității cultural- 
științifice, sînt 
pregătirii pentru 
în învățămîntul 
Pregătirile sînt
de cadre didactice

destinate 
admiterea 
superior, 
realizate 

cu n os

cute pentru experiența lor. 
înscrierile continuă. (M.B.)

PROGRAM. S-a stabilit 
programul unității „Cură
țătorie rapidă", amplasa
tă în complexul Coopera
tivei „Unirea", de pe stra
da Nicolae Bălcescu. Luni, 
miercuri și vineri : 7,30 —
16 ; marți și joi : 10—18, 
sîmbătă : 7,30—14. (M.B.)

MUNCĂ PATRIOTICĂ. 
In această săptămînă, pes
te 100 de tineri de la mi
nele Aninoasa și Uricani 
vor organiza ample acțiuni 
de muncă patriotică în 
sprijinul producției, avînd

ca obiective principale : 
descongestionarea a 40 m 
galerie, recuperarea a 60 
armături TH și aprovizio
narea locurilor de muncă 
din

ODATĂ cu derbiul din
tre Jiul Petroșani și F.C. 
Maramureș, în programul 
de fotbal a început un se
rial, cuprinzînd date din 
istoricul echipei „Jiul".subteran. (Gh. O.) ,

De la Institutul de mine Pștroșcini
La Institutul de mine din Petroșani au început, du

minică, 13 octombrie, cursuri de pregătire organizate in 
sprijinul viitorilor candidați la concursul de admitere în 
învâțămintul superior minier — zi și seral — pentru 
următorul an universitar. Aceste cursuri sînt organizate 
la analiză matematică, algebră, trigonometrie, geome
trie, fizică, desfășurindu-se in fiecare duminică, intre 
orele 9—12. Informații suplimentare se pot obține de la 
secretariatul institutului. (T.S.).

PERICOL 1 După asfal
tarea părții carosabile a 
străzii din fața teatrului, 
au rămas două guri (a se 
citi „două gropi") destina
te canalizării, una chiar 
în fața intrării în clădirea 
C.M.V.J. Ele constituie — 
mai ales noaptea — un pe
ricol de accidentare pentru 
autovehicule și pietoni. 
(Al. H.)

TELEGRAMĂ PENTRU... 
AUTL ! Sîmbătă, 12 oc- 
tobrie a.c., ora 7,30. Stop. 
Autobuzul 31 HD 8410, de

la Petroșani la Uricani o- 
prește la 100 m stație „Mi
na Paroșeni". Stop. Co
boară 7 (șapte) călători. Șo
ferul nu oprește în stație. 
STOP. In stație rămîn 3 
(trei) călători. Stop. Vino
vat — șoferul Mihai Iones- 
cu. Stop. Rugăm comuni
cați măsuri. Stop. (A.T.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

I
I
I
I
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port • Sport » Sport » Sport ♦ Sport • Sport • SportAtacul a rămas mult dator ! necesară!
„JIUL" PETROȘANI — 

„ARMATURA" ZALAU 2— 
0 (1—0). Dîrzenia cu care 
oaspeții și-au apărat șan
sele, de multe ori împinsă 
dincolo de limita regu
lamentului, a incomodat vi
zibil jucătorii „Jiului" care 
au acuzat mult agresivita
tea fundașilor adverși, și 
în special a liberoului Mar
ta. De altfel, Găman a pă
răsit terenul accidentat, iar 
Băluță a terminat meciul 
„într-un picior", fiind ne
voit să rămînă în teren 
deoarece se epuizaseră ce
le două schimbări permi
se. Surprinsă de ardoarea 
eu care oaspeții s-au apă
rat. echipa noastră nu a 
reușit să găsească soluții 
eficiente de finalizare, de 
cele mai multe ori, ocazi
ile favorabile fiind irosite 
cu o nonșalanță de-a drep
tul alarmantă pentru pu
blicul spectator și aceasta 
mai ales în condițiile în 
care timpul se scurgea fă
ră ca „Jiul" să reușească 
să înserie. Dar, cu toate 
că am cîștigat acest meci, 
atacul „Jiului" a rămas 
dator la capitolul eficaci
tate, scorul de 2—0 
flectînd 
samblu 
necesar 
lui" să 
simple, 
faza de 
sînd mai mult șutul 
mișcare și de la 
Dar sîntem convinși 
antrenorul echipei, 
Mulțescu va găsi modalită
țile prin care echipa să 
obțină succese deosebite 
și la eficacitate, pentru ca 
si golaverajul să fie la 
înălțime.

Iată principalele momen
te ale acestui joc, care a 
adus „Jiului" două puncte 
și păstrarea poziției de li
der al seriei, menținînd-o 
la aceeași cotă a pretenți
ilor de promovare Jocul 
a început cu atacuri în 
forță ale „Jiului". Invălui-

I

f

c

i t
■

nere- 
an- 

Este 
„Jiu-

valoarea de 
a „Jiului", 
ea atacanții 
adopte soluții mai
mai eficiente în 
finalizare, exer- 

din 
distanță, 

că 
Gigi

REZULTATE TEHNICE :

ale 
cu 
Iui 
de

rile pe partea dreaptă 
lui Băluță, V. Popa, 
deplasările laterale ale 
Pachițeanu surprind 
multe ori apărarea oaspe
ților care recurge la faul
turi dure ce estompează 
pătrunderile perpendicu
lare pe poartă ale lui 
Mulțescu, Găman, Pachi
țeanu și Dosan. In min. 12 
se produce faza care aduce 
deschiderea scorului. Mul
țescu ridică o minge la 
marginea careului, Dosan 
prelungește cu capul pînă 
la Pachițeanu, acesta preia 
tot cu capul și înscrie pes
te portarul Feher, ieșit în 
întîmpinare, 1—0 
„Jiul". înscrierea

pentru 
golului 

descătușează echipa noas
tră și pînă la sfîrșitul re
prizei se consumă cîteva 
faze de mare spectacol Ia 
poarta adversă, dar nu 
reușim să înscriem. In min. 
19, Pachițeanu centrează 
în fața porții și Băluță, 
care și-a dorit foarte mult 
un ’ -»—»
nu 
Pe 
nu, 
man, 
lui Feher, dar fie că greșesc 
ținta, fie că portarul se 
remarcă la șuturile peri
culoase ale atacanților noș
tri. Pe fondul de dominare 
a „Jiului", oaspeții au cîte
va contraatacuri pericu
loase, dar portarul Toma se 
opune de fiecare dată, 
min. 37 se consumă 
mentul psihologic al 
ciului, cînd Mulțescu, 
truns în careu după 
„un-doi“ cu Pachițeanu 
faultat clar și 
Radu Petrescu acordă lo
vitură de la 11 m. Execută 
Dosan și balonul lovește 
transversala porții, așa că 
prima repriză se încheie 
numai cu 1—0, deși ocazi
ile numeroase ar fi putut 
crea un avantaj substan
țial. Repriza secundă 
consumă în nota de 
minare a „Jiului", dar

gol, venit în plonjon 
ajunge balonul. Rînd 
rînd, Băluță, Pachițea- 
Mulțescu, Dosan și Gă- 

încearcă vigilența

In
mo- 
me- 
pă- 
un 

este 
arbitrul

C.S.U.T. Arad — Mureșul De
va 3—0 ; Jiul Petroșani — Armătura Zalău 2—0 ; Mi
nerul Lupeni — Unirea Alba lulia 1—0 ; Metalul Bocșa 
— C.F.R. Timișoara 1—0 ; Olimpia Satu Mare — înfră
țirea Oradea 0—0 ; Mecanica Orăștie — C.I.L. Sighet

Xl-a (duminică 20 octombrie
- F.C. Maramureș ; C.I.L. Si

5—0 ; C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic 1—0 ; F.C. Ma-
ramureș — Strungul Arad 2—0 ; meciul Gloria Bistrița
— Aurul Brad a fost aminat.

CLASA MEN T U L
1. JIUL PETROȘANI 10 8 1 1 13— 4 17
2. F.C. Maramureș 10 6 4 0 17— 2 16
3. Gloria Bistrița 9 5 3 1 21— 4 13
4. Olimpia Satu Mare 10 5 3 2 20—11 13
5. C.S. U.T. Arad 10 6 0 4 16—13 12
6. C.S.M. Reșița 10 4 3 3 10— 7 11
7. Minerul Cavnic 10 5 1 4 13—12 11
8. Mecanica Orăștie 10 4 2 4 23—19 10
9. C.I.L. Sighet 10 4 2 4 8—12 10

10. Metalul Bocșa 10 4 1 5 13—21 9
11 Aurul Brad 9 3 2 4 10—10 8
12. C.F.R. Timișoara 10 3 2 5 9—10 8
13. Mureșul Deva 10 4 0 6 9—15 8
14 Minerul Lupeni 10 3 2 5 8—15 8
15. Strungul Arad 10 2 3 5 13—18 7
16. Unirea Alba lulia 10 3 0 7 12—22 6
17. Armătura Zalău 10 2 2 6 7—20 6
18. înfrățirea Oradea 10 1 3 6 8—22 5

EȚ/tPA VIITOARE — o 
1935) : Unirea Alba lulia - 
ghet — Metolul Bocșa ; înfrățirea Oradea — Mecanica 
Orăștie ; Jiul Petroșani — Minerul Cavnic ; Mureșul De
va — Gloria Bistrița ; Strungul Arad — C.S.M. Reșița ; 
Aurul Brad — C.S. U.T. Arad ; C.F.R. Timișoaro — O- 
limpia Satu Mare ; Armătura Zalău — Minerul Lupeni.

I M P O RTA N T

oferă și momente de joc 
confuz de ambele părți, cu 
greșeli de apărare repeta- 

acestea 
de Neagu 

Nagy 
din
au
re
ai

te, la una dintre 
mingea pasată 
este interceptată de 
care șutează în bara 
stînga a lui Toma. La 
mai cinci minute de la 
luare „Jiul" înscrie 
doilea g >1 prin Neagu, 
care plonjează la un cor
ner și astfel se stabilește 
scorul la 2—0, scor care 
avea să se mențină pînă 
la finalul meciului, deși 
ocazii au fost foarte multe.

„MINERUL" LUPENI — 
„UNIREA" ALBA IULIA 
1—0 (1—0). Duminică, la 
Lupeni, pe stadionul „Mi
nerul" s-a disputat, în ca
drul seriei a IlI-a, a divi
ziei B, o partidă între două 
echipe, aflate în zona „ni
sipurilor mișcătoare" ale 
clasamentului acestei serii, 
ambele echipe avînd minus 
4 în acel atît de co
mentat clasament al „ade
vărului".

Meciul începe cu atacuri 
susținute ale echipei gaz-

echipei

FOTBAL, DIVIZIA B 3
Insă chiar dacă nu 
înscris goluri multe, 
a plăcut prin fazele 
meroase de poartă, 
ambiția și dăruirea cu ca
re s-a disputat. A arbitrat 
bine Radu Petrescu . 
Brașov, ajutat 
(Predeal) și L. 
biu).

„J I 
Popa, 
(min.

s-au 
jocul 

nu-
prin

de V. 
Frunză

din 
Onu 
(Si-

U L “ : '
Neagu,

57 P. Grigore), Sze- 
kely, Florescu, Băluță, Mul
țescu, Pachițeanu, Găman 
(min. 60, Lasconi), Dosan.

La juniori, Jiul a obținut 
a 6-a victorie consecutivă, 
de data aceasta elevii an
trenorului Romulus Leca 
surclasînd cu 7—1 pe CSS 
Sebeș, într-un joc sobru, de 
mare eficiență, continuînd 
să se mențină pe primul 
loc în clasamentul cam
pionatului republican.

Gh. CHIRVASĂ

Toma, 
, Sta

V. 
n a,

valuri,
pericliteze

dă, care atacă în 
dar fără să 
poarta apărată de Urs. A- 
bia în min. '8 oasepții au 
un atac mai periculos, Ia 
o greșeală a apărării echi
pei gazdă cînd numai in
tervenția lui Grigore sal
vează echipa de primirea 
unui gol.

Gazdele revin în atac și 
în min. 20 Muia centrează, 
Voieu prelungește la Stoi
nescu, care șutează din vo
ieu pe lîngă poarta lui Urs.

In min. 23 Oprea (foarte 
periculos acest jucător) dri
blează pe aripa stingă, un
de absența lui Leordeănu 
s-a făcut simțită, centrea
ză înapoi la Popa (de la 
oaspeți) care șutează din 
interiorul suprafeței de pe
deapsă, dar Vaidasegan are 
o intervenție de ultim mo
ment, reușind să blocheze

șutul atacantului 
oaspete.

In min. 28 o 
combinație între 
Popa Ionel, acesta din ur
mă șutează foarte pericu
los, dar Urs reușește să 
respingă în ultima instan
ță.

Atacurile gazdelor devin 
tot mai insistente și la un 
astfel de atac se înscrie și 
unicul gol al partidei ; Stoi
nescu centrează de pe ari
pa dreaptă, apărarea oas
peților respinge, mingea 
ajunge la Muia, care șutea
ză de la circa 18 m, pe 
traiectoria mingii se află 
Nichimiș care sare peste 
minge, derutînd întreaga 
apărare a oaspeților și min
gea intră în poartă.

După gol, contraatacurile 
oaspeților devin mai peri
culoase și în min. 35 după 
un reușit „un-doi“ între 
Rus și Popa, ultimul scapă 
singur, dar șutul său trece 
pe lîngă poarta lui Grigo
re, în min. 36 Popa șutea
ză dintr-un unghi greu dar 
Grigore scoate senzațional 
în corner.

In min. 70. în urma unui 
fault tare ai lui Cornescu 
asupra l»i Colceag, arbitrul 
Mircea Salomir din Cluj- 
Napoca îi elimină pe jucă
torul echipei oaspete, iar 
în min. 80 Popa Ionel (în 
revenire de formă) realizea
ză o serie de driblinguri 
prin apărarea oaspeților, 
execută un „un-doi“ cu 
Colceag, ajunge singur cu

frumoasă 
Voieu și

Urs față-n față, dar șutea- 
ză în acesta, mingea revine 
la Stoinescu, care centrează 
perfect, dar Mușat de la 
6 m ratează singur cu poar
ta goală.

Oaspeții, deși au Un om 
în minus, nu renunță la 
luptă, și în min. 84 au o 
mare ocazie de egalare, 
cînd, în urma unei lovituri 
de 
Ia 
doi 
cui
chipei gazdă, minus Pocșan 
foarte sigur în tot ceea ce 
a făcut în partida de du
minică) și din marginea 
suprafeței de pedeapsă tri
mite mingea în bara trans
versală a porții lui Grigo
re.

Meciul
nouă ratare a echipei 
dă.

Pe scurt acesta a 
„filmul" jocului de la
peni, dintre două echipe 
avide de puncte cu un plus 
pentru gazde la capitolul 
dăruire.

A arbitrat bine : Mircea 
Salomir

colț, Ilea pasează scurt 
Oprea, acesta trece de 
fundați locali (slab jo- 
apărării imediate a e-

se încheie cu o
gaz-

fost 
Lu-

din Cluj-Napoca.

gazdă : Grigore
— Dina, Pocșan,

Popa Ionel,

DIVIZIA C 8

SAME L

lui Toma (foto stînga) și cursele impetuoase ale 
componentele care au punctat și duminică victoria le- 

 Foto : Robert TA VIAN

Intervențiile sigure ale 
lui Băluță — două dintre 
jeră a Jiului.

Formația
— Mușat
Vaidasega n,
Popa Petre (min. 80 Pos
telnicii), Muia (min. 60 Col
ceag), Stoinescu, Voieu, Ni- 
chimiș.

Mircea CIRIPERU

Fotba’, divizia C

Cu gîndul 
numai

la victorie

in pauza meciului s-a 
consemnat un eveniment pe 
cale de incetățenire la Pe
troșani : tragerea la sorți 
a biletelor ciștigătoare la 
tombolă. Norocoșii au fost 
Leonard Gaucă, premiu — 
o bicicletă „Pegas" și losif 
Smida — o minge de fot
bal. Ciștigâtorul premiului 
al lll-lea (programul cu nr. 
894) incă nu s-a prezentat

pentru 
un joc 

formați
za meciului Jiul — Minerul 
Cavnic se va desfășura o 
nouă tragere, premiile fiind 
de data aceasta : o pere
che de schiuri „Atomic", o 
minge de fotbal „Artex" și 
un joc de șah. Participanți : 
toți posesorii de program 
de meci.

a-ți ridica premiul, 
de șah. Sîntem in- 

că duminică, in pau-

laraș, apărarea!
„MINERUL-ȘTIINTA" VUL

CAN — „C.S.M." LUGOJ 
1—1 (1—1). Meciul debutea
ză in nota de dominare a 
gazdelor ; pase rapide, cen
trări care își găsesc destina
tarii, într-un cuvint, se părea 
că jocul va da satisfacție 
celor veniți să asiste la a- 
ceastă partidă. Și, intr-ade
văr, jucătorii de la „Minerul- 
Știința" reușesc să deschidă 
scorul în min. 20, cind Trui- 
că reia cu capul 
la c centrare a 
După nici două 
joc, jucătorii din 
lează.

Am reținut, 
za a doua, 
prin care Bejan 
partea de teren 
loc să încerce poarta, expe
diază balonul către Ciprian 
(min. 56) sau șutul lui Tănă- 
sie care trimite balonul cen
trat de Barbu 
ții. Acestora li 
za creată de 
de margine a 
nevalidat însă 
centru. (Gh. O.)

MINERUL" PAROȘENI 
„STRUNGUL" CHIȘI- 

NEU 1—0 (1—0). Multe e- 
moții în tribunele cochetu
lui stadion de peste 
înainte de începerea 
ci ului dintre cele 
fruntașe ale seriei a VIII-a 
a diviziei C. Minerii de Ia 
Paroșeni pentru a se men
ține în „plasa" liderului 
(chiar adversarul de dumi
nică) aveau nevoie de cele 
trei puncte puse în joc, de 
aceea ei au ieșit în 
numai și numai cu 
la victorie. După 
minute de tatonare 
instalează la cîrma 
Iui atacînd în valuri poar
ta oaspeților. Primele oca
zii de gol apar în minutele 
13 și 17. cînd Băltaru 
respectiv, Matula s-au 
flat foarte aproape de 
înscrie. In minutul 20 
să, la o fază tipică de 

oaspeților 
dar golul

Jiu, 
me- 

două

teren 
gîndul 
cîteva 
ei se
jocu-

Și, 
a- 
a 

în- 
a-

balonul de 
lui Barbu, 
minute de 
Lugoj ega-

din repri- 
faza bună, 

„scăpat" în 
adversă, in

in... bara per
se adaugă fa- 
Cioriia. Arbitrul 
semnalizat gol, 
de arbitrul de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

tac, apărarea 
este depășită, 
este evitat cu prețul unui 
henț în careu. Lovitura de 
la 11 m este executată 
foarte bine de Iordache și 
tabela de marcaj 
1—0 pentru fotbaliștii 
la Paroșeni, care mai 
tează în minutele 26 
36 încă două ocazii de

După pauză, jocul se 
echilibrează, ocaziile 
gol se ivesc la ambele 
porți, dar tabela de mar
caj rămîne nemodificată 
pînă la ultimul fluier al 
arbitrului. întreaga echipă 
a minerilor de la Paroșeni 
a luptat exemplar în acest 

' - vic-
în
Is-

Ma-

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2

0 
0
2
0
0 
o
2
1
0 
o 
o
2.
2
1
2
2

17— 7 
14—12
18— 9 
23— 9 
18—16
19— 19 
13— 7
8—16

18—18
12— 15
9—21

18—13
13— 12
9—18

10—12
9—18

3
3
2
4
4
4
3
4
5
5
5
3
4
3
5
5

18
18
17
15
15
15
14
13
12
12
12
11
11
10
8
8

REZULTATE TEHNICE : C.S.M. Caransebeș — Unirea 
Tomnatic 1—0 ; C.F.R. Simeria — C.F.R. Victoria 3—1 ; 
Rapid — Dacia 5—0 ; Minerul Certej — Șoimii 2—0 ; 
U.M. Timișoara — Victoria 1—0 ; Minerul Știința — 
C.S.M. Lugoj 1—1 ; Unirea Sinnicolau Mare _  Obilici
2—1 ; Minerul Paroșeni — Strungul 1—0.

C L A
Strungul Chișineu
U.M. fimișoara
Minerul Paroșeni
Rapid
Unirea
C.F.R.
C.S.M.
Victoria Călan
Șoimii Lipova 
Dacia Orăștie
Minerul Certej
Obilici Sînmaitinu
Minerul Știința Vulcan
C.S.M. Caransebeș 
Unirea Tomnatic
Victoria Caransebeș

ETAPA a X-a, 20 octombrie :
Sinnicolau Mare ; Minerul Certej — U.M. Timișoara;

Arad
Sinnicolau 

Simeria 
Lugoj

Mare

Sirbesc

N T U
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

C.S.M. Lugoj — Uni-
rea _ _ _.............. ,
C.F.R. V'ctoria — Minerul Paroșeni ; Unirea Tomnatic —
Rapid : Obilici — Șoimii ; Strungul — C.F.R. S'meria ;
Dacia — C.S.M. Caransebeș ; Victoria _  Minerul Știin
ța Vulcan.

indică 
de 

ra- 
Și 

gol. 
mai 

de

meci pentru a obține 
toria, evHențiindu-se 
mod deosebit juniorul 
pir. Băltaru, lordache, 
tuia . și Henzel.

Gheorghe BOȚEAI.
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Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in R.P.D. Coreeană

Marele miting al prieteniei româno-coreene

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Declarație de 
dragoste : Unirea : Aven
turi în Marea Nordului ; 
Parîngul : Căpitanul răz
bunării.

(Urmare din pag. I)

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Teatru TV : „Sufle

te tari", de Camil 
Petrescu.

21,50 Telejurnal.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la 
tragerea excepțională pro- 
noexpres din 13 octombrie 
1985.

șilor Nicoiae Ceaușescu și 
Kun Ir Sen, precum și de 
un mare tablou înfățișînd 
pe conducătorii de partid 
Și de stat ai celor două țări 
strîngîndu-și mîinile într-un 
simbolic gest al prieteniei 
și solidarității frățești ro
mâno-coreene.

In această atmosferă de 
mare sărbătoare a priete
niei româno-coreene, apa
riția la tribună a tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu,

c
(Urmare din pag. 1)

siliului Administrativ, Li 
Giong Ok, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al 
republicii, Jăn Hiăng Muk, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C., prim vi- 
cepremier al Consiliului 
Administrativ Kim Bok 
Sin, membru al Biroului 
Politic ăl C.C. al P.M.C.,

a tovarășului Kim Ir Sen 
a fost salutată cu urale 
necontenite.

In aplauzele mulțimii au 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C. al P.M. din Coreea, 
președintele Republicii 
Populare Democrate Core
ene.

Cuvântările rostite de cei 
doi conducători de partid

on v o r bir
vicepremier al Consiliului 
Administrativ-, Hwang Jang 
Yop, secretar al Comitetu
lui Central al P.M.C. pen
tru probleme internaționale, 
Chong Song Nam, minis
trul relațiilor economice 
externe, Zo Iăng Guk, am
basadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene în 
România.

In cadrul convorbirilor 
s-a făcut un schimb de pă

și de stat au fost urmărite 
cu mare atenție și deosebit 
interes de sute de mii de 
oameni ai muncii aflați în 
piață, care au aplaudat cu 
putere exprimîndu-și con
vingerea că actualul dialog 
la nivel înalt româno-core- 
ean va da noi perspective 
dezvoltări' prieteniei și co- 
laboră’ii româno-coreene.

In uralele și ovațiile ce
lor din piață, tovarășii 
.Nicoiae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen s-au îmbrățișat cu 
căldură și prietenie, au sa
lutat cu mîinile strîns u-

i oficia
reri în legătură cu rezul
tatele vizitei, cu înțelege
rile la care s-a ajuns, și 
s-a subliniat că acestea 
deschid noi perspective 

pentru ridicarea la un nivel 
și mai înalt a colaborării 
și cooperării româno-core
ene. In acest cadru, a fost 
reliefată însemnătatea in
tensificării colaborării și 
cooperării economice și 
tehnico-științifice de lungă

nite și ridicate, mulțimea 
care scanda cu însuflețire 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen".

Grandiosul miting consa
crat prieteniei româno-co
reene a reliefat cu putere 
dorința comună a celor 
două partide și popoare, a 
României și R.P.D. Core
ene de a conlucra și mai 
strîns pentru propășirea 
celor două țări, pentru cau
za socialismului, pentru o 
lume mai dreaptă și mai 
bună, pentru pace, înțele
gere și colaborare interna
țională.

e
durată, pînă în anul 2000, 
pentru a da o mai mare 
stabilitate, o nouă și largă 
perspectivă conlucrării în 
aceste .domenii. TotodaȚă, 
s-a evidențiat necesitatea 
extinderii legăturilor pe 
tărîmul științei și în alte 
domenii de interes comun.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelege
re reciprocă.

LONEA : Neînvinsul.

ANINOASA : O undă 
de tandrețe.

VULCAN — Luceafă
rul : Frați de cruce.

LUPENI — Cultural :
Așa bunic, așa nepot.

URICANI : Probă de 
î microfon.i

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

Faza 1
Extragerea 1 : 26 6 45
10 13 25 5 1.
Extragerea a 2-a : 44 2
40 43 45 4 3 26.
Extragerea a 3-a: 26 11 
42 12 9 41 21 7.

Faza a 2-a
Extragerea a 4-a : 37 42
23 39 1 36.
Extragerea a 5-a : 13 16
29 25 22 9.
Extragerea a 6-a : 5 23
34 18 30 45.

Fond total de câștiguri : 
1 205 828 • lei.

mgrnenip

în vizită la Expoziția 
realizărilor construcției 

socialiste
Tovarășul Nicoiae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Expoziția reali
zărilor construcției socialis
te, inaugurată în acest an, 
în luna august, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării patriei și săr
bătoririi a patru decenii de 
Ia crearea Partidului Mun
cii din Coreea.

Au participat tovarășii 
fon Dincă, Ștefan Andrei, 
alte persoane oficiale.

Pe tot parcursul vizitei, 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovârășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut 
cu tovarășii din conduce
rea de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, cu miniștri 
și alți reprezentanți ai U- 
nităților economice, expri- 
mînd calde felicitări pentru 
înfăptuirile obținute în dez
voltarea economică a pa
triei lor.

Tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat, la 
încheierea vizitei, în cartea 
de onoare a expoziției.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit o delegație 

a oamenilor de știință 
din R.P.D. Coreeană

întreprinderea 
minieră Uricani 

încadrează 
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

— macaragii autorizați pentru macara 
turn

ORGANIZEAZĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST 

DE
— șef depozit
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 si Legea 
57/1974.

Inalții oaspeți români au vizitat 
capital R.P.D. Coreene

In seara zilei de luni, 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a vizitat zone din centrul 
orașului Phenian, care au 
oferit o imagine grăitoare 
a dezvoltării impresionante 
pe care o cunoaște capitala 
R.P.D. Coreene.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost în
soțit de Li Giong Ok, mem
bru al Biroului Politic al 
G.C. al P.M.C., vicepreședin
te al republicii.

La Palatul Congreselor

au fost oferite ample expli
cații privind caracteristici
le arhitectonice ale acestui 
impresionant edificiu, care 
adăpostește sala Adunării 
Naționale și poate găzdui, 
totodată, mari reuniuni. S-a 
vizitat, totodată, Palatul 
Sporturilor.

Tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu a reținut cu in
teres și a apreciat preocu
parea edililor, arhitecților 
și constructorilor de a îm
bina în mod armonios func- 
ționalități multiple ale edi
ficiilor capitalei, cu inte
rioare de bun gust, o linie 
arhitectonică modernă.

Dejun
Răspunzînd invitației gaz

delor, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu to
varășul Valentin Ceaușescu, 
au vizitat, în cursul dimi
neții de duminică, la bor
dul unei nave, într-o călă
torie pe fluviul Tedong, 
zone din apropierea Phe
nianului.

La amiază, în onoarea 
înalților oaspeți români a 
fost oferit un dejun.

Desfășurate într-o ambi
anță cordială, prietenească, 
vizita și dejunul au oferit, 
totodată, prilejul continuă
rii dialogului la nivel înalt 
româno-coreean.

Luni seara, tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vi- 
ceprim-ministru* al guver
nului, președintele,Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie, a primit, la 
Phenian, o delegație a oa
menilor de știință din Re
publica Populară Democra
tă Coreeană.

Tovarășul Li Za Bang, 
președintele Comitetului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, a mulțumit 
călduros, în numele celor 
prezenți, pentru prilejul o- 
ferit de a putea prezenta 
deplina satisfacție a tutu
ror oamenilor de știință 
coreeni față de vizita pe 
care înalții soli ai poporu
lui român o întreprind, 
pentru a patra oară, în 
patria lor, relevînd convin
gerea că ea deschide noi 
perspective colaborării și 
cooperării româno-core
ene și, în acest cadru, ofe
ră o bază trainică dezvol
tării mai puternice a con
lucrării între oameni de 
știință din cele două țări.

S-a dat, totodată, expre
sie înaltului omagiu pe ca
re oamenii de știință, spe
cialiști din cercetare și 
producție, îl aduc activită
ții prodigioase a tovarășei 
Elena Ceaușescu în dome

niul cercetării științifice și 
în fruntea Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, profunda admi
rație pentru contribuția oa
menilor de știință români 
la îmbogățirea patrimoniu
lui mondial.

To v a r ă ș a Elena 
Ceaușescu a mulțumit pen
tru cuvintele alese expri
mate la adresa activității 
sale, a tuturor oamenilor 
de știință români, pentru 
aprecierile privind rezulta
tele în domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării teh
nologice din patria noas
tră. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis, tot
odată, oamenilor de știință 
coreeni, cercetătorilor și 
specialiștilor din producție 
cele mai calde felicitări 
■pentru rezultatele obținute, 
precum și urări de noi și 
tot mai importante succese 
în opera lor importantă în 
societate, în conlucrarea cu 
colegii lor români.

In continuare s-a proce
dat la un schimb de păreri 
în legătură cu posibilitățile 
de a multiplica căile și 
formele de conlucrare, de 
a rezolva problemele în
scrise în planurile de dez
voltare a bazei de materii 
prime pentru valorificarea 
superioară a rezervelor ma
teriale ale celor două țări.

Mica publicitate
VIND de urgență în Deva 

apartament două camere, 
imediat ocupabil. Informa
ții 924/32777. (mp)

VIND convenabil radio- 
easetofon Sanyo, stereo 
M 4100, nou. Telefon 44439.

(2124) 
SCHIMB garsonieră, cen

tru cu apartament 2-3 ca
mere. Informații telefon

42777 Petroșani. (2120)
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PIERDUT autorizație ma
caragiu pe numele Ignat 
Ion cu nr. 28030, eliberată 
de I.T. Craiova, la 22 ia
nuarie 1975. O declar nu
lă. (2122)

PIERDUT abonament 
C.F.R. și legitimație de 
serviciu pe numele Suvac 
Vasile, eliberat de I.U.G. 
București, secția Petroșani. 
Se declară nule. (2121)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adincă durere dispariția după 
o lungă și grea suferință a celei care a fost

FLORESCU MARGARETA 
(născută Gașpar) 

scumpă fiică, soție, mamă și bunică.
Inmormintarea are loc miercuri, 16 octombrie, din 

strada M. Viteazu, Petroșani. (2128)

FAMILIA îndurerată anunță dispariția celui care a 
fost un bun soț, tată, frate

DINA MIHAIL
Inmormintarea, azi, ora 15 in Lupeni. Aleea Liliacu

lui 4/22. (2125)

COLEGII din I.C.S.A. și A.P. Peirila sint alături și 
iau parte la durerea pricinuită colegei lor, Ileana Jurca, 
de decesul tatălui ei.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (2123)

COLECTIVUL Stației hidrologice Petroșani este ală
turi de familia greu incercată prin pierderea celui care 
a fost

HÂBIAN NICOLAE, 29 ani
bun coleg și tovarăș de muncă.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2129)
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