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TÂRIL CIT MAI MULT CÂRBUNE!
în. lumina sarcinilor stabilite de Comitetul

Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

„Vom obține producții superioare 
de cărbune44

pentru a participa la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

In fața întreprinderilor miniere stau. în acest 
sfîrșit de an, importante sarcini — realizarea inte
grală a prevederilor de plan și pregătirea produc
ției anului viitor. Eforturile depuse de oamenii mun
cii din cadrul unităților miniere ale Combinatului 
minier Valea Jiului trebuie să se materializeze în 
creșterea necontenită a producției de cărbune ex
tras, pe seama folosirii eficiente a tuturor condiți
ilor create pînă acum, a dotării tehnice de care dis
pun, prin folosirea judicioasă a efectivelor existente. 
Care sînt rezultatele obținute după două decade, dar 
mai ales care sînt perspectivele îndeplinirii planu
lui pînă la sfîrșitul acestei luni, ne-au fost prezen
tate de tovarășul BENONE COSTINAȘ, director teh
nic al C.M.V.J.

— Colectivele de oa
meni ai muncii din cadrul 
unităților miniere ale
Combinatului nostru și-au 
dovedit încă o dată recep
tivitatea față de măsuri

le stabilite în ședința Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. prin 
eforturile pe care le depun 
pentru creșterea produc
ției de cărbune energetic 

și cocsificabil. Apreciez că 
în această lună producția 
realizată va fi cu aproxi
mativ 60 000 tone de căr
bune mai mare decît în 
luna trecută.

— Tovarășe director, 
care dintre întreprinderi
le miniere au cele mai 
sigure șanse de îndepli
nire integrală a preve
derilor de plan lunare ?
— In primul rînd mina 

Paroșeni, care printr-o mo
bilizare deosebită și folo
sire eficientă și judicioa
să a dotării tehnice și e- 
fectivelor existente a re-

Interviu realizat de
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat, luni, în R.P. 
Bulgaria, pentru a lua par
te la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Expresia unui profund democratism

Dezbateri exigente în adunările 
generate ale oameni!» muncii
Sub semnul preocupărilor 

intense pentru dezvoltarea 
activității economice, in a- 
ceastă perioadă în întreprin
derile industriale, de con
strucții, transporturi și circu
lația mărfurilor, precum și în 
unitățile locale ale prestări
lor de servicii se desfășoară 
adunările generale ale oa
menilor muncii și ale repre
zentanților acestora, consa
crate dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1986.

în climatul profund demo
cratic ce caracterizează viața 
noastră social-economică, a- 
dunările oamenilor muncii o- 
feră din nou prilejul afirmării 
spiritului de înaltă angajare 
muncitorească, pentru înfăp
tuirea obiectivelor adoptate 
de Congresul al Xlll-lea al 
partidului, a sarcinilor și in
dicațiilor trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în ve
derea accelerării ritmului de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei. Pornind de la realizările

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu este însoțit & 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Con
stantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.,

acestui an, de la experiența 
acumulată de colectivele 
fruntașe și ținînd seama de 
neajunsurile care s-au mani
festat pe alocuri, adunările 
generale ale oamenilor mun
cii sînt chemate să adopte 
măsuri de maximă eficiență, 
în baza cărora să se asigu
re valorificarea superioară a 
potențialului de producție e- 
xistent, astfel îneît anul 1986 
să reprezinte o cotitură, un 
important salt cantitativ și 
calitativ în activitatea econo
mică a municipiului. Această 
cerință este întemeiată pe 
faptul că începînd din anul 
care se apropie și pe par
cursul cincinalului următor 
municipiului nostru îi revin 
sarcini sporite mai cu seamă 
în domeniul extracției și pre
parării cărbunelui, al produc
ției de utilaje miniere, piese 
de schimb și instalații pentru 
activitatea din subteran. Sînt

(Continuare în pag. a 2-a) 

ministrul apărării națio
nale, Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C.

(Continuare în pag. a 4-a)

Livrări de !
utilaje I

Informații de ultimă 
oră de la întreprinde
rea de u t i 1 aj 
minier din Petro- | 
șani ne fac cunoscut i 
că se află în curs de j 
livrare patru schipuri , 
de opt tone, destinate I 
unităților miniere din j 
Valea Jiului. De sub- ; 
liniat că acestor utila- I 
je li s-au adus îmbu- I 
nătățiri, ele executîn-Ș 
du-se într-o variantă I 
nouă, rezultat al cola
borării dintre benefici
ari și specialiștii unită
ții. Perfecționările — 
aduse mai cu seamă ba
teriilor de role — vizea
ză o mai mare siguran
ță în funcționare, obți
nerea unor randamen
te sporite.

De asemenea, dc pe 
fluxul de fabricație al 
întreprinderii au ieșit 
și urmează să fie tri
mise la „Vîscoza** Lu- 
peni, în vederea dotări-

Sub semnul urgenței la I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni

Finalizarea lucrărilor a centrala termică
opticii de a gîndi și acționa 

în interesul realizării planului
știe bine cumpăni 
transpirației în 
nu se prea înghe- 
la angajamente,

Cine 
prețul 
abataj 
suie
„transportorul** succese
lor e înclinat cîteodată, 
glumește un șef de bri
gadă de la sectorul IV al 
minei Lonca; gluma are 
un iz amar pentru ortacii 
lui Iosif Clamba, odini
oară vestiți, în această 
perioadă însă nu ating 
nici măcar planul, dar 
se luptă îndîrjit cu greu
tățile muntelui. Aproape 
de plan se află și „came- 
riștii** lui Aurel Marian 
și Gheorghe Rusu, 
tremitățile blocului 
pot fi exploatate 
în lemn, evident 
greu, dar tot cărbunele 
trebuie scos la lumină.

ex- 
nu 

decît
mai

— E rîndul celor tineri, 
deocamdată, conchide 
fără scepticism în 
Iosif Clamba.

Tinerii, da tinerii 
taliști, brigăzile lui 
gore Mîndruț, Anton Flo- 
rea 
țin 
ei: 
lui, sectorul raportează 
plus peste 22 000 tone 
de cărbune, primii patru 
ani ai cincinalului adau
gă o cantitate supli
mentară de 13 700 tone. 
Se prelimină astfel că 
minerii sectorului IV să 
sărbătorească revelionul

glas,

fron-
Gri-

și Gheorghe Lipșa, 
sus steagul vrednici- 
de la începutul anu-

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe platforma industria
lă a întreprinderii de fire 
artificiale „Vîscoza** Lu- 
peni, lucrările de construc
ții și montaje la noua in
stalație de fire celulozice 
tip mătase au atins stadii 
avansate. Eforturile 
structorilor, cu 
efectiv 
sînt 
zile 
re 
rea 
tehnologice. Stația 
cord adînc pentru 
tarea instalațiilor 
nergie electrică, priza 
apă, gospodăria de 
bustibil, centrala termică 
proprie sînt obiectivele 
înscrise pe agenda prio
rităților. In ce stadiu se 
află aceste obiective ? Din 
constatările făcute la fața 
locului reiese că proble
me deosebite ridică lucră
rile de montaj de la cen-

con- 
sprijinul 

al beneficiarului, 
concentrate în aceste 
asupra obiectivelor ca- 
condiționează 
instalației în

trala termică. Termene
le prevăzute pentru înce
perea probelor de presiu
ne n-au fost respectate nici 
în septembrie, nici în 5 
octombrie a.c. Benzile 
transportoare „Raedler“ 

n-au fost puse în funcțiu
ne, fiindcă le lipsesc cu-

porni- 
probe 

de ra- 
alimen- 
cu e- 

de 
com-

Brigăzile conduse de Mihai Ștefureac și Petru Antohi — sectorul III — 
se numără printre formațiile fruntașe ale minei Paroșeni. In imagine, schimbu
rile conduse de Marcel Cosma și Dumitru Iluluță. Foto > Al. TATAR

Investițiile 
anului 1985

plajele. Multe din furnitu
rile necesare echipării ca- 
zanelor nu sînt asigurate 
nici în prezent In aceste 
condiții beneficiarul, de 
acord cu constructorii a 
stabilit punerea în func
țiune cu prioritate a pri
mului cazan al centralei 
termice, pentru a asigura 
agentul termic necesar în
ceperii probelor tehnolo
gice. „Lucrările la primul 
cazan, nc-a informat 
ing. Mircea Draga, șeful 
serviciului mccanic-ener- 
getic-investiții, vor fi fi
nalizate conform progra
mului de lucru stabilit, 
pentru 30 tone abur pe 
oră, pînă la finele. lunii 
noiembrie. Pentru urmă
rirea îndeaproape a lucră-

ln pag. a 3-a
SPORT

• Cronica meciului de 
fotbal Jiul Petroșani — 
Minerul Cavnic

• Clasamentele divizi
onarelor de fotbal A și 
B, seria a 3-a

• Liderul învins — re
latări despre întîlnirea de 
handbal divizia B.

rilor dc montaj sînt de
legați din partea întreprin
derii inginerii Nicu Ca- 
ramaliu și loan Ștefănes- 
cu. O echipă a beneficia
rului participă la lucrări
le de montaj. Vom urmă
ri riguros respectarea pre
vederilor de punere în 
funcțiune la termen a pri
mului cazan al centralei 
termice și vom acorda în
tregul nostru sprijin con
structorilor, atît în ceea 
ce privește livrarea utila
jelor și furniturilor cît și 
lucrările de montaj*1.

Prin planul de stat se 
prevede ca în trimestrul 
IV instalația de fire celu
lozice tip mătase să pro
ducă în probe tehnologi
ce. Termenul prevăzut 
poate și trebuie să fie 
respectat prin eforturile 
conjugate ale- constructo
rilor și beneficiarului. Dar 
pentru atingerea acestui 
scop este necesară și pre
zența permanentă a pro
iectantului pe șantier. Lu
crările la canalul dc zgu
ră al cazanului nr. 1 de la 
centrala termică sînt în

v. stRăuț

(Continuare în pag. a 2-a)

TRICOTAJE
.; Ieri a fost expediat, de 
I la întreprinderea de tri- 
i cotaje din Petroșani, un 
i nou lot de produse des- 
i tinat partenerilor din 
: Norvegia. Este vorba de 
! 7 000 de bucăți de pu- 
i lovere, cărora, sîntem in- 
î formați, le vor urma, în 
i curînd, alte produse 
i purtînd marca unității 
i din municipiul nostru 
| și avînd drept benefici-

lor din etapa de dezvol
tare, instalațiile pentru 
un funicular căruia spe
cialiștii constructori de 
utilaj minier i-au adus 
îmbunătățiri. (S.B.)

Preparați» din Uricani 
în tentativa de a cuceri 
(după subteran) înălțimile.

LA EXPORT
ari parteneri comerci
ali din Danemarca și 
Anglia. In felul aces
ta, colectivul de muncă 
al întreprinderii depune 
eforturi susținute pen
tru realizarea sarcinilor 
la export, ultimul tri
mestru al anului fiind 
hotărîtor în îndeplini
rea prevederilor la acest 
important indicator e- 
fcnomic. (S.B.)
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Arta populară,
în mijlocul minerilor

1

*

!

A intrat în tradiția an
samblurilor artistice pro
fesioniste din întreaga 
țară să vină în mijlocul 
minerilor Văii Jiului, să 
se întîlnească cu ei și să 
susțină spectacole pentru 
fruntași, atît în sălile de 
apel cît și pe scenele 
așezămintelor de cultu
ră.

In aceste zile se află 
într-un astfel de turneu 
Ansamblul folcloric „Ma
ramureșul" din Baia Ma
re, care susține o serie 
de concerte-spectacol 
pentru minerii Văii Jiu
lui. Am fost prezenți a- 
lături de ei, la sala de 
apel a minei Lupeni — 
prima întîlnire a artiș
tilor maramureșeni cu 
publicul din municipiul 
nostru.

Aplauzele, primirea 
deosebit de călduroasă 

care li s-a făcut solilor 
artei populare maramu
reșene au răsplătit efor
tul interpreților vocali și 
instrumentiști, al dansa
torilor, de a realiza un 
spectacol de calitate.

Ne-au plăcut în mod 
deosebit dansatorii — 
păstrători ai unui folclor 
autentic — precum și or
chestra condusă cu mă
iestrie de Alexandru Vi- 
man.

Dintre soliști, o impre-

Finalizarea 
lucrărilor

CUrmaie din pag. 1'

întirziere din lipsă 
soluție tehnică de proiec
tare. Termenul de 27 sep
tembrie prevăzut pentru 
predarea acestei lucrări, n-a 
fost respectat. Stația 
barbotare și camera 
absorbție de la priza 
apă reclamă de asemenea 
o decizie a proiectantului 
pentru evitai ea colmatării 
și înnămolirii sorburilor 
pompelor. Or, reprezentan
ții proiectantului — Insti
tutul de cercetări și pro
iectări pentru fire celu
lozice și hîrtie București 
— au fost prezenți pe șan
tier doar cîte două-trei 
zile pe săptâmînă, ceea 
ce se dovedește a fi insu
ficient

Intr-un
ment de 
avut loc 
za", s-au 
concrete pentru 
carea ritmului
Eforturile, resursele umane 
și materiale se cer con- 

, rentrate asupra obiective
lor care condiționează ne
mijlocit punerea în func
țiune a instalației de fire. 
Fiecare zi, fiecare oră de 
lucru se cere să fie folo
sită din plin în această 
etapă hotărîtoare pentru 
înfăptuirea măsurilor sta
bilite, pentru a asigura fa
bricarea la termen a pri
melor cantități de fire pre
văzute în plan.

pro- 
pu- 
fie- 
fra- 
cu- 
cît

sie deosebită a lăsat An
gela .Buciu — un reper
toriu bine ales, interpre
tat cu acea notă de 
fesionalism pe care 
blicul o dorește de 
care dată, precum și 
ții Petreuș, interpreți 
noscuți atît în țară 
și peste hotare.

Turneul ansamblului 
„Maramureșul" a conti
nuat cu spectacole la 
clubul din Lupeni, Ca
sa de cultură din Petro
șani, sala de apel și clu
bul din Aninoasa. As
tăzi au loc două specta
cole la sala de apel a 
minei și la clubul din 
Vulcan. In zilele urmă
toare îi vom putea ascul
ta în sălile de apel și a- 
șezămintele de cultură 
din Uricani, Petrila, Lo
nea și Petroșani.

Alături de interpreții 
amintiți, îi vom aplau
da, desigur și pe Viorica 
Lar, Viorica Magdău, Ti
tus Perșe, Nicu Moldo
van, Dumitru 
Vasile Seras 
ghe Soponar.

In aceleași 
ne vom întîlni cu inter
preți din Petroșani, mem
bri ai ansamblului „Pa- 
rîngul" al Casei de cul
tură a sindicatelor.

Dobrican, 
și Gheor-

spectacole

plan 
Mi-

ne. Cariera Cîmpu lui 
Neag se încadrează și se 
va încadra în programul 
de producție pe care l-am 
stabilit și aprobat.

— Celelalte întreprin
deri miniere ?
— Preocupări pentru 

creșterea producției de

sarcinile 
le și depă-

probleme vă 
la celelalte

își îndeplinește 
de plan, dar 
șește.

— Cu ce 
confruntați
unități miniere ?.
— La Petrila problema 

numărul 1 o constituie 
transportul, fluxul de eva-

*♦ 
I

cuperat minusul acumu
lat de la începutul lunii 
la două decade avînd pla
nul realizat și depășit. O 
altă întreprindere care 
își va îndeplini cu certi
tudine sarcinile de 
lunare este Lonea.
nusul care îl are acum este 
neînsemnat pentru 
citatea acestui 
Intr-o situație i
toare se află >
minei Bărbăteni, 
început nu numai 
aiizeze sarcinile 
de plan, ci să le 
si ască. In această 
minerii de la Bărbăteni vor 
extrage cu aproape 10 000 
tone de cărbune mai mult 
decît în luna trecută. Au 
contribuit la creșterea pro
ducției de cărbune ex.ras 
și minerii care au fost de
tașați de la Paroșeni, ade- 
vărați specialiști în ex
ploatarea complexelor me
canizate. Cu ajutorul lor 
complexul de la Bărbăteni 
a intrat în ritmul firesc, 
cerut de tehnologia de lu
cru. Pentru Bărbăteni aș 
mai adăuga calitatea bună 
a cărbunelui, aș eviden
ția eforturile depuse pen
tru încadrarea în 
indicator, eforturi 
se materializează în 
ficațiile primite și 
sînt de peste 3 000 de to-

capa- 
colectiv. 

asemănă- 
colectivul 
care a 

i să-și re- 
zilnice 

“ și depă- 
lună

acest 
care 
boni- 
care

„Vom obține producții 
superioare"

Vulcan trebuie să se stră
duiască să stăpînească 
curile endogene, să 
preocupe mai mult de 
sanarea zonelor 
re imobilizează 
te capacități de

Tovarășe 
probleme 
ar putea 
negativ

fo-
se 
a- 
ca-de foc 

importan- 
producție. 

director, 
deosebite, 

să influen- 
realizarea

la toate
Dar vreau 

mod deose- 
colectivu- 

în

cărbune există 
întreprinderile, 
să remarc în 
bit activitatea 
lui de la Lupeni, care
a doua decadă, a început să 
producă la nivelul sarcini
lor, avî-nd zile cînd pro
ducția extrasă suplimen
tar se ridică la peste 300 
de tone, ceea ce nu este de
loc puțin în condițiile cînd 
această mină, pentru a ob
ține o astfel de producție 
suplimentară trebuie să 
extragă peste 7 800 de to
ne într-o zi. Și aici meca
nizarea își spune cuvântul 
prin rezultatele obținute.

O altă mină unde sînt 
materializate, prin rezulta
te, preocuările pentru creș
terea producției de cărbu
ne este Aninoasa, care 
de cîteva zile nu numai că

Operatoarele Lucia Dumitrescu, Carolina Miron 
și celelalte colege ale lor, de la Petroșani, răspund 
cu promptitudine apelurilor telefonice ale abonați- 
lor din municipiul riostru.

Foto: Ovidiu PĂR.ĂIANU

cuare a cărbunelui și a- 
ceasta, dintr-o cauză inde
pendentă în general, de ac
tivitatea acestui colectiv. 
Furnizorii nu ne-au livrat 
decît 47 la sută cantitatea 
de covor de bandă de 
transport pe care trebuia 
să ne-o livreze prin 
gațiile contractuale: 
la sută din sarcinile 
nificate la zi, nu pe 
gul an. Din această cauză 
mai avem probleme 
Vulcan și Uricani.

— La mina Uricani a- 
ceasta este singura pro
blemă ?
— Nu. Aici avem două 

complexe care nu produc 
la capacitate. Nu au fost 
făcute deschideri cores
punzătoare și se exploatea
ză în jomp, dar și aici un 
sector, sectorul III, a în
ceput să meargă la plan.

— Vulcanul ?
— Conducerea minei

obli- 
47 

pla- 
înlre-

la

alte 
care 
țeze 
sarcinilor de plan ?
— Probleme de dotare 

tehnică nu avem, exceptînd 
furnizarea transportoare
lor de mare capacitate. 
Din cauza lor uneori am 
fost nevoiți să montăm pe 
fluxurile de transport ale 
abatajelor mecanizate
transportoare de capaci
tate mică. Influențele se 
resimt în ritmul procesu
lui de producție. O pro
blemă pe care noi va tre
bui să o rezolvăm constă 
în folosirea liniei de 
a capacităților de 
ducție la adevărata 
valoare, mai exact 
creșterea productivității 
muncii la aceste capaci
tăți. Mai vreau să adaug 
un singur aspect care nu 
poat- fi neglijat — și anu
me, că In această perioa
dă noi ne vom preocupa și 
de pregătirea 
anului 
rim și 
o vom 
ținerea 
medii 
întregului
Văii Jiului.

front, 
pro- 

lor 
prin

producției 
viitor. Ceea ce' do- 
sîntem convinși că 
realiza 

unor 
zilnice

an

este ob- 
producții 

superioare 
la hiveIul

II. ALEXANDRESCU

Dezbateri exigente în adunările generale
(Urmare din pagina I)

Metamorfozele
(Urmare din pag. 1)

Și

maistrul 
Nelepcu, 

să înre-

începutul viitorului cin
cinal în cea de-a doua de
cadă a lunii noiembrie a.c.

— Avem ambiția, mărtu
risește mîndru 
principal Aurel 
șeful sectorului,
gistrăm un record absolut, 
409 000 tone pe an, cifră 
ca-e ar reprezenta o treime 
din planul minei.

In urmă cu vreo trei ani, 
sectorul era cotat 
codași. Atunci 
o mâtu:

recent comanda- 
investiții, care a 
la I.F.A. „Vîsco- 
stabilit măsuri 

intensifi- 
lucrărilor.

sarcini care impun mobiliza
rea plenară a colectivelor de 
muncă, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru 
desfășurarea unei activități 
exemplare prin organizarea 
superioară a locurilor de 
muncă, intensificarea întrece
rii socialiste, aplicarea cu 
cele mai bune rezultate și ex
tinderea inițiativelor muncito
rești înaintate. Pe fondul a- 
cestor preocupări, organele 
colective de conducere, cadre, 
le de bază ale întreprinderilor 
urmează să acționeze cu per
severență pentru îndeplinirea 
tuturor măsurilor ce vor fi 
adoptate astfel încit să asi
gure înfăptuirea prevederilor 
de creștere a producției fizi
ce și productivității muncii, 
sporirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor specifice, 
economisirea energiei electri-

ce, a combustibililor, materi
ilor prime și a materialelor, 
pentru desfășurarea unei ac
tivități rentabile. Este evident 
că la originea nerealizărilor 
din acest an se află scăderea 
preocupărilor pentru îndepli
nirea propriilor programe de 
măsuri, adoptate în adunările 
generale de la începutul a- 
nului, participarea mai slabă 
a unor formații de lucru — 
brigăzi, echipe, schimburi șl 
sectoare _  la realizarea pre
vederilor de plan, o norme
lor, la înfăptuirea măsurilor 
destinate dezvoltării potenția
lului productiv. Cele mai mari 
rămîneri in urmă, pe ansam- ■ 
blul municipiului, au fost în
registrate la extracția cărbu
nelui și, prin prisma sarcini
lor din acest domeniu — a- 
flot cu prioritate în atenția 
conducerii partidului și sta
tului — este necesară o am
plă mobilizare a forțelor fie
cărui colectiv minier, intensi-

activității din fiecare 
pentru ca începind

ficareo 
abataj , 
încă din acest sfirșit Ue an 
să se obțină o substanțială 
creștere a realizărilor zilnice.

Adunările generale ale oa
menilor muncii șl ale repre
zentanților acestora vor adop
ta măsuri atit cu privire la 
creșterea producției fizice și 
imbunătățirea indicatorilor ca
litativi cit și în vederea dez
voltării, în continuare, a ca
pacităților de producție prin 
intensificarea investițiilor in
dustriale. Alte măsuri vor fi 
îndreptate spre organizarea 
superioară a producției și a 
muncii, întărirea autocondu- 
cerii muncitorești și aplicarea 

.fermă a mecanismului econo- 
mico-finonciar, perfecționarea 
forței de muncă și stabiliza
rea cadrelor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și a ce
lor sociale înscrise în sfera 
de preocupări a întreprinde
rilor.

printre 
s-a hotărît 

care s-a dovedit 
a fi de bun- augur : for
marea și omogenizarea u- 
nor brigăzi tinere, creditul 
acordat entuziasmului s-a 
conjugat fertil cu experien
ța; mai mult, tehnologia 
de lucru sub tavan de re
zistență, „made in Lonea", 
și-a demonstrat avantaje
le siguranței în exploata
re, eu productivități spo
rite; din blocul IV se ex
tinde în blocul III, briga
da lui Mîndruț . se pregă
tește să intre sub un ast
fel de tavan din ianuarie 
viitor, cu ambiția de a fi 
tot în fruntea înțrecerii 
socialiste.

Există un adevărat flux 
al stabilizării și calificării 
forței de muncă: spre e- 
xemplu, numai în ultima 
jumătate de an au fost 
stabilizați Andrei Cioba- 
nu, Benone Caltea, Con
stantin Graur, Ion și Ilie 
Vizuroiu, Teofil Vancea, 
Ionel Calciu, Marin Găi- 
naru, Vasile Toma, Petrică 
Usturoi. Petru Oprișan II, 
Nelu BobîrnaC, primii pa
tru absolvind deja curșu-

rile școlii de calificare. E- 
fectivul este judicios cum
pănit pe schimburi.

— Șefii de schimb con
stituie „forța de șoc" a 
brigăzilor noastre, susține 
Grigore Mîndruț. Ortacii 
Petru Negrea, Ion Go.gea- 
nu, Teofil Holiciuc și Pe
tru Mîndruț, din brigada 
noastră, sînt buni organi
zatori ai locurilor 
muncă.

— Să luăm în 
intervine șeful de 
capacitatea 
că și experiența 
lor tehnice Aurel 
secretarul comitetului de 
partid. Constantin Bogdan, 
David Dobocan, dar și en
tuziasmul „noului val", ti
nerii ingineri Eugen Ghi- 
ță, Liviu Băcăian și Ilie 
Matei, sing. Iosif Roczi, 
maistrul Dumitru Lateș.
Luna iulie s-a 

dovedit nefastă, nemotiva
tele din primele trei tri
mestre 
ția cu 
ne de 
cii nu

Din 
sector nu subliniază faptul 
că profundele metamor
foze ale colectivului au 
demarat din clipa cînd a 
fost numit el. în fruntea 
sectorului, adeverind ast
fel vorba bătrînească des
pre „omul care sfințește 
locul". Mai mult chiar, mai 
sînt acum mulți mineri și 
specialiști care-i seamă
nă — stăpînî pe meserie, 
ambițioși, dornici de auto- 
depășire, angajați cu spi
rit revoluționar în asigu
rarea bazei energetice a 
țării.

de

seamă, 
sector, 

organizatori-
cadre-
Negru,

au dijmuit produe- 
cel puțin 10 000 to- 
cărbune. Dar orta- 
s-au descurajat.

modestie, șeful de

■ RACORDARE. Sînt în 
j curs de finalizare lucrări- 
Ile de racordare a agentu

lui termic la noul punct 
de distribuție din cartie- 

Irul Aeroport II (lingă ma
gazinul auto-moto), care 

Iva avea rolul de îmbună
tățire a confortului în a-

apartamente construite în 
blocurile A și B. (Gh.S.) .

SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. Astăzi, de la 
ora 10, la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Pe
trila are loc un schimb de 
experiență în cadrul că
ruia șe va dezbate tema 
„Rolul cenaclului literar 
pionieresc și funcția lui 
in stimularea talentului

I partamentele din această 
I zonă și va asigura încălzi- 
l rea și apa caldă în noile

copiilor". Prin această ac
țiune se va contribui la 
creșterea preocupărilor

creatoare ale elevilor din 
școlile orașului. (T.S.)

ÎNSCRIERI. La clubul 
muncitoresc din Vulcan 
se fac — în zilele de marți, 
miercuri,' vineri și . sîm- 
bătă — înscrieri pentru 
formația de dansuri. Do
ritorii sînt așteptați la 
sediul clubului, în fiecare 
din zilele amintite, după 
ora 17. (Gh.O.)

CINEMATECA. Mîin.e, 
la orele 14, 16, 18 și 20, în 
cadrul programului de ci
nematecă, găzduit de ci

nematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani, va 
rula filmul „Fata bătrînă". 
Pelicula îi are drept pro
tagoniști pe Annie Girar- 
dot și Philippe Noiret. 
(SB.).

CONFERINȚA anua
lă. In perioada 1—3 no
iembrie, 3 membri ai ce
naclului de literatură ști- 
ințifico-fantastică „Miner- 
club 2001“ participă la 
Consfătuirea anuală a ce
naclurilor de anticipație. 
In cadrul manifestării, or

ganizată de revista „Știin
ță și. tehnică", la care par
ticipă creatori de la cele 
54 de asemenea cenacluri 
din țară, va fi organizat 
și un concurs de creație. 
(M.B.)

FIRMA... ANTICIPATI- 
VA. De peste o săptămî- 
nă, pe fațada viitorului ma
gazin ce se conturează la 
parterul blocului 82 din 
cartierul Petroșani Nord a 
apărut o firmă : „Gostat". 
Așadar, o nouă unitate co
mercială, de profil agro-

alimentar, își anunță apro
piata intrare în circuitul 
serviciilor de aprovizio
nare la dispoziția popu
lației. Pe cînd, în rafturi
le noii unități, produsele 
„Gostat" atît de solicita
te în această perioadă ? 
(IB.)

Rubrică realizată de
C.T. DIACON U
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Victorie

JIUL PETROȘANI — MI- 
NERUL CAVNIC 2—0 
(1—0). Jiul a obținut du
minică o victorie ce are 
dublă semnificație. (In pri
mul rînd, prin această vic
torie, asociată cu înfrînge- 
rea celor două contracan
didate la locul I al seriei, 
echipa „fanion1* a fotbalu
lui din Valea Jiului se 
de.-prinde în clasamentul 
seriei a IlI-a. In al doilea 
rînd, victoria nu a fost 
doar o simplă victorie ! Ea 
a fost rodul unei evoluții 
remarcabile a ECHIPEI ! 
Pentru că în partida de 
duminică, Jiul s-a apropiat, 
în sfîrșit, de ceea ce spec
tatorii din tribună doresc 
fu atîta ardoare: un fot
bal rapio, spectaculos, e- 
ficient, o adevărată de
monstrație de ingeniozita
te, creativitate și fotbal- 
spectacol.

Desigur, absența luiBă- 
luță și Găman, chiar și a 
lui Buzduga — cu toții ac
cidentați — s-a resimțit. 
Excelenta dispoziție de ioc 
a lui Mulțescu, „explozia** 
în joc a lui Dosan, Neagu 
și Răducanu (introdus mai 
repede ar fi „reușit** mai 
mult !), precum și dăruirea 
lui Szekely și Vasile Popa 
-— cei mai buni de pe te
ren — au tranșat net due
lul în favoarea Jiului.

Dacă începutul de par
tidă a fost ezitant, din

DIVIZIA B 3
REZULTATE TEIINI- șui Deva — Gloria Bis-

CE. etapa a Xl-a : Ar- trița 1—0, C.I.L. Sighet 
mătura Zalău — Minerul — Metalul Bocșa 4—0,
Lupeni 1—0, Jiul — Mi
nerul Cavnic 2—0, Uni
rea Alba Iulia — F.C.
Maramureș 2—1, Mure-

CLASA

înfrățirea Oradea — Me
canica Orăștie 3—0, Strun
gul Arad — C.S.M. Re
șița 3—0, Aurul Brad 
— C.S." U.T. Arad 1—0.

M E N f U L
1. JIUL PETROȘANI 11 9 1 1 15— 4 19
2. F.C. Maramureș 11 6 4 1 18— 4 16
3. Gloria Bistrița 10 5 3 2 21— 5 13
4. Olimpia Satu Mare 11 5 3 3 20—13 13
5. C.S. U.T. Arad 11 6 0 5 16—14 12
6. C.I.L. Sighet 11 5 2 4 12—12 12
7. C.S.M. Reșița 11 4 3 4* 10—10 ' 11
8. Minerul Cavnic 11 5 1 5 13—14 11
9. Mecanica Orăștie 11 4 2 5 23—22 10

10. Aurul Brad 10 4 2 4 11—10 10
11. C.F.R. Timișoara 11 4 2 5 11—10 10
12. Mureșul Deva 11 5 0 6 10—15 10
13. Strungul Arad 11 .3 3 5 16—18 9
14. Metalul Bocșa 11 4 1 6 13—25 9
15. Minerul Lupeni 11 3 .2 6 8—16 8
16. Unirea Alba Iuliu 11 4 0 7 14—23 8
17. Armătura Zalău 11 3 2 6 8—20 8
18. înfrățirea Oradea ii 2 3 6 1 1—22 n

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Reșița, Metalul 
Gloria Bistrița — C.I.L. Bocșa — Minerul Lu- 
Sighet, Mecanica Orăștie peni. Mureșul Deva —
— Unirea Alba Iulia, F.c. Maramureș, Aurul
Minerul Cavnic - Strun- Brad _ Armătura Za. 
gul Arad, C.S. U.T. Arad .
- C.F.R. Timișoara, O- lau- înfrățirea Oradea - 
limpia Satu Mare — Jiul Petroșani.

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNI

CE, etapa a X-a: 
Rapid — „U“ Cra
iova 0—1, Steaua — 
Chimia 1—0, „Poli" Ti
mișoara — Dinamo 2—0, 
F.C.M. Brașov — Petro

CLASAM E N T U L
1. STEAUA 9 o i 0 17—- 4 17
2. „U". Craiova 10 7 1 2 16—- 7 15
3. Sportul studențesc 9 5 3 1 25—■ 9 13
4. Dinamo 9 6 0 3 16— 8 12
5. Corvinul 10 5 0 5 29— 12 10
6. Gloria 9 4 2 3 12—• 9 10
7. „U“ Cluj-Napoca 10 4 2 4 12—■13 10
8. F.C. Argeș 10 4 2 4 8—■ 10 10
9. Petrolul 9 3 4. 2 10—■12 10

10 Chimia 9 4 1 4 16—•13 9
11. F.C. Olt 10 3 3 4 7—■12 9
12. S.C. Bacău 10 4 0 6 15—•16 8
13. A.S.A. 10 4 0 6 11 —■15 8
14. Victoria București 10 2 4 4 10—■ 15 8
15. Rapid 10 3 1 6 14—■22 7
16. F.C. Bihor 10 2 3 5 8—•22 7
17. F.C.M. Brașov 10 2 2 6 4—•18 6
18. Poli Timișoara 10 2 1 7 12—■21 5

și... desprindere în clasamsnt !
minutul 15 jocul ia o di
recție unică: poarta apă
rată de Pop. Parada spec
taculoasă a acestuia în 
minutul 14, la șutul lui 
Mulțescu, apoi interven
ția de ultim moment a 
fundașului Raț, care scoate 
un balon ce se îndrepta 
spre plasă (min. 17) echi
librează jocul, dacă avem 
în vedere că în minutele

FOTBAL. DIVIZIA B 3

10 și 16 oaspeții au avut 
două contraatacuri foarte 
periculoase. Urmează apoi 
două ocazii mari, în minu
tele 24 (acțiune personală 
Mulțescu, urmată de un 
șut deviat de portar) și 
32 („cap** Neagu. reține 
portarul), ele anunțînd go
lul care „vine** în minutul 
35: o acțiune prelungită pe 
ruta Benone Popescu — 
Mulțescu — Szekely — Do
san — șut din unghi și 
mingea ajunge la Pachi- 
țeanu, care din apropiere 
înscrie, 1—0.

Repriza a doua debutea
ză cu o schimbare în echi
pa gazdă (Lasconi în locul 
lui B. Popescu) și cu o o- 
cazie pentru oaspeți (Iri- 
muș, singur la 4—5 metri 
de poarta lui Toma, se 
sperie de marea șansă și 

lul 0—0, F.C. Argeș — 
F.C. Olt 0—0, F.C. Bihor 
— „U“ Cluj-Napoca 2—1, 
A.S.A, — Victoria Bucu
rești 3—1, Corvinul — 
S.C. Bacău 3—0, Spor
tul studențesc — Gloria 
Buzău 3—2. 

ratează !). Minutul 55 a- 
duce al doilea gol : după 
o lovitură de colț de pe 
partea dreaptă, mingea este 
respinsă de oaspeți la cir
ca 20 de metri și Dosan — 
venit în viteză — șutează 
pe jos; mingea lovește ba
ra din dreapta lui Pop, 
după care ricoșează în 
plasă, 2—0.

Ultima jumătate de oră 

avea să fie un adevărat 
recital fotbalistic. Mai a- 
les după introducerea lui 
Răducanu (în locul lui Să- 
lăgean), cerut cu insisten
tă de sportiva și minunata 
galerie a Jiului, jocul e- 
chipei antrenată de Gigi 
Mulțescu și Gogu Tonca 
cîștigă în rapiditate și 
spectaculozitate. Acțiuni 
pe extreme, devieri deru
tante, șuturi din orice po
ziție, acțiuni personale ale 
lui Mulțescu, Szekely, Ră-

„Top„-ul tombolei, or
ganizată de clubul „Jiul**, 
a adăugat duminică nu
me noi pe tabelul cîști- 
gătorilor ; Traian Oroian 
(elev, clasa a IX-a, Li
ceul industrial nr. 1 Pe
tre șani) — premiul I — 

Pachițeanu a expediat balonul cu puțin peste poarta adversă...
Text și foto : Al. TATAR

O competiție în contul... viitorului

„CUPA J I U L“ LA F
O inițiativă lăudabilă, 

susținută cu pasiune și 
muncă, a conducerii clu
bului Jiului (tandemul Ște
fan Mariș — Petre Libar- 
di e- pus pe fapte) și-a 
consumat duminică, in des
chiderea meciului „mare", 
prima... filă. Este vorba do 
competiția destinată co
piilor de 11 ani (clasele a 
V-a) din școlile generale 
ale reședinței de muni
cipiu. In finala, urmărită 
cu interes de spectatori, 
s-au întîlnit tinerii fot
baliști de la Școala gene
rală nr. 1 și Școala gene
rală nr. 6 Au cîștigat cu 
scorul de 2—0 cei de la nr.

O imabine-album pentru protagoniștii finalei de dumincă în „Cupa Jiul**.

dueanu și Lăsconi, răsplă
tite pe drept cu aplauze, 
iată care a fost „tabloul" 
jocului, desfășurat în to
talitate pe o ploaie rece.

ConclU7ionînd, chiar da
că ținem cont de cele trei 
ocazi'. mari avute de Mine
rul Cavnic, trebuie să re
marcăm că, dincolo de scor 
și de replica adversarei 
sale, echipa „Jiul** a, rea
lizat duminică o partidă 
care nu numai că a distan- 
tat-o în clasament, dar a 
dat un prim semn că e- 
chipa poate juca eficient 
și spectaculos. Lucru re
marcat de galerie și răs
plătit deoseori cu aplauze. 
A arbitrat satisfăcător Du
mitru Ciolan, ajutat foar
te bine de Mihai Ionescu 
— ambii din Pitești și Ni- 
colae Țenea (Drobeta Tr. 
Severin).

JIUL: Toma — V. Popa, 
Neagu, Florescu, Stana — 
Szekely, Mulțescu — B. 
Popescu (din min. 46 Lăs
coni), Șălăgean (din min. 
65 Răducanu), Pachițeanu, 

Dosan.

o pereche de schiuri A- 
TOMIC, •Mircea Mădăraș 
(vagonetar, I.M. Petrila) 
— premiul II — o minge 
fotbal ARTEX și Gheor- 
ghe Ardelean (lăcătuș 
T.C.I. Brașov) — premiul 
ITI — un joc rummy.

1 (autorii golurilor Cornel 
Repede și Emil Samuel), 
antrenați de prof. Ion 
Potroca, în timp ce e- 
lcvii antrenați de Con
stantin Stroia, de la nr. 
i>, au dat o replică dîrză.

Mai important este că 
prin această valoroasă i- 
nițiativă a clubului „Jiul", 
a cîștigat însuși fotbalul, 
cupa fiind o competiție în 
contul viitorului fotbalu
lui din Valea Jiului. După 
startul lansat al juniorilor 
lui Romulus Leca, după 
echipele de pitici formate 
de Mihai, Marian, iată că 
rodul muncii și pasiunii 
eu care au desfășurat ac-

Handbal, divizia B

Liderul
UTILAJUL ȘTIINȚA 

PETROȘANI — UNIO SA- 
TU MARE 21—13 (11—5). 
Profesorul Polifronie are 
motive să fie mîndru de 
elevii săi. Duminică, Uti- 
iajul-Știința Petroșani a 
învins la diferență de 8 
geluri (de mult nu s-a 
mai înregistrat un ase
menea rezultat la Petro
șani). Practic,' întreaga e- 
chipă a prestat un joc „de 
zile mari**, surclasînd, fără 
drept de apel, liderul cla
samentului. A fost un meci 
fumos, apărarea gazde
lor a jucat exact, nelă- 

- sînd nici o șansă masivi
lor atacanți ai oaspeților. 
Prima repriză s-a înche
iat la o diferență de 6 
goluri, dar după pauză 
atacurile furtunoase ale 
băieților noștri au sur
prins apărarea sătmăreni
lor. Pînă și portarii noștri, 
Popescu și Kiss, au parti
cipat la atacurile echipei. 
Duminică, ei au împărțit 
timpul de joc, evoluînd 
fiecare cîte o jumătate de 
meci.

Din echipa noastră s-au 
remarcat, în mod deose
bit Cazan, conducătorul 
de joc, care a și înscris de 
două ori. Revine puternic, 
printre marcatori, Gheciu,

O T B A L
țiunea de selecție antre
norii Teodor Trifa și Au
rel Buză, duminică, pe 
stadionul „Jiul" și-au fă
cut apariția noi speranțe 
pentru a purta cu cinste 
tricourile alb-negre! Ac
țiunea, desfășurată sub 
îndrumarea atentă și com
petentă a C.M.E.F.S. Pe
troșani s-a încheiat cu un 
moment emoționant : echi
pelor finaliste li s-au ofe
rit cîte o cupă, precum și 
cite un fanion al clubului 
„Jiul'* pentru fiecare ju
cător.

Robert TAVIAN

învins
care poate mult la valoa
rea sa. Duminică a înscris 
de 7 ori... Drăgan se men
ține în forma cu care ne-a 
obișnuit, înscriind 5 goluri, 
iar Gliga trei. O notă bu
nă pentru tinerii Bălășes- 
cu și Stupariu, care „vin 
puternic din urmă", conso- 
lidîndu-și poziția de titu
lari în echipă.

A fost un meci frumos, 
condus bine de timișorenii 
Iepure și Magnețiu și apre
ciat de observatorul fe
deral Marcel Dumitrescu, 
adus de la București de... 
oaspeți. In general, se ob
servă o mobilizare de 
excepție a echipei, precum 
și rezultatul sprijinului mai 
consistent pe care combi
nata îl primește din par
tea conducerii I.U.M.P. Fe
licitări I ’

Bujor MlRCESCU ■

NOTA \ ;

Discreție... • 
nedorită!

Duminică, 20 octombrie 
a.c., stadionul „Minerul" 
din Lupeni a găzduit par
tida de juniori din campi
onatul republican I — se
ria a VIII-a între Mine
rul Lupeni și Metalul 
Aiud. Un meci disputat în 
fața a... 15 (cincisprezece!) 
spectatori. De ce ? S-a 
vrut un meci discret ? Ia
tă întrebarea la care ce
rem răspuns conducerii A- 
sociației sportive „Mine
rul" Lupeni. Deși se știa 
de programarea acestei 
partide, în tot orașul nu 
s-a găsit măcar un afiș ca
re să anunțe iubitorii de 
fotbal despre disputarea 
acestei partide.

Nu dorim să spunem că 
aceasta ar fi cauza în- 
frîngerii suferite de juni
orii Minerului... Dar nici 
nu putem fi de acord ca, 
din totala nepăsare față 
de acești copii, să fie 
lăsați să joace în fața u- 
nor tribune goale. Pentru 
că cei circa 15 spectatori 
au venit după începerea 
partidei, de la blocurile 
din împrejurimi, atrași de 
zarva meciului. Ce păre
re au cei ce răspund de 
viitorul fotbalului din Lu
peni ? Indiferent de răs
puns, un lucru e sigur: 
nu așa se jalonează dru
mul viitoarelor speranțe 
spre înalta performanță I

Claudiu BURILEANU

TELEX
MOSCOVA 21 (Ager- 

preș). — In campionatul 
de fotbal al U.R.S.S. pri
mul loc in clasament este 
ocupat în continuare de 
Dinamo Kiev, cu 43 punc
te din 29 de meciuri, ur
mată de Dnepr Dnepro
petrovsk — 39 puncte (30 
de partide) și Spartak 
Moscova — 38 - puncte (29 
jocuri).

+
SOFIA 21 (Agerpres). — 

Grupa sferturilor de fina
lă a „Cupei cupelor" la 
polo pe apă, ale cărei în
treceri s-au disputat la 
Sofia, a fost cîștigată de 
formația Dinamo Bucu
rești, care a obținut trei 
vicierii din tot atîtea me
ciuri: 17—10 cu De Rob-i 
ben (Olanda), 17—5 cu:
Charenton (Franța) și i
13—8 cu ȚSKA Sofia, Pe ; 
locul doi, calificată, de ; 

asemenea, în semifinale, ț 
s-a situat De Robben.
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Plecarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R. P. Bulgaria

(Urmare din pag. I)

/ al P.C.R., ministrul aface
rilor externe.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat la 
plecare de membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C-R., se
cretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de reprezen
tanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești

Un grup de pionieri au 
oferit cu dragoste tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Erau de față ambasado
rul R.P. Bulgaria la Bucu
rești și membri ai amba
sadei.

La ora 15, aeronava pre
zidențială a decolat de pe 
aeroportul Otopeni, în- 
dreptîndu-se spre Sofia.

! Întîlnirea
i

SOFIA 21 (Agerpres). —
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, aflat la Sofia pentru 
a participa la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consul
tativ al statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, s-a întîlnit, luni 
sera, cu tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general

Sosirea la Sofia
SOFIA 21 (Agerpres). — 

Secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit, luni 
după-amiază, la Sofia, pen
tru a lua parte la Consfă-' 
tuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al state
lor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Pe aeroportul interna
țional al capitalei bulga
re, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu

lare Bulgaria, de Grișa 
Filipov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, președintele A- 
dunării Populare, Petăr 
Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ministrul aface
rilor externe, Dobri Dju- 
rov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul apărării popu
lare, de alți conducători 
de partid și de stat bul
gari.

Au fost prezenți amba
sadorul țării noastre la So
fia și membri ai ambasa
dei.

Pionieri bulgari au ofe
rit flori.

Au ft st intonate imnuri
le de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Populare Bulga
ria.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tova
rășul Todor Jivkov, a tre
cut în revistă garda mili
tară aliniată pe aeroport 
în onoarea sosirii sale.

Numeroși locuitori -ai 
Sofiei, aflați pe aeroport, au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă mani
festare de prietenie, ovațio- 
nînd pentru trainicele le
gături tradiționale ce u- 
nesc partidele noastre co
muniste, cele două țări și 
popoare vecine și priete
ne.

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov

al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bul
garia.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au expri
mat deosebita satisfacție 
de a se revedea și de a 
putea avea un schimb util 
de păreri în probleme im
portante care privesc sta
diul actual și perspectiva

v 
relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, precum și 
situația politică mondială. 
S-a subliniat că economi
ile celor două țări oferă 
largi posibilități pentru 
adîncirea și diversificarea 
raporturilor româno-bul- 
gare. In același timp, a 
fost exprimată hotărîrea 
de a se acționa pentru dez
voltarea lor continuă, spre 
binele și în folosul celor

două țări socialiste vecine 
și prietene.

In cadrul convorbirilor 
au fost abordate unele 
aspecte ale vieții interna
ționale și, în mod deo
sebit, probleme legate de 
intensificarea activității 
pentru dezarmare și apă
rarea păcii.

întrevederea a decurs 
într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

/acruzmraroa in lu/hf
Manifestări consacrate 

aniversării Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

In numeroase țări au loc 
manifestări consacrate a- 
niversării Zilei Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La Berlin, Fraga, Stoc
kholm, Belgrad, Bonn, la 
Stara Zagora și Cirpan în 
R.P. Bulgaria, au fost or
ganizate adunări festive, 
expoziții documentare, de- 
fotografii, gale de filme; 
expuneri, standuri de căr
ți — prilejuri cu care au 
fost evocate tradițiile glo
rioase ale Armatei româ
ne, faptele de arme săvîr- 
șite de ostașii vorr,Ar,: ” 
tru apărarea libertății, su
veranității și independen
ței patriei. S-a subliniat 
rolul armatei noastre în 
înfăptuirea, alături de ce
lelalte forțe progresiste, sub 
conducerea Partidului Co
munist Român, a Revolu
ției de eliberare socială si 
națională antifascistă și an- 
tiimperialistă. De aseme
nea, a fost evocată contri
buția pe care o aduc as
tăzi militarii României, 
împreună cu întregul po
por, în strînsă unitate în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XlII-lea al

Partidului Comunist Ro
mân, pentru încheierea cu 
succes a celui de-al VII-lea 
cincinal și trecerea la re
alizarea cincinalului 1986— 
1990.

La Monumentul eroilor 
români din Cimitirul mi
litar central român din 
Zvolen, ca și la monumen
tele eroilor români din 
Vracov, Pliesovci, Luce- 
ne, Uhersky Ostroh, Kro- 
meriz, Pustimer și Ilum- 
polc din R.S. Cehoslovacă, 
din partea organelor loca
le de partid și de stat au 
fost depuse coroane de flori 
în cinstea ostașilor români 
căzuți în luptele pentru e- 
liberarea Cehoslovaciei.

(Agerpres)

DUPĂ DEZBATERI 
PRELUNGITE, dată fi
ind opoziția Marii Britanii, 
Conferința la nivel înalt 
a țărilor membre ale Com- 
monwealth-ului, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la 
Nassau (Bahamas), a ho- 
tărît adoptarea unui pro
gram de sancțiuni economi
ce voluntare „împotriva 
regimului minoritar rasist 
de la Pretoria, dacă în-

MEDIO
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Joe Limonada; 
Unirea: Cîntece pe rouă; 
Paringul: Masca de ar
gint.

LONE A; Revanșa.
ANINOASA: Jandar

mul și extratereștrii.
VULCAN; Dragoste 

pierdută.
LUPENI: Frați de cru

ce.
URICANI: Marynia.

N.R. Eventualele modi- [ 
ficări Intervenite în pro- . 
gramarea filmelor aparțin | 
întreprinderii Cinemato- ■ 
grafice Județene Ilune- Ș 
doara. j

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
— TIB ’85.

20,30 Teatru TV:
„Coloanele timpu
lui"
de Emil Poenaru.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Liceul industrial nr. 1 Petroșani
ORGANIZEAZĂ

un nou concurs de admitere
Ia Școala profesională — curs de zi — profil 
MINE, în zilele de 25 și 26 octombrie 1985. 

înscrierile se fac la secretariatul liceu
lui pînă în data de 24 octombrie a.c., ora 14.

Liceul industrial nr. 1 Lupani 
face înscrieri pentru Școala profesională, 

la meseria :
— miner.
Examenul de admitere are loc în zilele 

de 25 și 26 octombrie 1985, la sediul liceului.
Informații suplimentare, la telefon 

60530.

Noua rundă a convorbirilor 
chino-sovietice

BEIJING 21 (Agerpres). 
— La Beijing a avut loc a 
Vil-a rundă a consultări
lor chino-sovietice la ni
velul adjuncților miniș
trilor afacerilor externe. 
Părțile au continuat schim
bul de păreri în probleme
le normalizării relațiilor 
chino-sovietice și cu pri
vire la unele probleme in
ternaționale.

După cum transmit a- 
gențiile China Nouă și 
TASS, părțile au relevat 
lărgirea legăturilor și con
tactelor în diferite dome
nii și și-au reafirmat nă
zuința spre îmbunătățirea 
și dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre cele două 
țări îr. domeniile politic, 
economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte 
domenii.

Consultările s-au desfă
șurat într-o atmosferă sin
ceră, de lucru. Părțile au 
convenit ca următoarea 
rundă de consultări să ai
bă loc în aprilie 1986, la 
Moscova.

FAPTUL DIVERS

Liceul de chimie industrială 
nr. 2 Lupani 
face înscrieri pentru

ȘCOALA PROFESIONALĂ, 
la următoarele meserii :

— operator în industria celulozei, hîr- 
tiei și fibrelor artificiale (băieți și fete);

— mecanic mașini și utilaje (băieți).

Mica publicitate

tr-un interval de șase luni 
acesta nu pune capăt poli
ticii sale de apartheid, 
transmite agenția Reuter.

LA PARIS A FOST 
INAUGURATA campania 
electorală a Partidului 
Comunist Francez. Luînd 
cuvîntul, secretarul ge
neral al partidului, Geor
ge Mârchais, a evidențiat 
do’iita comuniștilor de 
a eolabera în cadrul ale
gerilor cu toate forțele 
politice din Franța care 
doresc însănătoșirea eco
nomiei franceze în intere
sul maselor largi popu
lare

VICTIME
Potrivit cifrelor ofici

ale publicate la Londra, 
«a număr record, de 563 
persoane, au fost victi
me ale criminalității a- 
nul trecut în Anglia șl 
Țara Galilor. Față de a- 
nul anterior, aceste acte 
au sporit cu 16 la sută
— informează agenția 
Reuter. In același timp, 
numărul jafurilor a cres
cut cu 12 la sută, iar cel 
al furturilor din maga
zine — cu 15 la sută.

DUPĂ INUNDAȚII
Ploile abundente care 

au căzut în ultimul timp 
în zona centrală a Indiei 
au provocat o fisură pro
fundă în zidurile domu
lui Taj Mahal din Agra
— informează ziarul „The 
Times of India”. Auto
ritățile locale au organi
zat o urgentă acțiune de 
prevenire a infiltrării a- 
pei în zidurile acestui 
impozant edificiu, datînd 
din sfcolul al XVII-lea.

VIND apartament, con
fort I, două camere, Deva. 
Telefon 28343. (2161)

Munteanu Elisabeta, fi
ica și întreaga familie, a- 
duc cele mai calde mulțu
miri dr. Radu V. Radu și 
Ghemeș, precum și cadre
lor medii din Secția cardio
logie, pentru grija deose
bită acordată. (2163)

COLECTIVUL restau
rantului „Cina" Lupeni 
urează „La mulți ani“ sei
fului de unitate Gheorghe 
Dochițu. cu prilejul zilei 
de naștere.

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 6228, elibe
rată de Institutul de Mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (2159)

ANUNȚURI DE FAMILIE

IULIANA, soție, Iginio, fiu, Geraldina, fiică. 
Adina, nepoată, Zita, noră, cu durere in suflet anun
ță încetarea din viață a -scumpului lor 

PASSUDETTI IACOB
soț, tată și bunic. .Inmormîntarca, azi, ora 15, de la domiciliu - 
Iscroni. . , _Amintirea lui va rămine veșnica in inimile 
noastre. (2160)

FAMILIA anunță cu adîncă durere încetarea 
din viață a scumpului lor soț, tată și bunic

, IONUȚ IOAN
Ininormîntarea va avea loc azi, ora 16,30, din 

strada Mihai V'iteazu. (2164)

SOȚUL, copiii și nepoțelul anunță cu aceeași 
durere în suflet împlinirea unui an de Ia dtireroa- 
sa și fulgerătoarea despărțire, de iubita lor soție, 
mamă și bunică

BULDUR MITRA MIOARA
Ii vom păstra veșnică amintire. (2150)
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