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„De la înalta tribună a marelui forum 
al democrației muncitorești revoluționare 
adresez un călduros apel către toate con
siliile oamenilor muncii, către toți oame
nii muncii, către întregul popor de a face 
totul pentru a îndeplini în cele mai bune 
condiții planul pe acest an, întregul cin
cinal...".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

garanția deplină a viitoarelor noastre împliniri socialiste
Magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului

program de acțiune
Minerii, toți oamenii 

muncii din Valea Jiului, 
împreună cu întreaga 
noastră națiune, au primit 
cu entuziastă și vie sa
tisfacție ampla și magis
trala cuvîntare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general ’ al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii, președintele Con
siliului Național al ' Oa
menilor Muncii, ținută la 
deschiderea lucrărilor 
marelui forum al demo
crației noastre muncito
rești revoluționare — la Congres, că prin 
Congresul al Ili-lea al 
oamenilor muncii. Docu
ment programatic de 
excepțională valoare po
litică și științifică, cuvîn- 
tarea secretarului gene
ral al partidului cuprin
de idei, teze, orientări 
clarvăzătoare, cerințele 
majore ale dezvoltării 
multilaterale, pentru pro
gresul necontenit al eco
nomiei naționale, meni
te să asigure mobiliza
rea largă a energiilor 
creatoare ale națiunii în 
vederea înfăptuirii e- 
xemplare a obiectivelor 
stabilite de istoricul Con
gres al XIII-lea al par
tidului.

Cu aceeași satisfacție

și unanimă aprobare a 
fost primită de minerii și 
toți locuitorii municipiu
lui, alături de întreaga 
națiune, Hotărîrea cu 
privire la adoptarea cu- 
vîntării tovarășului
Nicolae Ceaușescu — rosti
tă la Congresul al III- 
lea al oamenilor muncii 
— ca program de mun
că și acțiune al tuturor 
oamenilor muncii, al în
tregului popor, trăind a- 
ceeași unanimă convin
gere, exprimată de cei 
peste 11 000 de delegați 

. 1 â- 
plicarca in viață a orien
tărilor și cerințelor ex- 

o primate de .secretarul ge
neral al partidului, țara 
noastră va străbate cu 
succes o nouă și impor
tantă etapă pe calea pro
gresului și' civilizației
socialiste și comuniste.
Așa cum se arată în ho
tărîrea Congresului, prin 
ideile, tezele și orientă
rile de inestimabilă va
loare teoretică și practi
că pe care 
prin modul 
clarviziunea 
științifică sînt fundamen
tate sarcinile majore ce 
revin consiliilor oame
nilor muncii, clasei noas
tre muncitoare, oameni-

roma-

revoluționară
lor de știință, tuturor
făuritorilor de bunuri
materiale și spirituale în 
actuala etapă de dezvol
tare a societății
nești. Cuvîntarea tova
rășului N i c ol a e 
Ceaușescu constituie un 
amplu și însuflețitor pro
gram de acțiune pentru 
trecerea la dezvoltarea 
intensivă a economiei na

și 
ac- 

celor

o cuprinde, 
magistral și 

profund

ționăle, organizarea 
conducerea întregii 
tivități pe baza 
mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, dezvol
tarea și întărirea pro
prietății socialiste, apli
carea fermă a autocon- 
ducerii muncitorești și a 
noului mecanism econo- 
mico-financiar, ridica
rea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, 
creșterea eficienței în
tregii economii, garan
ția cea mai sigură a în
deplinirii neabătute a 
obiectivului strategic pri
vind trecerea României 
într-un nou stadiu, supe
rior de dezvoltare eco- 
nomico-socială, a trans
formării ei, în perspecti
va < anilor 2000, într-o ța
ră socialistă multilateral 
dezvoltată.

(Continuare în pag. a 2-a)

Imbold în activitatea tuturor colectivelor

însemn al 
vredniciei 

minerești
Faptul că, pentru 

„cărbunele din Petri- 
la“ numele lui Ștefan 
Alba se asociază cu 
strădania pilduitoare 
în muncă — nu este 
o noutate. De ani de 
Zile, brigada condusă 
de acest renumit mi
ner se află în fruntea 
întrecerii Socialiste.

Cu timpul, formația 
aceasta, un portdrapel 
al sectorului IV, s-a 
întărit, s-a omogeni
zat. Brigada exploa
tează trei abataje fron
tale, deci are nevoie de 
oameni mtilți. „Mulți și 
buni" — ne spunea nor- 
matorul Clara Balaș 
cînd îi cerem să ne dea 
numele celor mai buni. 
„De fapt — acesta este 
adevărul —‘la Alba 
toți sînt buni", a ținut 
să precizeze normato- 
rul. Nu numai șefii de 
schimb Nicolae Șerba,

Alexandru TĂTAR

5000 tone de cărhuna 
peste plan

Două întreprinderi miniere aii , atins, 
în primele 7 zile din luna septembrie, 
o producție suplimentară de aproape 
5 000 de tone de cărbune.

• riusul cel mai mare se consemnea
ză la MINA LUPENI, Debutul rodnic de 
la începutul lunii a fost confirmat, zi 
de zi, prin cantitățile de cărbune extrase 
peste prevederile de plan, depășirile pre
liminarului ajungînd chiar Ia mai bine 
de 900 de tone pe zi. In felul acesta, 
brigăzile de producție din cea mai ma
re întreprindere furnizoare de cărbune 
pentru cocs a țării au însumat, pînă în 
data de 7 septembrie, o producție supli
mentară de aproape 4000 de tone.

• Și MINERII DE LA LONEA înscriu,
în cronica realizărilor, fapte de vredni. 
nicie, concretizate în cele aproape 1000 de 
tone de cărbune extras peste indicatorii 
de plan ai primei săptămîni din septem- 
b* ie‘ (Continuare în pag. a 2-a) J

O formație de frunte 
a sectorului IV — al 
I.M. Lonea — cea con
dusă de minerul Anton 
l'lorea,. ...... „ .

Oamenii muncii din Valea Jiului dau expresie 
sentimentelor de vie satisfacție, entuziastă aprobare, 

puternică angajare pentru propășirea patriei
Răspuns, prin fapte, 

îndemnurilor Minerului nostru 
■ -de-. onoare

Minerii din brigada pe 
care o conduc, toți oame
nii muncii de la întreprin
derea minieră Anihoasă, 
trăiesc, alături de între
gul nostru popor, senti
mentul deplinei satisfac
ții, al mîndriei patrioti
ce față de Hotărîrea spe
cială a Congresului al 
III-lea al oamenilor mun
cii, larg forum al demo
crației muncitorești, re
voluționare, care, în una
nimitate. în consens cu 
voința țării, a reales în 
înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii pe cel mai iubit, fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patri
otul înflăcărat, ctitorul 
României moderne. Cu toții 
vedem în acest act politic 
de semnificație majoră 
garanția înfăptuirii măre
țelor obiective ale dezvol
tării economico-sociale a 
patriei, a amplificării îm-

plinirilor care fac din pe
rioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului, e- 
poca cea mai fertilă din 
istoria multimilenară a a- 
cestor meleaguri, epocă 
pe. care, în consens cu 
mărețele ei realizări, o 
denumim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Noi ortacii brigăzii, la 
locul nostru de muncă, am 
primit un puternic imbold 
prin indicațiile și orientă
rile cuprinse în Cuvîntarea 
rostită de secretarul ge
neral al partidului de la 
tribuna marelui forum de
mocratic, fiind ferm ho
tărî ți să facem totul pen
tru a contribui, prin acti
vitatea noastră de zi cu 
zi, la înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XIII- 
lea al partidului în dome-

Vasîle FLOREA. 
miner, șef de brigadă la 

I.M. Aninoasa

Pentru 
fericirea 
noastră

Cu sufletele pline de 
bucurie, cp .deosebită sa
tisfacție, asemenea între
gului nostru popor, colec
tivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de 
confecții Vulcan a primit 
vestea realegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidu
lui, în funcția de pre
ședinte al Consiliului Na- 

. țional al Oamenilor Muncii.
Trăind asemenea înălță

toare sentimente, ne expri
măm întreaga . adeziune 
față de magistrala cuvîn
tare rostită de secretarul 
general al partidului la 
deschiderea lucrărilor ce
lui de-al III-lea Congres 
al oamenilor muncii. Noi 
vedem, în conținutul ma
gistralei cuvântări, o am
plă sinteză și profundă 
analiză a remarcabilelor 
realizări obținute de țara

Mariana BOGDAN, 
maistru, întreprinderea de 

confecții Vulcan

de muncă
(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a2-a)

Succese ale preparatorilor
Dacă în primele opt luni, colectivul ■; 

de muncă al Uzinei de preparare a căr
bunelui Coroești a livrat unităților si
derurgice cu 30 782 tone de cocs mai 
mult decît era prevăzut, cantitatea de 
cocs realizată suplimentar sarcinilor 
planificate în primele cinci zile din luna 
în curs se cifrează deja la 462 tone.. 
Succesul repurtat de preparatorii din 
Coroești are la bază atenția deosebită 
acordată indicatorului de recuperare în 
cocs, care a crescut, în acest interval, 
cu 5 puncte.

Mai notăm că, de la uzina din Coro
ești, aU fost expediate beneficiarilor din 
țară, în perioada trecută de la începutul 
anului, aproape 21 000 tone de turtă- 
șlam peste plan, din care 500 tone doar 
în luna septembrie. (Gh.O.)

ZESTREA TEHNICĂ •
folosită intensivi eficient

Complexele mecanizate - < 
si»

Deși, o întreprindere re
lativ nouă apărută pe har-

prezentul viitorul minei
ta economică a muncipiu- 
lui nostru, mina Paroșeni 
are cele mai vechi tradi
ții în folosirea mecanizării 
complexe în abataje. ;

Azi, la mina Paroșeni, uni
tate fruntașă de cîțiva ani 
nu numai îi>- bazinul nos
tru carbonifer, ci pe în
treaga industrie extracti
vă a cărbunelui din 
8 complexe aflate în in
ventarul minei, 7 se află 
în funcțiune, unul singur 
fiind în curs de evacuare. 
Rezultatele obținute . cu 
aceste utilaje au fost, de-a 
lungul anilor, în continuă 
creștere, ajungînd ■ ca în 
ultima vreme producția 
medie zilnică realizată pe 
complex să depășească 50.0 
de tone, fiind superioară 
cu cîteva zeci de tone săr- 
cm.ilor, planificate. Sigur, 
la baza obținerii acestor 
succese remarcabile, care 
au situat, mina Paroșeni, 
așa cum mai spuneam, pe 
un Icc de frunte în mine
ritul țării, au stat sporu
rile de productivitate. Me
dia obținută de 16—17 to
ne de. cărbune pe post,
după cum ne informa sing. 
Tlicî Gara lin. care răs
punde de compartimentul

tcimic al minei, este supe
ri < ară cu două tone sar
cinilor de plan. Bineîn
țeles, aceasta ca . medie 
realizată pe toate com
plexele mecanizate, pen
tru că vîrfurile atinse, 
s-au ridicat la peste 25 
tone de cărbune pe post și 
chiar Ia 33 de torte, ulti
mul record în materie ob
ținut într-un abataj unde . 
își desfășoară activitatea 
formația condusă de unul 
din veteranii mecanizării î 
complexe de la această 1 
mină și din Valea Jiului, 
Francișc Fazakaș, și unde 
sarcina de plan era de 
19 tone pe post,

Ceea ce dorim însă să 
remarcăm în mod cu ' to
tul deosebit este activita
tea desfășurată de oame
nii minei, de întregul co
lectiv a cărui caracteristi
că esențială este pasiunea 
pentru nou. dorința fier
binte de a valorifică pe 
un plan superior avanta
jele oferite de mecaniză
ri a principalelor 
din abataje, 
rii și tehnicienii
colet tivul de conducere

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. <i 2-a)

lucrări 
I ngine- 
minei.
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După încheierea lunii au
gust, cu: realizări merito
rii, minerii Lupcniului au 
demarat cu succes și 
septembrie, obținînd 
primele . zile ale lunii
producție suplimentară de 
peste 4000 tone de cărbu
ne. Este un succes impor
tant închinat de minerii 
Lupcniului marelui 
niment politic din 
țârii — înaltul 
democrației 
revoluționare, 
al II 1-lea al 
muncii. Reușita 
ta, totodată, o 
zare a strădaniilor colec
tivului nostru, a organu
lui de conducere colecti
vă, a organizațiilor de sin
dicat și de tineret, sub 
conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, 
pentru perfecționarea și 
modernizarea producției, 
valorificarea tuturor con
dițiilor tehnico-materiale 
si umane pentru realiza
rea unor producții spori
te

Succesul care ilustrea
ză ru prisosință redresarea 
activității productive în 
cadrul minei, este o con
secință nemijlocită a pre
ocupărilor susținute pentru 
afirmarea potențialului de 
muncă și de mobilizare a 
fiecărui colectiv, a tutu
ror form ățiilor de lucru. 
Vreau să subliniez adică

eve- 
viața 

forum al 
muncitorești 

Congresul 
oamenilor 
reprezen- 
materiali-

faptul că prin îmbunătă
țirea condițiilor la frontu- . 
rile de lucru, asigurarea 
funcționării optime a uti
lajelor moderne din mari
le abataje mecanizate, a 
aprovizionării tehnico-ma- 
te riale și desfășurarea în 
bune condiții a transportu
lui subteran, am reușit ca 
în cursul lunii trecute din 
cele 58 de brigăzi cîte

numără mina noastră, 54 
să-și realizeze integral și 
să-și depășească sarcini
le de plan, rămînînd deci 
sub plan doar 4 brigăzi, 
confruntate, într-âde văr, 
de greutăți obiective, de
terminate de condițiile de 
zăcămînt.

Este o dovadă elocventă 
că în toate sectoarele, la 

. toate nivelele s-a muncit 
cu răspundere și dăruire, 
cu inițiativă și abnegație, 
așa cum ne-a cerut^o se
cretarul general al parti- 
dului și în cuvîntarea ți
nută la Congresul oame
nilor muncii. Țin să sub
liniez însă cu acest prilej 
insistența pe care comite
tul nostru de sindicat, or
ganul colectiv de condu
cere au manifestat-o în 
permanență pentru satis-

Însemn al vredniciei
(Urmare din pag. I)

luliu Boyte, Dragoș Telea
gă, Fetru Andru.ș. Dumi
tru Mihai. Gavrilă Mihai, 
Aurel l.ozneanu. Ștefan 
< .irauf":l. lordache Porumb, 
loan .Sipoș, Constantin Va- 
siie și Vasilc Meri.neanu. 
Ștefan \lba ă reușit să a- 
ducă la același numitor 
experiența cu . tinerețea, 
munca entuziastă cu setea 
de cunoaștere. Așa se fa
ce -că la numai. cîteva luni 
-de la încadrare, pe 
fruntașilor, se află 
tinerilor Petru și 
slantin Anton. Ion 
Constantin Chert, 
Ene, Emil Eache și

. Eupu“.
Ce părere are despre a- 

ceăstă fericită simbioză tî- 
nărul inginer Gheorghe

. Cioară, șeful sectorului IV? 
In primul rînd se mîn- 
drește că aici, în mijlocul 
acestor oameni a reușit să 
se cunoască pe sine, să-T 
cunoască pe oameni. „Le
gea aspră și frumoasă a

tabelul 
numele

Con-
Hazna, 
Alese

Necula

mineritului este că aici 
trebuie să muncești azi 
mai bine decît ieri și inli
ne mai bine decît astăzi

— iată ce am învățat de la' 
brigada lui Ștefan Albă*'. 
„O formație de elită-, care 
a obținut, în, luna august, 
o producție suplimentară 
de 3770 tone, plusul cu
mulat de la începutul 
nului fiind de 40 000 
tone. Acesta este un 
Xemplu mobilizator 
tru toți", ne spune 
Nina Hoțea, de la ___
aflăm că „și la producti
vitatea muncii brigada lui 
Ștefan Alba a obținut o 
depășire de 2,67 tone pe- 
post".

In cadrul sectorului IV, 
un alt nume; ne reține a- 
tenția : Francisc Kovacs. 
Cu oameni ca Florin Bum-

a-: 
de
e- 

pen- 
ing. 
care

(Urmare din pag. I)

5000 tone de 
cărbune peste plan

(Urmare din pag. I) .

Este de subliniat faptul 
că, în amîndouă întreprin
derile miniere, depășirea 
preliminarului se datorea
ză, în principal hărniciei 
minerilor, creșterii pro
ductivității muncii peste 
■nivelurile planificate, folo
sirea intensivă a utilajelor 
din dotare, și utilizarea u- 
nor tehnologii de mare 
randament. (Ș.B.)

nu precupețesc nici- un 
fort pentru a 
țiile necesare 
rii la locurile 
celor mai 
complexe
Gînclirea tehnică, de pers
pectivă, este în perma
nență, pe coordonatele u- 
nei munci de cercetare 
intensă pentru a descoperi 
și adapta tehnologiile de 
lucru la condițiile pro
prii de zăcămînt, astfel 
îneît utilajele să dea ma
ximum de randament 
condițiile ușurării 
stanțiale a efortului 
Asistența tehnică 
asigurată la fiecare 1 
muncă și pe fiecare sc 
de cadre, bine calificate, 
cu o bogată experiență,

e-
erea condi- 

introduce- 
de m uncă a 
avantajoase 
mecanizate.

în 
sub- 
fizic. 
este 

loc de 
ihimb.

facerea a două cerințe 
sențiale 
meritorii: 
chilibrată 
sectoare și brigăzi, 
sprijinirea concretă 
formațiilor de lucru în

e- 
ale realizărilor 
repartizarea 
a sarcinilor

e- 
pe

Ș> 
a 

_____ .... _____ ______ .. re
alizarea ritmică a planu
lui. In acest scop, de fie
care brigadă răspund con
cret membrii biroului co
mitetului de sindicat, ai

brigăzilor fruntașe, iar gru
pele și comitetele, de sin- 

Și 
o—

1 iisuflețîfoi* program de 
acțiune revoluționară

(Urmare din pag. I)
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SALA DE APEL a mi
nei Lupeni și-a schimbat 
total înfățișarea, prin am
ple lucrări de reparații și 
renovări. Totodată a fost 
reînnoită și. propaganda vi
zuală, graficele de pro
ducție, panourile cu iniți
ativele muncitorești etc.’

• CERCUL APICOL și-a 
I reluat activitatea într-un I sediu nou, spațios, în mo- 
V dernul cartier Petroșani

c.o.m. cadre din conduce- 
: rile minei și sectoarelor.

Se discută la începutul fie
cărei luni cu .toate brigă
zile foile de acord, adică 
prevederile contractului- 
angaj ament. Se urmărește 
ca toți membrii formațiilor 
să cunoască cu precizie ce 
au de realizat în luna
respectivă, precum și aju
torul, condițiile de care
au nevoie, pentru reali
zarea indicatorilor de plan. 
Avem totodată un sistem 
concret de •« urmărire a 
modului cum își îndepli
nesc brigăzile sarcinile și 
șe acordă o deosebită 
tenție formațiilor 
întîmpină greutăți.
sia noastră care răspunde 
de întrecerea socialistă 
șe ocupă operativ de popu
larizarea rezultatelor.

a-
care

Corni*

pele și comitetele de 
dicat din sectoarele 
întreprindere intervin 
perativ în sprijinul

I găzilor ce au nevoie 
ajutor. Prin toate formele 
muncii politice acționăm cu 
consecvență pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, 
a răspunderii în muncă.

Mobilizați de îndemnu
rile și chemările însufle- 
țitoare cuprinse în cuvîn
tarea tovarășului Nisolae 
Ceaușescu, la Congresul 
oămenilor muncii, de rea
legerea secretarului 
neral al partidului 
funcția ele președinte 
Consiliului Național al 
menilor Muncii. : activul 
nostru sindical, organul de 
conducere colectivă, toți 
minerii și cadrele de speci
aliști ale minei, toți mine
rii Lupeniului vor acționa 
cu stăruință și răspunde
re sporită pentru a reali
za producții și productivi
tăți superioare, în fiecare 
formație de lucru, printr-o 
mai bună folosire a utila
jelor de care dispunem, 
prin perfecționarea orga
nizării producției și ridica
rea competenței profesio
nale a brigăzilor, a între
gului colectiv.

Aurel ANC.HELUȘ, 
președintele 
vicepreșe r

Oa-

sindicatului, 
al c.o.m.

Lupeni

naționale. Ce poate fi 
mai însuflețitor decît 
îndemnul la muncă și 
răspundere al secretaru
lui general al partidu
lui, din magistrala sa 
cuvîntare, în care se spu
ne : „Să facem totul, 
fiecare la locul său de 
muncă, pentru a răspun
de încrederii partidului 
și poporului, pentru a 
nu precupeți nici un 
efort, în îndeplinirea o- 
biectivelor celui de-al 8-

Pentru mineri, pentru 
toate colectivele de mun
că din Valea Jiului, am
pla și însuflețitoarea cu
vîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îndem
nurile și chemările ce 
le-a adresat întregului 
popor, sublinierile referi
toare la necesitatea in
tensificării eforturilor 
pentru dezvoltarea bazei 
energetice și de materii
prime a țării, condiție ho- lea cincinal, a hotărîri- 
tăritoare pentru asigu- lor Congresului al XIII- 
rarea desfășurării - ~
bune condiții a întregii 
activități, reprezintă un 
puternic imbold pentru 
perfecționarea producți
ei, pentru intensificarea 
eforturilor în vederea 
sporirii extracției 
cărbune, realizarea 
turor indicatorilor 
plan la nivelul cerințe
lor actuale, ale dezVol- 
tarp intensive a indus- prezentul și viitorul de 
triei, a întregii economii aur al României!".

lea, ă Programului parti
dului de făurire a soci
etății socialiste multila
teral dezvoltate și de îna
intare spre comunism! 
Numai îndeplinindu-ne 
fiecare, în cele mai bu
ne condiții, sarcinile,

" " _ . fe
avem vom demonstra că 
ne îndeplinim îndatori
rea față de patrie, de 
popor, că lucrăm pentru

de
tu- răspunderile pe care 
de

Genoveta Gheorghl- 
an — una dintre cele 
mai harnice confecți- 
onere de la I.C. Vul
can.

minerești
bar. Andrei Marton, Ioan 
Giol, Ako.ș Szakacs, la- 
noș Saroși, Zoltan Mayai 
și Iosif Fabian, acest șef 
de brigadă, înalt și trainic 
ca un brad, cu zîmbetul 
mereu pe buze, și-a pus 
semnătură pe . majoritatea 
lucrărilor de pregătire 
„născute" în acești ani 
mina Petrila.

Exeeutînd în prezent 
galerie direcțională la 
rizontul 0, brigada

. Francisc Kovacs si-a lăsat 
amprenta calității pe 
Uzările de seamă ale sec
torului IV, mai ales prin 
cei peste 65 . ml realizați 
suplimentar sarcinilor de 
plan de ia începutul anu-

‘ ' lui.', "i
Un veritabil însemn al 

vredniciei pe frontul 
bunelui.

prezenți fiind în acordarea 
asistenței tehnice mem
brii formației service a 
minei, una dintre cele mai 
puternice formații a Văii 
Jiului. Mai mult, experien
ța cîștigată i-a determinat 
pe tehnicienii Paroseniu- 
iui- șă amenajeze un ate
lier subteran unde se 
execută toate lucrările de 
reparații sau de adaptare 
la noile condiții a mila 

. lor existente.
Nu au fost trecute cu 

vederea starea lucrărilor 
miniere al căror gabarit 
este pe măsura dimensi
unilor utilajului, astfel în- 

■ cit introducerea sau de
plasarea lui în subteran. să 
se facă fără stînjenirea 
procesului, de producție.

Corelarea vitezelor . de ră tăgadă 
avansare din abataje eu

Nord (lîngă filiala Băncii 
Naționale). Prima 
a cercului în noul sediu a 
fost programată pentru 
joi, 11 septembrie, ora 16 
— o ședință de lucru a 
apicultorilor din întreaga 
Vale a Jiului 
liza realizării 
lor la fondul 
pe acest an.

TABARA DE 
postul de prim-ajutor 
lacul Bucura din " ' 
și-a încheiat duminică ac
tivitatea. Tabără a funcți
onat din luna iulie, în ini
ma Retezatului, salva-

acțiune

pentru ana- 
contracte- 

eentralizat

VARA, cu 
la 

Retezat,

rea*

Foto: Al. TATAR

(Urmare din pag. I)pregătirea noilor capaci
tăți de producție este o 
altă latură a. activității 
conducerii tehnice a 
nei și care a asigurat, 
permanență, fluența 
.activitatea 
continuitate în realizări și 
ritmicitate ‘ . .
sarcinilor de plan.

Pe scurt, o gîndire teh
nică puternic ancorată în 
realitate, destoinicia oa
menilor și puterea lor de. 
mobilizare, înțelegerea jus
tă a avantajelor 
de mecanizare, 
pentru noutățile

mi- 
în 
în 

de extracție,

în . depășirea

oferite 
pasiunea ■ 

tehnice, 
au situat mina Paroșeni în 
rîndul celor mai moderne 
unități extractive demon- 
strînd eu prisosință că
mecanizarea constituie fă- 

piezentul și
viitorul mineritului.

niul energeticii, prin creș
terea cantităților de 
bune livrat economiei 
ționale. Beneficiind 
importante investiții 
cute prin grija partidului, 
a secretarului său 
ral, tovarășul 
Ceaușescu, pentru dezvol
tarea mineritului 
Jiului, bucurîndu-ne 
continua îmbogățire

căr- 
na- 
de 
fă- 

i, 
gene- 

Nicolae

Văii 
de

- , . • a-
zestrei tehnice din dotare, 
folosim, cu tot mai bune 
rezultate, utilajele de înalt 
randament, abținînd pro
ductivități sporite. De cu- 
rînd, am pus în funcțiu
ne un nou abataj frontal 
echipat cu complex me
canizat și rezultatele ob
ținute sînt cu mult peste 
prevederile planului. Vom 
munci și în continuare în 
așa fel îneît să adăugăm 
noi împliniri succeselor 
de pînă acum, răspunzînd 
prin fapte, prin producții 
suplimentare de cărbune, . 
mobilizatoarelor îndem
nuri ale Minerului nostru 
de onoare.

Pentru fericirea noastră
noastră în cincinalul trecut, 
a direcțiilor principale de 
acțiune pentru înfăptuirea 

'.obiectivelor actualului, cin- 
, cinai, ridicarea la un ni

vel superior a întregii ac
tivități economico-social e, 
creșterea rolului consili
ilor oamenilor muncii pe 
măsura înaltelor cerințe ale 
etapei actuale.

In colectivul nostru de 
.muncă a fost primită cu 
vie bucurie și entuziastă a- 
probare realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu — 
cel mai iubit fiu al clasei 
muncitoare, ' strălucitul 
conducător de partid și de 
stat, încercatul militant re
voluționar, luptătorul ne
obosit pentru pace, pentru 
o lume mai bună și mai

dreaptă pe planeta noas
tră — în fruntea Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii. Reînvestirea se
cretarului general al parti
dului în fruntea acestui 
înalt și reprezentativ or
ganism al democrației 
muncitorești revoluționare 
constituie și pentru noi, 
confecționerele de la Vul
can, garanția deplină în 
înfăptuirea cu succes, în- 
tr-o strînsă unitate în ju
rul partidului, al secreta
rului său general, a mi
nunatelor. planuri și pro
grame de dezvoltare eco- 
horaico-sbciaiă a patriei, de 
creștere a bunăstării ma- 
leriale și spirituale a celor 
ce muncesc, de propășire 
pe noi culmi de progres și 
civilizație a scumpei noas
tre patrii.

montiștii din Lupeni do- 
yedindu-se și în acest an 
de un real folos, turiștilor 
montani români și străini 
care au străbătut crestele 
Retezatului.

TEATRU. Colectivul ar
tistic al Teatrului națio
nal din Craiova prezintă 
joi, începînd cu ora 
Casa de cultură din 
troșani, un spectacol 
spumoasa comedie polițis
tă „Hanul enigmelor*' de 
Marica Beligan. (Al.H.)

SE LUCREAZĂ intens 
la finalizarea Bulevardu
lui Păcii din zona Bărbă-

19, la
Pe- 
cu

tehi din Lupeni. S-a ter
minat podul și bord urări
le în ultima porțiune a 
drumului ce leagă Bule
vardul l'ăcii de șoseaua 
națională, D.N. 66A, ur- 
mînd să fie încheiată as
faltarea părții carosabile 
și a trotuarelor pînă 
sfîrșitul acestei luni.

la

CENACLU. Vineri, 
cepînd cu ora 17, Ia sediul 
redacției noastr» va avea 
loc ședința de lucru a 
membrilor cenaclurilor 
literare din Valea Jiului. 
Vor fi făcute precizări pri

în*

vind participarea creatori
lor literari în etapele su
perioare ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". (Al.H.)

CEASORNICĂRIE. La 
parterul blocului 8 situat 
în Bulevardul Păcii, din 
orașul Lupeni, Cooperati
va meșteșugărească „Stra
ja" a redeschis unitatea 
profilată pe reparații de 

. ceasuri. Totodată, Unita
tea asigură și reparații 
brichete. (A.T.)

APETISANT, 
jat, modernizat 
zat, localul de 
ție publică al 
„Gambrinus" din
șani (șef Tică Bărbuță) își 
întîmpină oaspeții cu eî- 
teva alese delicatețuri: co
tlet haiducesc, organe de 
porc, băuturi și răcoritoare. 
Iată, așadar, o inițiativă... 
apetisantă, (I.V.)

Reaniena- 
și igieni- 
alimenta- 
motelțilui 

Petro-
Rubrică realizată de 

Dan STEJARU

i



Fotbal, divizia B Maturitatea în joc a învins
Gazdele au obținut o victorie îndelung muncită

a
a

zărău care din lovitură de 
picior deschide scorul : 
3—0 pentru Știința. Nouă 
minute mai tîrziu, după o 
grămadă deschisă, Petre 
Dobre trimite la Chiriac, 
de aici balonul ajunge la 
Medragoniu care nu mai 
poate fi oprit. Eseul este 
transformat de același

--------------------------------------Sandu, (Lacziko), Ortele- 
can, Petre, Drumea, Sușîn- 
sehi, Mureșan, (Viciu), Du
ma. Palamariu, Bonea, 
Bezărău, Sava, Chiriac, Me
dragoniu, Catană. Dră- 
ghici.

O veste bună pentru a- 
m atorii de rugby din Pe
troșani. In urma trialului 
organizat de F.R.R., cinci 
sportivi de la Știința 4- 
Gheorghe Cristian, Laczi
ko, Duma, Ciorăscu, Sava, 
au fost incluși în lotul lăr
git care se pregătește pen
tru turneul din Irlanda de 
Nord.

I.A.M.T. ORADEA — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 
6—12 (3—9). Echipa din 
Oradea a abordat jocul 
cu mult clan, animată de 
fostul jucător al Științei 
Petroșani, Pavel, care a 
făcut o partidă foarte bu
nă împotriva foștilor săi 
coechipieri, prinzînd „în 
tușă" și distribuind multe 
baloane utile colegilor. Ri
nă la urmă maturitatea în 
gîndirea tactică a jocului, 
organizarea superioară în 
teren a Științei a dat cîș- 
tig de cauză oaspeților. O 
victorie normală, dacă ți- 

experiența 
superioară 
dacă par

ia Oradea.
meciu- 

10 
al 

Execută 
Drumea 

voleiboleze 
mingea spre Bonea, urmea
ză o desch idere‘ spre Be

de picior, înscrie. . Un 
minut mai tîrziu gazdele 
transformă o lovitură de 
pedeapsă. Scor final 12—6 
pentru studenți. A arbitrat, 
eu destule erori, o briga
dă condusă de Paul Soare 
din București

Știința Petroșani a ali
niat următoarea echipă’:

de driblinguri, pe aripa 
dreaptă, fiind „cosit" de 
Szenes, în fața careului ma
re. Lovitura, executată de 
jucătorul faultat, peste 
zid, în stînga lui Pereș, 
la vinclu, a făcut din el 
eroul meciului și autorul 
unei victorii muncite, Ca

ere ia s-au dăruit . însă și 
ceilalți coechipieri. Din 
păcate, în această dispută, 
n-au dat randamentul scon
tat jucătorii creatori de 
faze, încercările de a schim- 
ba direcția de atac s-au 
făcut cu „încetinitorul**, mai 
mult pripeala a anulat 
multe faze ofensive. Așa
dar, detașarea pe tabela de 
marcaj putea să aibă loc 
mai înainte, mai ales că 
Olimpia n-a mizat decîtpe 
un „egal", rareori îndrep- 
tîndu-și „țepii*, i-am numi 
pe tinerii și talentații Sze
nes, Erdei și Bencze, spre 
careu} advers. Din tabăra 
învingătorilor au impresi
onat Băltaru, Barbu, P. 
Grigore, Homan și Matula.

adverși, or forța lui de 
penetrație se realizează mai 
dies prin combinații- în 
viteză, cu dese schimbări 
ale direcției de atac.

După pauză, Matula
întărit potențialul liniei 
mediene a fotbaliștilor din - 
Vulcan, fundașii laterali 
au susținut mai bine prima 
linie, în acest sens o; re- • 
marcă specială merită P. 
Grigore. In fine, Vișair a 
renunțat la „artificiile1*, 
care periclitau propriul 
careu. Canonada spre poar
ta lui Pereș a fost reluată 
din nou, prin Băltaru (57,

. .. 1 Nau
imitat Matula (62), Barbu 
(65), dar P. Grigore (66) 
a avut posibilitatea des
chiderii scorului, în preaj
ma careului mic, n-a inter
ceptat balonul. In min. 78 
a avut loc o ciocnire in
voluntară, care afecta, 
în primul rînd, dispoziti
vul defensiv al gazdelor 
— -Bencze a părăsit tere
nul, fiind înlocuit Csohan 
II, Homan, -deși șchiopă- 
tînd, a rămas. între buturi, 
întrucît A.S. Paroșeni e- 
fectuase toate schimbările 
permise de regulament. 
Teama de consecințele a- 
cestui eveniment avea să-i 
mobilizeze pe atacanții gaz
delor, în min. 81 Băltaru 
s-a aventurat intr-o suită

A.S. PAROȘENI VUL
CAN — F.C. OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0). 
Cele două combatante au 
fost timorate și s-au inhi
bat reciproc, gazdele 
de faima de altădată 
sătmărenilor, oaspeții,
de veleitățile și punctajul 
minerilor, aflați abia la 
al treilea contact cu eșa
lonul secund. Așa se face 
că perioada de tatonare 
s-a prelungit mult, faze
le ofensive fiind „scurtcir
cuitate** de .șuturi impre
cise, de la mare distanță. 
Mai aproape de gol s-au ____ , _____
aflat Cristea (7) și Szilagy gj‘* 62), ’mai apoi
(14), dar atît Pereș cit și ■ 
Homan au fost inspirați în 
intervenții. Gazdele s-au 
impus în cîmp, mai ales 
prin incursiunile omnipre
zentului Băltaru (19, 24.
44), combinațiile lor n-au 
avut însă claritate, mai 
mult imprecizia paselor 
a constituit o adevărată 
„rampă de lansare** a 
contraatacurilor adverse, 
prin Tăbăcaru, Szenes și 
Szilagy. Sistemul strategic 
al minerilor a funcționat 
cu „rateuri**, întrucît Bîr
san, conducătorul său de 
joc, n-a fost în zi bună, 
iar Crăciun a preferat să 
„vegeteze** între fundașii

A.S. Paroșeni Vulcan : 
Homan, P, Grigore, Buz- 
dtlga, Vișăn, Hădărean — 
Bîrsan (Matula), Cristea 
— Barbu (Lăzăroiu), Cră
ciun, Șălăgean, Băltaru.

Ion VULPE

Către sfîrșitul partidei, oaspeții sufocați încep să cedeze, drept urmare 
minutul 85, Băltaru străpunge apărarea echipei vizitatoare și marchează im- 
parabil, 1—0, și echipa mineri^ cîștigă cele două puncte puse în joc.

loto: O. PARAIANU

DIVIZIA B, seria a III-a
REZULTATE TEHNICE F.C. Maramureș —

F.C. Bihor 0—2, C.S.M. Reșița — C.S. UTA 1—0,
A.S. Paroșeni — Olimpia Satu Mare 1—0,
Unio Satu Mare — Poli Timișoara 0—-1, Steaua CFR
Cluj-Napoca — Armătura Zalău 1-0, Strungul Arad
— Aurul Brad 1—0, Gloriei Bistrița — Dacia Meca- ■
nica Orăstie 3—0, Minerul Cavnic— CIL Si îhet 5—0,
Mureșul Explorări Deva — Metalul Bocșa 1—0. '

, C I. A S A M E N I u L
1. Gloria Bistrița •> 3 3 0 0 7—1 6 .
2. F.C. Bihot Oradea,; 3 2 1 0 4—0 5
3. A.S. Paroșeni Vulcan 3 2 1 0 5—2 5
4. Minerul Cavnic 3 2 0 ;T 10—2 4
5. Politehnica Timișâam 3 1 2 0 2—1 4
6. Strungul Arad . .3 2 0 f. 4—4 ’ 4
7. Steaua CFR Cluj-Napoca 3 2 0 1 2—2 4
8. C.S.M. Reșița 3 1 1 l 1 — 13
9. F.C. Maramureș B.M. 3 1 0 2 6—4 2

10. Armătura Zalău 3 J 0 2 4—5 2
11-12. Metalul Bocșa 3 1 0 2 3—4 2

Unio Satu Mare 3 1 0 2 3—4 2
13. Aurul Brad 3 1 9 2 2—3 2
11. Mureșul Expl. Deva 3 1 0 2 3—5 2
15. Dacia Mec. Orăștie 3 1 0 2 2—4 2
16. C.S. UT Arad 3. 1 0 2 2—6 2
17. Olimpia Satu Mare 3 1 0 2 1—7 2
18. C.I.L. Sighet J 0 1 2 1—7 1 .

ETAPA VIITOARE : Aurul Brad — Gloria Bis-
trița, Politehnica Timișoara — Steaua CFR Cluj-
Napoca, Dacia Mecanica Orăștie — Mureșul Deva,
F.C. Olimpia — Unio Satu Mare, Metalul Bocșa r—
Minerul Cavnic, C.S. UT Arad ■
F.C. Bihor — C.S.M. Reșița,

— Minerul Paroșeni,
irmătura Zalău —

Strungul Arad, C.I.L. Sighet — F.C. Maramureș.

DIVIZIA C,

R U G B Y

hem seama de 
competițională 
a Științei, chiar 
tida a avut loc

Pe scurt, filmul 
lui. Min. 22. O tușă la 
țn de terenul de țintă 
echipei orădene. 
formația gazdă, 
reușește să

Bezărău. In minutul 38 
gazdele reușesc să reducă 
din handicap, din lovitu
ră de pedeapsă. Așadar, la 
pauză, Știința conduce cu 
9—3. ’ <

Repriza a Jl-a debutează 
cu atacuri susținute ale 
orădenilor. Știința își va
lorifică prompt pulsul de 
experiență, stăvilește to
tul la linia de 22 m și în 
minutul 65, pe un contra
atac, Bezărău din lovitură H. DOBROI.EANV

Fotbal, divizia C
Greul abia acum

Lu- 
mo- 
lor. 
de-

MINERUL LUPENI — 
METALURGISTUL CtJGIR 
2—0 (1—0). După eșecul
usturător din etapa inau
gurală, fotbaliștii din 
peni aveau o datorie 
rală față de suporterii

Debutul de partidă
monstrează că echipa gaz
dă este ferm hotărîtă Să-și 
onoreze obligațiile față 
de culorile asociației spor
tive. După două situații bu
ne. ratate însă în minute
le 4 și 11 (Păuna și Bejan), 
în minutul 18 se deschide 
scorul: pornit într-o acți
une individuală — fronta
lă — Petre Popa este a- 
gățat la 4—5 metri de poar
tă; lovitura de la 11 m 
este transformată cu pre
cizie de căpitanul echipei, 
Voicu, 1—0. După două 
șuturi in bară, Cristea (Me
talurgistul) — min. 26 și 
Nichimiș (Minerul) -- min. 
30, oaspeții sînt pe punc
tul de a egala, Moldovan 
șutind slab de la circa 10 
m.

După pauză, jucătorii e- 
chipei gazdă își intensifică 
atacurile. Cu Tudorache și 
Postelnicu. în locul lui 
Păuna și, respectiv, .Be
jan, forța ofensivă a „Mi
nerului" capătă consisten-

ță și după ce rezolvă o 
fază critică în propriul ca
reu, pe contraatac, Nichi
miș îi centrează ideal lui 
Coleeag, lovitura de cap 
a acestuia ridicînd scorul 
Ia 2-».

Deși ocazii au mai fost 
(Postelnicu — min. 77, 
Coleeag — 78, Tudorache 
— 83 și din nou Postelni
cu — 86) partida se înche
ie doar cu cele două goluri. 
O partidă arbitrată foarte 
bine, care a evidențiat, de 
la „Minerul" pe Pocșan, 
Leordean, Nichimiș, Voicu,

începe
Petre Popa, Postelnicu și 
Coleeag. Cu 0 la „adevăr", 
cu dovada certă că dispu
ne de condiții de a presta 

celui 
Mine- 

să-și

ne de condiții de a 
jocuri superioare 
de-al treilea eșalon, 
rul are obligația 
satisfacă suporterii. Greul 
abia acum începe...

Formația utilizata: Mar
ton — Tereche, Pocșan, Le
ordean, Oaidă — Voicu, 
Petre Popa, Nichimiș — 
Păuna (din min. 46 Tudo
rache), Bejan (dîn min. 
49 Postelnicu), Coleeag.

Alexandru TATAR

}

sep- 
sportive 
respec- 

handbal

, REZULTATE TEHNICE. CFR Simeria — Mine
rul Ghelari 3—2, Strungul Chișlneu Criș — Progresul 
Timișoara 1—0, CSM Lugoj — Minerul Știința 
Vulcan 2—0. CFR Timișoara — Victoria Călan 3—0, 
Obiiici Sînmartinu Sîrbesc — Unirea Sînnicdlau Ma
re 1—3, UM Timișoara — CSM Vagonul1 Arad 0—0, 
Minerul Lupeni — Metalurgistul Cugir

Tomnatic — Șoimii Lipova -2—0.
CLASA M

CFR Timișoara 
Unirea S. Mare 
CSM Vagonul Arad 
Șoimii Lipova 
CFR Simeria

6-8. CSM Lugoj .
Metalurgistul Cugir 
Unirea Tomnatic

. Progresul Timișoara
10. Minerul Lupeni
11-12. Minerul Știința

Strungul Chișineu Criș
UM Timișoara •

I n zilele ele '6 și 7 
tembrie, bazele 
ale municipiului, 
tiv, terenul de 
al C.S.Ș.P. și sala liceului 
industrial minier au 
găzduit întrecerile etapei 
de zonă a „Cupei Uniunii 
Generale a Sindicatelor", 

-organizată de Consiliul 
Uniunii pe ramura mine, 
petrol, geologie și energie 
electrică, Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, în 
colaborare cu CMEFS Pe
troșani, sub egida „Daci- 
adei**.. La întreceri au par
ticipat reprezentativele ju
dețelor Dolj, Gorj, Hune
doara, Sibiu, Mehedinți, 
Timiș și Caraș 
(handbal). Sibiu, 
Gorj, Hunedoara și Mehe
dinți (volei)., '

In urma rezultatelor în
registrate, pe primele trei 
locuri s-au clasat repre
zentantele județelor Gorj, 
Timiș și Caraș-Severin — 
Ia handbal, Mehedinți, 
Dolj. Gorj — la volei. Pri
ma clasată, la ambele dis-

cipline, s-a calificat pen
tru etapa finală, ce Se va 
desfășura la Rîmnieu Vîl- 
cea, în perioada 18—20 Oc
tombrie.

Revenind la comporta
rea echipelor fruntașe in 
■clasament, trebuie să e- 
vidențiem reprezentanta 
județului Mehedinți, res
pectiv I.M. Orșova, care a 
ciștigat toate jocurile la 
volei, cu scorul de 2—0. 
La handbal, reprezentan
ta județului Gorj a pro
dus o adevărată surpriză, 
după ce a ciștigat seria, 
în finală a reușit să în
vingă reprezentanta jude
țului Timiș, după Un joc 
extrem de disputat și de o 
bună valoare tehnică. Re-. 
prezentantele județului 
nostru s-au clasat pe locu- 
rile 4. ■ o

La buna organizare și 
desfășurare a întrecerilor, 
un sprijin deosebit l-au 
adus colegiile municipale 
de arbitrii (handbal și vo
lei). (S. BĂLOI)

13. .......
14. Victoria Căian
15. Minerul Ghelari
16. Obiiici S. Sîrbesc

ETAPA VIITOARE: Minerul Știința Vulcan — 
UM Timișoara, Obiiici S. Sîrbesc — CER Simeria, 
Strungul Chișineu Criș — Minerul Ghelari, Progresul 
Timișoara — Unirea Tomnatic, Unirea Satu Mare 
— CFR Timișoara, Metalurgistul Cugir CSM Lu
goj, CSM Vagonul Arad — Minerul Lupeni. Șoimii 
Lipova — Victoria Călău.

N.R. In clasamentele diviziei B, seria a IlI-a si 
diviziei C, seria a VIII-a, nu am luat în calcul pe
nalizările echipelor F.C. Bihor (trei puncte), res- 
pectiv Minerul Lupeni (1).

Severin
Dolj.

2—0. Uni-

seria a VIH-a

. „Xfc-

Aspect din timpul desfășurării competiției 
handbal, găzduită de terenul Școlii sportive Petro
șani. Foto: Robert TAVIAN



Schimb de mesaje între 
președintele României 

și președintele Finlandei
HELSINKI 8 (Agerpres),

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președintelui 
Finlandei, Mauno Koivisto, 
și doamnei Tellervo Koivis
to un salut călduros, urări 
de sănătate, precum și do
rința de a extinde în con
tinuare bunele relații de 
prietenie și colaborare, în 
spiritul convorbirilor la 
nivel înalt dintre cele două 
țări, care au avut loc la 
București, în iunie 1985.

i* Exprimînd mulțumiri pen
tru mesajul transmis, pre
ședintele Mauno Koivisto a

adresat, din partea sa și 
a soției sale, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald 
salut, urări de sănătate și 
fericire personală, iar po
porului român prosperitate 
și progres.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul primi
rii de către : președintele 
Finlandei a tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România, care a 
participat la funeraliile 
fostului președinte al Fin
landei, Urho . Kekkonen.

Sărbătorirea tovarășului 
Todor Jivkov, cu prilejul 

împlinirii vîrstei de 75 de ani
SOFIA 8 (Agerpres). — 

Comitetul Central al I’.C. 
Bulgar, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale 
R.P. Bulgaria au adresat 
tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de 
ani, un mesaj de felicitare, 
în care se relevă merite
le sale deosebite în obți
nerea victoriei revoluției 
de la 9 septembrie 1944, 
în instaurarea puterii de

d VIZITA. La invitația 
Guvernului R.P. Chineze, 

' la Beijing a sosit, în vizi
tă oficială, N.V. Talîzin, 

, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
V.R.S.S., anunță agențiile 
TASS și China Nouă. In
tr-o declarație făcută pre
sei la sosire, el a arătat că 
promovarea colaborării în
tre U.R.S.S. și R.P. Chine- 
ză corespunde intereselor 
ambelor țări, intereselor 
păcii si socialismului.

DECLARAȚIE. Președin
tele Pakistanului, Moha
mmad Zia-ul Haq, a decla
rat la o conferință de pre
să, că cei patru teroriști 
care au încercat să detur
neze, la Karachi, un avion 
de pasageri aparținînd 
companiei . americane 
.. Fanam" vor fi judecați

7 in Pakistan — informează 
agențiile China Nouă și 
AP. El a relevat că nu se 
pune problemă extrădării 
acestora în S.U.A.

ATENTAT. In Chile a 
fost .instituită starea de a« 
sediu, în urma unui aten
tat, eșuat, împotriva șefului 

: statului, generalul Augusto 
Pinochet, — informează a- 
gențiile Internaționale de 
presă. Atentatul, comis la 
circa 30 km de Santiago de 
Chile, s-a soldat cu moar
tea a cinci membri ai găr
zii și rănirea altor nouă.

Reluarea 
convorbirilor 

egipteano- 
israeliene

CAIRO 8 (Agerpreș). — 
La Cairo au fost reluate 
convorbirile ; egipteano-is- 
raeliene asupra enclavei 
Taba, teritoriu rămas sub 
controlul Israelului după 
retragerea din Sinai, infor
mează agențiile MEN și 
KUNA. In faza actuală a 
negocierilor sînt abordate 
o serie de puncte contro
versate și aspecte tehnice, 
inclusiv problema arbitra
jului internațional cu pri
vire Ia chestiunea respec
tivă.

O amplă operațiune? a fost 
declanșată de forțele ar
mate și poliție pentru des
coperirea autorilor aten
tatului.

SĂRBĂTORIRE. Dumi
nică a fost sărbătorită _îh 
Polonia Ziua recoltei. Luînd 
cuvîntul la festivitatea ce 
a. avut loc la Szamotuly, 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
seeretar al C.C. al PMUP, 
președintele Consiliului de 7 
Stat al R.P. Polone, a re
levat că agricultura polo
neză a obținut rezultate 
deosebite în acest an. Re
colta bogată obținută, a 
spus el, este rezultatul 
muncii susținute a lucră
torilor din această ramu
ră ,.a economiei naționale.

APEL. La Buenos Ai
res au luat sfîrșit lucrări-

le unei reuniuni a Comi
tetului de acțiune pentru 
securitate alimentară re- - 
gională (CASAR), orga
nism ce activează în ca
drul Sistemului Econo
mic Latino-American
(SELA) — informează a- 
genția Prensa Latina. 
CASA R a lansat țărilor 
membre ale SELA apelul 
de a se alătura unui a- 
cord de sprijin între sta
tele continentului în ca
zul unor situații de urgen
tă.

ALOCUȚIUNE. Pre
ședintele Partidului Co
munist din Austria, Franz 
Muhri, s-a pronunțat pen
tru adoptarea unor mă
suri ferme în vederea 
menținerii, și consolidării 
sectorului de stat al eco
nomiei austriece. Intr-o a- 
locuțiune rostită la Graz, 
el a subliniat că industria 
națională reprezintă unul 
dintre pilonii fundamen
tali ai independenței e- 
conomice a țării.

mocrat-populare și con
struirea socialismului, în 
activitatea sa pe plan in
ternațional T- transmite â- 
genția BTA.

In cadrul unei ceremo
nii, tovarășului Todor 
Jivkov i s-a decernat Or
dinul „Gheorghi Dimi
trov".

începerea campaniei 
electorale în S.U.A.

■WASHINGTON 8 (Ager
pres). Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a inaugu
rat, la Los Angeles, cam
pania electorală a Parti
dului Republican, de gu
vernământ, în vederea ale
gerilor legislative parțiale 
din luna noiembrie. In 
cadrul acestei consultări 
electorale, urmează să fie 
reînnoite o treime din 
mandatele în’ Senat, toate 
locurile din .Camera Repre
zentanților, precum și o 
serie din mandatele de 
guvernator.

Șeful executivului ame
rican a menționat că unul 
dintre principalele obiecti
ve ale Partidului Republi
can pentru alegerile din 
noiembrie ii reprezintă 
păstrarea majorității pe 
care această formațiune 
politică o deține în Senat. 
După cum se știe, în cel 
de-ai doilea organism al 
forului legislativ american 
— Camera Reprezentanți
lor — majoritatea p deți
ne Partidul Democrat.

întreprinderea minieră 
Cimpu lui Neag
INCADREAZA

PENTRU ACTIVITATEA DE SUBTERAN :

— muncitori mineri

— ajutori mineri <

— electrolăcătuși

— maiștri mineri și electromecanici.

Se încadrează și pensionari pentru limită 
de vi i stă.

Mica publicitate
SCHIMB garsonieră Fe

ti ila strada Republicii 55/ 
102 cu apartament 2—3 ca
mere Petroșahi-Nord. In
formații după ora 20. (8797)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 2115 eliberata, 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(8792)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată anunță cu nemărginită du
rere încetarea fulgerătoare din viață a neprețuitului 
nostru sot, tată si bunic

Ing. KURON ȘTEFAN 
înmormântarea mîine, 10 septembrie, ora 16. Cor

tegiul funerar pleacă din cartierul Carpați (bloc 
magazin). (8791) -

COLEGII, absolvenți ai Școlii medii tehnice de 
cărbune din Lupeni, promoția 1954, sînt îndurerați 
de dispariția prematură a celui care a fost 

Ing. KURON ȘTEFAN 
(54 ani) 

și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Omenia și sufletul său nobil vor rămîne veșnic 

în amintirea celor care l-au cunoscut. (8797)

tehnico-ștunțifice
METODA 

TEHNOLOGICA

In . R.D. Germană a fost 
elaborată o metodă pentru 
extragerea aluminiului 
din argilă, în locul bauxi
tei provenind din import 
— anunță agenția ADN, 
precizînd ' că la Lauta, 
districtul Cottbus, a fost 
construită o instalație-pi- 
lot.

Noua tehnologie, ce în
corporează 25 de brevete, 
permite transformarea ar
gilei —- considerată pînă 
acum ca o materie primă 
inferioară — în alumină. 
In acest scop, argila este 
tratată mecanic, termic și 
cu acid. Alumina astfel 
obținută poate fi prelucra
tă prin metodele conven
ționale pentru obținerea 
aluminiului. , x. ;

Testele industriale ara
tă că prin această tehnolo
gie rezultă puține produse 
reziduale, care sînt folosi
te de altfel ca ingrășămin-

te ori ca materia] izola
tor in construcții.

VAS LANSAT 
LA APA

Constructorii de Ia șan
tierul naval din Dalian 
(nord-estul R.P. . Chineze) 
au lansat la apă un tanc 
petrolier c-u capacitatea de 

. 115 tone — cel mai mare 
vas construit pînă acum în 
China. Avînd lungimea de 
256 metri și lățimea de 
46 metri, petrolierul este 
dotat cu instalații moder
ne, operațiile efectuate pe 
el fiind- în cea mai mare 
parte automatizate — re
latează agenția China No
uă. Se menționează, că, în 
luna august, colectivul de 
muncitori și tehnicieni al 
șantierului a lansat un 
alt vas de mare capacita
te, tancul pentru produse 
chimice și petroliere de 
69 000 tone.

O NOUA COMETA
O studentă de la Insti

tutul Tehnologic din. Cali

fornia a descoperit, întâm
plător, de la observatorul 
Mount Palomar, din San 
Diego, o nouă cometă, mult 
mai -strălucitoare decît co
meta „Halley". După cum 
apreciază specialiștii, a- 
ceasta va fi și măi lumi
noasă în luna aprilie a 
anului viitor, cînd se va 
afla la circa -182 milioane 
km depărtare de Soare, 
distanța de Terra fiind a- 
tunci între 83 și 99 mili
oane km.

In prezent, ea se află Ia 
aproximativ 514 milioane 
km depărtare de Soare.

Spre deosebire de „Hal
ley", care revine la punc
tul de plecare la fiecare 
76 de ani, orbita noii co
mete — ce urmează să fie 
precizată — pare a fi 
mult mai lungă., astfel în- 
cît aceasta ar putea fi pri
ma ei apropiere de Soare, 
apreciază specialiștii.

Anul acesta au mai fost 
descoperite șase comete, 
dai- nici una nu este atât 
de luminoasă.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 R.P.D. Coreeană — 

trepte; ale dezvoltă
rii.
Documentar. 
(color).

20,50 Teatru TV:

„Tren de plăcere", 
de I.L. Caragiale.

21,35 R.P. Bulgaria 
secvențe contempo
rane.
Documentar, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO
13,00 De la 1 la 3.
15,00 Avanpremieră Ra- 

dio-TV.

15.15 Recital de operetă: 
Ștefi Pîrvulescu.

15.30 Ateneu.
16,00 Radiojurnal.
16.15 Partidul, 

Ceaușescu, 
România..

16.30 Compozitori de mu
zică ușoară.

17,00 Buletin de știri.
17,05 Radiogazeta . eco

nomică.
18,00 Orele serii.
22,00 O zi intr-o oră. 
23,00 Moment poetic. ..
23,10 Nocturnă muzicală.
23,55-24,00 Buletin de 

știri,:.- .

L O TO
Rezultatele tragerii „Lo

to 2“ din 7 septembrie 
1986 :

Extragerea 1 : 46, 15,
10, 58.

Extragerea a 2-a: 11,
70, 7, 36. . :

Extragerea a 3-a: 27,
63, 47, 32.

Fond total de câștiguri:. 
519 30.3 lei.

MEMENTO

COLEGIUL DE REDACȚIE; : IosifBALAN. Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, loii 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Tcodof Rt’SU — redactor șef adjunct, 
Ti beri u SPATARU,   ' _____

PROFUND îndurerată familia anunță încetarea 
din viață, a celui care a fost un neasemuit soț, 
tată și bunic

DE GASPERO VICTOR
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 16,30. Corpul 

neînsuflețit este depus în capela din strada Mihai 
Viteazu. (8788)

SOȚUL Radu anunță cu adîneă tristețe înceta
rea din viață a iubitei lui soții

POPA LAURA (LILI)
Lacrimi și flori pe tristul mormînt, (8797)

FAMILIA Mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de noi prin prezență- și compasiune în dure
rea grea suferită prin pierderea celui care a fost un 
bun fiu, soț și tată

GOLGOȚIU MARCEL
Nu-1 vom uita niciodată. (8800)

SOȚUL Ștefan, fiica Ștefania și soacra Elisabeta 
aduc un pios omagiu, la împlinițpa unui an de Ia 
dispariție, celei care a fost

MARIȘ SUSANA - SÎNZIANA
Nu o vom uita niciodată. (8793)

FRAȚII, cumnații și nepoții, amintesc împlini
rea unui an de la decesul iubitei lor

’ MARIȘ SUSANA - SÎNZIANA
Lacrimi și flori, pe mormintul ei. (8786)

CU ADINCA tristețe anunțăm împlinirea a pa
tru ani de la decesul iubitului nostru tată și soț 

KARACSONY PETRU
Timpul nu va putea șterge durerea fiicei Gabri

ela și soției Ileana. (8752)

FAMILIA Nicșa anunță cu aceeași durere împli
nirea a patru ani de Ia pierderea iubitului nostru 

NICȘA ADAM IOAN (PILU)
Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt. (8795)

Redacția si administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Telefoane; secre
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Tiparul : Tipografia Petroșani, str. _Nic<dan Bălcescu. nr. 2. telefon 41365._______


