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Imagine citadină din I 
noul centru civic și co
mercial ai orașului Viii-

Prin analiza aprofunda
ta a- obîectivelor de dez. 
voitare a țării in anul 
1983 și în perspectivă, 
ampla expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, rostită la în
cheierea plenarei C.C. al 
P.C.R. din 7—8 octom
brie a.c., hotărîrile a- 
doptate de plenară, se 
constituie într-un mobili
zator program de acțilne 
pentru întregul partid și utilizarea rațională a e- 
popor, mareînd un nou și 
important pas înainte în 
construcția socialistă, în

- dezvoltarea multilaterală 
a patriei.

Pentru comuniștii și 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului se desprin
de, din nou, înalta înda
torire de a acționa cu 
dăruire și înaltă respon- 
sabilitate patriotică pen
tru realizarea obiectivului 
prioritar căruia partidul, 

' secretarul său general îi 
acordă o atenție statornică 
— dezvoltarea mai puter
nică a bazei energetice, 

j astfel ca , încă din 1985 
întregul consum de ener- 

<2

gie primară să fie aco
perit din resurse interne, 
să se asigure indepen
dența energetică a țării.

Realizarea acestui obi
ectiv de maximă însem
nătate economică, impu
ne intensificarea efortu
rilor pentru folosirea cu 
eficiență sporită a dotă
rii tehnice. cre.șterea pro
ductivității muncii in rit
mul introducerii metode
lor moderne în producție.

fectivedor. In această pri- 
vință este întru totul jus
tificată aprecierea făcu
tă în cuvîntarea secreta
rului general și anume 
că: „Mai avem încă în 
multe sectoare mulți oa
meni care nu își Justifică 
pe deplin prezența în lo
curile respective1’. Este o 
situație ce se întâlnește 
și în minele Văii .Jiului, 
impunînd strădanii pen
tru finalizarea măsurilor 
întreprinse în urma indi
cațiilor secretarului ge
neral al partidului. vu 
prilejul vizitei de lucru 
iu Valea Jiuhii. pentru

Salonul de toamna
al umorului

Premiile „mari
au rămas 

in Valea Jiului
i La sfirșitul 
'■iiii trecute'au 
; nisate in 
; uă saloane 
: de umor. 
; municipal 
'■ pe sinteze 
; caricatură 
c, prima pe teme ■medica

le din țară. Iu foaierul 
: casei de cultură poate 
: ii vizitat. pînă în IU 
: -octombrie, salonul ' de 
; umor „Cherehez la’ 
\ )raime“. Participarea i 
; numeroasă a caricatu- '■ 
: riștilor a declanșat, din ; 
I ziua - deschiderii e.xpozL \ 
j fiilor, o afluență nota- ■ 
i bilă de vizitatori. Du- \ 
l pă o ' vizionare critică \ 
i a lucrărilor, cele două ; 
ș jurii prezidate de gra- ; 
, ftetanul Octavian Bour '■ 
I ș:, respectiv scriitoarea '■ 
ș Ileana Vulpeseu, i-au... • 
j dcsăffnspirat pe (aureați. i 
ș Cei mai inspirați „virî_ j 
: sologi" au fost Mihai ș 
î Barbu (Petroșani) — ■ 
i premiul I, Vasile Crăiță i 
: — Mindra (Bacău) — ! 
i premiul II și Pavel Bo- • 
' ti-atu (Galați) pre- j 
■ miul III Prezenței , mai '■ 
î Ioan LASCU |

săptămî- 
fost ver- 

Petroșani do- 
fepublicane 

La spitalul 
a fost pusă 
expoziția ele 

„Vi... fisuri1',

La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere 
directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.m. sau ai 

răspund la întrebările :
comitetelor de sindicat

cu furnizorii

1. Care sînt cauzele care au 
determinat nerealizarea sarci
nilor de plan pe acest an ?

2. Cu ce rezultate veți înche-

ia ultimul
3. Ce 

pentru realizarea planului din 
primele zile ale lui 1983?

trimestru ? 
măsuri întreprindeți

„Prioritară—punerea în funcțiune la 
parametri planificați a complexelor 

de mare capacitate"

(Continuare iu pay. a 2-a)
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Interviu realizat de
’ Dorin GHEȚA

1) Deși pe primele 
luni ale anului am avut 
extrasă o producție supli
mentară de 4 000 tone de 
cărbune, acum sîntem deja 
sub nivelul sarcinilor pla
nificate de la începutul a- 

a se dato- 
> marc mă- 
in funcțiu-

ne la data programată a 
unui complex de mare: 
productivitate.

— De ce ?
— Probleme deosebite 

am avut la montaj, pentru 
că introducerea complexu- 
lui a decurs normal. Ne
cazurile care au apărut și . 
pe care nu le-am . putut 
preveni au fost pricinuite 
de deranjamentele tectoni
ce și structura «tratelor.
Situația geotectonîcă în a_ 
Cest panou este total dife
rită de a celuilalt panou 
unde a funcționat comple
xul. Acoperișul stratului 
este deosebii de friabil.

— Această situație 
a fost cunoscută din 
crările de pregătire ?

— Nu ! In lucrările 
pregătire stratul nu 
zenta asemenea derajan- 
mente pe care le-am în- 
tîlriit în abataj. Dacă le-am 
fi întâlnit ne «adaptam meto
da de exploatare condițiilor 
concrete din abataj,
a.șa... Întregul minus îl

nu
Iu-

Dar
a-

Inecpind de azi. timp 
două zile, în Valea 

Jiului se desfășoară o 
consfătuire de lucru pe 
tema disciplinei oon- 
tractuale și calității u- 
tilajelor, pieselor de 
schimb și materialelor 
fabricate de întreprin
deri ale industriei cons
tructoare de mașini ro
mânești și folosite în 
întreprinderile miniere 
ale C.M.V.J. La aceas
tă nouă analiză, de o 
deosebită valoare prac
tică pentru dezvoltarea 
în continuare —- pe o 
bază tehnică modernă 
— a mineritului carbo
nifer, pentru creșterea 
gradului de mecaniza
re și sporirea securită
ții muncii; în subteran, 
participă reprezentanți 
ai ministerelor de re
sort, ai centralelor și 
întreprinderilor furni
zoare ,de utilaje, piese 
de schimb și materiale 
pentru subteran, specia
liști și cadre tehnice de 
conducere din întreprin
derile miniere ale Văii
Jiului, din comparti
mente funcționale ale 
C.M.V.J.

(Cont, in pag. a 2-a)
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Maistrul lom Mațos- 
i și măsurătorii de 
/.<■ \ ușile Dul și Ion 

Goluinbeanu, sînt doar 
lîțiv.i dintre iei ce ve
ghează continuu la men
ținerea unui microcli
mat corespunzător des
fășurării activității ir 
subteran la I.M. Dîîja, 

deplină siguranță.
NEMECSEK

Pe șantierul termoficârii
Râmîneri în urmă, care trebuie 

grabnic recuperate

Programele de posibilități*1 să nu rămîna 
la stadiul de... programe (II)

Revenim la 
zPni pentru a 
zele nerealizăr 
de brigadă, de 
ta la sectorul 
li. Fa acesi 
sector, din 5 
brigăzi NICI. 
UNA nu și-a 

îndeplini t 
prevederile de 
plan. Așa 

se face că, numai în luna 
septembrie, sectorul a. ră
mas dator cu peste 10 000- 
tone de cărbune, reâlizîn- 
du-și productivitatea 
abataje în proporție 
numai 47,1 la sută.

Brigada condusă de 
te-a -Aftonic — altfel

în 
de

Cos- 
bri-

kg/post la productivitate. 
Care sînt motivele?

('OȘTEA AFTONIC ; 
,,Fluxul de ti transportoare 
a. „suferit" dese defecțiuni. 
Pompa — mai mult defec
tă decît în stare de func
ționare. Consider că pre
gătirea s-a făcut greșit. De

rims și 
a să fo

ni ui te 
să uti- 
din ce 

mai r>u- 
Astfel 

fost și o 
mie ma

de ener- 
și, rior- 

1, avi nd 
puîine ti .inspectoare ni 
s-ar ii -edus și defectele. 
Dacă se făcea o pregătire 
bine gindită tehnic panou 
I. era gata de mult".

u.

./Xnaliza act:Cv îlii cons- ./bată,'....
tructoriior de - .șantiere- ■■ ■ J2, c.a;
le tt'i’inefică'.’ii âii •: Jiu- -xermjc
lui, după cele ■9';- lutii care clvslrh
'au trecut de i er . incepului
a.nului, pune îri evidență
ii:; fapt îmbuc tor. Din
planul valoric airual. dc zoiv-i c
:?1,U milioane l c> î ■- al șantie- ,\Ndră...

octombrie,’ .și P'f 
I livra agentul 
olatforma in- 

mi, Au de-’ 
sfășo_^ră în 
și. lucrările 

i terinoficăriî din 
ierului Petroșani.

Există astfel condi
ții t-tivorablle cg pînă li 
șfîr.șitu.j acestui an toate 
cartierele de blocuri din 
Petroșani să fie alimenta
te din magistrală cu' a- 
gent termic. ..

Din cei 6,5 km de ma-’ 
gistrală de la Paroșeni la 
Lupeni. lucrările' de ■ coris- 
irucție au avansat eu cir
ca 5 km..,, iar montajele 
conductei du. 3 km. Pînă 

sfirșitul ' acestui an, 
constructorii de pe "rnăgis_

Viorel STRAI.'(

(Continua- e in nag. a 2-a)

9, ill. .14 și 15, iar dc sîm- fContinuart In pag. a 2-a)

In pagina a 3-a

Mircea BUJOKESCU
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Participare la acțiunile de gospodărire
a orașului și autoaprovizionare

LA LUPENI

Locuitorii din Lupeni, 
eînt dornici cu' mie cu 
mare, ca orașul în care 
trăiesc, muncesc și înva
ță să devină mai curat și 
mai frumos. în preajma 

marilor evenimente ce vormarilor evenimente ce 
avea loc în acest an 
Conferința Națională 
Partidului, alegerile 
deputați și aniversarea 
publlcii. ;-V

Deși o zi mai mohorîtă, 
cîteva sute de elevi și ce
tățeni au ieșit duminică 
la muncă patriotică în cî
teva puncte de lucru din 
localitate și la depozitul 

. nr. 2 de legume și fructe, 
unde în aceste zile sosesc 
importante cantități de 
produse care trebuie cît 
mai repede descărcate, în- 
silozate sau dirijate spre 
rețeaua de desfacere a ce-

a 
de 

Re-

lor trei orașe (Lupeni, Vul
can și Uricani).

Șeful depozitului, Du
mitru Sanda, ne spunea că 
la silozul din Bărbăteni, 
muncesc 200 de elevi de la 
școlile generale 2 și 5, de 
la Liceul industrial nr. 2 
și alte școli. Pînă acum au 
fost sortate și însiiozate 
peste 500 tone de cartofi 
(din totalul de 1 200 tone 
cît prevede planul), 60 to
ne de mere, 60 tone ceapă 
și alte produse.

Tot la muncă patriotică 
am întâlnit și cîteva sute 
de elevi de la școlile gene
rale 1 și 2, care făceau cu
rățenie în zona monumen
tului „Lupeni ’29“ și în 
noul centru civic al orașu
lui.

Avram MICA

Prioritara — punerea 
în funcțiune 

a complexelor
cît imul •— cel cu proble
mele amintite.

— Și cel de-aL doilea?
—- Furnizorul nu ni l-a 

livrat în timp util. Capa
cități suplimentare de 
producție avem, dar oricît 
ne-am strădui și . oricît 
de bine le-am folosi nu 
vor putea acoperi produc
ția pe care ar fi trebuit 
să o extragă cu complexul 
de mare productivitate.

3) Poate că la începutul 
trimestrului I vom mai a. 
vea unele greutăți în în
deplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, dar aceas
ta nu ne va împiedica să 
încheiem trimestrul cu 
sarcinile de plan realizate 
integral. Ne-am luat mă
surile necesare, înțelegînd 
prin aceasta intensificarea ’ 
eforturilor pentru intrarea 
la capacitate a celor două 
complexe mari și pregăti
re!, în paralel, a celorlal
te capacități de producție. 
Alte probleme deosebite 
nu av em.

în cartierul Braia

(Urmare din pag. I)

vein de la acest abataj. Es
te adevărat că am mai a- . 
vut unele probleme și la 
sectoarele I și III. Dar a- 
cum greutățile au fost de
pășite. Situația planului la 
cele două sectoare este 
stepînită. Mai rămîne să 
obținem din această ca
pacitate, de care aminteam 
la început, producția pla
nificată. Deocamdată nu 
reușim să obținem avansă
rile preconizate din ace
eași cauză — tectonica. 
Tăierea o facem atît cu 
combina cît și prin, împuș
care, ceea ce necesită mă- 

1 suri deosebite pentru sigu.
ranța oamenilor, a utilaje
lor și a zăcămîntului.

2) Nu ne vom realiza 
prevederile de plan prevă
zute pentru trimestrul IV. 
Erau programate să fie în 
funcțiune două complexe 
de mare înălțime, dar rm 
avem, la ora actuală, de-

Printr-un permanent îndemn al deputaților, lo
catarii din cartierul Braia, aleile Plopilor, Narciselor, 
strada Viitorului și altele, participă cu dragoste de 
frumos la activitatea de înfrumusețare și bună gos
podărire a orașului. Așa a fost și duminică.

Un grup de locatari (în imaginea foto) din blocul 
K 5 strada Viitorului — responsabil Iosif Hegeduș — 
au ieșit la curățirea zonei din împrejurul blocului. 
Printre cei care au participat la această acțiune se 
numără Zoltan Voinea, Petru Creț, Cornel Rusu și 
alții.

Text și foto : loan BALOT

(Urmare clin pag. I)

i Premiile „mari*4 
au rămas

| în Valea Jiului
a

Studenții — prezenți

(Urmare din pag. I) e

pe ogoare 
la recoltare

ț speciale® a lui Traian 
: Furnca (Alba lulia) i-a 
| fost acordat: premiul
| special al juriului.
î La salonul de umor 
£ „Cherchcz la femme" 
j cei mai „bine văzuți" 
I de juriul (aproape) in 
: exclusivitate feminin au 
? fost Ion Bdrbu 
f șani) — premiul 
Ș.rel “

cea 
din 
vian 
ca)
Printre remarcați 
includ și Molnar De
nes (Tg. Mureș) — pre. 
miul special al juriului, 
Leonte Năstase (Cons
tanța) — premiul zia
rului „Steagul roșu", 
Mihai Boacă (Cluj-Na- 
poca) — premiul 303 și ■ 
nedezmințitul în inso

lit, Traian Furnea- — 
premiul pentru popu
laritate.

La festivitatea verni
sării cu grafica și-au 
dat întîlnire și muzica 
(grupul folk „Filigran" 
al casei de cultură), po
ezia (cenaclul 
Istrati) și filmul 
documentar al lui 
rel Ilieșiu). Deci, 
salon al artelor.

(Petro- 
l, Vio-

Mir- 
(ambii

Teoc-Nasta,
Gheorghe
București) și Octa-

Bour (Cluj-Napo-
— toți premiul II. 

se
6

a îI.

ș

g

Panait
(un 
Ml- 
un
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Studenții Institutului de 
mine din Petroșani își con
tinuă activitatea de mun
că patriotică pentru strîn- 
gerea roadelor cîmpului și 
pregătirea însilozărilor. In 
această perioadă 300 de 
studenți ai Facultății de 
mine se află pe ogoarele 
unor întreprinderi agrico
le de stat (Hațeg, Turceai, 
Tg. Jiu, Tg. Cărbunești), 
la sortarea cartofilor în 
depozitul din Petroșani 

1 sau la finalizarea unor lu
crări din cadrul institutu
lui.

— De ce n-a mers pom
pa și transportoarele ?

ION STELESCU, mai
stru electromecanic: „Exis
tă lăcătuși în acordul bri
găzii, dar aceștia nu asigu
ră asistența decît în aba
taj, hu și pe flux. La sec
tor avem doar 15, dintre 
care foarte mulți noi, ne- 
inițiați. Credeți sau nu, 
dar de foarte multe ori 
n-avem uleț pentru utila
je. Ni se cere ulei ars în 
schimb, dar utilajele pierd, 
consumă. De unde’ să-1 dăm 
înapoi ars? Am schimbat 
și 18 planetare și pinioa- 
ne la un TR-3 intr-o lu
na!?!), fiindcă a funcțio
nat „pe uscat®. Nu cerem 
imposibilul, dar, cît de cît, 
să ni se dea ulei. In 3 zile 
montăm la Costea și cea
laltă pompă®.

GHEORGHE NICOARA : 
„Propunem ca la fîșia noas
tră de 110 m să ni se adu
că două motoare de 30 kW. 
Dacă Ie am, dăm o fîșie 
în plus De săptămînă. Mai 
avem nevoie de 100 m . 

.furtun de 25®.
ING. TIBERIU RINDEA, 

șeful sectorului electroirie- 
canic ; „Luni, 11 octombrie

vor avea două motoare de
30 kW“. (Ieri dimineața, 
am aflat că motoarele e- 
xistă și urmează să fie in
troduse în subteran).

Brigada condusă de A- 
dam Ciornei, minus 4 700 
tone de cărbune, minus 
1,8 tonc/post , la. producti-

(Urmare din pag. I)

țrala spre Lupeni vor pu
tea finaliza, eu condiția de 
a lucra în același . ritm 
susținut, partea lucrărilor 
de construcție pînă la pî- 
rîul Brăița, în cartierul 
Bărbăteni. Din păcate în
să, documentația tehnică 
de execuție din zona nou
lui centru civic al orașului 
n-a fost pusă încă la dis
poziția constructorilor. Pro
iectul detaliat al noilor an
sambluri de locuințe din . 
centrul civic n-a fost defi
nitivat. In această situație 
se conturează de pe acum 
o tărăgănare nejustificată, 
care va întîrzia, desigur, 
momentul livrării agentu
lui termic din magistrală 
în noile blocuri ale orașu
lui. . ............. „

ririi creșterilor de extrăc- 
ție . prevăzute.

Secretarul, general al 
partidului, documentele 
plenarei au subliniat încă 

‘o dată necesitatea de a se 
acționa cu asiduitate-pen. 
tru așezarea întregii ac
tivități economice pe prin, 
cipiile noului mecanism 
economico-financiar. re

ducerea consumurilor ma
teriale, energetice și asi
gurarea ca fiecare unitate 
economică să lucreze cu 
rentabilitate și eficiență 
— baza progresului eco
nomic, a ridicării nivelu
lui de trai al celor ce 
muncesc.

Prin bogă,:^ide idei șț 
diversitatea problemelor 
abordate, cuvîntarea se-

redistribuirea person aiu
lui, întărirea efectivelor 
din fronturile direct pro
ductive, perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii. Creșterea produc
ției de cărbune, a pro
ductivității muncii im
pune . eforturi susținute 
pentru pregătirea cadre
lor, ridicarea 
pregătirii lor 
le. Secretarul 
trage în mod 
tenția asupra 
de a se lua toate măsurile 
pentru asigurarea cadre
lor necesare, inclusiv de 
muncitori cu înaltă cali
ficare, îndeosebi în do
meniul minier, petrolier, 
al energiei și altele. Noi cretarului general, do ou
am dezvoltat puternic 
mecanizarea in întreprin
derile miniere — și am 
făcut bine. Avem un 
program important pen
tru următorii ani, dar 
nu am format oamenii în 
stare să conducă aceste 
mecanisme destul de com
plicate.

Creșterea producției de 
cărbune necesită realiza
rea unui mare volum de 
investiții. In anul viitor 
se prevede un spor de 
40 la’sută a investițiilor 
în sectorul minier — 
destinate deschiderii de 
noi mine, cariere și do
tări cu utilaje, menitesă 
asigure capacitățile de 
producție necesare acope-

continuă a 
profesiona- 
general a- 
deosebit a- 
necesității

mentele plenarei consti
tuie un veritabil program 
de acțiune pentru toate 
organele și organizațiile 
de partid și colectivele 
de muncă. Pe baza sarci
nilor stabilite de plena
ră, în fieeare unitate e- 
conomică se impun ac
țiuni concrete, specifice 
pentru valorificarea tu
turor resurselor materia
le și umane, pentru a 
întîmpir.a Conferința Na
țională a partidului, cu 
noi și importante reali
zări în toate sectoarele, 
în înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor pe acest an 
și pregătirea temeinică a 
producției anului viitor.

Combină de la complex 
va funcționa. Pînă luni 
vom monta și transporto
rul de Ia Moiocea. In a- 
ceastă lună nu vom 
sub Plan mai 
3 000 tone".

Acestea sînt ^.«potivel 
expuse1... ■ șublțT^ - Din 
discuții a reieși? insă că 
la Costea nu mai există 
acea concurență dintre 
schimburi; că șe cer ^no- 
toare, dar deseori, intră 
multe motoare în mină 
dar, de acolo, chiar de
fecte, sînt aduse măi greu, 
rămîh pe galerii; că la 
reviziile și reparațiile de 
duminică nu vine nimeni 

__... din brigada lui Ciornei să 
1. Ce am dus, am dus cu participe și să preia uti

lajele. Sînt adevăruri ca
re atestă că între motive
le subiective și cele obiec
tive există totuși un loc 
neexploatat de cei care 
conduc acolo jos produc
ția, de brigadieri.
Ioc ar trebui să șe 
sească în conștiința 
rula pentru a face 
ca producția să meargă. 
Altfel putem Să tot fa- 
tîem „programe și evaluări 
de posibilități®.

Brigada condusă de Pe
tru Moiocea — minus 138 
mc ; la productivitate, mi
nus ’ 1,4 mc/post.

PETRU MOLOCEA: 
„Am dus materiale cu 
spatele pe 3 planuri încli- ; 
hate, mai mult de 300 m- 
In septembrie n-am primit

— da 
mult de

vitale. Ce spune brigadie- nici o armătură pe puțul 
rul ?

— Tot necazuri cu pom
pele. Compartimentul e- 
leetromecanic nu ne rezol
vă problema cu piesele de 
schimb. A trebuit să ne a- 
dresătn tovarășului inginer 
șef să ne dea pinioame și 
planetare. Și uite așa 
pierdem schimburi întregi. 
Tonele nu se mai recupe
rează. La minicomptex sînt 
multe necazuri electrome
canice. La 475 
schimbați toți 
Pierdem tone, 
bani. La ședințe 
vorbim".

trebuie 
suporții. 
pierdem 
degeaba

spatele. In octombrie, in 
4 zile n-am primit nici o 
armătură. Ar fi trebuit să 
avem de mult un transpor
tor montat, dar nici vor- 
bă... Dacă se face monta
rea transportorului, primim 
80 de armături complexe 
(măcar pînă ia 475), în 
luna octombrie nu realizăm 

•40 ml, ci 60 ml avansare
ING. EUGEN STANES- 

CU, șeful sectorului II: 
„De luni, 11 octombrie vor 
merge toate pompele din 

■ sector. Vom amenaja o.la
dă cu scule la complexe.

Acest 
gă- 

fiecă- 
tctui

Râmîneri în urmă, care trebuie 
ic recuperate

Pe traseul magistralei 
spre Lupeni mai există în
că amplasamente care nu au 
fost eliberate. Deși probe
le de pretensionare a con
ductei montate se fac de
ja în dreptul puțului Ca
rolina, pe traseul spre cen
trul vechi și spre cartie- 

. rul Braia lucrările sînt în
trerupte în așteptarea eli. 
berării amplasamentelor. 
Sînt compromise, astfel ra. 
cordările Ia magistrală a 
primelor trei puncte ter
mice din Lupeni, preconi
zate pentru sfîrșitul a- 
eestui an.

Cu toate că planul va-

cît izolarea magistralei să 
fie terminată pînă în Pe
troșani înainte de sosirea 
iernii. Problema este de 
mare actualitate, pentru a 
se evita pierderile de căl
dură, irosirea agentului 
termic de la sursă pînă la 
consumatori.

Din experiența dobîndi- 
tă în timpul lucrărilor de 

dez- izolație de pe magistrala

loric este depășit, la ni
velul șantierului au rămas 
nefinalizate unele lucrări 
mai vechi. Timp de două 
luni, lucrările de izolare a 
magistralei, în soluție de
finitivă, cu tablă zincată 
au fost întrerupte. A 
sit în acest răstimp i 
zincată, iar brigada 
tinichigii specializată 
această lucrare s-a _ _ ___ _ ___ _______
membrat. Acum au sosit pri- spre Petroșani se desprin- 
mele cantități de tablă zin- 
cată, 20 de tone, dar se 
cere refăcută de urgență 
brigada de tinichigii și 
întocmirea unui program 
de lucru riguros, astfel în-

l lîp- 
tabla 

de 
in

de faptul că. înaintea în
ceperii izolăriimagistralei 
spre Lupeni, trebuie asigu
rate toate cantitățile de 
«arton, vată minerală, pla
să rabiț și tablă zincată.

Altfel, constructorii vor 
înregistra din nou pierderi 
generate *de degradarea la 
intemperii a izolațiilor ne_ 

■ finalizate conform proiec
tului de execuție. In acest 
scop, se impune deci nu 
numai asigurarea repartiți
ilor,' ci și a materialelor, 
pe șantier, la îndemîna 
constructorilor.
. Constructorul. împreună 
cu beneficiarul și proiec
tantul, trebuie să conlu
creze mai îndeaproape pe 
toate fazele lucrărilor pen
tru respectarea graficelor 
fizice de execuție și de
vansarea termenelor de 
racordare a orașului Luă 

; peni la sursa de agent ter
mic furnizată din Paroșeni,
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Iarba verde de acasă 
îi inhibă pe fotbaliștii fiului ?

mediană nu acționează sin
cronizat, de modul cum 
debutează țesătura paselor 
în această zonă depinde 
soarta echipei. Nu se poa
te invoca faptul că Șumu. 
lanschi, Dina, Muia și Var. 
ga sînt lipsiți de experien
ță, dimpotrivă, dar pasele 
lor nu ajung la adresă nu 
numai din vina lor.
primul rîrid, în faza de a-

Semieșecul de sîmbătă 
proclamă Jiul drept cam
pioana de toamnă a ' me
ciurilor egale, cele șase 
partide cu un asemenea 
epilog sînt dispuse sime
tric, încurcând adesea cal
culele hîrtiei. Prin reuși
tele din deplasare, la F.C. 
Constanța, Sportul stu
dențesc și F.C. Bihor,, fot

baliștii din Vale demons-
- trează că și-au pus la 

punct dispozitivul defensiv, 
ba chiar golurile înscrise 
în deplasare afirmă o sta. 
tornică idee tactică, baza
tă pe forța contraatacului. 
Iată insă că Jiul n-a putut 
trece, în teren propriu, 
de Poli Iași, o notabilă 
performeră în întâlnirile 
bilaterale; de asemenea, 

c val^rd'scle combatante 
Corvinul și Dinamo s-au, 
înfruptat din zestrea divi
zionarei din Petroșani. A- 
supra acestor partide stă
ruim, înțrucît, prin desfă
șurare și rezultate, au da- 
rul să pună in gardă pe versari, mijlocașii încearcă

Fotbal, 
divizia A

tac, coechipierii din pri
ma linie nu găsesc cele 
mai bune culoare de anga
jare, în vreme ce fundașii 
marginali nu le vin în 
sprijin. Alteori, cînd faze, 
le se succed în careul lui 

'■Câvaij fundașii aruncă ba
loanele la întîmplăre. A- 
șadar, înconjurați de ad-

antrenori, jucători și su
porteri (o adevărată ga
lerie. deci nu ne referim 
la cea din Petroșani, con
tribuie uneori decisiv 
obținerea, victoriei).

Relevam nu o dată în 
acest tur maturizarea stra
tegică a lotului antrenat 
de Ladislau Vlad și Adri. 
an Coșoreanu, care-i îm
bogățește arsenalul de lup
tă. Din' păcate aportul său 
este uneori dijmuit de 

‘moralul fragil al jucători
lor noștri. In special linia

la

să-i depășească prin ' dri
blinguri, iar nereușita gă- 
sește apărarea pe picior 
greșit. De acest lucru au 
beneficiat nu numai mijlo. 
cașii echipelor care au re
mizat la Petroșani, 
ai altor echipe, dar,- 
fericire și ei și-au... 
tat adversarii.

In altă ordine de 
participarea efectivă la fa
zele de atac sau apărare 
a întregii echipe nu se 
realizează în totalitate, spre 
exemplu, sîmbătă, Petre

Grigore n-a -contat în a- 
tac, motiv pentru care a 
și fost înlocuit de Stana 
în situații diametral o- 
puse, Băluță nu și-a mar
cat întotdeauna adversarul 
direct. Un exemplu de ju
cător complet se vrea insă 
Stoinescu, la puțină vre
me după debutul în prima 

In divizie, aripa dreaptă a 
Jiului se dovedește uri 

■ „pion" de nădejde al apă
rării noastre, gata orîcînd 

. să-și sprijine coechipierii 
din celelalte compartimen
te.
. Concluzionând, antreno- 
norii au asigurat jucăto
rilor un bogat volum de 
cunoștințe tactice, care 
— s-a văzut adesea în 
ren — au fost însușite 
rect. Se impune însă 
fondul tactic, brodat 
calitățile fizice (bine 
liefate la Jiul) și tehnice, 
să fie aruncat în luptă cu 
mai multă dăruire și ambi. 
ție, pentru obținerea unor 
rezultate superioare. Or, 
deocamdată, palmaresul 
Jiului în jocurile de aca
să pălește în fața... amo
rului artei.

Ion VULPE

te-
co- 
ca 
pe 
re-

j Spre culmile performanței
| Sportiva Dorina Da- ea însăși, junioava Dorina lui său, rezultatele de )
A rmian ă făcut în perioada : Damian, a realizat ast- valoare cu care dorește \
) junioratului dovada că fel, la numai ÎS ani, nor. - Să completeze tabloul (V este, incontestabil, cea inai ma de maestru al spor- reușitelor viitoare, ne în. r ;
( bună trăgătoare cu arcul tulul cu un total de 1240 dreptățesc să credem că, F

încă de pe acum, cam- I 
pioana națională a ju- | 
vioarelor își depune can. 
didatura pentru campio- ' 
natele mondiale de anul | 
viitor din Mexic, și, res- . 
pectiv, pentru cel mai 1 
important eveniment I 

ea sportiv al anului 1984, O. , 
re- limpiada de la Los An

geles. Cei care i-am, ur- 
mărit cu interes suișul | 
spre culmile performan
ței îi dorim succes deplin 
în tentativa de a asalta 
recorduri superioare, ca
pabile să aducă cinste 
sportului românesc.

( bună trăgătoare cu arcul 
? din țara la această cate- 
1 gorie. In cei cinci ani de 
| cînd practică , această ra- 
I mură de sport " —
> detașat fiecari

ci și 
din 

imi-

idei,

Iacă una dintre oca
ziile de gol ale „Jiului" 
este irosită în fața por
ții dinamoviste. Fază 
din meciul Jiul — Di
namo.

Foto: Ioan BĂLOI

din țară la această cate- puncte. -j,7 7 - -
In acest moment, tînă- 

ra arcașă de la „Minerul" 
Aninoasa se pregătește 
cu asiduitate pentru cam. 
pionatele naționale ale 
României ce .se vor des
fășura săptămîna viitoare 
la București, Pentru 

camp&ană. Ea este au- această competiție 
toare a unor, performanțe prezintă un adevărat e- 
, superioare în acest an: xamen de... treaptă, de- 
9 recorduri și locul 1 la oarece după această în

trecere va deveni seni
oară. Seriozitatea cu care 
privește fiecare antrena
ment, tenacitatea eu ca
re încearcă să transpu
nă în practică prețioase
le indicații ale mentoru-

mură de sport, a cîștigat 
, a.„„^.'e întrecere
ț la care a participat, adu- 
I cînd secției de tir cu ar- - 
; cui din localitatea A- 
ț ninoasa Tnulte titluri ele

„Cupa Primăverii", „Cupa 
municipiului Satu Mare", 
„Cupa Bucovinei", „Cupa 
Minerul", „Cupa Româ

niei". Eleva antrenorului
Vasile Tămaș a oi:puat 
locul V la concursul in. 
ternațional „Cupa Prie- 

1 teniei" desfășurat la 
I București, precum și un 

prestigios loc VIII ctt un 
1 total de 1197 puncte (273 
I la 70 m, 302 la 60 m, 293 

la 50 m și 329 la 30 m) 
' în cadrul concursului in- 
I ternațional de la Berlin 
, (R.D.G.) la care au parti.

cipat trăgătoarele cele 
mai redutabile din Eu- 

( ropa (V.R.S.S., R.D.G.,
Cehoslovacia, Polonia, 

' Bulgaria, Ungaria și Ro
mânia). Străduindu-se 
să învingă (așa cum ii 
place antrenorului ei să 
spună) pe cel mai apro- 

! pint adversar, adică

*

II

FOTBAL, DIVIZIA CREZULTATE TEHNICE:
C.S. Tîrgoviște — F.C. 

Argeș 1—1 ; Steaua — F.C. 
Olt 2—0; A.S.A. Tg. Mu
reș — Politelmica 
0—0 ; Jiul — Dinamo 1

Universitatea Craiova — 
F.C.M. Brașov; Politehni
ca Iași — S.C. Tîrgoviște; 
F.C. Bihor — Steaua ; Pe-Iași

1;
Corvinul — S.C. Bacău trclul -- Chimia Rin. Vil
4-—0 ; Sportul studențesc cea ; Dinamo — Poli Ti-
— F.C.M. Brașov 2—0 ; mișoara ; Jiul — A.S.A
Politehnica Timișoara — 'i'S. Mureș : F.C.. ConstanF.C. Bihor 5—0 ; Chimia 
Rm. Vîlcea — F.C. Cons- ța -- Corvinul; S.C. Ba
tanța 2—0 ; Universitatea cău Sportul studențesc
Craiova — Petrolul 1—0. F.C. Argeș F.C. Olt.

CLASA M E N T u L - - ■.
.1. Sportul studențesc 10 8 1 1 19— 4 17
2. Dinamo 10 5 5 0 18— § 15
3. Universitatea Craiova 10 6 1 3 19— 8 . 13
4. Steaua 10 5 3 O•. «a 13— 9 13
5.' Corvinul 10 1 4 2 12— 6 12
6. F.C. Olt 10 5 1 4 15—10 11
7. F.C. Argeș 10 4 3 3 14—11 11

8. S.C. Bacău 10 4 2 4 14—15 10
9. Chimia Rm. Vîlcea 10 5 0 5 10—12 10

10. A.S.A. Tg. Mureș io 4 2 4 9—11 io
11. Jiul 10 2 6 2 10—13 10
12. F.C. Bihor 10 4 1 6 22—23 9
13. Petrolul 10 4 1 6 13—20 9
14. Politehnica Iași 10 1 5 4 7—11 7
15. Politehnica Timișoara 10 2 2 6 10—16 6
16. C.S. Tîrgoviște 10 1 4 5 6—13 6
17. F.C.M. Brașov 10 3 0 7 12—20 ; 6
18. F.C. Constanța 10 ■2 1 7 10—24 5

Teodor TRIFA

HANDBAL, divizia B (tineret)

O partidă cîștigată pe merit
„UTILA JUL-ȘTIINJA" 

PETROȘANI — „MINE
RUL" CAVNIC 24—20 

(13—10) In disputa cu mi
nerii din Cavnic jucătorii 
noștri au prestat un joc 
bun, presărat cu multe fa
ze, palpitante, reușind, nu 
fără emoții, să obțină pî- 
nă în' final o victorje cla
ră meritată.

Chiar din primele mi
nute gazdele se instalează 
la cîrma jocului, punînd 
des la încercare reflexele 
portarului oaspete, care, cu 
toate că în primele minu
te ale jocului a apărat o 
aruncare de la 7 m (exe- 
tată de Gliga), s-a dovedit 
foarte neinspirat în inter-

mic pentru a stăvili iu
reșul ofensiv al gazdelor 
conduse bine de pe mar
gine de profesorul ieronim 
Ceacu. '

Trăgind linie și adunînd,

acasa
x La o cursă rapidă a lui 
Avram (min. 58) în jumă
tatea de teren a gazdelor, 

sub așteptările spectatori- ' acesta îl deschide pe Ișt- 
lor, atît înaintarea cît și van care șutează puternic 
apărarea echipei gazdă au spre poartă, mingea se Io. 
eșuat, jucătorii noștri au 
dat oaspeților o replică 
palidă, au ratat numeroa
se ocazii trebuind să se

de 
portarul

„MINERUL" LUPENI — 
„INTER" SIBIU 1—1 (0—0). 
La capătul unei partide

vențiile sale. In primele 20 
de minute, gazdele nu reu
șesc să-și cre-cze avantaj 
mai mare de un gol, oas
peții luînd de 3 ori con
ducerea prin Rigan (min.
11), Ignătescu (min. 12) și obținem în final aspectul 
Vass (min. 20).

v La scorul de 7—7 (min. 
21), pe fondul unei scă
deri a ritmului de joc, 
echipa noastră se desprin
de de adversar, reușind 
să conducă în min. 29 cu 
3 goluri diferență, grație 
jocului foarte bun prestat 
de Gliga (cel măi bun de 
pe teren), Antohe și Dră- 
gan.

După pauză, gazdele a-
tacă mal mult, dar nu des- (8 goluri) și_ Od_ae_(5_go- ‘ 
tul de eficient, astfel 
minerii reușesc în 
44 să egaleze din 
17—17. A fost însă ultima 
zvîcnlre a minerilor care, 
cu toate că beneficiază de 
aoortul a doi foști divizio-
nari ,,A“ (Odae și Ignătes- borul «*»»»?>
cu), nu reușesc să facă ni- student !

_Campionatul județean i

! 
î

1
unei partide de bun nivel 
tehnic și spectacular, par
tidă câștigată pe merit de 
băieții noștri în fața unui 
adversar venit la Petro- ț 
șăni să-și „vîndă scump j 
pielea1^ î

Pentru gazde au marcati 
Gliga 12 (5-din 7 rh), An
tohe 5, Drăgan 4, Gheciu 
2 și Cîmpeanu 1. De la 
oaspeți cei mai eficace ju-t j 
cători au fost: Ignătescu '

că îurij» Aruncări de la 7 mț: 
min. 6-2 (transforenate 5-1). Min_ ; 
nou : nute de eiisninare ; 6—6.

Arbitraj satisfăcător: V.;.
Ciuca și T. Șdhiopu, ambii j 
din Timișoara.

<

1I

ocazii trebuind să 
consoleze cu scorul 
1—1. Noroc cu 
Lixandru care evoluînd 
sigur, prompt, a salvat e- 
chipa de la o înfrîngere 
categorică. Oaspeții au 
jucat cu întreaga echipă 
atît în, înaintare cît și în 
apărare, au dat dovadă de 
o disciplină sportivă exem
plară obținînd un punct 
prețios în fața unei echi
pe cu multă ‘ experiență 
care a fost deficitară 
linia de apărare.

In partea a doua’ a me
ciului, gazdele nu și-au 
putut arăta superioritatea 
și maturitatea tehnică, prin 
faptul că oaspeții s-au „a- 
gățat" de fiecare fază, dg 
fiecare minge, pornind cu 
întreaga echipă pe contra
atacuri.

Pe

veste de bara transversa
lă și revine în teren, în 
fața lui' Ilalman care preia 
dintr-o bucată, puternic, 
deschizînd sporul : 0—1. 
După numai un minut de 
la golul oaspeților, mine
rii reușesc să străpungă 
linia de. apărare a echipei 
oaspete, unde Pantelimon 
pasează scurt spre Popa 
și acesta șutează sec în 
plasă, aducînd egalarea. 
In ultima parte a meciu
lui, gazdele au ridicat tri
bunele în picioare prin 
atacuri susținute în fața 
porții lui Neagu, dar ra
tând incredibil majorarea 
scorului, scor cu care 6e 
încheie întîlnirea.

A arbitrat bine I. Cons- 
tangeoară la centru 
condat de V. Ivan și G. 
Pieptăn (toți din Tr. Se- 
verin).

Meci aprig disputat, 
dar

se-

Ioan RALOI, 
eoresp.

C.F.R. PETROȘANI — 
„PREPARATORUL" PE- 
TRILA 0—0. Meciul a fost 
foarte aprig disputat, am
bele echipe au risipit mul. 
tă energie. Echipa C.F-R.- 
ului s-a apărat supranu- 
meric, dar și în această si
tuație oaspeții reușesc prîn. 
tr-iMi joc colectiv să des
trame apărarea gazdă pă- 
trunzînd chiar în careul 
de 16 m și astfel fazele 
create în minutele 15, 20, 
22, 30. autori Dulcu, Ker- 
tesz II și juniorul Baron au 
fost cu greu respinse.

Cu tot jocul bine orga
nizat, nici echipa oaspete 
nu a fost lipsită de emo- ’ 
ții. In min. 40 o simplă 
neglijență a apărării și 
mingea șutată de Muntea- 
nu, care trecuse și «ie por. 
tarul Bolog, este scoasa de

pe linia porții de liberoul 
Lițoiu. In min. 50 și 60 
Dulcu și AiTdrone ratea
ză înscrierea goluiu, de 
la 14—15 m ; o asemenea 
situație s-a mai petrecut 
în min. 80 cînd Kertesz I 
centrează bine în careul
de 16 m și Lorincș?. ’1 'de
la numai 3 m tr;: ' . • r-' 23^.
te poartă. Astfel n .' se
termină cu nn se .
0—0. Pe drept cir
peții* au meritat' ' -icest
punct.

Rezultat, la juniori 1—2,
au înscris Pascu și Vitez - 
de Ia oaspeți și Nune de 
la gazde. A arbitrat bine, 
la centru Aruncuteanu, â- 
jutat- de Carvanschj și 
Moldovan.

' V. BELDIE . 
eoresp.
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Rezultatele alegerilor regionale 
din landul vest-german Bavaria
BONN 11 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor defi
nitive ale alegerilor regio
nale' care s au desfășurat, 
duminică, în landul vest* 

Bavaria, Uniunea 
Socială (U.C.S.), 
de Franz Josef 

(aripa bavareză a 
Creștin Democra-

informează agenția D.P.A, 
Partidul Social Democrat 
a totalizat 31,9 la sută 
sufragii (31,4 la sută 
alegerile din 1978) și 
locuri în pai;]cimentul 
land. Partidul Liber 
mocrat, condus de
Dietrich Genscher, a înre
gistrat o severă Infrîngere, 
nereușind să acumuleze 
minimul de cinci la sută 
din sufragii pentfu a pu
tea fi. reprezentat în par
lamentul regional.

din
în
71 

■r de 
De-

Hn'i W'

; german
Creștin 
condusă
Ștrauss 
Uniunii
te), și-a menținut majorî; 
tatea absolută în Parla
mentul local, obținînd 58,3 
la sută din voturile expri
mate și 1,33 de mandate.

Laureati ai Premiului Nobel 
pentru medicină, pe acest an

STOCKHOLM 11 (Ager. 
preș). — Institutul „Karo- 
linska" din Stockholm a 
anunțat Iun) numele Iau- 
reațiJor din acest an ai 
Premiului ' Nobel pentru 
medicină.

Astfel, prestigioasa dis
tincție ș fbst ăccrdată ți

nui/grup de trei cercetă- 
tori — steai.zii . Sune 
Bergs troem și Bengt Sa-

I

memen

COMUNICATUL PUBLI
CAT la sfîrșițul reuniunii 
ministeriale a țărilor nea
liniate, desfășurată la se
diul O.N.U. din New York,- 
relevă că cea de-a 
Conferință la

7-a

LA PAZ 11 (Agerpres). 
— Președintele ales al Bo. 
liviei, Ernan Silea Zua- 
zo a fost învestit oficial 
cu prerogativele de șef al 
statului pentru un mandat 
de patru ani, transmit 
gențiile internaționale 
presa.

După ceremonia de
vestitură, președintele Bo- 
liviei, Ernan Siles Zuazo, 
a prezentat lista noului gu
vern, alcătuit din 18 mi
niștri, reprezentanți ai

a- 
de

Mișcării Naționaliste 
voluționare de Stingă 
(M.N.R.I,), Mișcării Stîngii 
Revoluționare (M.I.R.) și 
Partidului Comunist — 
principalele formațiuni po. 
litice din alianța Unitatea 
Democratică și Populară 
(U.D.P.), informează agen.

m- ția France Presse.
Miniștri ai relațiilor ex 

terne și apărării naționale 
au fost desemnați repre
zentanții M.N.R.I., Mărie 
Velarde Dorado și Jose 
Ostii Mer.:ad».

In energetica Bulgariei, 
' un rol important este a- 

cordat cărbunelui, a că
rui extracție va spori cu 
46,6 la, sută în actualul 
cincinal. Și, după cum 

subliniază presa bulgară, 
sporirea producției de e- 
nergie electrică se va rea
liza mai ales pe seama 
cărbunelui inferior, ceea 
ce va permite diminua
rea considerabilă a im
porturilor de materii pri
me energetice. Un cu- 
vîat greu vor avea în a- 
cesț sens muncitorii și 
inginerii complexului 
„Marița-Est“, unde se a- 
plică o tehnologie bulga. 
ră de ardere a cărbune
lui cu valoare calorică 
redusă.

Se impune, în acest 
sens, p paranteza : rezer
vele de astfel de cărbune 
se ridică, aici, la circa 
300 milioane tone I Con
ținutul ridicat de steril a 
impus elaborarea . unei 
noi metode de ardere, 

menționat că. în

cursul experiențelor, s-a 
folosit, cărbune cu un 
conținut de 40—50 la 
sută steril, ceea ce subli
niază valoarea deosebită 
a metodei elaborate de 
specialiștii bulgari. Dealt-

R.P. BULGARIA

muelșson și britanicului 
John Vane — pentru des. 
coperirea substanțelor ca
re formează un nou sistem 
biologic, relevă agenția 
Reuter.

Sune Bergstroem s-a năs
cut la Stockholm în 1916, 
iar Bengt Samuelsson la 
Halmșțad în 1934. Britani- 
cui John Vane este în vîrs- 
tă de 55 de ani și s-a năs. 
cut la Worcestershire.

FILME
PETROȘANI 

iembrie : Bunul 
cin Sam I-II ; 
Amintiri.

LONEA: Soțul ideal.
ANINOASA î 

diul pe malul
. VULCAN —
rul : Prietenii.

„Anton Pann'
Partea. 1.

12,05 Toamna 
clujeană 
taj.

12,35 Călătorie 
in ea*

16,00 Telex.

muzicală
— repor-

prin țara

nivel înalt 
a acestor state va avea loc 
la Delhi, în perioada 7—11 
martie -1983, transmite a- 
genția Taniug,

DUPĂ INCENDIUL CRI
MINAL care a devastat, 
la 8 octombrie, biserica 
baptistă din Ierusalim, po* 
Fția israeliană ă arestat 
doi suspecți, aparținînd u- 
nor cercuri extremiste e- 
v re ies ti. a anunțat cotidia. 
nul îsraelian „Yedioth 
Ahâronct1*, potrivit agen
ție) France Presse.

LA OSLO S-AU 
CHEIAT lucrările

IN
unei

răpunde preocupărilor de 
a conecta la arterele e- 
nergetice ale țării și sur. 
sa pe care o reprezintă a* 
pele geotermale, eu atît 
mai mult cu cit izvoarele, 
prin care acestea sînt a-

V

Energetica anilor ’80
fel, în Bulgaria a luat 
ființă, în conformitate cu 
o decizie a Comisiei eco. 
nomice O.N.U. pentru Eu
ropa, un centru regional 
de studiere a tehnologi
ilor de ardere a cărbune. 
Iul cu valoarea valorica 
redusă.

Combinatul științific și 
de producție pentru noile 

"surse de energie din So
fia dispune de o nouă 
secție, cea ă energiei geo
termale,. înființarea ei

CETAȚEAI!

1

k.

duse la suprafață au un 
debit însumînd 3 000 li
tri pe secundă. Pentru a 
nu permite irosirea aces. 
teț bogății — folosită 
astăzi doar parțial, în 
stațiuni balneoclimaterice 
și pentru încălzirea unor 
sere — se prevede elabo
rarea unui program com
plex, care să 
posibilitățile /de 
care a fiecărei 
apă termală în

4985

cuprindă 
valorifi- 
șurse de 
parte. In

se apreciază, ur

’reuniuni neoficiale a re
prezentanților țărilor în 
curs de dezvoltare și in- 

/dustrializ.are, consacrată a- 
nalizării. posibilităților de 
relansare; a dialogului 
Nord-Sud. După cum trans
mite agenția A.P., care ci* 
tează surse oficiale nor
vegiene, în cadrul . reu
niunii, s-a subliniat dacă 
divergențele existente pot 
fi depășite și că sînt ne
cesare eforturi pentru în
ceperea unor negocieri 
globale.

CERCETĂTORI ame
ricani, australieni 
Șț BRITANICI au desco
perit un quasar situat la 
aproximativ 12 miliarde 
an; lumină distanță' de 
Pămînt, s-a anunțat la La
boratorul spațial de la 
Pasadena, din California, 
„Este obiectul situat mult 
mai departe decît tot ceea 
ce am putut vedea pînă 
astăzi“, . a declarat Mike 
Klein, astronom.

meizâ. să fie economisi- 
te 40 000 tone de cărbu
ne convențional, prin ra. 
cordarea la izvoarele de 
ape termale a mai mul
tor-hoteluri, săli de sport, 
case de cultură și blocuri 
de locuințe. De aseme
nea, în stațiunea balneo. 
logică Mominprohod 
va construi o centrală 
lectrică alimentată cu 
pă geotermală.

In același timp, in 
nergetica Bulgariei 
croiește drum, cu 
mai multă vigoare, 
mul pașnic. In atingerea 
cifrelor de plan prevăzu
te pentru 1985 (creșterea 
livrărilor de energie elec
trică cu 34,8 la sută, în 
comparație cu 1980) se 
contează și pe kilowații 
tot mai numeroși ce vor 
ajunge în rețeaua liniilor 
de înaltă tensiune din 
generatoarele puse în miș
care de energia atomului.

se 
lă e- 

a-

e-
își 
tot 

ato-

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

- 7 No
rn cu ve- ----- -------
Unirea : 16.95 Viața școlii.

16.30 Clubul tineretului.
17,15 Reportaj pe glob.
17,40 Festivalul național

': „Cîntarea Româ
niei", :

17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal. .
20,20 Actualitatea ecbnd- 

.■ mică.“ ■■
Un vast program 
de activitate poli, 
tico-ideologică. 
Teatru TV : „Chiri- 
ta în provincie". 
Telejurnal.

Cp n ce-7 
mării.
Luceafă

Cultural:
Apărarea siciliana,

URICANI
5. ' -

LUPENI - 20,35

la

TV

11,25

11,00
11,05

Telex.
Școala satului •**• 
școală pentru sat.
Teatru în ' serial I

22,25

CATEGORIIîncadrează următoarele
DE PERSONAL :

• sudori
• dogar
• mecanici agricoli
• mecanici auto, posesori de 

conducere pentru autovehicule cu
permise de 
rejnorcă

• fochiști, posesori de autorizații 
cazane de joasă și medie presiune

• Absolvenți ai liceului economic 
I, profil de alimentație publică, pentru 
Rusu.

pentru

tre*tj>C-
cav—na

Mica publicitate

T. A.

contribuiți la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

VÎND Dacia 1300, St. &. 
Iosif 2 B/40, zilnic 14—18.

. (1224)
VIND motocicletă IJ 350 

cmc și acordeon ..Timiș'-. 
Independenței bloc 12 A. 
ap. 18. se. I Petroșani. 
(1229)

SCHIMB apartament 
două camere, contre trei 
camere. Informații 44833 
Petroșani. (1226)

_ SCHIMB apartament do
uă camere, bloc Petroșani, 
cu similar sau garsonieră 
Brăila. Telefon 43667 Tri- 
fan. (1233)

- PIERDUT -legitimație de 
bibliotecă ■ (periodice) ■ hr, 
2314. • ■ ■ - ••
tul de mine Petroșani, 
declar nula. (1227)

: PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) 
numele Păcurar Lucian 
\ l.id Căiin, eliberate 
Institutul de mine. Le i 
clar nule. (123:1)

/PI ERDUT legi t i m ație 
bibliotecă (period ice) 
numele Covaleiuc

/ANUNȚ

eliberată de Institu-
O

de
pe 

i si
de 

de-

ile 
pe 

Victor,

eliberată de Institutul de
mine Petroșani, O declar 
nulă. (1232)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) p< 
numele Bred eseu Nicolae, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1235)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 

numele Iancu Antenei, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar
nulă. (1236)’
. PIERDUT diplomă șepci, 
lă profesională ■— sudor — 
si diplomă, de 10 clase pe 
numele Boblcă Lina, eli
berate de Școala profesio
nală l.V.i.V Vaslui in 
nul 1975 si Școala nr,.

; Vaslui . îh»’anul. 1973. 
declar h ule. (1237)

PIERDUT legitim alic 
Serviciu pe, numrte D 
goș Iulian», eliberată . 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă, 
(1238) te;./'

DE FAMILIE

a-
l

Le

SOȚUL Alexandru, fiul Ghiță, fiica Doini), nPra, 
ginerele șl nepoatele anunță eu durere meetarea din 

•viată a scumpei lor / :
CHELA,RU ANA -

soție, mamă, soacră^și bunică. înhumai ca va avea 
loc azi, ora 15. di» strada Institutului 8/3 Petroșani. 
(1230) '.:(/<;((/ ;

RFDACTIA St ADMINISTRAȚIA : Peirosoni sir. N Bâteescu - 2, telefoane 416 42 (secretariat), i 16 63, 124 64 (secții). TIPARUL : Tipografie Petroșani, sir. N. Bâlcescu - 2.


