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Ultimele luni ale trimestrului

Luni ale eficientei 
în întreprinderile

maxime 
miniere

Ne mai despart de în- 
oheierea trimestrului IV 
ai acestui an mal puțin 
de două luni. O perioadă 
de timp scurtă, în care 
eficiența întregii activi
tăți productive desfășu
rate de colectivele între
prinderilor miniere, în 
mod deosebit, trebuie să 
se ridice la un nivel ca
litativ superior. Spuneam 
Că este o perioadă de 
tap scurtă pentru că, 
acum, în aceste mai pu
țin de două luni, minerii 
Văii Jiului trebuie să" 
desfășoare o activitate 
susținută nu numai pen
tru îndeplinirea integra
lă șl ritmică a prevede
rilor de plan, dar și pen
tru pregătirea temeinică 
a producției anului vi
itor concomitent cu a- 
«igurarea condițiilor ne
cesare desfășurării în 
bune condiții a producți
ei în anotimpul rece.

Printre măsurile, ne
cesare a fl finalizate cît 
mai grabnic în vederea 
realizării integrale a pre
vederilor de plan la în

treprinderile miniere a- 
mintim, în primul rînd, 
asigurarea punerii în 
funcțiune a 6 noi capa
cități de producție, aba
taje frontale cu susține
re individuală la mine
le Lonea, Vulcan, Băr- 
băteni și a încă 7 abata
je dotate cu complexe 
mecanizate la minele A- 
ninoasa, Paroșeni, Lu- 
peni și Uricani. în felul 
acesta producția medie 
zilnică, ce trebuie reali
zată de C.M.V.J., va tre
bui să ajungă la aproa
pe 34 000 tone de cărbu
ne.

Bineînțeles, asigura
rea capacităților de pro
ducție este o condiție o- 
bligatorie, absolut nece
sară pentru îndeplinirea 
integrală și ritmică a sar
cinilor de plan, dar nu 
este și suficientă, or, 
tocmai pentru aceasta, 
se impune, să se acorde 
toată atenția, să se acți
oneze cu mai multă in
sistență șl mai ales efi
ciență pentru realizarea 
posturilor planificate în

abataje (4 400 posturi pe 
zi), Iar în cărbune nu
mărul posturilor trebuie 
să ajungă la peste 5 000. 
O dată rezolvată această
problemă, dar și pînă a- 
tunci, organele și orga
nizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C., celelalte 
organizații de masă și 
obștești trebuie să-și spo
rească preocupările, ac
țiunile întreprinse pen
tru întărirea disciplinei 
6ub toate aspectele, dar 
mal ales a disciplinei 
tehnologice. în condiți
ile generalizării acordu
lui global este absolut 
indispensabilă o disci
plină fermă, o respecta
re riguroasă a disciplinei 
tehnologice, a principa
lelor faze de pe fluxul
de producție, o coopera
re eficientă între toate 
compartimentele și do
meniile de activitate e- 
xlstente în procesul de

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Sectorul II de la I.M. 
Uricani.. Aici a 
fost folosit pentru pri
ma dată un complex de 
mare înălțime (peste 
4 m) cum este cel din 
imaginea alăturată, cu 
care Ilie Amorăriței ți 
ortacii lui obțin frec
vent producții zilnice de 
peste I 000 tone de căr
bune și productivități 
de 14—15 tone pe post.
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Instantaneu citadin 
din noul centru civic 
al laipeniului.

0 intervenfie 
deosebit de 
avantajoasă
Indicii de folosire a 

mașinilor cu disc din ate
lierul de debitare al în
treprinderii de (itilaj mi
nier Petroșani erau scă- 
zuți din cauza repetatelor 
intervenții pentru schim
barea curelelor de trans
misie. Uzura prematură a 
curelelor late folosite la 
aceste mașini (durata de 
funcționare 300 ore) a fă
cut necesară intervenția 
atelierului de proiectări al 
uzinei pentru a găsi și re
zolva un sistem de trans
misie mat avantajos. Pro
iectat de tehnicianul Teo
dor Orehov, sistemul de 
transmisie prin curele 
trapezoldale, cu posibili
tăți de reglare, a fost rea
lizat de formația condusă 
de maistrul I. Gălățan. 
Rod al gîndirii și efortu
rilor cadrelor tehnico-in- 
glnerești de la I.U.M.P., 
această intervenție duce la 
însemnate economii de cu
rele de transmisie (cu o 
durată de 3 300 ore), la 
sporita siguranță în func
ționare a celor 6 mașini 
dotate cu asemenea sis
tem, la creșterea produc
tivității muncii.

Dumitru GARJOABA 
corespondent

Examenul competenței 
profesionale

Uzina electrică Paro- nu am vrut să fim mai 
șeni. 36 de lăcătuși-mon- prejos de curajul și în- 
tori ai Grupului de șan- drăzneala minerilor,
tiere montaj București, Ne-am angajat să terml- 
lot Paroșeni îșl dădeau năm turbina cu o lună 
examenul competenței mal devreme față de 
profesionale. Cea de a termenul planificat. Am 
treia turbină a termocen- reușit datorită acestor , 
tralei Paroșeni a suferit minunați băieți, care au 
modificări, adaptări. dăruit o bună parte din

— Modificările le-am timpul liber muncii la 
făcut în 7 luni. Prima șantierul turbinei 3. 
turbină a fost modifica- — De fapt, la Paroșeni 
tă într-un an și trei pentru constructori nu a ) 
luni, ne relata șeful lo- existat timp liber, ne i 
tului, maistrul coordo- spunea șeful de echipă / 
nator Bărbosu Cons- Constantin Marin. 6-- 1 
tantin. Trecerea turbi- tacii mei Ion Nițar, Va- ț 
nei din condensație pură sile Sfart, Marcel Butuc l 
în turbină cu priză re- și ceilalți lăcătuși mon- ’ 
glabilă pentru termofi- tori au dovedit multă 
care, concomitent cu e- conștiinciozitate execu- i 
fectuarea reparației ca- tind lucrări de un înalt ' 
pitale a impus o coordo- gracț de precizie. Astfel ) 
nare și înțelegere perfec- i
tă atît din partea noas- A. TEODOR ,
tră cît șl a beneficia----------------------------------------- »
rului. Aici, în Vale, noi (Continuare in pag. a 2-a)
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Noblețea și nesăbuința 
unui gest

Umbrele corolelor s-au 
pierdut pe drum căptușit 
cu frunze. E toamnă, iar. 
Timpul sădirilor revine, ca 
o sărbătoare in calendar. 
Pămîntul, de acum rea
văn de brume, este numai 
bun pentru a primi firave 
rădăcini, prin care seva să 
urce în primăvară, spre o 
nouă corolă. Trec pe străzi 
și alei, inundată de tîrziul 
toamnei. Din loc în loc, o 
parte a puieților de anul 
trecut, au crescut drepți 

spre matură devenire... Nu
mai cîte-o urmă — curioa
să — în asfaltul cenușiu 
— ca un dinte lipsă din- 
tr-un pieptene — arată că 
și acolo prinsese rădăcini 
cîndva tulpina tînără a 
unui copac Acum, în as
falt, mai dăinuie doar o 
rămășiță de ciot, care s-ar 

fl putut numi milne copac. 
Lecui acela a rămas trist 
și dezolant.

Privește în jurul tău, o- 
mule bun I Asemenea lo
curi te așteaptă. Așteaptă 
ca mîinile tale, care știu 
să producă atîta frumuse
țe, să planteze — și anii 
acesta — ua puiet de co
pac... acolo unde mîini ne
săbuite frîng plăpînda via
ță a acelui firișoc înălțat 
spre cer cu atîta oiiiu și 
grijă.

Iar țle, vandalule, care 
cu atîta nemiloasă ușură
tate, rupi șl curmi un în
ceput de frumusețe, ție îți 
doresc un vis, un vis îa 
care tu, să fii copacul... Un 
vis din care, trezindu-te, 
să reflectezi la fapta ta 
necugetată.

Maria DINCA

|
4 000 tone de cărbune 
peste sarcinue de pian

Luni dimineața, la sfîrșitul schimbului III, cinci 
î întreprinderi miniere din bazinul carbonifer al Văii 
= Jiului raportau îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
î de pian prevăzute pentru ziua anterioară.

Mineri: de la Lonea, Petrila, Diija, Paroșeni șl 
i Uneam au extras peste sarcinile de plan 4000 tone 
ț de cărbune Cel mai mare plus al zile; a fost con- 
l semnat la I.M. Lonea și I.M. Petrila, cite 1116 tone 
î de cărbune exuas peste preliminarul zilei. Trebuie 
ș să subliniem aici efortul pe care îl depun în aceste 
l zue m.neni de la Dîija și Uricani pentru a depăși 

greutaț.le cu care s-au confruntat la începutul aces
tei luni. Cele două colective au extras împreună in
tr-o singură zi, peste sarcmiie ae pian, apr ape 14ot 
tone de cărbune. Colectivul de mineri de la I.M. Pa- 
oșeni, cu cele 327 tone extrase suplimentar In aceas

tă zi, au ajuns la un plus de 1300 tone de cărbune 
? pr'uUvtia fizică pe această lună.
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Pe teme de sezon'

Siguranță sporită în transportul local 
de călători, pe timpul iernii

Anotimpul friguros bate la ușă și printre unită
țile cărora va încerca să le_ pună „bețe în roate" 6e 
numără și A U T.L. Petroșani. Necazuri și greutăți 
a avut și mai are A.U.T.L.-ul și fără obstacolele 
puse în cale de sezonul de iarnă, dar pentru ca ele 
să nu se înmulțească s-au făcut din timp pregătiri 
în așteptarea zăpezii, viscolului și gerului. Despre 
măsurii» luate in Ultime narea ’.ernn. am purtat o 
discuție cu tovarășul Nicolae Mitu, șeful secției 
transport călători din cadrul A.U.T.L. Petroșan..

— Ce măsuri ați luat 
pentru buna desfășura- 

I re a transportului in
| comun din Valea Jiu-
Ilui, in perioada anotim

pului friguros ?
— Potrivit zicalei „O- 

mul gosoodar isi face I arna car și ara -anie" 
no am început din ump

aces pregătiri. Din cau
za frigului întimpinam 
mari greutăți la pornirea 
motoarelor înainte de 
plecarea în cursă. Con- 
strinși de împrejurări 
șofe.”i lăsau motoarele 
să meargă în gol, irosin- 
du-se in acest fel insem-, 
nate cantități de carbu

I
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rant. Autobaza noastră ] 
a fost dotată recent cu . 
două dispozitive de por- I 
nire la rece. Acum șofe- . 
ril nu mai sînt nevoiți ■ 
să lase motoarele să | 
meargă în gol. Prin a- • 
ceasta dotare se cîștigă | 
timp și se realizează în- n 
semnate economii de mo- I 
i urină. Începînd cu data . 
de 15 octombrie am tre- * 
cut la efectuarea unor | 
minuțioase revizii tehnl- ■ 
ce de sezon, precum și la

Discuție consemnată de • 
D. CRIȘAN |

(Continuare i(l pag a 2-a)

Cu planul la export 
îndeplinii

Colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinde
rea de tricotaje Petroșani 
raportează îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan la principalii indica
tori pe primele 10 luni ca
re au trecut din acest an. 
Planul la producția mar
fă a fost depășit cu 
825 060 lei. La producția 
destinată exportului pla
nul a fost depășit atît pe 
sortimente cît și valoric. 
Aceasta demonstrează că 
tricotajele realizate la Pe
troșani se bucură de bună 
apreciere atît din partea 
cumpărătorilor din țară 
cît și din străinătate.

în aceste zile, colectivul 
întreprinderii depune e- 
forturi susținute pentru a 
livra, conform programu
lui. tricotajele pentru be
neficiarii Interni cît și ex
terni.

I
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Pionierii și șoimii patriei, 
in etapa bilanțului

La Casa de cultură din rile de creație științifică 
Petroșani s-a desfășurat și tehnică, în cadru] for- 
zilele trecute adunarea mațiilor artistice, la ac- 
unității de pionieri de la țiunile sportive, de pre- 
Școala generală nr. 1 din gătire pentru apărarea 
Petroșani. Ceremonia- patriei, de muncă patrio- 
lul solemn din deschidere tică, 
a fost urmat de o infor- Participanții la adunar 
mare asupra activității re, toți cei prezenți și-au 
desfășurată în cursul a- exprimat aprecierea deo- 
nului școlar trecut. S-au sebită față de activitatea 
analizat preocupările pen- neobosită a tovarășului 
tru educarea prin muncă Nicolae CeauȘescu, secre- 
și pentru muncă a plo- tar general al partidului, 
nierilor șl școlarilor, pen- pentru înfăptuirea unei 
tru formarea unei~~atitu- politici de pace, colabo- 
dini conștiente, respon- rare și înțelegere între 
sabile,.în rîndul tuturor popoare. Aplauzele entu- 
elevilor, față de valorile ?iaste, însuflețite au re- 
materiale și spirituale levat o puternică atmos- 
ale poporului. S-a pus feră revoluționară în rîn- 
accent deosebit pe edu- dul purtătorilor cravate- 
cația comunistă a pionie- lor roșii cu tricolor. A- 
rilor, pe formarea unui poi a fost aprobat „Pro- 
sentiment de puternic gramul de activități" 
atașament față de patrie, pentrul noul an școlar 
partid și popor. după care a fost ales noul

S-a relevat, de aseme- comandament al unității 
nea, modul în care pio- de pionieri, 
nierii au activat în cercu- H. ALEXANDRESCU

Lupi în loc de i 
mistreți

Așa cum am mai anun
țat, în cursul săptămînii 
trecute, dar mai ales du
minică, vînătorii din Valea 
Jiului ți Hațeg s-au aflat 

~pe urmele mistreților. în 
bătaia puștilor au ieșit în
că... 4 lupi. Astfel, vînă
torii din Uricani au îm
pușcat primul lup, Ionel 
Stoica, secretarul filialei 
Petroșani a A.G.V.P.S. pe 
al doilea și al treilea, iar 
vînătorii din Hațeg pe al 
patrulea. Acțiunile desfă
șurate de vînătorii noștri 
în ultima perioadă, consti
tuie, prin rezultatul lor, o 
contribuție deosebită la o- 
crotirea vânatului pașnic și 
al animalelor domestice.

Siguranță sporită în transportul local 
de călători, pe timpul iernii

(Urmare din pag I)

înlocuirea antigelului, 
operațiune de mare im
portanță. Am adus deja, 
de la Balș, 2 000 litri de 
antigel urmînd să comple
tăm zilele următoare în
tregul necesar de 6 000 li
tri. Pentru a crea condi
ții mai bune de călătorie 
am trecut la înlocuirea 
burdufurilor defecte de la 
autobuzele articulate, 
acțiune pe care am pre
conizat să o încheiem pî
nă la sfîrșitul lunii no
iembrie. Se efectuează 
lucrări pentru etanșarea 
ușilor și geamurilor de 
la autobuze, precum și la 
sistemele de încălzire. 
Pentru econorn-s:rca de 
carburant și la autobaza 
noastră s-a trecut la a- 
daptarea unor mijloace 
de transport care să 
funcționeze pe bază de 
gaz metân Și motorină, 
începînd cu trimestrul 
doi din acest an pe t a- 
seele Vulcan, Lupeni-
V_____________

Țesătoria de mătase din Lupeni este o nouă ci
tadelă a industriei ușoare care începe să-și facă 
tot mai mult simțftă prezența în economia munici
piului nostru. în imaginea alăturată, maistrul loan 
Imbrea într-un dialog dc lucru cu cîteva din tine
rele țesătoare din secția mașini.

Bărbăteni avem deja 6 
autobuze care funcționea
ză cu acest combustibil 
mixt și preconizăm' ca 
numărul lor să fie dublat 
in timp scurt. Astfel e- 
conomiile de motorină 
realizate la aceste auto
buze, precum și la ca
mioanele respective se ri
dică la 35—40 la sută. 
Adaptarea respectivă, 
foarte importantă, pri
vind economisirea de 
carburanți a ridicat, in
să, o problemă. .Avînd o 
înălțime mai mare ele 
nu pot intra în boxele 
existente pentru repara
ții-

— Cum ați rezolvat 
problema ?
— Am construit prin 

forțe proprii o boxă spe
cială. Mecanicii auto, 
șoferii și □ Iți meseriași 
au devenit pentru o pe
rioadă și zidari, înălțînd 
această boxă. amenaja
tă cu canal pentru re
parații și tot ceea ce 
este nevo.e. Urmează a- 
cum să definitivăm. și 
aceasta tot prin forțe

O propunere
în ultima vreme pe ă- 

dresa redacției au sosit 
mai multe scrisori prin 
care locuitori din cartie
rele „Aeroport11 Petroșani, 
„8 Martie" din Petrila și 
altele, sesizează desele în
treruperi de curent. Conș- 
tienți de importanța pe 
care energia electrică o 
are în buna desfășurare a 
muncii in subteran, în ce
lelalte unități economice, 
majoritatea sesizanților 
înțeleg că uneori se impu
ne întreruperea curentu
lui electric din anumite 
cartiere. Pentru a se evi
ta surprizele întreruperii 
curentului electric, Octa
vian Moș și Dumitru Ha- 
lotă din Petrila sugerează 
o programare a decuplării 
energiei electrice pe în
treaga Valea Jiului, pro
gramare care să fie anun
țată în coloanele ziarului 
„Steagul roșu", sau în alt 
mod. (D. CRIȘAN).

proprii, instalația ■ elec
trică.

—- Buna desfășurare 
a transportului în co
mun depinde și de alți 
factori. De ce sprijin 
aveți nevoie ?
— Mai avem mare ne

voie de acumulatoare, 
precum și de motorină 
pentru iarnă. Cu acumu
latoare bune și motorină 
mai fluidă motoarele 
pornesc ușor, fără pro
bleme. Am mai dori să 
fie intensificate lucrări
le de transformare a 
centralei noastre termice 
in punct termic, aceasta 
contribuind la elimina
rea consumului de com
bustibil, la o mai bună 
încălzire a halelor, ate
lierelor și boxelor. O 
problemă ardentă este 
cea a drumurilor. Repa
rarea lor, curățirea de 
zăpadă și gheață, presă
rarea de material anti
derapant vor contribui 
cu siguranță la o mai 
bună desfășurare a trans
portului în comun din 
Valea Jiului.

Luni ale
(Urmare din pag. I) 

producție. întărirea a- 
sistenței tehnice, inter
vențiile operative, asi
gurarea materialelor ne
cesare fronturilor de lu
cru sînt direcții de acți
une cărora trebuie, de a- 
semenea, să li se acorde 
o atenție deosebită.

O altă latură impor
tantă a activității pro
ductive a trimestrului 
IV o constituie calitatea 
cărbunelui extras, cali
tate care încă mai cons
tituie, pentru o bună 
parte din întreprinderi
le miniere, o însemnată 
rezervă insuficient valo
rificată. Pentru realiza
rea planului stabilit de 
214 000 tone de cărbune 
pentru cocs și a 75 000

Pe parcursul mai 
multor ani, strada llie 
Pintilie (drumul ce du
ce spre noua cantină- 
restaurant) din Petro
șani a fost brăzdată de 
numeroase „firme" de 
construcții din muni
cipiul nostru, pentru a 
introduce diverse ca
bluri subterane, țevi de 
canalizare și termofica- 
re etc. Nimeni nu s-a 
gîndit însă că șanțuri
le săpate trebuie astu
pate sau movilele de 
pămînt nivelate și dru
mul redat circulației 
în prezent strada sus- 
amintită arată ca în i- 
maginea alăturată, adi
că impracticabilă pen
tru autovehicule. Cetă
țenii în trecere pe aici 
trebuie să aibă curai și 
condiție fizică de atleți 
pentru a putea sărr 
peste șanțuri și hîrtoa- 
pe. Cine va acționa cu 
operativitate pentru 
ștergerea urmelor lăsa
te de cei care au trecut 
pe aici ? Vom reveni 1

Ștefan NEMECSEK

eficienței maxime
tone de cărbune pentru 
semicocs, trebuie depuse 
eforturi în vederea mate
rializării măsurilor sta
bilite privind îmbunătă
țirea calității producției, 
in mod deosebit la între
prinderile miniere Pa- 
roșeni, Lupeni șl Uri
cani.

îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor amintite, im
pune o preocupare susți
nută din partea fiecărui 
membru al colectivelor 
miniere, acțiuni eficien
te, operative ale cadre
lor de conducere, ale con
siliilor oamenilor mun
cii din întreprinderile 
noastre miniere, un spri
jin mai substanțial din 
partea organizațiilor de 
partid și o colaborare 
strînsă a tuturor celor

Examenul competenței
profesionale

(Urmare din pag. i)

și timp

pune- 
trăim 

bine

nu 
de
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de lucrări cer 
dar și pregătire profesi
onală. Acum, la 
rea în funcțiune 
satisfacția lucrului 
făcut.

O parte din construc
tori priveau, nu fără gri
jă, aparatele de control 
în timp ce alții execu
tau manevrele pentru a 
aduce turbina la para
metrii maximi.

E ora 21. Nimeni 
' pare obosit. Dorința 

a vedea gigantul pornit, 
producînd energie termi
că și electrică a alungat 
orice urmă de oboseală. 
Directorul unității bene
ficiare Alexandru Arun- 
cuteanu ne spunea : „To
tul decurge conform gra
ficului. Am fost satisfă- 
cuți și de probele de 
protecție și de probele 
de comenzi electrice. Gru-

lalte organizații de masă 
și obștești. Ultimele luni 
ale trimestrului IV tre
buie să se transforme, 
pentru toți oamenii mun
cii din bazin, in luni ale 
eficienței maxime. Planul 
la producția de cărbune 
extras trebuie realizat, 
minusul piimei luni re
cuperat și producția anu
lui viitor temeinic pre
gătită. Acesta este co
mandamentul principal 
al sfirșitului de an. Țara, 
economia noastră socia
listă, industria României 
are nevoie de cărbune, 
de tot mai mbit cărbu
ne, iar minerii Văii Jiu
lui sînt chemați să ducă 
la îndeplinire cu cinste 
această importantă sar
cină cu un profund ca
racter patriotic.

pul se comportă bine. I- 
med'at vom face eupla- 
lea la rețea. în prima 
fază va lucra pe conden- 
sație pură, apoi va pro
duce 32 MW și 80 Gcal 
(echivalent cu încălzirea 
a 12 000 apartamente). 
Mașina gigant se supunea 
comenzilor, 
mai multă 
nergie.

— De la

■il
i

dînd mereu l 
putere și " -* lJ

Șe-1

turbina nr. 
din Paroșeni plecăm să 
modernizăm alte turbine 
din țară, ne spunea ș 
ful de echipă Nicolae 
Puiu. Așa-i meseria noas
tră de constructori.

La acea oră tîrzie, am 
inu- l 
a al’

î 
* 
I 
* 
I

întîlnit oameni r 
nați, unii dintre ei 
treilea schimb, deș 
ful șantierului C 
Raica, venit și el să 
te la probe, l-a t 
acasă, dar răspunsul lor 
a fost : „Noi stăm pînă 
la probe finale, e mun
ca noastră de șapte luni".

I
I
I

i 
i
I

„SÂPTAMINA CĂRȚII 
SOVIETICE". Începînd de 
astăzi și pînă în 12 noiem
brie, la Petroșani, Vul
can și Lupeni, Centrul' de 
librării și difuzare a căr
ții Deva organizează ex
poziții cu vînzare sub ge
nericul „Săptămîna cărții 
sovietice".

PENTRU IUBITORII 
FOTBALULUI. Pentru a 
evita eventualele discuții 
pe la „colțuri", informăm 
cititorii noștri, iubitori ai 
fotbalului, că Gogu Tonca 
a revenit Ia „cîrma" echi
pei Jiul Petroșani, ca an
trenor principal.

...ȘI PENTRU CEI
BRIDGE-ULUI. Clubul de 
bridge de pe lingă Casa 
de cultură din Petroșani, 
care cuprinde mai mult de

muni-
organi- tierul

„Cine

programată o dezbatere cu 
tema „Mari prozatori ro
mâni".

PRESTĂRI DE SERVICII. 
Informăm cititorii noștri 
din Petrila că la unita
tea de croitorie din car- 

7 Noiembrie", a-
parținînd Cooperativei
„Unirea1-1 (responsabil Ion 
Totoașă) se execută în a- 
ceastă perioadă și lucrări 
de modificări a îmbrăcă
mintei pentru bărbați și 
femei

AI

30 de membri primește noi 
înscrieri in fiecare marți 
și vineri, începînd cu ora 
18,30.

ACȚIUNI CULTURALE.
Mîine, biblioteca 
cipală Petroșani 
zează un concurs
știe cîștigă" pe tema „Terra, 
izvor de viață și bogății", 
în aceeași zi, la clubul 
sindicatului din Petrila, 
’a ora 18. în cadrul „Am
fiteatrului artelor" este-

CONCURS DE PRE- 
SELECȚIE. Duminică, 13 
noiembrie, la ora 11, la Ca
sa de cultură din Petro
șani va avea loc un con
curs de preselecție pentru 
recitatori, interpreți 
viduali și 
înscrierile 
intre orele 
instituției.

PRACTICA PRODUC
TIVA. Un număr de 100 
elev- dc ia clasele de pro-

grupuri 
se fac 

17—20 la

industrl- |

I
fii ale Liceului
al minier din Petroșani e- 
fectuează practica produc
tivă pe șantierele de cons
trucții ale Grupului II 
șantiere Valea Jiului

indi- T.C.H. și la I.C.M.M. 
folk.

zilnic, 
sediul

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

de 
al

I

I
I
I
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rînvingătorii nu au avut probleme
MINERUL LUPENI 

INDUSTRIA 
TURZII 2—0 (1—0). 
mâți"... psihic 
obținut pe Someș, 
rii din Lupeni au dorit cu 
orice preț să infirme pro
verbul cu... pomul lău
dat. Și au reușit cu priso
sință. mai ales în prima 
repriz.ă, cînd partida s-a 
asemănat cu o întîlnire de 
divizia A. Fotbal de anga
jament deplin, cu frumoa
se execuții tehnice meciul 
a avut, pe tot 
lui, jucătorii 
dă în chip 
viori.

Chiar dacă 
Vesa (de Ia oaspeți) ame
nință poarta lui Grigore 
printr-o bună ocazie pen
tru echipa sa, minutul 13 
(fatidic pentru oaspeți) a- 
duce deschiderea scoru
lui : o pasă excelentă a 
lui Petre Popa este concre
tizată în gol de Mușat 1—°- 
O repriză în care bunele 
ocazii, ratate din păcate 
de Sălăjan, Nichimîș, Pe
tre Popa sau Voicu, au fost 
„iertați" de spectatori (pre
zenți în număr foarte

SÎRMEI C.
„în ar

de egalul 
jucăto-

parcursul 
echipei gaz
de... prime

în min. 10

Se putea
bine !

ANINOASA
ANINA 1—1 
două goluri

si mai»
MINERUL

— MINERUL 
(1—1). Cele
care au stabilit rezultatul 
final au fost înscrise în 
prima jumătate de oră a 
partidei, respectiv în mi
nutul 14 gazdele deschid 
scorul printr-o lovitură de 
cap a fundașului central 
Pocșan la un corner exe
cutat de Dozsa, iar în mi
nutul 29 oaspeții egalea
ză prin Papp. A urmat o 
oră de fotbal dinamic în 
care ambele 
luptat exem
plar pentru 
victorie. Jo
cul în sine 
s-a transformat într-o 
dispută acerbă între o for
mație în plină i 
(cea din Aninoasa) 
s-a mișcat continuu 
sind atacuri val după val 
prin care .și-a creat ocazii 
bune de a înscrie. Au ra
tat însă, Dozsa min. 18, 
Popa min. 19, Sătmărea- 
nu min. 25, 35, 52, Pocșan 
min. 29, Lixandru min. 32 
și 39, Ion Jenică min. 
54, 65, Hunady min. 
Prin joc distructiv, 
tonare clasică și contra
atac (care a pus în pericol 
poarta lui Munteanu în 
min. 41 și min. 80), mine
rii de la Anina au reușit 
să se opună înscrierii go
lului. Unsprezecele an
trenat de Cornel Cărare a 
prestat un joc de ansam
blu bun dar Dozsa, Ion 
Jenică și Sătmăreanu nu 
au mai avut inventivitatea 
și vigoarea din jocurile 
anterioare. Lixandru, Tu
dor și Guran nu au folosit 
șutul de la distanță, sin
gurul element tehnic efi
cient. Jocul spectaculos, 
în marea lui majoritate, 
nu a adus satisfacția ob
ținerii celor două puncte. 
Gazdele au mai pierdut 
astfel un punct prețios în 
clasamentul 
pînă la încheierea 1 
mai au de susținut 
partide în deplasare 
doar una pe propriul 
ren. Dar indiferent ce se 
va întîmpla pe acest 
parcurs suporterii adevă- 
rați trebuie să rămină op
timiști, să creadă în echi
pă, în 
tru că 
oricînd 
durile.

formații au

mare) pentru că fazele de 
fotbal curat, spectaculos, 
i-au satisfăcut, mai 
că ele au fost create 
jucătorii proprii.

Jocul are același aspect 
și în cea de a doua parte, 
cu excepția ritmului de 
joc, care scade vizibil, 
semn că prudența îi ca
racterizează pe jucătorii

ales
de

FOTBAL, DIVIZIA B

ambelor echipe. înseși 
schimburile efectuate de 
formația din Lupeni (Hen- 
zel în locul lui Cean și 
Colceag în locul lui Sălă- 
jan) dovedesc intenția an
trenorilor Libardi și Rus 
de a găsi formula de e- 
chipă potrivită pentru di-' 
ficila confruntare care ur
mează duminica viitoare, 
13 noiembrie (cu C.S.M. 
Reșița).

Ultimul introdus, Col
ceag, avea, de fapt, să pe
cetluiască scorul final al

partidei, în min. 77, la 
un corner, în urma unui 
atac prelungit, înlocuitorul 
lui Sălăjan se dovedește 
mai inspirat, lovitura sa 
cu capul scuturînd plasa 
porții lui Moraru, 2—4).

Concluzia : un meci 
spectaculos, plăcut, care, 
în condițiile arbitrajului 
bun al brigăzii ploieștene. 
(Ilie Coț, Ion Muraru și 
T. Moroianu) consfințeș
te nu numai o victorie 
fără dubii, dar și un salt 
spectaculos în acest 
de zbuciumat 
al seriei a 
B.

atît 
clasament 

IIL-a a diviziei

FOLOSITA :
Leordean, Cean

ECHIPA 
Grigore — 
(din min. 60 lfenzel), Chi- 
țac, R Rusu — Voicu, P. 
Popa, I. Popa — Mușat, 
Sălăjan (din min. 74 Col
ceag), Nichimîș.

La juniori, elevii lui 
Cotroază au cîștigat cu 

din
I,

Cl.
2—1 (0—0) meciul, 
campionatul republican 
cu Metalurgistul Cugir.

Ioan SUC1U 
Claudiu BURILEANU

Un meci ai ratărilor
MINERUL PAROȘENI 

— MECANICA ORĂȘTIE 
1—0 (1—0). Minerii au do- 
bîndit pe merit această 
victorie. Scorul de 1—0 
nu exprimă deeît în parte 
superioritatea gazdeloi' de
oarece în partea a doua a 
meciului ei au slăbit acți
unile, s-au regăsit greu 
pe teren, dînd ocazia oaspe
ților să pornească deseori 
pe contraatac. Este o echi
pă bună, dar antrenorul 
Bonea trebuie să fie mai 
exigent cu elevii, combă- 
tînd actele de indiscipli
nă. și „fumurile" vedetis
mului. Revenind la joc, 
gazdele atacă din primele

FOTBAL, DIVIZIA C

arbitrul central Ion Mă- 
ceșanu (Filiași) nu-1 vali
dează pe motiv de ofsaid. 
Și în continuare, pe lin
gă ratările jucătorilor noș
tri (Benone min.
45, Lăzăroiu 
Stanciu min. 
sancționează 
riculoase ale 
treprinse spre poarta ad
versă, semnalizând cu 
gularitate ofsaiduri 
ginare.

în repriza secundă, gaz
dele încearcă de cîteva 
ori poarta adversă însă 
defectuos, intreeîndu-se în 
ratări. în minutul 77, Le- 
lcșan primește o 

de- la 
roiu în 
de 16

25, 34,
min. 11, 39, 
42). arbitrul 
acțiunile pe- 
gazdelor, în-

re- 
ima-

I 
\
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

)
J
!
i

i
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Tir cu arcul

Minerul Aninoasa, prezență 
prestigioasă pe plan

Tirul cu arcul are de 
acum o tradiție la Ani
noasa. Acest frumos 
sport este practicat in a- 
ceastă localitate din 
1955, cînd s-au desfășu
rat aici primele ediții ale 
„Cupei minerul" dar a- 
devărata ascensiune a a- 
vut loc acum un dece
niu. în această perioadă 
tirul cu arcul din Ani
noasa a progresat mereu 
pe planul performanței, 
ajungînd ca astăzi 
bucure de aprecierea 
admirația 
Antrenorul acestei 
ții. 
Vasile 
care, 
drum, 
noasa 
campion, 
levii săi Aurel 
Petrică Feier, Ionel 
trie. Dumitru 
Gheorghe Pacnejer. 
fost apoi rîndul talenta
telor sportive 
Damian, Mariana 
an, Elena Gheorghe, 
caterina Turache, să 
impună în rîndurile 
lor mai constante 
gătoare ale țării. în 
nultimul concurs

să se 
șl 

specialist lor. 
sec- 

Maestrul sportului 
Tămaș, este cel 
a deschis acesț 
aducind 
primele 

L-au

în Ani- 
titluri de 
urmat e-
Urițescu, 

Pe-
Codrea, 

A

Dorina 
Habi-

E- 
se 

ce- 
tră- 
pe- 

desfă-

șurat pe stadionul „i 
pia" din București 
remarcat juniorii I 
rel Habian (locui I), 
colae Jega (locul 11), ju
nioara I, Angela Ștefan 
(locul II), juniorul I, 
Ion Mihoci (locul II), se
niorul Gheorghe Pop (lo
cul VI), juniori II, Ion 
Pop (locul V) și Zoitan 
■■'.ov ici (locul VI), ale că
ror punctaje obținute au 
fost Irotărîtoare In cîști- 
garea și în acest an a 
„Cupei României" unul 
dintre cele mai rîvnite 
trofee. Ca și în anul pre
cedent, arcașii de la „Mi
nerul" Aninoasa s-au im
pus și în acest an cîști- 
gînd majoritatea compe
tițiilor cuprinse in calen
darul sportiv al acestei 
discipline. în colaborare 
cu profesoara de educa
ție fizică Elena Trifa, an
trenorul Vasile 
și președintele 
Eugen Șerbăncscu 
fășoară o ' activitate rod
nică pentru selecționarea 
viitorilor performeri din 
rîndul celor mai buni 
elevi de Ia Școala ge
nerală din comuna Ani
noasa.

,Olim- 
s-au 
Vio- 
Nl-

Tămaș 
șccției 

des-

ofensivă 
care 
folo-

35 
55. 
be-

adevărului și 
turului 
: trei

Și 
te-

antrenorul ei, pen- 
acum mai mult ca 
se cer strînse rîn- 
(T. TRIFA)

Io-

partici- 
cel mai important 
anului „Campio- 
naționale" desfă
ta Iași.

national»
în ultimul concurs 

tul arcașilor dc la Mine
rul Aninoasa a 
pat la 
test al 
natele 
șurate

Concentrindu-se cu 
multă atenție asupra țin
telor de-a lungul probe
lor de dublu FITA tră
gătorii Minerului Ani
noasa au obținut urmă
toarele locuri : seniori : 
Aurel Urițescu, locul VI; 
senioare ; Dorina Damian, 
locul IV; juniori 
Mihoci, locul II; 
oare II: Angela 
locul IV; juniori ' 
ga Nicolae, locul 
Zoitan Covaci, locul

După cum afirma 
varășul Eugen Șerbănes- 
cu fiecare dintre trăgă
tori este hotărît să facă 
totul pentru ca secția de 
tir cu arcul din Aninoa
sa să se situeze în conti
nuare prin valoarea per
formanțelor în rîndul u- 
nităților sportive puter
nice, competitive pe plan 
intern și chiar interna
țional.

I: Ion 
juni- 

ȘLefan, 
II : ~Je-

IV,
V.
to-

T. TEODOR

I (
(

i
f
J

minute cu pase lungi, șu
turi puternice cînd pe sus, 
cînd la firul ierbii, și așa 
cum am amintit, multe ra
tări. S-a jucat prattic doar 
la poarta oaspeților. în 
min. 9, Benone, îl deschi
de pe Boloș care reia în 
viteză printr-un șut bom
bă și deschide scorul 1—0. 
După nici două minute Lă
zăroiu pătrunde periculos 
pe aripa dreaptă, îl depă
șește pe Badea și 
colțul careului mic 
cearcă o centrare in loc să 
șuteze spre poartă, min

gea ajunge in fața porții 
de unde reia Szatmari (cel 
mai bun jucător al oaspe
ților) îhdepărtînd 
Iul. în min. 16, 
înscrie într-o 
șeală din careu)

minge 
Lăză- 
careul 
m, o

stopează apoi, 
calm, ăe pregătește să șu- 
teze. Grubea îl deposedea
ză prin fault nesesizat de 
arbitru. Partida se încheie 
după un șut puternic al 
lui Frățilă care schimbă 
locul cu Leleșan însă a- 
tent Szatmari respinge 
mingea de pe linia 
ții.

por-

din 
în-

perico-
Benone 

invălmă* 
mic, dar

Juniorii din Paroșeni 
trenor Aure] Marian) 
învins cu 4—0.

fan
au

MINERUL PAROȘENI :
Maria 

Florescu, 
JGîtan), 
Popescu

Gogea, Hanciuc, 
Petea, Pintea, 
Lăzăroiu, Stanciu 
Popescu Benone,
Ion (Leleșan), Boloș.

Convocare
Convocarea apreciatului 

sportiv Petre Drăgoescu, 
de la Știința Petroșani, la 
pregătirile lotului republi
can de atletism s-a făcut 
ceva mai devreme. A fost 
însă păsuit cîteva zile pen
tru a-și putea susține exa
menele. De la C.M.E.F.S. a- 
flăm că după ce atletul 
nostru și-a luat toate exa
menele a plecat ieri la 
Băile Felix unde va parti
cipa la pregătiri.

Ioan BALO1

O imagine des întâlnită la meciurile divizionarelor C din Vale — tribune 
goale. Unde ne sînt suporterii ? r ___ _

RUGBY

Pledoarie pentru un spectacol 
de înaltă tinută

Pentru cine este interesat de viitorul rugby-ulul 
din Vale, pentru cine iubește spectacolul sportiv, pen
tru cine este trup și suflet_alături de acest sport al 
bărbăției, al deplinei dăruiri îi adresăm o invitație t 
să meargă să asiste la un meci susținut de echipa de 
juniori a Științei, echipă formată din elevi ai școlii 
sportive din Petroșani.

Duminică, echipa a avut ca oaspeți pe juniorii 
de la I.P.A. Sibiu. Puținii spectatori prezenți pe sta
dionul din Dealul institutului au asistat la un adevă
rat recital rugbistic. Scorul (48—6) poate că nu spune 
totul. Dar jocul prestat de juniorii ce 
lea Jiului a fost spectaculos, 
tehnice -frumoase. Cele nouă eseuri 
elocventă !

Iubitori ai rugby-ulul apropiați-vă 
de această nouă (și viitoare) echipă a 
ți-o să devină o nouă... „Știință". Merită 1 (Al, Tătar)

reprezintă Va- 
cu 

sînt
execuții 

o dovadă

încrederecu
Văii și ajuta-

BUDAPESTA 7 (Agcr- 
pres). în ultima zi a com
petiției internaționale fe
minine de handbal „Cupa 
Elegant", desfășurată la 
Budapesta, selecționata 
României a învins cu sco
rul de 24—21 (11—8) for
mația Japoniei.

Alte rezultate : Bulgaria 
— Polonia 23—17 (11—8); 
Ungaria — Selecționata se
cundă a U.R.S.S. 22—21 
(12—10).

în clasamentul final, pe 
primul loc s-a situat Un-

garia — 10 puncte, 
de România — 8 
Bulgaria, Polonia, 
(B) — cu cile 4 puncte și 
Japonia — zero puncte.

★
SOFIA 7 (Agerpres). — 

La Pleven se desfășoară 
meciul internațional amical 
de șah dintre echipele 
minine ale României 
Bulgariei. .După primele 
uă tururi, scorul este 
gal : 4—4 puncte, 4 parti
de fiind întrerupte.

urmată 
puncte, 

U.R.S.S.

fe-

do-
e-

1



4 Steagul' roșu MARȚI, 8 NOIEMBRIE 1988
gy-gragiif

Intervenție românească 
ia lucrările sesiunii 
Conferinței Generate 

a O.N.U. pentru Educație, 
Știință și Cultură

PARIS 7 (Agerpres). — 
Ca sediul UNESCO din 
Paris continuă, în plenară 
și în comisii, lucrările ce
lei de-a 22-a sesiuni a 
Conferinței Generale a Or
ganizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație, Ști
ință și Cultură.

în cadrul comisiei, un
de România deține vice- 
președlnțla, delegatul ro
mân a prezentat politica șl 
strategia dezvoltării eco- 
nomico-socale a țării noas
tre în etapa actuală, con
cepția românească privind 
creșterea rolului învăță- 
mîntului și al științei ca 
factori esențiali ai asigu
rării unei dezvoltări cali
tative și armonioase a so
cietății. Au fost prezenta
te, de asemenea, concepția

originală a României în 
direcția integrării învăță- 
mîntulul cu cercetarea și 
producția, precum și re
zultatele aplicării acestei 
strategii în formarea ca
drelor necesare diferitelor 
sectoare de activitate.

In comisia a II-a, re
prezentantul român a în
fățișat poziția țării noas
tre în legătură cu proble
matica tinerel generații șl 
creșterea contribuției ti
neretului la înfăptuirea 
idealurilor de pace, liber
tate și independență, înțe
legere și colaborare inter
națională. în acest con
text s-a subliniat necesita
tea participării active a 
UNESCO La acțiunile 
de pregătire șl marcare a 
Anului Internațional al Ti
neretului.

MOSCOVA

Aniversarea Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 7 — Trimi
sul Agerpres Mihai Fabian 
transmite: Cu prilejul oe- 
lel de-a 66-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în Piața 
Roșie din Moscova a avut 
loc, luni, 7 noiembrie, tra
diționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor 
muncii din capitala Uniu
nii Sovietice.

în tribuna centrală a 
Mausoleului V.I. Lenin se 
aflau conducători de partid

șl de stat sovietici. De a- 
semenea, în tribune se a- 
flau veterani ai P.C.U.S., 
fruntași in producție, oa
meni de știință șl cultură, 
oaspeți de peste hotare, 
șefi a! misiunilor diplo
matice acreditați în 
U.R.S.S.

D, Ustinov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul apă
rării al URJS.S., a rostit o 
cuvîntare de la tribuna 
Mausoleului.

TURCIA

Rezultatele provizorii 
ale alegerilor generale

ANKARA 7 (Agerpres). 
— Agențiile internaționale 
de presă, citind postul de 
radio Ankara, relatează 
că rezultatele provizorii ale 
alegerilor generale des
fășurate duminică în Tur
cia, atribuie Partidului 
Patriei — condus de Tur- 
gut Ozal —. 207 mandate 
în parlament, din cele 390 
adjudecate pînă luni sea
ra, ceea ce reprezintă a-

Ample acțiuni in favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

BRUXELLES 7 (Ager
pres). — O mare manifes
tație antirăzboinică a a- 
vut loc în fața bazei for
țelor militare aeriene bel
giene din localitatea Flo- 
cenne. Participanțil șl-au 
exprimat protestul împo
triva planurilor NATO de 
a amplasa la această bază 
46 de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune.

Dezbaterile parlamenta
re asupra problemelor le
gate de amplasarea de ra
chete nucleare în Belgia 
vor avea loc la 8 noiem
brie.

★
LONDRA 7 (Agerpres). 

— Luptătorii pentru pace 
din Marea Britanie nu se 
vor lăsa intimidați de mă
surile adoptate de către au
torități la baza militară 
de la Greenham Common 
pentru a proteja rachetele 
de croazieră care vor fi 
amplasate aici, a declarat 
președintele Campaniei 
pentru dezarmare nuclea
ră din Marea Britanie 
(C.N.D.), Joan Ruddock.

«Trebuie să apărăm fe
meile care participă La de-

monstrațiile desfășurate 
sub lozinca „Femeile pen
tru pace" la Greenham 
Common, cu ale căror o- 
biective șl metode ne vom 
identifica", a declarat Rud
dock în cadrul lucrărilor 
Conferinței anuale a unei 
secțiuni a C.N.D,*

ATENA 7 (Agerpres). — 
Peste 30 000 de persoane 
au manifestat în centrul 
orașului Salonic, din nor
dul Greciei, împotriva 
desfășurării în Europa oo- 
cidentală a rachetelor a- 
mericane, în favoarea pă
cii șl dezarmării, transmit 
agențiile France Presse șl 
Associated Press.

Manifestanții scandau 
lozinci ca „Nu rachetelor 
Pershing și Cruise"; „O 
Europă cu ființe vil nu cu 
morți", „Mediterana, o ma
re a păcii", „Popoarele 
luptă pentru distrugerea 
armelor nucleare", „Bal
canii, denuclearizați, paș
nici".

Această acțiune se în
scrie în cadrul unei serii 
de manifestații ale luptă-

torilor pentru pace din 
Grecia, inițiate în urmă 
cu 10 zile în întreaga țară, 
pentru a protesta împotri
va desfășurării de rache
te americane în Europa.

★
BONN 7 (Agerpres), —• 

La Școala pedagogică su
perioară din Koln se des
fășoară lucrările unei con
ferințe a mișcării pentru 
pace din R.F. Germania, 
în ședințe plenare și în 
cadrul a 16 grupuri de lu
cru, reprezentanții a cîtor- 
va sute de organizații și 
grupări din cadrul amplei 
mișcări pentru pace vest- 
germane discută proble
me ale viitoarelor acțiuni 
în lupta împotriva proiec
tatei staționări de noi ra
chete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teri
toriul R.F.G. Cu acest pri
lej, Jo Leinen, unul din 
purtătorii de cuvînt al 
mișcării pentru pace vest- 
germane, a anunțat că la 
amplele demonstrații din 
cadrul săptămînii de ac
țiune 15—22 octombrie au 
participat trei milioane de 
persoane.

proximatlv 45 la sută din 
voturile exprimate.

Pe locurile următoare 
s-au situat Partidul Popu
list, al cărui lider este 
Necdet Calp, cu circa 113 
locuri în Parlament și 30,4 
la sută din sufragii, urmat 
de Partidul Democrației 
Naționale, condus de Tur- 
gut Sunaip, care a cîștigat 
peste 23 la sută din vo
turi și aproximativ 70 de 
locuri.

Totalul locurilor în par
lament este de 400.

Ciocniri armate 
în Beirut

BEIRUT 7 (Agerpres). — 
In suburbiile Furn Al- 
Shebbak, Ain Al-Rumma- 
nen și Hedeth din secto
rul de est al Beirutului au 
fost înregistrate, luni, 
ciocniri între armata li
baneză și milițiile șiite, 
relatează postul de radio 
oficial libanez,, citat de a- 
genția Reuter. Toate șose
lele cane duc spre zonele 
de lupte au fost închise 
traficului automobilelor, 
adaugă agenția.

Microbuze electrice
MOSCOVA 7 (Agerpres; 

— Pe străzile Moscovei au 
început să circule m c.-o- 
buze electrice care func
ționează pe bază de acu
mulatoare Desigur — re
latează . agenția TASS — 
rezultatele folosirii practi
ce a microbuzelor electri
ce sînt încă mxleste, deoa
rece ele au o autonomie de 
numai 1,5 ore de mers și 
pot fi folosite numai de 
două ori pe zi. Deocamda
tă, pentru Înlocuirea unui 
microbuz obișnuit sînt ne
cesare patru microbuze 
electrice, dar experiența 
va continua.

M. SCOVA 7 (Agerpres), 
— Specialiștii de la Insti
tutul de cercetări științi
fice pentru hîrtie șl celu
loză au pus la punct teh
nologia producerii unui 
sortiment special de hîr
tie pentru protejarea cul- 
turlor agricole împotriva 
plantelor dăunătoare. Ben
zile ain hîftia respectivă 
se întind între rîndurile 
semănăturilor împiedi- 
cind dezvoltarea dăunăto
rilor. S-a calc lat că uti
lizarea a două tone de 
hîrtie are un efect econo
mic de c.nci mii de ruble. 
T”rtla rezistă și la intem
perii și poate fi utilizată 
timp de doi ani la rînd.

★
PARIS 7 (Agerpres). — 

Specialiștii francezi au 
descoperit o modalitate 
ingenioasă de depozitare a 
gunoaielor din orașe. Ei

Agendă energetică 
și tehnico-științifică

au inventat o mașină de 
transportare a reziduurilor, 
de 8 tone care, ,n drum 
spre locul de d -poziiare, 
usucă cu gazele de eșapa
ment resturile din interi
or. Apoi, in ounctru, ma
șinii gunoiul este aprins șl 
pînă la locul depozitării 
este transformat in cenu
șă, care poate fi apoi ns.- 
pită pe terenurile agricole*

WASHINGTON 7 (A-
gerpres). — La zăcămîntul 
carbonifer Centralia, din 
statul ame-ican Washing
ton, s-a trecut la obține
rea, prin arderea dirijată, 
în subteran, a gazelor de 
cărbune, relatează agenția 
Associated Press, in ca

drul acestei experiențe, 
care va dura cîteva săptă- 

. mini, în două zone ale ză- 
cămîntului, gros de cîțiva 
metri, la o adîncime de 
60 de metri, a fost de
clanșat procesul de ardere 
dirijată. Cantitatea de ga
ze obținută, precum și pu
terea calorică a acestora 
sînt mai mari decît se 
sconta. Gazele pot fi utili
zate nu numai sub formă 
de combustibil, cl și de 
materie orimă în indus
tria chimică.

★
TOKIO 7 (Agerpres). — 

Societatea japoneză „Nip
pon Electric Corp* a a- 
nunța*- realizai i unui nou 
tir de computer, cu o

structură diferită de cea a 
tipului convențional Neu
mann, aflat, în prezent, in 
uz, la cea de-a cincea ge
nerație, relatează agenția 
Kyodo. Noul computer, de 
dimensiuni mici, poate e- 
fectua pînă la 53 milioa
ne de operațiuni pe secun
dă, de 100 de ori mai 
multe decît cele mai rapi
de computere existente, șl 
simplifică tehnicile de me
morizare șl prelucrare a 
datelor prin utilizarea a 
două unități complemen
tare. Astfel, noul compu
ter poate prelucra ima
ginile transmise de sate
liții artificiali pentru iden
tificarea resurselor natu
rale terestre în aproxima
tiv trei ore și jumătate, 
față de 200—300 ore, timp 
ce va fi probabil redus 
în următorii cîțiva ani la 
numai cîteva ’ minute.

I_______

FILME
I PETROȘANI — T No-

Iiembrie .• Un comando 
pe’ntru apa grea, I—i( ;

| Unirea i Comisarul Mal-
* gret se înfurie.
| LONEA: Minorii.

ANINOASA : Cele mal 
bune momente ca Stan 
și Bran.

VULCAN — Luceafă
rul : Pe căi nelegale.

LUPENI — Cultural t
Căderea Imperiului Ro
man, I—II.

URICANI; Fiii bărba
tului meu.

®V.

16,00 Telex.
16,05 Manifestări în Fes

tivalul național 
„Cîntarea Români
ei".

16,15 România pitoreas
că.

16,30 Clubul tineretului.
17,00 Amfiteatru studen

țesc.

20,00

20,20

20,35

21,00

21,10

I
progra- |

1001 de seri, 
închiderea 
mului.
Telejurnal (parțial | 
color).
Activitatea 

nomie.
în ec«- j

Vldeoteefi interna- I 
țională (color).
La zi în 690 de | 

secunde.
Teatru TV ;
„Dragul meu 
nim“ 
de Nicolae 
eseu.
Telejurnal 
color).

LOTO

MÎate-

(parțlaf

Numerele extrase 
tragerea „Loto 2“ din 
noiembrie 1983 ;

la
6

Extragerea I i 47, 55, 71, 
ei.

Extragerea a 
15, 24, 46.

Extragerea a 
T4, 60, 46.

Fond total de 
513 71,7 let.

Il-at 20,

cîștiguri;’

JirinEnTO

Institutul de mine
PETROȘANI♦ 
ORGANIZEAZĂ:

în data de 9 noiembrie 1983, CONCURS pen
tru ocuparea postului de laborant, la catedra 
de tehnică minieră, geologie, lucrări miniere 
și preparare — Laboratorul de chimie (post 
cu gestiune).

De asemenea, încadrează direct sau prin 
transfer :

■ 1 timplar
■ 1 instalator sanitar
■ 1 pompier
Condițiile de participare la concurs sau 

de încadrare sînt conform Legii nr. 12/1971.
Cererile se pot depune zilnic la Biroul 

plan-retribuire-personal, unde se pot obține și 
informații suplimentare. Telefon 42580, inte
rior 151.

Mica publicitate
VIND Trabant 601. Stra

da Dorobanț bloc 62, sc. 
I, ap. 17, Vulcan (Kakaș- 
var), după ora 16. (1286)

SCHIMB garsonieră cu

apartament trei sau două 
camere central. Infor
mații strada Republicii bL 
97, sc. IV et. 7 ap. 26. 
(1283)

f

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL de cadre didactice de la Școala 
generală nr. 1 Lupeni, anunță cu adincă durere, 
moartea fulgerătoare a celei care a fost colega noas
tră.

Prof. PÎRVA FLORICA
Nu te vom uita niciodată I

COLECTIVUL I.M. Paroșeni este alături de co
legul lor Ion Pîrva, la greaua încercare pricinuită de 
decesul soției

PÎRVA FLORICA
și transmit condoleanțe familiei îndoliate. (1284)

COLEGII de muncă din cadrul Spitalului orășe
nesc Petrila sînt alături de Purece Răveca și Adria
na în mare» durere la despărțirea de b’.’n’Jl lor soț 
și tată

oTTOrry IOAN
.1285'
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