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In ziarul de azi
« DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPU

LARE. împreună cu cetățenii și în folosul lor.
® Jurămînt de credință patriei socialiste. I 
® Rubricile noastre : Curier juridic și Vă 

informăm
(în pac. a 2-a) i

SPORT
® Cronici ale meciurilor de fotbal din di- j 

viziile B și C
© Clasamente

(In pac. a 3 a) .■

ACTUALITATEA ÎN LUME
(In pag. a 4-a) I

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Brigada (ondusă 
de Mihai Biaga

Eforturile susținute de
puse de minerii din bri
gada condusă de Mihai 
Biaga din sectorul III, 
al I.M. Lupeni, au fost 
răsplătite prin extrage
rea a 18 009 tone de căr
bune cocsificabil peste 
sarcinile de plan. Pro
ducția extrasă suplimen
tar a permis Iui Mi hai 
Biaga și ortacilor lui să 
raporteze realizarea sar
cinilor de plan anuale cu 
o lună mai devreme. A- 
batajul In care își des
fășoară activitatea aceas
tă brigadă este echipat 
cu tăiere și susținere 
mecanizată, iar păstra
rea utilajelor și a aba
tajului iă perfectă stare 
de funcționare a dus la 
depășirea productivității 
muncii planificată. în 
medie, cu 2 000 ka pe 

post. Este rezultatul mun
cii minerilor din abataj, 
coordonați și îndrumați 
de loan I’etcu, David Ru
tă. Vaslle Chelba și Va- 
sile Btrsan.

( ETÂȚENI !
Pentru

reducerea cu

5 0"/.
a consumului 

de energie
Dovediți spirif gospo

dăresc șt răspundere 
civica prin reducerea

Sectorul IV, I. M. Lonsa
Printr-o bună organizare a muncii și prin folo 

sirea la capacitate a întregului potențial tehnic si 
uman dc care dispune, colectivul sectorului IV de ia 
I.M. Lonea a depășit zi de zi productivitatea mun
cii cu 380 kg pe post- Ca urmare an fost extrase 
suplimentar în primele 11 luni ale anului 31473 to
ne de cărbune, ceea ce a dus ia îndeplinirea sarci
nilor de plan anuale cu o lună în avans. La acest 
succes o contribuție deosebită și-au adus-o minerii 
din brigăzile conduse de Grigore Miudruț. Ion Bo- 
tranu șf losif flamba, care lună de lună au scos la 
lumina zilei mii dc tone de cărbune peste sarcinile | 
planificate.

Brigada condusa 
de Traian Borșa

Brigada condusă de 
Traian Borșa, din secto
rul V de la I.M. Vul
can, cu cele peste 1T 096 
toiie extrase suplimentar 
dc la Începutul anului 
se află ie fruntea în
trecerii socialiste pe mi
nă pentru a da țarii cit 
mai mult cărbune. Cele 
17 090 de tone extrase 
suplimentar au făcut ca 
planul pe întregul an 
1983 să fie realizat cu 
mai bine de o lună mal 
devreme. Buna organiza

iluminatului locuințe
lor» în folosirea chib
zuită a aparatelor e- 
lertrocasntce !

în interesul asigură
rii condițiilor pentru 
buna desfășurare a 
întregii activități, în 
inleresuf fiecăruia, re
duceți pe toate căile 
consumul de energie!

Economisind zi de zi 
energia și combusti
bilii, asigurați desfă
șurarea norrnaiă a 
producției.

re a muncii pe cele trei 
schimburi conduse de 
minerii Gheorghe Giosu- 
nu, Glîgor Costin și Cons
tantin Tonta a dus la 
realizarea unor produc
tivități de 9—10 tone pe 
post, cu peste 2 090 kg 
mal mitlt deeft cea pla
nificată. Rină iasftrșitul 
anului, minerii din a- 
ceasta brigadă sini hv- 
tărîți să mal adauge Ta 
producția extrasă su
plimentar iacă 1000 I.O-

Oră în cabinetul dc limba română de Ia Liceul industrial din Petroșani. j 
In mijUx-ul elevilor din .Insa a X-a B, profesorul Mircea Muufeanu.

SUB SEMNUL URGENȚEI PE ȘANTIERE 

Economisirea materialelor — an imperativ 
neglijat pe șantierul locninfelor din Lupeni
în perimetrul noului cen

tru civic al orașului Lu
peni s-o- construit mult in 
ultimii ani. Au fost pi-e- 
date beneficiarului noi 
cartiere de locuințe, au 
Cost puse în funcțiune, Ia 
parterul unor Moctlri, spa
ții comerciale și pentru 
prestări de servicii către 
populație. Multe alte o- 
bicctive de investiții se 
află încă în diferite faze 
dc execuție. t.a realizarea 
obiectivelor ele investiții. 

un aport însemnat îl au 
constructorii din cadrul ce
lor dnuS șantiere nr. -t și 
nr. 2 ale Grupului de șan
tiere Petroșani al T.Ctil.

In blocul 5t> A de cu- 
rind s-au mutat noii loca
tari. Dar la parter spați
ile comerciale nu sim tur 
minate. După cum am cons
tatat, la parterul bloculti 
59 A lucrările sink serios 
rămase în» Urmă. Tocurile 
geamurilor și ușilor slut 
montate, dar lipsesc gea

murile. Insă nu mai puțin 
de 7 pachete riaisive de 
-felă pentju geamuri zac 
lingă temelia blocului in
tr-un spațiu neîngrădit, l'e 
fațada blocr’ui, recent ten- 
cuită. a rămas rrvmtată 
schela. în spate, urate mai 
trebuie tencuite ultime Io 
sup-.afețc din fațadă, lingă 
chelâ au înghețat cîteva 

tone de mortar. Se pot 
zări, tot acolo, panouri 
prefabricate can' »U pri
sosit la montaj. în interîo- 
!.ul spațiilor comerciale fri-

Viorel STBĂVȚ

(Continuare hi pag. u 2-*>

1 ele 3300 tone «Ie căr
bune date p«tste sarci- 

i oile de plan de la îu- 
ceputul anului de că
tre brigada condusă de 
minerul loan Ciobanu, 
diu cadrul sectarului I 
al I.M Petrila, au fă
cut ca minerii din for
mație să se situeze 
printre fruntașii pe bri
găzi în întrecerea so
cialistă pentru a da ță
rii cit mai mult căr
bune.

în imagine, schimbul 
condus de minerul Pe
tru Isari.

sovarășniu§ N £4'OliAE CKAUȘESCU
UnlrâMJimBR aphTuTâstiw pehtriFsalvgardarea 

EUROPEI Și A IMTREGIi OMENIRI DE PRIMEJDIA NUCLEARA
Legăm intui nostru s&iemn
împreună tu tovarășii mei de muncă am urmă

rit și ascultat cu viu interes și deosebită satisfacție; 
cu profundă aprobare magistrala expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare festivă 
din Capitală consacrată sărbătoriri! a 65 de ani de 
la făurirea statului național unitar român. Această 
cuvîntare constituie expresia celor mai intime gin- 
duri și năzuințe ale minerilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, care muncim și trăim acum, in anii lumi-

Vintilă FLORESCU, 
maistru electromecanic,

I.M.  Uricani

(Continuare in pag. a 2-a)
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Faptele de muncă — 
dovada dragostei de țară

Am trăit cu adincă emoție marea aniversare săr
bătorită de întregul nostru popor — împlinirea a 
65 de ani de la făurirea statului național român u- 
nitar. Am urmărit cil viu interes și profundă emoție 
ampla manifestație omagială din Capitală, prilejuită 
de evenimentul sărbătoresc și am rămas profund 
impresionat de magistrala expunere a primului 
bărbat al țării, iubitul conducător al partidului și 
statului nistru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dc la

Gheorghe DUCA, 
miner sef de brigadă, 

I.M. Petrila 

(Continuare în pag. o 2-a)
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| inscripții
î Dansul fulgilor de nea 
î și plonjonul gradelor 
' sub zero au conturat 
ț prologul noului anotimp 
1 al cărui prag l-am tre- 
i cut la 1 decembrie, ca

lendaristic, prima lună 
î de iarnă.
I Dar pentru noi, romA- 
î nii, decembrie este în pri- 
f mul rind luna care ne a- 
î mintește de două mari eve- 
| nimente ce au influențat 
i destinul țării : desăvir- 
î șirea unității naționale 
i șf proclamarea Republi- 
I cii. Ele ne vibrează tră-
• irea prilejuindu-ne ani- 
; versărl ale sufletului și 
; conștiinței.
i Decembrie, luna ma- 
i nifestării unor datini
> străvechi care trimit u-

Decembrie
rări de sănătate și bel
șug oamenilor țării pen- 
trul Anul nou.

Este luna cind copiii, 
școlari mai mari sau mai 
mici, își trăiesc bucuria 
începerii vacanței, prin 
înlocuirea manualelor 
și caietelor cu scMtlrile, 
patinele și săniile.

Este luna cadourilor 
spun vitrinele magazine
lor prin decorul adecvat 
prompt și cu gust al 
noului anotimp.

Ninge ia decembrie cu 
fulgi albi, culoarea lor 
asociindu-se - gindultii 
nostru de pace pe Jiu, 
Crișuri, Șiret, în Carpați, 
pe toate meridianele 
Pămîntului.

M. MUNTEANU
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folosul lor

frunte.

Plut. 
loan

adjutant 
J1TEA,

cetățenii și în

juridic *

mai

vâ

personal. în ce priveș- 
întrebarea în legătură 
soția dv. vă răspundem 
unitatea școlară a pro-

la care ar fi 
susținătorul 
următoarele 

la sută pen-

art. 44, alin. 2 
nr. 3/1977, in 
cu dispozițiile 

b din același

luni de la 
perioadă ne- 

încadnarea 
la cerere

L-irs activitatea consiliilor populare 
împreună cu

LUCRĂRI

Inițiativa 
popular al

EDILITARE

în- 
ca- 
în 
de

Consiliului 
orașului Uri

cani s-a materializat 
tr-o lucrare edilitară 
re a fost finalizată 
ultimele zile la Valea
Brazi, localitate în care 
se desfășoară o susținută 
activitate de pregătiri în 
vederea valorificării unor 
noi rezerve de cărbune. 
Este vorba de podul de 
la Valea de Brazi realizat 
cu sprijinul cetățenilor 
mobilizați de deputata Sil
via Lazăr și sub îndru
marea consiliului popu
lar. Printre localnicii cu

cea mai însemnată con
tribuție se numără Grigo- 
re Dinea, loan N. Dinea, 
Ion I. Dinea, Gheorghe 
și Petru N. Dinea, Gheor
ghe Mîrșoi, Valeriu Lune- 
can și alții.

Pe agenda lucrărilor la 
zi aflate în atenția con
siliului popular de la U- 
ricani se numără începe
rea și realizarea, tot cu 
sprijinul, cetățenilor, a 
reparațiilor necesare la 
puntea de la Mîrșevoni și 
a podului de la Firizoni.
PLANTĂRI DE TOAMNĂ

Ip noul cartier Bucura 
al Uricaniului s-a plantat

în această toamnă 
mare număr de arbuști 
și arbori ornamentali. 
Plantările au fost realiza
te de cetățenii loan To- 
muș, Simion Pricop, Va- 
sile Bostan, Stelian Rusu, 
Gheorghe Radeș, Mariana 
Istrate, Terezia Sebișan și 
alții în puncte ale cartie
rului stabilite de consi
liul popular. Astfel, patri
moniul dendrologic al 
cartierului a sporit cu 770 
fire bucsus, 1000 de tran
dafiri, 130 prunus, 200 de 
sălcii, 86 fire tuia și alte 
sr reii. (T.Ț.)

Jurămmt de
Duminică, la compania 

de pompieri din Petro
șani, cel mai tînăr con
tingent de ostași a depus 
jurămintul militar de 
credință și devotament 
față .le Republica So
cialistă România, prilej 
de a-și exprima angaja
mentul solemn de a nu 
precupeți eforturile pen
tru îndeplinirea cu fer
mitate și la un înalt ni
vel calitativ a obligați
ilor și sarcinilor încre-

dințate. La festivitate au 
luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de 
partid și de stat, un de
tașament de pregătire a 
tineretului pentru apă
rarea patriei, pionieri, 
precum și părinți ai ti
nerilor ostași. Prin ju- 
rămînt de credință față 
de patrie, partid și po
por tinerii militari și-au 
reafirmat voința de 
acționa cu înaltă

ponsabilitate pentru a se 
forma ca ostași cu o te
meinică pregătire poli- 
tico-ideologică, militară 
și de specialitate, cu o 
înaltă conștiință patrio
tică și revoluționară, 
astfel ca la încheierea 
ciclului actual subunita
tea noastră să dobîn- 

dească din nou titlul de 
subunitate de

Gal vanizatorii 
tru Turcu 
Tuinea din secția 
periri galvanice de 
S.S.H. Vulcan.

Dumi- 
și Aristida 

aco- 
la

Schîmb
(te experiență

Sîmbătă, la noua fabrică 
a 

un schimb de ex- 
pe tema calității 
a celorlalte pro- 
panificație, orga- 
biroul comitetului 

Au 
celor

de pîine din Lupeni, 
avut loc 
periență 
pîinii și 
duse de 
nizat de 
orășenesc de partid, 
participat lucrătorii 
două unități de panificație 
din Lupeni, iar ca invitați 
secretari de partid și di
rectorii unor întreprinderi 
din localitate. După vizita
rea 'inei expoziții la sec
ția de specialități de pani
ficație, dezbaterea de la 
noua fabrică a prilejuit un 
bogat schimb de păreri 
privind diversificarea și 
îmbunătățirea calității pro
duselor de panificație.

Economisirea
(Urmare din pag. I)

gul pătrunde în voie. Pe a- 
locuri pardoseala este inun
dată. Apa a înghețat și se 
formează noi și noi stra
turi suprapuse de gheață. 
I - țevi se scurge apa. Es
te adevărat că unele țevi 
și coloane sînt izolate cu 
vată minerală, provizoriu. 
Dar dacă nu vor fi elimi
nate scurgerile de apă și 
nu vor fi închise cu gea
muri toate spațiile comer
ciale se poate prevedea 
de pe acum că iarna, ge
rul, vor provoca stricăciuni 
și mai mari.

Pe bulevardul Păcii, ul
timul tronson al blocului 
4 are structura de rezisten
ță terminată. în față, la 
prima ochire se pare că 
aici domnește ordinea. Dar 
în spatele blocului se află 
multe materiale risipite. 
Se pot vedea, printre alte
le, cîteva stive cu zeci de 
panouri prefabricate. Oare 
să nu fie nevoie de ele pe 
alte șantiere, la alte punc
te de lucru ale Grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H.7 Tot în această zo
nă mai pot fi zărite tone 
întregi de diferite resturi 
de confecții metalice, lăzi, 
cofraje mari pentru turna
rea structurilor de rezisten
ță. Evident că se simte 
lipsa de preocupare pentru 
buna gospodărire a mate
rialelor.

materialelor
In zona blocurilor 26, 28, 

58 și 59, deși apartamen
tele au fost date în folo
sință și sînt locuite, se 
află fel de fel de materia
le și resturi de materia
le uitate de constructori, 
între blocurile 40 și 43, pe 
lingă bulevardul Păcii se 
află o spărtură prin care 
se poate vedea o importan
tă scurgere de apă, proba
bil apă potabilă din magis
trala Cîmpu lui Neag — 
Petroșani.

Iată doar cîteva din 
tele care denotă că pe 
tierul 
peni, 
multe 
bunei 
rialelor, a resurselor 
care dispun. Or, gospodă
rirea materialelor în mod 
judicios, economisirea lor 
la punerea în manoperă 
trebuie să Constituie per
manent un imperativ ma
jor, fiindcă numai astfel 
se poate asigura o eficien
ță sporită în activitatea de 
investiții. Faptul că peste 
tot, la punctele de lucru 
de pe șantierul Lupeni lip
sește propaganda vizuală 
denotă o dată în plus că 
aici trebuie să se acorde 
o mai mare atenție muncii 
de educație a constructori
lor, activității politice de 
masă de a forma un spi
rit combativ, permanent 
împotriva risipei, pentru 

întronarea preocupărilor de 
bună gospodărire.

E CABINET DE DOCU
MENTARE ȘI INFORMA
RE JURIDICA. La Casa 
de cultură din Petroșani 
funcționează un „Cabinet 
de documentare și informa
re juridică", organizat de 
Consiliul popular al muni
cipiului nostru. Sîntem in
formați că programul ca-
---------

binetului, care va contri
bui la educația juridică a 
oamenilor muncii, este în 
zilele de luni, miercuri și 
vineri, între orele 13—16. 
La întrebările cetățenilor 
vor da răspunsuri compe
tente de specialitate, ju
riști din Valea Jiului. (T.S.)

BIRLEA RODICA, 
peni ; în conformitate 
prevederile 
din Legea 
corelare și 
alin. 1 lit. 
articol, pensia de urmaș, 
în situația prezentată de 
dv., se calculează avind la 
bază pensia 
avut dreptul 
decedat, în 
procente : 50 
tru un singur urmaș, 75 
la sută pentru doi și 100 
la sută pentru mai mulți 
urmași cu drept la această 
pensie. Calculată în aces
te procente pensia de ur
maș se împarte în mod e- 
gal la fiecare. în cazul dv. 
ori sînt mai mulți urmași 
la care se împarte pensia, 
ori susținătorul ar fi avut 
dreptul la o pensie 
mică. In legătură cu cea 
de-a doua întrebare 
răspundem că dacă era ca
zul, se deschidea dosar. O- 
ricum, în situația în care 
va fi proces, veți fi citată.

FLOREA VASILE, Lu
peni : Din scrisoarea dv. 

• nu rezultă dacă v-ați încă-

drat, totuși, la unitatea la 
care ați dorit. în confor
mitate cu prevederile art. 
7, alin. 2 din decretul nr. 
246/1977, pentru persoane
le nou încadrate alocația 
de stat pentru copii se a- 
cordă după 3 
încadrarea pe 
determinată, 
prin transfer,
sau în interesul serviciu
lui este o modalitate de 
încadrare, dar nu este o- 
bligatorie pentru unitatea 
care încadrează, conduce
rea acesteia avind posibi
litatea să aprecieze ținînd 
seama și de urgența nevoii 
de 
te 
cu 
că
cedat corect neeliberîndu-i 
diplomă, deoarece, după" 
cum ne scrieți, nu și-a ter
minat studiile. In cadrul 
învățămîntului forma teo
retică și practică se com
pletează și sînt stabilite 
prin programe bine întoc
mite.

Die ȘERBAN, 
jurist

Legămîntul nostru solemn
(Urmare din pag. 1)

Faptele de muncă - 
dovada dragostei de țară

fap- 
șan- 
Lu-locuințelor din 

constructorii mai au 
de făcut pe linia 
gospodăriri a mate- 

de

noși ai socialismului, în independență și libertate, 
uniți de idealul comun de a face totul pentru ca 
întreaga națiune să fie mereu mai înfloritoare. 
Iată de ce ne-a mers la inimă în
flăcărată chemare adresată tuturor oamenilor mun
cii de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: „Să facem legămîntul solemn 
că vom face totul pentru înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste, pentru dezvoltarea democra
ției muncitorești revoluționare, pentru ridicare» 
continuă a bunăstării materiale și spirituale a po
porului, pentru întărirea independenței și suvera
nității naționale a României !“.

In noua etapă, calitativ superioară, a dezvoltării 
societății românești pe care o străbatem sub condu
cerea partidului, ne angajăm solemn să 
într-un singur gînd, ca o singură voință, 
niți în jurul partidului, al tovarășului 
Ceaușescu pentru a contribui la înflorirea 
și la gloria României Socialiste, independente și su
verane. Facem legămînt solemn că vom acționa în 
toate împrejurările, așa cum ne îndeamnă secretarul 
general al partidului, astfel îneît să asigurăm întă
rirea unității întregului popor sub conducerea Parti
dului Comunist Român, forța conducătoare a întregii 
națiuni, pentru a asigura scumpei noastre patrii un 
loc demn în rîndul națiunilor lumii.

acționăm 
strins u-

Nicolae 
continuă

i

(Urmare din pag. I)

tribuna marii adunări festive. Ne-a mers la inimă 
această strălucită expunere pentru că iubitul nostru 
conducător a exprimat tocmai gîndurile și sentimente
le noastre. Prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a răsunat profundul omagiu pe care întreaga țară 
l-a adus cu acest prilej celui mai fierbinte ideal 
dintotdeauna al românilor—unitatea națională—luptei 
eroice a înaintașilor care la 1 Decembrie 1918 au 
înfăptuit Marea Unire, luptei revoluționare a tutu
ror fiilor acestei țări, în frunte cu comuniștii, pen
tru dreptate și libertate, pentru făurirea unei patrii 
demne și înfloritoare.

Glasul conducătorului nostru ne-a mers la ini
mă prin chemarea ca dragostea noastră față de pa
tria unită, liberă și demnă să o exprimăm prin fap
te de muncă și vrednicie, prin întărirea unității tu
turor cetățenilor țării, a întregului popor în jurul 
partidului.

Prin legămîntul solemn al secretarului general 
al partidului a răsunat și angajamentul nostru de a 
ne face exemplar datoria pe frontul cărbunelui, de a 
spori producția pentru asigurarea independenței e- 
nergetice a țării. Aceasta este datoria noastră a 
minerilor — și așa cum ne-am onorat-o în acest an, 
sectorul nostru îndeplinindu-și planul anual cu o 
lună mai devreme — așa ne-o vom onora și în 
viitor.

■

I
I
I
I
I

PENTRU 8 DECEM
BRIE, la I.M. Uricani se 
organizează „Tribuna demo
crații". Această acțiune 
de larg interes cetățenesc 
este inițiată de Consiliul 
orășenesc al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. (V.S.)

■ SPECTACOL. Joi, la 
Casa de cultură din Petro
șani vor avea loc două re

prezentații (orele 17 și 20) 
cu spectacolul de varie
tăți „La braț cu cîntecul 
și gluma", susținut de for
mația locală de muzică u- 
șoară „Acustic" și solistul 
de muzică tlnără Virgil 
Stratulat. La spectacol par
ticipă actorii Stela Popes-u 
cu și Alexandru Arșinel. 
(T.S.)

■ UN ADEVĂRAT CON
GELATOR este spațiul ma
gazinului alimentar nr. 32 
din Petroșani. De circa 10 
zile, de cînd lucrătorii de

la E.G.C.L. au reparat o 
conductă avariată din re
țeaua termoficării, s-a în
trerupt complet și livrarea 
căldurii in întregul micro
complex comercial din a- 
propiere. Repetatele cereri 
ale vînzătorilor, nevoiți să 
lucreze în frig, s-au dove- 
\t fără nici un rezultat. 

O fi bun pentru mărfuri 
climatul de frig, dar pen
tru oameni, nu prea. (V.S.)

B LUCRĂRILE la noul 
complex de alimentație pu
blică din centrul civic al 
Lupeniului au intrat în fa-

ză finală. Au început fi
nisările interioare, după 
care se va trece la mon
tarea utilajului. Predarea 
noului comniex este preco
nizată pentru începutul a- 
nului viitor. (l.D.)

Q APEL ONORAT... 
TARDIV. Ninsoarea abun
dentă și gerul au provocat 
în aceste zile probleme 
conducătorilor auto de 
A.U.T.L. Petroșani, 
cauza aceasta mersul
tobuzelor a suferit dere
glări. Dar nu putem omite

la
Din
au-

faptul că pe porțiunea 
Bărbate ni — Uricani șo
seaua, devenită veritabil... 
patinoar, nu a declanșat 
acțiunile de rigoare. Abia 
sîmbătă s-au aruncat cîte
va lopeți de zgură. Tardiv 
și... ineficient ! (A.T.)

■ „PRIETENII ADEVĂ
RULUI ȘTIINȚIFIC" In 
cadrul clubului „Prietenii 
adevărului științific", care 
funcționează la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei 
din Vulcan și are o tema
tică stabilită prin consul-

Rubrică

explicarea lor.

tarea elevilor, se desfășoa
ră dezbateri care contribuie 
la procesul educativ al ti
nerei generații. Astăzi are 
loc. la Școala generală nr. 
4, o nouă întîlnire a cărei 
temă este cunoașterea unor 
fenomene capricioase
naturii și

(T.S.)

realizată de 
MUSTAȚĂ
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„Spectacolul de gală“, 
o reușită totală

MINERUL LUPENI — 
OLIMPIA SATU MARE 
2—0 țl—0). Ultima partidă 
„acasă” din turul actualu
lui campionat a însemnat 
pentru divizionarii B din 
Vale o nouă confirmare că 
actuala echipă a minerilor 
din Lupeni este mult mai 
aproape de ceea ce — pe 
drept — suporterii echipei 
doresc. După ex-diviziona- 
rele A — U.T. Arad. _U“ 
Cluj-Napoca și C.S.M. Re
șița — iată că o nouă echipă 
călită prin focurile primei 
noastre divizii, recunoaște 
valoarea redutabilei echi
pe din Lupeni. Scorul de 
2—0 elimină din start ori
ce dubiu asupra învingă
toarei, doar uzanțele obli- 
gîndu-ne să urmărim firul 
desfășurării partidei de 
duminică, pe un teren, ca
re, deși curățat, impune 
deja fotbalului să se re
tragă, demn, pînă la... pri
măvară.

Filmul jocului nu diferă 
mult de cele ale meciu
rilor susținute acasă pînă 
acum de Minerul Lupeni. 
Atacurilor furibunde (încă 
din start) dar gîndite și 
bine organizate, oaspeții 
sint nevoiți să le opună o 
apărare aglomerată. Totuși, 
experiența competițională 
a echipei din Satu Mare, 
îi permite acesteia să de
clanșeze și contraatacuri 
care au pus în pericol poar
ta lui Lixandru. Apărarea 
gazdelor a acționat cu

REZULTATE TEHNI
CE: Rapid Arad — C.F.R. 
Caransebeș 2—1, Ind. Sîr- 
mei Cîmpia Turzii — Mi
nerul Motru 5—0, ,U“
Cluj-Napoca — Aurul 
Brad 4—1, C.F.R. Timi
șoara — U.T, Arad 1—0, 
Someșul Satu Mare —

CLASAMENTUL
1. „U“ Cluj-Napoca 16 11 0 5 36—12 22
2, C.S.M. Reșița 16 11 0 5 27—14 22
3. Politehnica Timișoara 16 9 2 5 38—19 20
4. Armătura Zalău 16 8 2 6 16—21 18
5. Minerul Lupeni 16 7 3 6 20—15 17
6. Ind. Sîrmei C. Turzii 16 8 1 7 20—16 17
7. Minerul Cavnic 16 8 0 8 26—22 16
8. Aurul Brad 16 7 2 7 28—28 16
9. C.F.R. Timișoara 16 8 0 8 24—27 16

10. Metalurgistul Cugir 16 6 3 7 22—22 15
11. U.T. Arad 16 7 1 8 20—23 15
12. Minerul Motru 16 7 1 8 20—25 15
13. Olimpia Satu Mare 16 7 0 9 29—25 14
14. Someșul Satu Mare 16 7 0 9 20—28 14
15. C.F.R. Caransebeș 16 7 0 9 16—38 14
16. Gloria Reșița 16 6 1 9 11—18 13
17. Rapid Arad 16 4 3 9 16—32 11
18. Steaua C.F.R. Cluj-N. 16 6 1 9 23—27 9

ETAPA VIITOARE (ul
tima, duminică 11 decem
brie): Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — C.F.R. Timi
șoara, Minerul Cavnic — 
C.S.M. Reșița, Minerul 
Motru — Armătura Za
lău, Aurul Brad — Some
șul Satu Mare, U.T. Arad

final de stagiune in campionatul municipal
După disputarea ultime

lor restanțe din cadrul 
campionatului municipal de 
fotbal al seniorilor ediția 
1983/1984, pe primul loc și 
campioană de toamnă este

1. Utilajul Petroșani
2. Sănătatea
3. I.C.P.M.C.

4. Spital Petrila
5. U.M. Petroșani
6. Minerul Dîlja

Merită subliniată preo
cuparea consiliilor asociați
ilor sportive de la Utila- 

calm, detașîndu-se mai a- 
les Chițac care, prin inter
vențiile sale sigure și pre
cise, a dat siguranță liniei 
defensive.

Treptat, treptat jocul se 
mută în terenul oaspeților, 
ocaziile se înmulțesc și tri
bunele încep să se mai... 
„dezghețe”. Pătrunderea lui 
Mușat (min. 15) încheiată 
cu un șut pe lingă poartă, 
ratarea aceluiași jucător 
(șut în bară de la... 3 me

Fotbal, divizia B

tr de la o minge trimisă 
acasă de un adversar) sau 
indecizia I ii Sălăjan (pres
tație sub nivelul valorii ca
re l-a consacrat) anunța 
parcă „furtuna” din minutul 
26. La un atac prelungit 
mingea este repusă de oas
peți, recuperează Mușat 
și centrează in careul mic. 
Șutul lui Voicu întîinește 
bara din stingă portarului 
Orosz, de unde ajunge la 
Leordean care șutează în... 
portar, abia respinsă de 
acesta mingea este trimisă 
în plasă de Ionel Popa, 
1—0. Golul vine dealtfel ca 
o recompensă firească pen
tru acest jucător care, pe 
orice teren ar juca, orice 
adversar ar avea în față, 
își etalează valoarea recu
noscută, cu prisosință.

Gloria Reșița 2—0, Armă
tura Zaiău — „Poli” Ti
mișoara 1—1, C.S.M. Re
șița — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoia 2—1, Meta
lurgistul Cugir — Minerul 
Cavnic 1—0, Minerul Lu
peni — Olimpia Satu Ma
re 2—0.

— „U” Cluj-Napoca,
C.F.R. Caransebeș — Mi
nerul Lupeni, Olimpia 
Satu Mare — Ind. Sîrmei 
Cîmpia Turzii, „Poli” Ti
mișoara — Rapid Arad, 
Gloria Reșița — Metalur
gistul Cugir.

echipa Utilajul Petroșani 
care din cele 5 partide sus
ținute a obținut tot atîtea 
victorii.

Iată clasamentul turului;

5 5 0 0 14— 6 10
5 3 11 10— 5 7
5 2 1 2 9—14 5
5 2 0 3 8— 9 4
5 113 6—11 3
5 0 1 4 2— 9 1

Jul și Sănătatea Petroșani 
precum și a conducerilor 
unităților I.C.P.M.C., U.M.

Chiar dacă ocazii de gol 
au mai fost în favoarea 
gazdelor, scorul rămîne ne
schimbat după încheierea 
primelor 45 de minute. A- 
bia în repriza a doua, sco
rul se modifică, în min. 70, 
cînd la șutul lui Mușat, 
portarul Orosz nu poate 
respinge decît pînă la Col- 
ceag, acestuia nerămînîn- 
d"-i decît simpla formali
tate de a înscrie de la 
5—6 metri.

La 2—0, oaspeții ies mai 
mult din apărare, crezînd 
că ultimele 20 de minute 
pot să mai schimbe, în 
favoarea lor, soarta parti
dei. Dar, cu Both (fostul 
jucător, pe banca antreno
rilor) cu Bolba lipsit de 
eficacitate, cu echipa ra
dical schimbată, față de 
Ltul care a jucat pe „sce
na” diviziei A, Olimpia nu 
poate face nimic în fața 
unei echipe care, din feri
cire, dovedește că acum re
prezentativa minerilor din 
Lupeni își merită din plin 
locul în cel de-al doilea 
eșalon fotbalistic al țării. 
Intrînd în iarnă echipa o- 
feră suporterilor ei o sa
tisfacție mult așteptată. To
tul este ca rezultatul să nu 
fie privit decît cu realism 
și... nu alt sentiment dău
nător. A arbitrat foarte bi
ne o brigadă din Capitală 
formată din Liviu Pantea, 
Emil Mitra și Florin Brîn- 
zoi.

Alexandru TĂTAR

FOTBAL, DIVIZIA A
REZULTATE TEHNI- — Corvinul Hunedoara 

.CE,: F.C. Olt — Univ. 2—1, C.S. Tîrgoviște — 
Craiova 0—1, F.C. Bihor Petrolul Ploiești 1—0, Ra-
— Chimia Rm. Vîlcea pid — Steaua 1—1, Du- 
4—1, Sportul studențesc nărea C.S.U. Galați —
— Dinamo 0—3, Politeh- S.C. Bacău 0—1, F.C. Bă
nică Iași — Jiul Petroșani ia Mare — F.C. Argeș 
4—0, A.S.A. Tg. Mureș 0—2.

CLASAMENTUL

Jiul — Dinamo, Steaua------- Dunărea C.S.U. Galați,
F.C. Baia Mare, S.C. Ba- F.C. Argeș — Politehnica 
cău — A.S.A. Tg. Mureș, Iași, Sportul studențesc 
Univ. Craiova — Rapid, — C.S. Tîrgoviște, F.C. 
Chimia Rm. Vîlcea — Pe- Bihor — F.C. Olt.

1. Steaua 14 9 2 3 23—10 20
2. Univ. Craiova 13 8 2 3 22—10 18
3. Politehnica Iași 14 6 6 2 16—10 18
4. F.C. Bihor 14 7 3 4 24—18 .17
5.' Dinamo 11 7 2 2 21— 8 16
6. Sportul studențesc 14 7 2 5 23—17 16
7. S.C. Bacău 14 7 2 5 14—18 16
8. AiS.A. Tg. Mureș 14 6 3 5 17—19 15
9. F.C. Baia Mare 14 5 4 5 16—20 14

10. Jiul 14 6 2 6 13—19 14
11.—12. Rapid 14 4 5 , 5 13—13 13
11.-12. F.C. Olt 14 4 5 ' 5 11—11 13
13. Corvinul 13 4 3 6 17—17 11
14, F.C. Argeș 13 5 1 7 15—17 11
15. Chimia' Rm. Vîlcea 14 4 3 7 15—24 11
16. C5. Tîrgoviște 14 2 5 7 10—19 9
17. Dunărea C.S.U. Galați 14 1 5 8 3—14 7
18. Petrolul 14 2 3 9 11—25 7

ETAPA VIITOARE: trolul Ploiești, Corvinul

Petroșani șl a Spitalului 
din Petrila pentru asigura
rea condițiilor necesare in 
vederea participării in a- 
cest campionat menit să 
angreneze tineretul intr -o 
competiție organizată. Să 
sperăm că in returul cam
pionatului și organele com
petente de la I.M. Dîlja vor 
sprijini mai mult echipa 
pentru a obține rezultate 
mai bune decît în prima 
parte a turului campiona
tului.

S. BALOI, 
C.M.E.KS. Petroșani

Oră de educație fizi
că în sala de sport.

Foto : Cristian ȘTEFAN

„Cupa României"
Sorții au hotărît ca echi

pa Jiul să susțină meciul 
„16“-imilor „Cupei Româ
niei” la fotbal în compania 
divizionarei B Armătura 
Zalău, care după 16 etape 
ocupă locul 4 în clasamen
tul seriei a IlI-a a diviziei 
B. Echipa de categorie in
ferioară fiind gazdă, 
miercuri, 7 decembrte, de 
la ora 13, Jiul Petroșani 
va juca la Zalău,

1

I

TELEX
ANKARA 5 (Ager- 

pres). — A patra edi
ție a Balcaniadei mas
culine de handbal s-a 
încheiat, la Ankara cu 
succesul reprezentati
vei României, clasată 
neînvinsă pe primul loc, 
cu 6 puncte. Pe locu
rile următoare s-au si
tuat selecționatele Iu
goslaviei — 4 puncte. 
Bulgariei — 1 punct 
și Turciei — 1 punct.

în meciul decisiv e- 
chipa României a în
vins cu 24—22 (12—10) 
formația Iugoslaviei.

FOTBAL, DIVIZIA G

învingătorii au rămas
cori genți la purtare

MINERUL PAROȘENI 
— MINERUL ANINOASA 
3—0 (2—0). Derbiurile lo
cale au farmecul lor, tra
diția amintește de întîlniri 
spectaculoase cu dese răs
turnări de situații. Pentru 
o astfel de confruntare se 
pregătiseră și puținii spec
tatori din tribunele stadio
nului din Vulcan. Minerii 
din Paroșeni și-au asigurat 
superioritatea pe tabela de 
marcaj după prima jumă
tate de oră, mai precis în 
min. 36, prin fundașul Pe
tra, care a reușit să mai 
înscrie o dată (65). în re
priza secundă virtualii în
vingători și-au propus să-și 
„desființeze” adversarii, to
nul actelor nesportive a 
fost dat de căpitanul echi
pei din Paroșeni, inginerul 
Maria. Exemplul său s-a 

dovedit „molipsitor”, pentru 
„croșeul” administrat unui 
adversar, Florescu a fost 
dat afară din teren. în „tu
nelul” stadionului am asis
tat apoi la o penibilă dis

til loc de scor fluviu, 
handicap minim

ușoară, dar metalur- 
au probat reale ca- 
tehmce prin lenea, 
Ion și Vasilc Marco.

MINERUL-ȘTIINȚA VUL
CAN — METALUL OȚE
LUL ROȘU 2—1 (2—0).
Se părea că, în ultima eta
pă a turului, combinata 
din Vulcan va avea o mi
siune 
.giștii 
lități 
frații
Primul gol ai partidei s-a 
înscris- în min. 17. în urma 
unoi lovituri de pedeapsă, 
acordată pentru fault asu
pra lui Cioreia. Cu două 
minute înainte de pauză, 
la o fază de mare specta
col, Topor a șutat în două 
rinduri cu capul, ultima 
oară Mărica s-a declarat 
învins.

La reluare, gazdele 
dominat copios, e 
tacurile lor s-au 
mai ales pe aripa 
fiindcă Iacov a 

au 
drept a- 
orientat 
dreaptă, 
evoluat

Lupte libere
A patra și ultima etapă a „Memorialului Covaci" 

de lupte libere, competiție tradițională a cadeților 
hunedoreni, nu a adus motive de satisfacție gazdelor 
(C.S.Ș. Deva) ci luptătorilor de la „Jiul” Petrila. Cu 
același număr de puncte (25), dar cu mai puține locuri 
1, C.S.Ș. Petroșani s-a clasat pe locul secund, fiind 
urmată de C.S.Ș. D. (23) și Constructorul Hunedoara. 
In clasamentul general, locul I pe echipe a revenit 
C.S.Ș.P. (13 puncte), secondată de „Jiul” Petrila (10), 
C.S.Ș.D. și Constructorul (cite 9). Din garnitura cîști- 
gătorilor antrenați de Vasile Făgaș, s-au remarcat C. 
Panaite (30 kg). Ionică Mihai (34), Eugen și Marius 
Văcăreanu (34 și 52), Dumitru Dolu (44), Gheorghe 
Răducu (48), Samir Biță (56) și P. Ceuță (75). (I. RED.)

pută pugilistică, între an
trenorul Benea — atenție 
profesor de educație fizică 
și sport — și elevul său. 
în fața unor astfel de ma
nifestări propunem trans
formarea secției de fotbal 
Minerul Paroșeni într-una 
de box, numai că și spor
tul cu mănuși se supune 
regulilor fair-play-ului. Spre 
final (85), fotbaliștii din 
Aninoasa au desăvîrșit în- 
frîngerea la scor de forfait, 
prin autogolul lui Dumi- 
traș, demonstrînd că lan
terna soșie nu se află, din 
întîmplare, în posesia lor.

Minerul Paroșeni : Coge
— Ispir, Maria,, Florescu, 
Petra — Pintea, Stanei 
(Sălăjan), I. Popescu (Gî- 
tan) — Lăzăroiu, B. Popes
cu, Bîrsan.

Minerul Aninoasa : Mun
tean — Popa, Faur (Irimuș), 
Haiduc, Dumitraș — Dozsa, 
Pocșan, Guran — I. Jenică 
(Szatmari), Arhip, Hădă-' 
rean.

șters. Introducerea lui Dra- 
goș a contribuit la înmul
țirea fazelor de gol, dar 
fostul jucător al Jiului și-a 
reglat prea multă vreme 
tirul. Și cum ocaziile rata
te se răzbună, în min. 52 
bănățenii au surprins ari
pa stingă a gazdelor de- 
busolată, C. Grigore a reu
șit să reducă din handi-, 
cap. Așadar, în loc de scor 
fluviu, fotbaliștii din Vul
can au trebuit să se mul
țumească cu o victorie la 
limită. Din rîndul lor. au 
avut o prestație bună Pos- 
telnicu, Cioreia, Topor și 
Chirițoiu.

Minerul-Știința : Oltea
na — Filip, Greu, Vădu
va, Postelnicu — Frățilă, 
Cioreia, Chirițoiu — Bar
bu, Topor, Iacov (Dragoș).

Ion VULPE

i
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FiLMESchimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Aii
i

Yata
Știri din țările socialiste>

Ali

RABAT 5 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului
Yata, secretar general al 
Partidului Progresului 
Socialismului din Maroc, 
călduroase felicitări. cu 
prilejul celei de-a 4b-a a- 
niversări a creării parti
dului, împreună cu cele 
mai bune urări de noi 
succese în activitatea vi
itoare.

Mulțumind. tovarășul 
Aii Yata a rugat să se

și

transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu calde 
urări de sănătate, precum 
și sentimentele sale de 
înaltă stimă, respect și a- 
preciere față de inițiative
le de înaltă răspundere 
revoluționară privind asi
gurarea păcii și securității 
internaționale.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Aii 
Vata a reprezentantului 
Partidului Comunist Ro
mân Ia festivități, tovară
șul Cornel OnescU, mem
bru al C.C. al P.C.R.

La Casablanca, au avu. 
Ioc festivitățile prilejuite 

de cea de-a 40-a aniversa
re a creării 
revoluționar 

muncitoare 
în cadrul 
populare, din 
tetului Central al 
dutai Progresului și 
lismuluî tovarășul 
Vata, secretar general 
partidului, a relevat 
larg drumul parcurs 
partid și activitatea sa, po
ziția partidului in proble
me internaționale.

partidului 
al clasei 

din Maroc, 
unei adunări 
partea Comi- 

Parti- 
Socia-

Ali 
al 
pe 
de

Manifestări peste hotare consacrate aniversării 
făuririi statului național unitar român

ROMA 5 (Agerpres). — 
în cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a 65-a a- 
niversări. a făuririi statu
lui național unitar român, 
la Centrul de artă și cer
cetări meridionale din 
Cosenza. prof. Ion. Dumi
tru Snagov, îutr-o confe
rință, a subliniat semnifi
cația evenimentului săr
bătorit, punind 
vidență faptul că < 
fost rezultatul 
maselor populare, < 
istorica adunare de 
ba Iulia, au hotărît uni
rea Transilvaniei cu țara.

Cu aceeași ocazie, au 
fost prezentate filmele do
cumentare „Alba Iulia” și 
„Izvoare veșnic vii", îar 
în holurile clădirii a fost 
organizată o expoziție do
cumentară de fotografii 
referitoare ia evenimentul 
sărbătorit șl refleetind rea
lizările obținute 
noastră îu anii 
țlei socialiste.

*
CIUDAD DE 

5 (Agerpres). — 
manifestărilor 
împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român, la Școa
la „Republica Socialistă • 
România" din Ciudad 
Mexico, a avut loc o 
nifestare culturală.

★
BRASILIA 5 (Agerpres). 

— în cadrul manil'estări- 
în 

65-a 
sta- 
ro-

mân, în orașul Sao Paolo 
a avut Ioc lansarea căiții 
„Scurtă istorie 
române", de Al.
cu.

Apărută la 
„Presenca", în 
cu Universitatea 
din Sao Paula, in. tradu
cerea prof. Olmar Guterres 
da Silveira, cartea este pre-

a limbii
Nrcules-

ed it ura 
colaborare 

federală.

în e- fațată de Silvio Ella, cel
acesta a mai renumit lingvist bra-
acțiunii zilian.
care, Ia ★
i 13 AI- WASHINGTON 5 (A-

gerpres). — tu continuarea 
manifestărilor organizate 
ia S.U.A. pentru marcarea 
aniversării a 65 de aui de 
la făurirea statului nația-

Bi
s-a

car- 
fost

65-a aniversări a 
statului național 
român in capitala 
zuelei la cinemateca 
țională, 
filmul „Nemuritorii11, 
acest prilej au fost 
dențiate principalele 
mente din lupta 
lui român pentru, 
pendență ți unitate 
oală, subliruindu-se 
seninătatea marelui 
niment dc Ia 1 Decembrie 
1918 în viața poporului 
român și pe plan interna
țional.

făuririi 
unitar 
Vene- 

na- 
a fost prezentat

Cu 
evi- 
tr.a- 

poporu- 
lixle- 

națio- 
in- 

eve-

de țara 
const r ne

MEXICO 
în cadrul 
consacrate

de
ma-

lor pentru marcarea 
Brazilia a celei de-a 
aniversări a formării 
tului național unitar

a-

MOSCOVA (Agcr- 
s). întreprinderea „E- 

■ ’ ^trosila" din Leningrad 
- r us ia punct un geriera- 
. H care funcționează pe 
baza efectului supercon- 
ductibilității metalelor la 
temperaturi apropiate de 
zero absolut — scrie
genția TASS. Noul tip de 
generator va avea o pu
tere de 300 MW șl un 
coeficient al sarcinii utile 
de 99,5 la sută. Cel mai 
mare crioturbogenerator 
construit de întreprinderea 
din Leningrad are o pute
re de 20 MW și el func
ționează în prezent expe
rimental.

în cadrul 
„Elektrosila" 
o instalație 
rimentarea crioturbogene- 
ratoarelor cu o 
pînă la două 
KW.

întreprinderii 
s-a construit 
pentru expe-

putere de 
milioane

(Agerpres). 
transmU

★
BELGRAD 

După cum 
te agenția Taniug, la Bai-
na Bașta a intrat in func
țiune o nouă fabrică de 
rulmenți, important c- 
biectiv al industriei iugo
slave constructoare de 
mașini. Capacitatea anuală 
de producție a uzinei es
te de 270 milioane de 
rulmenți, care vor fi li
vrați industriei automo
bilelor și altor ramuri ale 
industriei naționale. Prin 
intrarea în funcțiune a U- 
zinei, Iugoslavia tși va 
putea satisface în măsură 
importantă, din producție

mare

(Ager-
1981—

proprie, cea mai 
parte de rulmenți.

★
II A VANA 

preș). în cincinalul
1985, totalul investițiilor 
destinate dezvoltării in
dustriei ușoare cnbaneze 
se ridică la 385 milioane 
pesos. La începutul aces
tui cincinal, sistemul Mi
nisterului Industriei U- 
șoare cuprindea t>7 uniuni 
industriale și 511 întreprin
deri. iar volumul produc- 
țrei-marfă a fost de 776,6 
milioane pesos. Printre o- 
bicctîvele principale 
acestui cincinal se 
combinatul textil de 
Santiago de Cuba, 
urmează să fie adus 
capacitatea proiectată de 
80 milioane mc țesături 
anual, și extinderea ca
pacității întreprinderilor 
existente, reconstruirea și 
modernizarea lor. Totoda
tă, la Havana se va cons
trui o fabrică cu o capa
citate de 
anual.

15 000 tone

ale 
arsă 

Ia 
care 

la

fire

IIANOI 
sudul R.S.

In 
s-a 
re-
A-

★
(Agerpres).
Vietnam 

încheiat campania de 
coltare a cerealelor,
nul acesta • s-a înregistrat 
o recoltă de orez cu 
100 tone mai mare decît 
cea din anul trecut. Rea
lizarea ei s-a datorat fo
losirii pe scară largă de 
către cooperativele agri
cole dîn regiune a celor 
mai noi metode agroteh
nice puse la pttnct de spe
cialiști vietnamezi.

I 
I 
I 
I

I

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Apașii, Unirea: 
Amnezia.

LONEA : Șatra.
'XNINOASA : Tran

sportul.
VULCAN — 

rul: Cascadorul
LUPENI —

Casa visurilor.
UR1CANI :

în Arabia.

Lnceafă- 
Hooper.

Cultural:

Aventură

TV.
15,00
15,05

1.5,15

15,30

16,00

16,2'4
16,30

20,00

20,20

20,45

21.55
22,15

ai Festi- 
riațional 

Româ-

finlande-

Telex.
La urcați 
valului 
„Cîntarea 
niei".
Imagini

ze.
Amfiteatru studen

țesc.
Agrozootehnia De 

înțelesul tuturor 
(parțial color). 
Desene animate, 
închiderea 
mutai.
Telejurnal 
color).
Panoramic 

mic.
Teatru 
„Prima 
luni", 
de Ilie 
mașnea.
Premieră pe tară, 
(color).
Partea 1.
Oameni de luptă.
Tezaur folelorie.
Telejurnal (parțial 
color).
închiderea progra
mului.

progra-

(parțial

econo-

TV : 
zi a ultimei

Ștefan Do-

nai unitar îomâu. la 
blioteca Congresului 
descltis o expoziție de 
te românească- Au 
expuse numeroase cărți de 
istorie, de cultură, știință șl 
artă românească, cave Ur
mează să rSraîsă în co
lecțiile bibliotecii. Ua loc 
central îre expoziție îl o- 

reprexen- 
social- 
te ce- 
opera 

tovarășului

cupă lucrările 1 
tative cu caracter 
politic, între care 
marcă volume din 
și activitatea 
Nicolae Ccaușescu.

La sediul Ambasadei a 
și deschidereaavut loc

expoziției documentare de 
fotografii
lupta poporului român pen
tru unitate și independen
ță națională", vizionată de 
un numeros public.

★
CARACAS 5 (Agerpres). 

— Cu prilejul celei de-a

„Momente din

Agendă energetică LOTO
MOSCOVA (Agerpres). 

Energeticiesui sovietici a» 
început elaborarea uoui 
program de construcție a 
unor centrale electrice so
lare din. a treia generație. 
La acestea se folosește me
toda termochiinică de 
transformare a energiei 
solare în energie termică. 
Calculele preliminare ara
tă că aplicarea noii me
tode are o eficiență econo
mică mult mai mare de
cît la centralele electrice 
solare din prima și a do
ua generație. în princi
piu, la aceste unități e- 
nergetice razele solare 

'captate cu ajutorul oglin
zilor încălzesc un reactor 
chimic în interiorul căruia 
metanul și acidul carbonic 
se transformă, în prezența 
catalizatorilor, în gaz de 
sinteză. Aceasta oferă po
sibilitatea consumării ga-

zului 
timp 
cerul

ca agent termic pe 
de noapte sau cinci 
este înnourat.

★
ABU DHABI (Agerpres). 

—- Localitatea Djabal, din 
Emiratul Dubai, va fi îhî- 
minati cu ajutorul instala
țiilor care captează ener
gia solară, relatează agen
țiile de presă. Ua turn 
înalt de 45 de metri, do
tat cu celule fotovoltaicc, 
care transformă lumina 
Soarelui în energie elec
trică și o înmagazinează 
în baterii, va ilumina, cu 
ajutorul unor becuri puter
nice. zona din jurul turnu
lui pe o mare distanță.

★
JAKARTA (Agerpres) 

— Un proiect de utilizare 
a energiei geotermice în 
scopul producerii energiei

electrice este în curs de 
realizare în localitatea in
doneziana Gunung Salak, 
situată la circa 120 kilo
metri sud de Jakarta, 
prezent, se lucrează la 
tarea apelor termale 
forarea unor sonde și 
liza rea elementelor de in
frastructură. Centrala, cu 
o putere de IIO MW, ur
mează să devină operațio
nală în anul 1987.

în 
c.ap- 
prin 
rea-

I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Numerele extrase la 
tragerea „Loto 2“ din 4 
decembrie 1983;

Extragerea 
49, 44.

Extragerea 
70, 54, 22.

Extragerea
42. 43, 30.

Fond total
492 699 lei.

I : 53, 69,

a

a

de

Il-a : 24.

lll-a : 4,

cîștiguri:

Mica publicitate

CALENDAR SĂPTÂMfNAL
6 decembrie
— Proclamarea independenței Finlandei (1917). Săr

bătoare națională.
— La Managua (Nicaragua) se deschide reuniunea 

reprezentanților organismelor și organizațiilor 
neguvernamentale din America Latină, consacra
tă analizei evoluției situației economice și mă
surilor necesare impulsionării cooperării econo
mice in regiune.

— La Dhaka (Bangladesh) se deschide a 14-a con
ferință a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Organizației Conferinței Islamice.

— Se deschide, la Biuxelles, conferința miniștrilor 
apărării ai țărilor membre ale NATO.

7 decembrie
— Proclamarea independenței Republicii Coasta 

de Fildeș (I960). Sărbătoare națională.
— La Geneva se deschide conferința ministerială a 

OPEC.
— La Beijing au loc, timp de 

biri chino-britanice privind 
Kongulul.

— între 7 și 9 decembrie are loc 
bia, reuniunea miniștrilor de

două zile, 
problema

con vor- 
Hong-

Colum-la Caii, in
_________ . externe al țărilor 

rnembie ale Pactului Amazonic (Brazilia, Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname și 
Venezuela).

— La Washington are loc o intîlnire a președintelui 
Reagan cu regele Birendra al Nepalului.

8 decembrie
— Sesiunea de toamnă a Consiliului Atlanticului de

Nord (miniștrii de externe ai țărilor membre ale 
NATO) are loc timp dc două zile la Bruxelles, 
decembrie

Ziua independenței Republicii Unite Tanzania 
(1961). Sărbătoare națională.
S-a născut Dolores Jbarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania (1895).

— Intîlnire, la Bruxelles, S.U.A. — C.E.E.
— Ia Argentina sosesc în vizite oficiale' președin

tele Ecuadorului, Osvaldo Hurtado Larrea, 
președintele Venezuelci, Luis

10 decembrie
— In R.P Angola a fost creată 

pentru Eliberarea Angolei — 
la 10 decembrie 1977, in 
Muncii.

— Instalarea oficială a noului președinte al Argen
tinei, Râul Alfonsin.

— Intîlnire. ta Tunis, între președintele Bourguiba 
și secretarul de stat al S U.A., George Shultz.

— Se sărbătorește știuta drepturilor omului". La 
10 decembrie 1948 Adunarea Generală a O.N.U.’" 
a adoptat „Declarația universală a drepturilor 
omului'', zi marcată din 1950. (35 de ani).

11 decembrie
Proclamarea, în 1958, a Republicii Volta Supe
rioară. Sărbătoare națională.

— La Rabat au Ioc convorbiri între regele Hassan 
al 11-lea și secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz.

I 
I
I

PIERDUT legitimație de 
serviciu cu nr. 580.3, eli
berată de C.M.V.J. pe nu
mele Boja Ștefan. O de
clar nulă. (1423)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Galxrr 
Sorin, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1424)

PIERDUT 
serviciu pe 
cilă Dorin.
I.U.M. Petroșani, 
clar nulă.- (1425)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) ’ nr. 
2469, eliberată de Ins*i-

legitimație de 
numele 
eliberată

O

Hăn- 
de 

de-

9

Și
Herrera Campins.

Mi șea rea Populară
1956, transformată,

M.P.L.A. — Partidul

i 
i

I 
I 
J

REDACȚIA Șl ADM1N1S1 RAȚIA: Petroșani, str. N. Bălcescu

ANUNȚURI

tutui de mine Petroșani 
O declar nulă. (1426)

PIERDUT legi iraație de 
serviciu pe numele Ma
rinescu Gheorghe 
eliberată de 
tehr. O 
(1427)

PIERDUT 
absolvire a 8 clase, pe nu
mele Manda Rada, elibe
rată de Școala generală 
nr. 6 Petroșani in anul 
1978. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Guz
man Mar.uei, eliberată de 
LP.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (1432)

DE FAMILIE

Florin,
IM. Bărbă- 

declar nulă.

diplomă de

SOȚIA Reghîna, fiii Feri, Zoii și rudele, anun
ță cu adîncă durere dispariția celui care a fost un 
bun soț, lată și socru

KALMAN FRANCISC
Mulțumim tuturor celor care au fost alături de 

noi prin prezență și flori. ■ (1429)

PASTRlNDU-1 neștearsă memoria, amintim că 
se împlinesc do: ani de la despărțirea de iubitul 
nostru soț, tată, socru și bunic

MUNGENAST NANDOR
(1430)

FAMILIILE Muștean, Man, mulțumesc tuturor 
acelora rare au fost alături de noi cu prezență, flori, 
telefoane, la încercarea grea pricinuită de dispari
ția celui care a fost bunul nostru tată

MAN LAZAR
(1433)

2, telefoane «1662 (secretariat), 41663, 42464 (secții). lll’ARULi Tipografia Petroșani, sU. N. Bâlescu 2.


