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în ziarul de azi
• Recuperare, recondiționare, refolosi-

i re : Preocupări constante, acțiuni eficiente.
® Secvențe culturale.
® Vă informăm.

(In pag. a 2-a)

SPORT
• Fotbal, divizia B, seria a IlI-a: De la ț 

î mediocru la magnific.
® Fotbal, divizia C 8 : Victorie confor-

i tabilă și... un val de ratări.
® Rugby, divizia A : Repriza a doua a 

j fost decisivă.
® Campionatele mondiale de gimnasti- ț 

i că de la Montreal.
(In pag. a 3-a)

ȚĂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

Ruinai cînd sarcinile de plan vor fi 
realizate integral se poate spune câ 
fiecare șl-a făcut datoria pe deplin

Prima decadă a lunii 
noiembrie. Rezultatele 
obținute în această pe
rioadă scot în evidență o 
activitate mai susținută 
în ceea ce privește creș
terea producției de căr
bune extras, mai ales Ia 
colectivele miniere ale 
întreprinderilor Paro- 
șeni și Lonea. Cu cele 
4420 tone de cărbune ex
trase suplimentar sarci
nilor planificate pentru 
prima decadă a 
lunii noiembrie, 
minerii de la Paro- 
șeni se situează pe un bi
nemeritat loc I în între
cerea pentru mai mult 
cărbune între întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului. Lor le urmează 

' minerii de la I.M. Lonea 
care, chiar dacă nu au 
decît o depășire de 100 
tone de cărbune, trebuie< ____

\^o(ie

Cu măsuri doar pe hirtie, 
situația nu se îmbunătățește

„Cam 80 la sută din 
problema calității cărbu
nelui depinde de condiți
ile tectonice ale zăcămîn- 
tului, care este variat sau 
cu intercalații de piatră — 
ne spune sing. Mariana 
Bunzac, din cadrul com
partimentului CTC al mi
nei, deoarece 70 la sută 
din cărbune se taie meca
nizat, doar în abatajele 
cameră se mai poate ale
ge clasa plus 80 mm“.

Prin urmare, tema a- 
bordată la I.M. Lupeni este 
cea a calității cărbunelui. 
Chestiune care continuă 
să fie o problemă. Intr-a
devăr, în septembrie și oc
tombrie — ca să ne refe
rim doar la două luni —, 
la cenușă s-a înregistrat 
o depășire de 6 puncte la 
cărbunele extras prin ga
leria de coastă și de peste 
20 puncte la cel din stra
tul 15. Doar calitatea căr
bunelui evacuat prin pu
țul principal cu scliip se 
apropie întrucîtva de cea 
planificată. Dar și aici e- 

r. —......................................................
Cu principalii indicatori depășiți
La încheierea a zece luni din acest an, colecti- 

; vul de oameni ai muncii din cadrul IPSRUEEM Pe- 
ț troșani raportează rezultate de seamă in activitatea 
■: de producție.

După cum ne informa economistul Adrian To- 
ș dor, din cadrul compartimentului de planificare al 
i întreprinderii, la producția marfă s-a înregistrat o 
i depășire de 25 053 mii lei, iar la producția globală 
î plusul se cifrează la 20 847 mii lei.

In aceeași perioadă, au fost fabricați, suplimen- 
■ tar planului, peste 4000 stîipi hidraulici de abataj. 
| (Gh. O.)

ținut cont de faptul că 
folosesc în mod deosebit 
tehnologiile clasice, me
rită cu atît mai mult a- 
precieri pozitive, mai ales 
pentru ritmicitatea rea
lizărilor și constanța de
pășirilor. La „un pas“ de 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan sta
bilite pentru prima de
cadă a lunii noiembrie 
se află și colectivul mi
nei Bărbăteni, acest 
„pas“ nu reprezintă dc- 
cît un minus... de 52 to
ne de cărbune. Mai pot 
fi evidențiați, pentru re
zultatele înregistrate, mi
nerii întreprinderilor Lu
peni și Dîlja, chiar dacă 
acestea nu se ridică, la 
fel ca în cazul minei 
Bărbăteni, la nivelul sar
cinilor planificate, dar o 
proporție de îndeplinire 
a acestora de 93,2 la su

xistă loc pentru mai bine.
Motive pentru neînca- 

drarea în norma de calita
te sînt. Și încă destule. 
Ni se precizează obiectiv. 
In panoul 3, stratul 3, bloc 
II, sectorul I, de exem
plu, există o intercalație 
de steril pe întreaga înăl
țime a lucrării. Abatajul 
frontal nr. 1—3 din cadrul 
sectorului V se confruntă 
și el cu o situație similară: 
o intercalație de steril cu 
o grosime de 2,4—2,5 m. 
Menționăm, aceste sectoa
re evacuează producția 
pe galeria de coastă. Tot 
cu o intercalație de steril, 
de peste 20 la sută, are 
probleme și abatajul fron
tal din panoul zero, bloc 
IV, stratul 15. Desigur, nu 
contestăm faptul 
că aceste condi
ții tectonice se repercutea
ză negativ asupra calității 
cărbunelui. Care sînt însă 
măsurile ce s-au luat 7

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a) 

tă și, respectiv, 92,1 la 
sută, le apropie foarte 
mult de realizarea sar
cinilor lunare planificate.

Continuă să se afle în- 
tr-o situație destul de 
gravă întreprinderile mi
niere Petrila (74,0 la su
tă proporție de îndepli
nire a planului) și Uri- 
cani (75,9 la sută), ca de 
altfel și Exploatarea de 
cariere Cîmpu lui Neag 
cu 71,8 la sută, procent 
de îndeplinire a sarcini
lor planificate.

Față de o astfel de si
tuație, simțitor îmbună
tățită față de perioadele 
imediat anterioare, se 
impune totuși o mai pu
ternică mobilizare a tu
turor colectivelor de oa
meni ai muncii pentru o 
continuă creștere a pro
ducției de cărbune extras.

Dorin GHEȚA

In cadru) brigăzii conduse de Andrei Antal (sec
torul II — I.M. Lonea) lucrează, cu bune rezulta
te, schimbul condus de Mihai Boda. Iată-1 alături 
de sing. Iosa Dobre, conducătorul schimbului, și 
un ortac. Foto: Al. TATAR

Din nou pe drumurile publice
A

Am reeditat, vineri, 8 
noiembrie a.c., raidul nos
tru pe teme de circulație 
rutieră pentru a urmări 
cum se desfășoară a- 
ceasta pe raza orașelor 
Lupeni și Vulcan. Spri
jiniți de subofițerii de 
miliție pit Valentin Che- 
troiu și serg. major Gheor- 
ghe Catargiu, am reținut 
următoarele aspecte.

COMODITATEA IN... 
DOUA IPOSTAZE ! Oprit 
la control, autoturismul 
32 B 904 (Energoinontaj) 
ne dezvăluie un tip., sen-

La turbina nr. 2 (U.E. Paroșeni), care livrează energie electrică și termi
că, operatoarea Marincla Ion și șeful de tură Alexandru Csato verifică insta
lațiile de măsurare. Foto: Alexandru TATAR

ECONOMII DE ENERGIE 
ELECTRICĂ

Răspunzînd imperativu
lui actual privind încadra
rea strictă în cotele de 
consum planificate și rea
lizarea de economii la 
acest important capitol pe 
care-1 reprezintă energia 
electrică, oamenii mun
cii de la I.U.M. Petroșani 
au economisit, în luna oc
tombrie, o cantitate de e- 
nergie electrică cifrată la 
346 MWh. (Gh.O.)

sibil în persoana condu
cătorului auto care îl ia 
„tare" pe agentul de cir
culație s „Ce aveți d-le, 
să mă opriți la ora as
ta ?“ (ora 7,10 — n.n.). 
Chiar așa, de ce să-i de
ranjeze cursa în... gol, 
cînd pentru el nu con
tează volumul... risipei ! 
Comoditatea este apana
jul șoferului Francisc

Post fix la U.E. Paroșeni

Energia, problemă a noastră, a tuturor

Parametrii stabiliți pentru 
sezonul rece au fost atinși

V

La ora cînd citiți aceste 
rînduri, Uzina Electrică 
Paroșeni a atins parame
trii stabiliți pentru pe- 
rioâda de iarnă, ba mai 
mult, energia electrică 
produsă s-a ridicat la 
160—170 MW, cu 10—20 
MW peste sarcinile plani
ficate pentru sezonul rece.

Atingerea acestor para
metri a fost posibilă în 
urma eforturilor depuse 
de toate cele șase șantiere 
care au colaborat la fina
lizarea lucrărilor de repa
rații capitale și de moder
nizare la cazanul nr. 1, a- 
ferent grupului de 3 x 50 
MW, la care duminică noap
tea la ora 23,30 au fost a- 
prinse focurile, iar astă 
noapte acesta a fost cu
plat la rețea și grupul pro
duce la întreaga capacitate.

Pentru pornirea cazanu
lui, echipele conduse de 
Andrei Vaida, Ioșa Glicor- 
ghe, Blatislav Ijak, Emil 
Tripa, Iano.ș Ioncuț, de la 
ACMRUE Deva — brigada

care are numărul 
înmatriculare ili- 

pentru că — zice
„mă scol devreme 
am cum să mai a-

(?!) 
ALB ?!
Ciocan

Nagy 
de 
zibil, 
el — 
și nu
ranjez mașina..."

CURSE IN...
Pentru Dumitru
(31 B 3459), obligativita
tea completării foii de 
parcurs nu este clară 
din moment ce ne-o pre- 

Paroșeni — coordonate și în
drumate de ing. Petru Po
lak și maistrul Aurel A- 
runcuteanu, au lucrat în 
ultimele zile ale săptămî- 
nii trecute, fără întrerupe
re, în schimburi prelungite 
pentru refacerea mantalei 
metalice. Zi și noapte su
dorii din aceste echipe 
s-au aflat la datorie. De 
munca lor depindea, de 
fapt, finalizarea lucrărilor 
la acest cazan și, deci, por
nirea lui la termenele pre
văzute. Obiectivul priori
tar în această săptămînă 
este asigurarea unei mai 
mari fiabilități pe fluxul 
de alimentare cu cărbune 
a focarelor cazanului ener
getic. In acest scop se fi
nalizează lucrările de pu
nere în funcțiune a noilor 
sisteme de preparare a 
prafului de cărbune, care 
beneficiază de soluții teh
nice moderne adaptate in-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

zintă... în alb ! Probabil 
din cauza aceasta i-au 
trebuit mai mult de... 5
(cinci)- minute să o gă
sească I Nedumerirea 
noastră are acoperire și 
în cazul autocamionului 
ITA, 31 HD 6544. Con
ducătorul auto vrea să 
ne convingă că merge 
la Vîscoza, dar în foaia 
de parcurs scrie... orice, 
numai așa ceva nu I In 
plus, stopul de frînă nu

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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Preocupări constante, acțiuni eficiente
Acțiune deosebit de im

portantă pentru econo
mia noastră națională, 
prin conținutul ei pro
fund patriotic, recupera
rea, recondiționarea și 
rcfolosirea materialelor, 
pieselor de schimb 
subansamblelor a 
un puternic ecou în 
durile organizației 
nr. 6, atelierul de 
sport, din 
rației “ 
fiind de semnificația 
importanța 
țiuni, 
ristic 
organizației 
trecut la 
măsurilor 
cest domeniu, 
transpunerii în viață a 
acestor măsuri este dată 
în cifre care demonstrea
ză elocvent preocuparea 
constantă a tinerilor din 
cadrul atelierului pentru 
recuperarea reintro-

și 
găsit 
rîn- 

UTC 
tran-

cadrul prepa- 
Petrila. Convinși 

și 
i acestei ac- 

cu elanul caracte- 
vîrstei, uteciștii 

amintite au 
materializarea 

stabilite în a- 
Eficiența 

viață

ducerea în circuitul e- 
conomie a materialelor 
refolosibile. Pe scurt, s-au 
colectat 712 tone 
vechi, 56 tone de 
o tonă cupru, 130 
plumb și 600 kg de 
In aceste cantități

fier 
fontă, 

kg 
sticlă.

sînt

Recuperare
•/KOHMTIOKfcRE 

I^EFOLOSIRE

II

incorporate ore și zile de 
acțiuni patriotice puse m 
slujba îndeplinirii aces- 

. toi importante sarcini 
care revine tineretului — 
recuperarea materii 
refolosibile. Intre 
care s-au evidențiat
mod deosebit în cadrul 
acțiunilor inițiate de Or
ganizația UTC se numă
ră tinerii : Emil Podar, 
Liviu Marian. Haszi A- 
lexandru, Nagy Viorel,

cei
în

Gabriel Văduva, Ion Do- 
roftei, Viorel Țanțoș 
Mircea Cîmpeanu.

In permanență, alături 
de tinerii organizației, 
s-a aflat secretarul aces
teia, Petru Pavel, care 
și-a demonstrat talentul 
de bun organizator și, în 
același timp, constituind 
un exemplu mobilizator 
pentru toți cei care au 
desfășurat o muncă sus
ținută pentru colectarea 
materialelor refolosibile.

Dorința lor, a tuturor 
tinerilor din organizația 
nr. 6, este de a-și înde
plini planul economic pe 
anul 1985 și să-și depă
șească angajamentele a- 
sumate, contribuind ast
fel la sporirea cantități
lor de materiale refolo
sibile destinate indus
triei, economiei noastre 
naționale.

și

Agripina Postolacl 
absolventă a primei 
moții a cursului de califi
care de la întreprinderea 
de tricotaje Petroșani — 
una dintre muncitoarele de 
bază ale întreprinderii.

Secventea culturale
PREMIERĂ TEATRALA

O nouă lucrare din 
dramaturgia universală va 
putea fi vizionată astăzi, 
începînd cu ora 19, 
premieră, la Teatrul 
stat. Este vorba de 
media „Nevastă de
zie" de Kostas Asima- 
kopoulos, montată în re

în 
de 

co- 
oca-

gia lui Nicolac Gherghe. 
Din distribuție fac parte 
Gabriela Bellu (debut), 
Theodor Marinescu, Flo
rin Plaur, Doru Zamfi- 
rescu, Margareta Boghiu, 
Rozmarin Delica. Sce
nografia este semnată de 
Aurel Florea.

SAPTAMINA cărții in valea jiului

Ieri, la I.M. Livezeni a avut loc prima mani
festare din cadrul „Săptămînii cărții în Valea Jiu
lui”, grupaj de acțiuni organizat sub egida Comite
tului municipal de cultură și educație socialistă si 
a Bibliotecii municipale. Pe parcursul celor șapte 
zile vor avea loc dezbateri, întîlniri cu cititorii pe 
probleme de literatură românească contemporană, 
un simpozion omagial „Nicolae Labiș", manifestări 
la care Voi’ participa, ca invitați cadre didactice, 
alți specialiști din domeniul limbii și literaturii ro
mâne.

Gheorghe ACHIREI, 
Preparația Petrila

Instantaneu din cadrul magazinului de tricotaje, situat la etajul noii piețe 
agroalimentare din orașul Vulcan. Foto: Șt. NEMECSEK

Cu măsuri doar pa hirtie, 
situația nu sa
(Urmare din pagina l>

Turneu artistic

EXPOZIȚIE FILATELICA
• IN CADRUL CERCU

RILOR 
MINT
LOGIC U.T.C., luna aceas
ta se va dezbate tema a 
IlI-a, intitulată: „înarma
rea tinerilor cu teoria 
luptei revoluționare a 
partidului, pregătirea pen
tru muncă și viață a tine
rei generații — obiectiv 
permanent al activității 
politico-educative de partid 
și al organizației revolu
ționare de tineret". Biblio
grafia pentru această te
mă este cea recomandată 
în cadrul instruirii pro
pagandiștilor învățămîn- 
tului politico-ideologic 
U.T.C. (G.C.)

de invăta-
POLITICO-IDEO-

a 
Petro- 

Co- 
de

La Casa de cultură 
sindicatelor din 
șani, în organizarea 
mitetului municipal
cultură și educație socia
listă, a Comitetului mu
nicipal U.T.C., a filialei 
Hunedoara — Deva a A- 
sociației filateliștilor din 
R.S.R. și a cercului fila
telic „Minerul" din Pe
troșani, s-a deschis expo
ziția filatelică județeană • 
dedicată „Anului Inter
național al Tineretului".

Expun filateliști 
județ, tineri între 9 
24 de ani, muncitori, 
levi, studenți, cadre 
pregătire superioară.

din
Și
e-
cu

Cele peste 50 de pa
nouri abordează o tema
tică variată, mergînd de 
la evenimentele istorice, 
la panouri dedicate eco- > 
noniiei naționale sau pa
nouri de cultură genera
lă (artă populară, artă 
plastică, sport, aeronau
tică).

Diplomele în rang de 
medalie acordate de ju
riu 
tea expoziției, cele 
participări 
le și una 
monstrînd 
cative ale

au evidențiat calita-
15 

(14 individua- 
colectivă), dc- 
valențele edu- 
filateliei.

H. ALEXANDRESCU

„Din luna septembrie a 
crescut ponderea produc
ției aduse pe puțul princi
pal cu schip, ne relatează 
interlocutoarea. Apoi s-a 
asigurat și o plasare opti
mă de personal pe fiecare 
schimb, la benzile de clau- 
baj de sub instalația Trom- 
mel-concasor“. Cam la mo
dul general răspunsul.

Solicităm programul de 
măsuri pentru îmbunătă
țirea calității pe 1985. La 
punctul nr. 1 citim : „La 
abatajul cameră din stra
tul 3. blocul II, stratul 3, 
bloc V, sterilul se va de
pozita pe poditură și va fi 
preluat zilnic 
maiștri mineri 
în cartea de 
decadal va fi 
topograful de 
că respectiva 
fi stat permanent în aten
ția celor vizați, poate 
nu s-ar 
nușă de 
sută cît 
lunile ă 
ale anului la cărbunele e- 
vacuat prin galeria de 
coastă. „Se va plasa efec
tivul necesar activității, de 
claubaj la puțul 1 Est cu 
două posturi pe schimb,

recu- 
punct nu 
sterilului, 

invocat
lipsă de

inițiativele

in această săptămînă, for
mația „Acustic" a Casei de 
cultură din Petroșani și 
solistul Dan Spătaru vor 
întreprinde un turneu ar
tistic în localitățile 
Jiului. Spectacolele 
avea loc după cum urmea
ză : astăzi — la clubul din 
Vulcan, mîine — la clubul 
din Lupeni, joi și sîmbătă 
la Petroșani. Spectacolul 
de sîmbătă (ora 20), este 
„cedat" studenților de la 
I.M.P. (Al. H.)

Văii 
vor

Parametrii stabiliți pentru 
rece au fost atinșisezonul

ai utilajelor 
energetic.
și probele 
demonstrează 

va

de către 
și evidențiat 
raport, 
preluat 
sector’1, 
măsură

iar 
de 

Da- 
ar

că 
ce

la 
în 

și a zecea

fi ajuns la o 
peste 48 și 50 
s-a înregistrat 
noua

imbunătăhste
T *

pentru producția din ca
riera Sud și stratul 15". A- 
ceastă măsură, a treia în 
ordine din planul întocmit, 
a rămas doar pe hîrtie. Am 
mai scris și cu alte ocazii, 
o repetăm și acum, iar cea 
cu care discutăm 
noaște : la acest 
se face alegerea 
De ce ? Motivul 
și în alte dăți : 
personal.

Lăudabile
privind reducerea umidită
ții cărbunelui. Ni s-a 
vorbit, la I.M. Lupeni, des
pre realizarea unui sistem 
de colectare a apelor prin 
conducte de la orizontul 
360—300 și orientarea lor 
spre stația de pompe de 
la orizontul 300. Desigur, 
acest lucru nu poate decît 
să influențeze favorabil 
litatea cărbunelui.

Nu trebuie însă uitat 
celălalt aspect, care tot 
calitate ține: procentul 
cenușă admis. Măsuri 
constatat că există, 
trebuie însă transpuse 
practică. Pentru că,
cum se prezintă situația la 
Lupeni, oricît de bune ar 
fi măsurile, la stadiul în 
care sînt. ele rămîn niște 
simple măsuri.

dicilor tehnici 
acestui bloc

Calculele 
tehnologice
că în felul acesta se 
putea obține o funcționare 
in sarcină, pe bază de
cărbune, în proporție de
peste 90 la sulă. Acest in
dicator reprezintă încunu-

narea eforturilor depuse în 
cuprinsul acestui program 
complex de modernizare a 
.cazanului nr. 1, program 
care vizează creșterea can
tității dc energie electrică 
produsă pe bază de căr
bune.

Lucrările executate pînă 
în prezent, în premieră la 
Uzina Electrică Paro.șeni, 
dau garanția că și moder-

nizările prevăzute pentru 
celelalte două cazane ale 
grupului de 3 x 50 MW vor 
fi finalizate conform gra
ficelor stabilite, încadrîn- 
du-se totodată în parame
trii de calitate care au 
constituit elementele esen
țiale la realizarea luci ari
lor de modernizare de la 
cazanul nr. 1.

...

în căutarea timpului pierdut și a carburanților risipiți !

ca-

Și 
de 
de 

a m 
Ele 
în 

așa

funcționează pe nici o 
parte, circulația autove
hiculului fiind un verita
bil pericol pentru ceilalți 
participanți la traficul ru
tier.

i

L

LA BRAȚ CU... MIN
CH IN A. Nicu Lazăr este 
un specialist al... min
ciunii. Nu poate prezenta 
certificatul de înmatri
culare al mașinii (31 HD 
6853) — AU TL — pen
tru că „este la tovarășul 
Stoica". In realitate este

reținut de org; 
miliție pentru... 
periculoasă 
băm de ce 
de parcurs, 
„aseară nu 
duce mașina la garaj, că 
am rămas fără motorină. 
Acum mă duc să iau foa
ia...". In realitate, ; 
cat la domiciliu. In 
fot fără foaie de 
curs circulă și Stan 
(31 DI 9666) cu o 
dubă care consumă 
til carburanții. De ce nu 
are foaie ? Pentru că „a-

! II între- 
nu arc foaie 
Ne răspunde: 

am mai putut

a par- 
) rest..

par- 
Rusu 
auto- 
inu-

seară a 
tul mai

NEREGULA TOT... NE
REGULA RAMINE. Ma
rin Godeanu (31 PH 8013) 
circulă cu autovehiculul 
de categoria D. Circulă 
corect, mașina este în 
regulă. Numai că șoferul 
are permis pentru auto
vehicule de categoria... 
„C“. De ce circulă totuși 
așa ? „Pentru că Ia noi 
la unitate nu sînt șoferi 
destui...". Acest lucru însă 
nu-1 absolvă de greșeală. 
Și nici pe cei ce o încu
rajează, obligîndu-1 pe

M.G. să contravină re
glementărilor în vigoare. 
In neregulă este găsit si 
tractorul cu remorcă (41 
B 1455), condus de Du
mitru Simion. Certifica
tul de înmatriculare „se 
află la șefu’ și nu mi 
l-a dat", se disculpă D S. 
Dezordine totală, ce mai!

In concluzie, o acțiune 
care a mai reliefat încăl
cări ale reglementărilor ce 

pe 
folo- 

optiină a capaeită-

vizează circulația 
drumurile publice, 
si rea 
ți lor de transport și iro
sirea carburanților. Deci 
e loc pentru mai bine !

MUNCA PATRIOT1- 
• CA. In aceste zile tinerii 
Idin organizația U.T.C. nr.

12 — atelierul electric de 
Ila I.M. Vulcan participă 

la efectuarea lucrărilor de 
reparații și la betonările 
din incinta acestei unități 

1 economice. Ilie Istratie,
Constantin Bușe, Jan Par- 
fene sînt doar cîțiva din
tre uteciștii prezenți, zi de

zi, la această acțiune 
muncă patriotică. (P. 
vacs, coresp.)

DEZBATERE. Astăzi la 
IPSRUEEM se desfășoară 
o dezbatere, organizată la 
Biblioteca municipală, des
pre problemele de actua
litate în literatura social- 
politică. La această acțiu
ne participă prof. Dumitru 
Peligrad, directorul Mu
zeului mineritului. (Al. II.)

EXPUNERE. La Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petrila a avut

loc, sîmbătă, expunerea 
„Sănătatea, condiție a 
dezvoltării armonioase a 
tinerei generații” susținu
tă de medicul Elena Iacob 
Răcă.șanu. Au participat 
aproape 200 de elevi, mem
bri ai diferitelor cercuri 
pionierești.

IERI au fost terminate 
lucrările desti
nate instalațiilor pen
tru consum de gaz metan 
la ultimul din cele 6 taxi
metre ale Autobazei uzină 
de transport local din Pe
troșani.

IN VULCAN au început 
lucrările de construcție a 
unui nou bloc de locuințe 
care are termen de pre
dare în primul trimestru al 
anului viitor cînd în acest 
oraș se prevăd să se con
struiască 100 noi aparta
mente, în majoritatea lor 
cu confort sporit. (V.S.)

MASA ROTUNDA. La 
Institutul de mine are loc 
astăzi, în cadrul „Zilelor 
educației politice, culturii 
și tehnicii", o masă rotun
dă cu tema „Cercetarea 
științifică și contribuția

ei la introducerea tehni
cii moderne în industria 
minieră”. Cu acest prilej 
se va deschide și o expo
ziție de creație științifică 
și tehnică.

SOCIALA. Printre acti
vitățile de larg interes pen
tru oamenii muncii de la 
I.M. Bărbăteni sez numără 
și cele menite a îmbunătăți 
condițiile sociale existen
te la ora actuală, în spe
cial la băile și vestiarele 
minei. In acest sens se

nerilor la ieșirea din șut, 
urmind ca în perioada ur
mătoare să mai fie con
struit încă un asemenea 
obiectiv. (G.C.)

Rubrică realizată de
T. SPATARU

afla în curs de finalizare, 
una dintre amenajările 
construite pentru extinde
rea spațiului destinat mi

5
J
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De la mediocru, la magnific !
JIUL PETROȘANI — 

C.I.L. SIGHET 5—0 (1—0). 
A treia incursiune conse
cutivă 'spre buturile lui 
Verdeș, pe aripa stîngă, 
conlucrare eficientă Mul
țescu — Lăsconi, în fața 
careului mic se întrec în 
lufturi Grindeanu și Sălă- 
gean, dar balonul, ajuns la 
Benone Popescu, este re
luat în plasă : 1—0 (min. 
4). Suporterii optimiști ai 
Jiului răsuflau ușurați, cea 
de-a treia nou promovată 
în eșalonul secund (întîlni- 
te consecutiv), putea fi 
depășită lejer de fosta di
vizionară A, deși polariza
rea în actualul clasament 
nu era evidentă. Oaspeții, 
imbatabili pe teren pro
priu, așteptau neprevăzu
tul. acordau corner după 
corner, din min. 10, cu 
„falanga" bine strînsă, au 
mizat pe Caciureac, pe 
contraatac, un bun „că
răuș" și distribuitor de ba
loane.

înaintarea Jiului n-a dat 
mai mult de trei goluri în- 
tr-o partidă, deși are re- 
numele primului eșalon, 
replicau suporterii pesi
miști. șuturile lui Lăsconi 
(15. 30). B. Popescu (15, 16), 
Mulțescu (21 — intervenție 
excelentă Verdeș, 25), Do-

REZULTATE TEHNI
CE, etapa a XlV-a : Mi
nerul Cavnic — Mureșul 
Deva 4—2, C.S. U.T. Arad 
— Minerul Lupeni 3—0, 
C.S.M. Reșița — Aurul 
Brad 2—0, înfrățirea O- 
radea — Strungul Arad 
1—0, C.F.R. Timișoara

CLASAMENT
1. JIUL PETROȘANI 14 10 2 2 21— 6 22
2. Gloria Bistrița 14 8 3 3 34— 9 19
3. F.C. Maramureș - 14 7 4 3 21— 9 18
4. Olimpia S. Mare 14 7 3 4 24—16 17
5. C.S. U.T. Arad 14 8 0 6 21—16 16
6. C.S.M. Reșița 14 6 3 5 15—12 15
7. Minerul Cavnic 14 7 1 6 20—19 15
8. C.F.R. Timisoara 14 6 2 6 16—11 14
9. C.I.L. Sighet 14- 6 2 6 14—22 14

10. Mecanica Orăștie 14 5 3 6 24—25 13
11. Aurul Brad 14 5 2 7 13—17 12
12. Mureșul Deva 14 6 ' 0 8 13—22 12
13. Metalul Bocșa 14 5 2 7 18—32 12
14. Strungul Arad 14 4 3 7 19—23 11
15. înfrățirea Oradea 14 4 .3 7 10—21 11
16. Armătura Zalău 14 4 .3 7 9—21 11
17. Minerul Lupeni 14 4 2 8 12—22 10
18. Unirea Alba Iulia 14 5 0 9 17—29 10

ETAPA VIITOARE; FC înfrățirea Oradea, Meta- 
Maramureș — Olimpia lui Bocșa — Minerul Cav- 
S.M.. Mecanica Orăștie nic, Strungul Arad — 
— CSM Reșița, Mureșul Armătura Zalău. CIL Si- 
Deva — CFR Timișoara, ghet — Minerul Lupeni, 
Jiul Petroșani — Gloria Unirea Alba Iulia — CS 
Bistrița, .Aurul Brad — UT Arad.

Campionatele mondiale de
MONTREAL 11 (Ager- 

pres). — Campionatele 
mondiale de gimnastică 
s-au încheiat la Montreal 
cu întrecerile concursului 
special pe aparate, printre 
laureatele competiției fe
minine numărîndu-se și 
sportivele românce Danie
la Silivaș — medalie de 
aur la bîrnă și Ecaterina 
Szabo, medaliată eu ar
gint la bîrnă și sărituri.

Tânăra gimnastă Dani
ela- Silivaș, debutantă la 
campionatele mondiale, a 
prezentat un exercițiu cu 
numeroase elemente de 
mare dificultate, pe care 
le-a executat cu multă 
grație și virtuozitate tehni
că, obținînd nota maximă 
„10**, fiind încununată 
astfel cu titlul de campi
oană a lumii, succes stră
lucit ce confirmă renu- 
mele școlii românești de 
gimnastică și excelenta 
comportare a sportivelor 
noastre la actuala ediție 
a competiției.

Daniela Silivaș a totali
zat 19,813 puncte, fiind 

san (27, 30), au parafat do
minarea copioasă, dar și 
ineficacitatea gazdelor. A- 
șadar, se profila, din nou. 
un duel pe muchie de cu
țit...

După pauză, prima nou
tate, oarecum neaștepta
tă, totuși inspirată, Băluță 
în locul lui Sălăgean. A-

Fotbal, divizia B, 
seria a Ill-a

poi tradiționalul ;,foc de 
paie" al gazdelor, cu cunu
na sa de cornere, pînă în 
min. 52, cînd Bonte, ne
stingherit în careul său 
comite henț, fază după 
care părăsește terenul. Cu 
precizie, jucătorul-antre- 
nor Mulțescu transformă 
în stînga lui Verdeș : 2—0. 
Asediul Jiului cîștigă în 
cadență cu intrarea în te
ren a lui Răducanu (60). 
Urmează un recital nemai
văzut pe gazonul comple
xului sportiv Jiul din au
gust 1982, adică de la 
inaugurarea sa — un regal 
de trei goluri antologice, 
cel mai mare scor într-o

— Unirea Alba Iulia 4—1, 
Armătura Zalău — Me
canica Orăștie 0—0, 
Gloria Bistrița — F.C. 
Maramureș 4—0, Olimpia 
Satu Mare — Metalul 
Boc a 4—1, Jiul — C.I.L. 
Sighet 5—0.

urinată de Ecaterina 
Szabo — 19,775 puncte, E- 
lena Șușunova (U.R.S.S.)
— 19,575 puncte, Iveta 
Polokova (Cehoslovacia)
— 19,538 puncte, Hana
Ricna (Cehoslovacia) — 
19,475 puncte; Natalia 
Iurcenko (U.R.S.S) —
18.850 puncte.

In virstă de 15 ani, ori
ginară din orașul Deva, 
Daniela Silivaș își înscrie 
în palmares o victorie de 
prestigiu la debutul său în 
întrecerea supremă a gim
nastelor, după ce a fost 
campioană europeană de 
junioare la bîrnă (Rimini
— 1984), cîștigătoare av 
„Cupei Mondiale** de ju
nioare la individual com
pus și sol (Tokio — 1983), 
campioană balcanică și 
învingătoare la ediția din 
acest an a campionatelor 
internaționale ale Româ
niei.

La sărituri, Ecaterina 
Szabo a obținut, de ase
menea, medalia de argint 
și titlul de vicecampioa- 
nă mondială, cu 19,650 

partidă oficială, înregistrat 
de Jiul în ultimele ediții 
ale campionatului.' Mai 
întîi, în min. 65, mijloca
șul (absent pînă atunci), 
Szekely reușește o execu
ție impecabilă, șutul lui 
de la 22 m, poposind in 
plasă. Qouă minute mai 
tîrziu, îl imită Lăsconi, re- 
luînd. dintr-o bucată, în 
colțul opus, centrarea lui 
Răducanu, pentru ca, nu
mai cu un minut înainte 
de final, Dosan să pece
tluiască scorul : 5—0.

Așadar, o victorie cate
gorică, după o remarcabi
lă repriză secundă, care 
demonstrează virtuțile jo
cului combinativ și utili
tatea șuturilor de la dis
tanță. Din formația învin
gătoare. detașată, dar încă 
nu decisiv de urmăritoare
le sale F.C. Maramureș și 
Gloria Bistrița, s-au re
marcat finul strateg Mul
țescu (intrat bolnav în te
ren), Toma (pentru inter
vențiile salutare la șuturi
le lui Caciureac și Strîm- 
bei, din min. 23 și .32), Lăs
coni și, pentru reușita fi
nalizării, autorii golurilor. 
Prestații totuși mediocre: 
V. Popa, Szekely și chiar 
Florescu.

JIUL : Toma — V. Popa, 
Neagu, Florescu, Stana — 
Szekely, Mulțescu, Dosan 
— B. Popescu (Răducanu), 
Sălăgean (Băluță), Lăsconi.

Ion VULPE

La Petrila

Primul concurs de karting
Duminică, peste 60 de e- 

levi, membri ai cercului 
de karting de la Casa pio
nierilor din Petrila, s-au 
întrecut într-un pasionant 
și interesant concurs, ce 
a avut loc pe platoul din 
fața clubului sindicatelor 
din localitate în fața a nu
meroși spectatori.

Desfășurat pe categorii 
de vîrstă, concursul — la 
care au participat atît 
băieți, cît și fele -r s-a 
bucurat de participarea u- 
nei numeroase asistențe,

gimnastică de
puncte, precedată de Elena 
Șușunova (U.R.S.S.) —
19,826 puncte. Pe locul 
trei s-a clasat Dagmar
Kersten (R.D. Germană) 
— 19,625 puncte, urmată 
de Huang Qun (R.P. Chi
neză) — 19.463 puncte, 
Borjana Stoianova (Bul
garia) — 19,450 puncte, 
Natalia Iurcenko (U.R.S.S.) 
și Sabrina Mar (S.U.A.) — 
cu cîte 19,263 puncte.

Clasamentele la cele
lalte două aparate: para
lele inegale: 1. Gabrielle 
Fahnrich (R.D. Germană) 
— 19,938 puncte; 2. Dag
mar Kersten (R.D. Ger
mană) — 19,763 puncte; 
3. Hana Ricna (Cehoslova
cia) — 19,488 puncte; 4. 
Camelia Voinea (Româ
nia) — 19,463 puncte; 5. 
Bojahka Demireva (Bul
garia) — 19,425 puncte; 
6. Ecaterina Szabo (Româ
nia) — 19.413 puncte; sol: 
1. Oksana Omeliancik
(U.R.S.S.) — 19,900 punc
te; 2. Elena Șușunova 
(U.R.S.S.) — 19,888 pun
te; 3. Ulrike Klotz (R.D.

După exasperanta serie a ratărilor, în minutul 42, Bîrsan înscrie golul al 
doilea al gazdelor pe cochetul stadion a! divizionarei C Minerul Paroșeni.

Foto: Robert TAVIAN

Fotbal, divizia C 8
Victorie confortabilă și... un
MINERUL PAROȘENI 

— MINERUL CERTEJ 4— 
0 (2—0). Minutul 3. șut 
B ă 1 t a r u din 10 
metr i, afară ; min. 
12, ratează Matula de la... 
6 metri ; min. 15, Henzel 
de la 8 metri, trage... afa
ră; min.' 18, Ispir execută 
un corner în. bară, după 
care de la 4 metri ratează 
Iacob ; min. 20, Lăzăroiu 
foarfecă de la 7—8 metri 
milimetric pe lîngă poar
tă ; min. 25 : penalty e- 
xecutat de Henzel, apără 
portarul I ; min. 30, ratea
ză de la 6 (șase) metri, sin
gur cu portarul, Bîrsan ;

care a aplaudat și apre
ciat îndemînarea și talen
tul micilor piloți.

Celor clasați pe locul I 
li s-au înmînat diplome. 
Iată-i pe micii „ași ai vo
lanului", cîștigători ai „ra
liului** ; categoria 8—10 
ani : Ilie Medveschi ; cat. 
10—12 ani : Dragoș Gloa
bă; cat. 12—14 ani: Marius 
Bradea; cat. 14—16 ani : 
Adrian Neniscu și Mira- 
bela Gavris.

Titu CORNEA, 
corespondent

la Montreal
Germană) — 19,775 punc
te; 4. Daniela Silivaș 
(România) și Ecaterina 
Szabo (Romania) — cu 
cîte 19.713 puncte; 6. 
Dagmar Kersten (R.D. 
Germană) și Iveta Poloko
va (Cehoslovacia) — cu 
cite 19,625 puncte.

Iată câștigătorii concur
sului masculin : sol: Tong 
Fei (R.P. Chineză) — 
19,750 puncte; -cal cu 
minere: Valentin Mo-
ghilnîi (U.R.S.S.) — 19,750 
puncte; inele: Li Ning
(R.P. Chineză) și Iuri Ko
rolev (U R.S.S.) — cu cîte 
19,750 puncte; sărituri: Iu
ri Korolev (U.R.S.S.) ■—
19,625 puncte; paralelp : 
Sylvio Kroll (R.D. Germa
nă) și Valentin Moghil- 
nii (U.R.S.S.) — cu cite 
19,800 puncte; bară fixă. 
Tong Fei (R.P. Chineză) 
-— 19,850 puncte

La campionatele de la 
Montreal gimnastele ro
mânce au cucerit patru 
medalii, una de aur și trei 
de argint, situîndu-sc prin
tre protagonistele întrece
rii. 

min. 36 ratează de la 10 
metri singur cu portarul, 
Henzel ; min. 40, bară, la 
șutul lui Iacob ; min. 45 
„un-doi“ Băltaru — Henzel 
și ratare de la 6—7 metri! 
10 lovituri de colț obținu
te de gazde în prima repri
ză.

Partida a fost de un bun 
nivel tehnic. Meritul revi
ne în proporție de sută la 
sută ’echipei antrenată de 
Tiberiu Benea. Oaspeții, cu 
o echipă „subțire", nu au 
putut stăvili iureșul for
mației din Paroșeni. Dar 
acolo unde ei nu mai pu
teau interveni, i-au salvat 
ratările incredibile sau (u- 
neori) bara ! Și, totuși, 
la pauză gazdele au intrat 
la cabină cu un avantaj 
de numai două goluri. Ele 
au fost „operele" lui Băl
taru (min. 11) și Bîrsan 
(min. 42). In replică, oas
peții au avut o singură fa
ză „fierbinte" prin Cis- 
maș (min. 35).

După pauză jocul are 
același aspect chiar dacă

Rugby, div i zi a A

Repriza a doua
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— TC IND. NĂVODARI 
17—6 (6—6). Oaspeții des
chid scorul și ostilitățile 
care citeodată au depășit 
limitele sportivității (Nica, 
min. 8. prin l.p.), egalarea 
fiind reușită de Bezărău, 
abia in min. 17, tot prin 
l.p. Echipa studenților din 
Valea Jiului ia conducerea 
in min. 23, prin lovitură 
de pedeapsă transforma
ta de V. Dobre, dar prima 
repriză se încheie cu ega
litatea consfințită de ace
lași Nica, care transformă 
o l.p. de la peste 40 m.

In debutul celei de a 
doua părți a jocului, fun
dașul echipei noastre tran
sformă din nou (9—6), a- 
poi urmează cîteva acțiuni 
de o rară frumusețe, la 
care și-au dat concursul 
Palamariu, Ion Florentin, 
Năstase, Medragonie și 
Bezărău. Prima, în min. 
49. reprezintă o infiltrare 
îndrăzneață a lui Palama
riu (cel mai inspirat jucă
tor din teren), chiar pe 
centru, o preluare inter
mediară a lui Năstase și 
un eseu culcat la colț de 
„centrul1* Medragonie: 1.3—- 
6, cu ratarea transformă
rii de către V. Dobre Șo
cul înscrierii acestui eseu

val de ratări
oaspeții reușesc mai mul
te... evadări din propriul 
teren. După ce în min. 57 
Băltaru (cel mai bun, ală
turi de Leleșan și Bîrsan), 
înscrie cel mai frumos gol 
al meciului, gazdele revin 
la vechea lor „boală" —■ 
ratările. Abia în min. 80 
ei mai înscriu prin Hădă- 
rean (supărat probabil pe 
ratările colegilor din atac).

In concluzie, o partidă 
spectaculoasă, cî.știgată fă
ră dubii de Minerul Paro
șeni, un joc disputat în 
limitele deplinei sportivi
tăți care n-a pus probleme 
trio-ului de arbitri V. Bă- 
lăneanu (Alba Iulia), I. 
Longodar și Al. Borșa (am
bii din Cugir) — toți cu 
o prestație fără cusur. La 
juniori : Minerul Paroșeni 
— Minerul Certej : 1—1.

Au jucat la gazde : Cre- 
can — Dodenciu (din min. 
63, Hangiuc), Hădărean, Le
leșan, Ispir — Matula, Bîr
san, Lăzăroiu — Henzel, 
(55, Rusu), Băltaru, Iacob.

Al. TĂTAR

a iost decisivă
îi stîrneșțe din nou pe 
oaspeți, care se aruncă în 
atacuri succesive, dure, dar 
nu reușesc să fructifice ce
le cinci l.p. obținute, chiar 
dacă au jucat două dintre 
ele „la mînă“ (prima de
jucată de Drumea la 5 m 
de terenul nostru de țintă, 
a doua de Adrian Su.șins- 
chi).

Tot mai des, din grăme
zile ordonate, se desprind 
in scheme tactice bine 
gîndite Ion Florentin, Pa
lamariu și Mureșan, linia 
noastră de treisferturi se 
apropie din ce în ce mai 
mult de terenul advers de 
țintă (Larie — Catană — 
Năstase — Bezărău) și u- 
vertura noastră reușește 
să pătrundă în eseul care 
parcă plutea în aer, după 
ce același Palamariu trece 
prin slalom de dobrogenii 
Călin, Stoica, Manea și 
Cazacopol i 17—6, tînărul 
Drăghiei, care l-a înlocuit 
pe Bonea, ratînd transfor
marea. Cele cîteva minute 
rămase pină la finalul în- 
tî In ir ii aparțin tot echipei 
noastre, dar tabela de 
marcaj rămîne neschim
bată .pină la ultimul fluier 
al arbitrului.

loan Dan BĂLAN
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară la O.N.U.

Intervenție românească Agendă energetică

PRAGA 11 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de 
presă, președintele Parti
dului Social-Democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, a 
relevat că, peste cîteva zi
le va expune la Washing
ton opinia partidului său 
și a Internaționalei Socia
liste privind importanța 
viitoarei întîlniri sovieto- 
americane la nivel înalt 
de la Geneva, relatează a- 
genția > TASS.

In întreaga Iunie, a ară
tat Willy Brandt, crește 
convingerea că este nece
sară stoparea cursei înar
mărilor, și, în primul rînd, 
a celor nucleare.

In opinia P.S.D., a ară
tat vorbitorul, este nece
sar să se treacă la crea
rea în Europa a unor zo
ne fără arme nucleare, la 
Înlăturarea armelor chi
mice, la cooperarea largă 
Intre state atît pe baze 
multilaterale, cît și bila
terale.

☆

WASHINGTON 11 (A-
gerpres). — O puternică 
demonstrație împotriva 
războiului a fost organiza
tă în orașul american 
Concorde, din statul Mas
sachusetts. Manifestanții

• HAGA. In Olanda s-au 
desfășurat „Zilele muzi
cii și discului românesc". 
Au fost interpretate piese 
reprezentative din crea
ția compozitorilor români 
contemporani și s-a făcut 
o prezentare a muzicii ro
mânești de azi. Manifes
tările s-au bucurat de o 
bună primire din partea 
publicului și specialiști
lor, precum și mijloace
lor de informare în masă, 
care au făcut aprecieri e- 
logioase la adresa creați
ei muzicale și artei inter
pretative românești.

• PARIS. După două 
zile de dezbateri, la Paris 
s-au încheiat lucrările Con
venției Partidului Socia
list Francez, de guvernă- 
snînt. Participanții, relevă 
agenția France Presse, au 
aprobat listele de candi
dați ai partidului în vede
rea alegerilor legislative,
■

După decizia guvernului «laudei privind amplasarea rachetelor nucleare
Decizia guvernului o- 

landez de a accepta rache
tele de croazieră ale NATO 
ar putea să fie numai pri
ma salvă într-o bătălie po
litică ce poate să se înche
ie fără nici o amplasare. 
Hotărîrea de a accepta 
toate cele 48 de rachete de 
fabricație americană, cu 
excepția cazului în care 
s-ar încheia un acord în
tre marile puteri, a fost 
adoptată de o coaliție gu
vernamentală care trebu
ie să supraviețuiască încă 
trei ani pentru a-și ono
ra angajamentul.

Amplasarea propriu-zi- 
să a armelor controlate de 
iamericani într-o bază ae
riană olandeză de lingă 

purtau lozinci în care se 
cerea punerea armelor nu
cleare în afara legii și 
luarea de măsuri în di
recția dezarmării, păcii și 
înțelegerii între popoare. 
In cuvîntările rostite la 
mitingul care a avut loc 
cu acest prilej s-a cerut 
ca întîlnirea la nivel înalt 
sovieto-americană de la 
Geneva să fie abordată cu 
seriozitate pentru a se în
cheia cu rezultate poziti
ve.

☆

BRUXELLES 11 (A-
gerpres). — La Bruxelles 
s-au încheiat lucrările sim
pozionului european al 
mișcării „Medicii lumii 
pentru preîntîmpinarea 
unui război nuclear". In 
documentul simpozionului 
se apreciază pozitiv iniți
ativa Uniunii Sovietice de 
încetare unilaterală a 
experiențelor nucleare. 
Statele Unite fiind che
mate să urmeze acest e- 
xemplu. In ceea ce priveș
te viitoarea întîlnire so
vieto-americană la nivel 
înalt de la Geneva, docu
mentul relevă că ea „re
prezintă o posibilitate de 
reducere a riscului izbuc
nirii unui război".

programate să se desfășoa
re la 16 martie, anul vi
itor.

• SOFIA. In Bulgaria 
s-a produs un cutremur cu 
epicentrul la 170 de kilo
metri de Sofia, anunță a- 
genția B.T.A. Magnitudi
nea seismului a fost de 
4—5 grade pe scara Med
vedev. Nu s-au înregistrat 
victime sau pagube mate
riale.

Știri
FLOTA MARITIMA

A R.P. CHINEZE
BEIJING. Flota mariti

mă a R.P. Chineze a cu
noscut, în ultimii ani, o
creștere rapidă, 
du-se astfel și 
plan programul 

realizîn- 
pe acest 
național

de dezvoltare accelerată a
transporturilor. Potrivit 
relatării agenției China 
Nouă, numai în ultimii 
doi ani, la zestrea flotei 
oceanice a Chinei s-au mai 
adăugat 100 de noi nave. 
Aceasta face ca numărul 
total al vaselor din a- 

orașul Weensdrecht ur
mează să se producă în 
baza unui tratat olande- 
zo-american, care este de 
așteptat să obțină aproba
rea parlamentară. Deși tra

»»w#zwzzzz^zwZZZZWZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZWZZWZZZZZZ/ZZZZZZ<

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA ASSOCIATED PRESS)

tatul va comporta o clau
ză de nonrevocare, Brain 
Stemerdink, purtătorul de 
cuvînt în problemele de 
apărare al Partidului Mun
cii (laburist), a declarat că, 
dacă partidul său ajunge 
la putere, „nu va avea

NAȚIUNILE UNITE 11 
(Agerpres). — In cadrul 
dezbaterilor din Comite
tul pentru probleme e- 
conomice și financiare al 
Adunării Generale a
O.N.U. consacrate exami
nării problematicii dez
voltării și cooperării eco
nomice internaționale, re
prezentanții unui mare 
număr de state, în special 
ai țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, au 
făcut o amplă analiză a 
situației complexe și gra
ve existente în sistemul e- 
conomic, comercial și fi
nanciar internațional, ca
re afectează în principal 
interesele țărilor sărace 
ale lumii și au relevat in
terdependențele strînse 
între domeniile monetar, 
financiar, al comerțului.

Orientul
KUWEIT 11 (Agerpres).

— Intr-un interviu acor
dat ziarului kuweitian 
„Al Majaless", generalul 
Abdul Rahman Swar • El 
Dahab, președintele Con
siliului Militar de Tran
ziție din Sudan, a reafir
mat hotărîrea autorități
lor militare și a guvernu
lui de a organiza alegeri 
generale, asigurînd trece
rea către o administrație 
civilă în țară — transmi
te agenția KUNA. El a 
precizat că scrutinul va 
avea loc chiar dacă pînă 
la alegeri nu se va ajun
ge la o înțelegere de pa
ce în sudul țării între gu
vern și forțele insurgente, 
reprezentarea acestei re
giuni fiind asigurată în 
noua Adunare Constitu
antă, care se va întruni 
la 26 aprilie.

AMMAN 11 (Agerpres).
— Parlamentul iordanian

din țările socialiste
ceastă categorie să fi a- 
juns la 608, capacitatea lor 
totală ridieîndu-se la
12,7 milioane tone.

Se menționează că nave
le de transport realizate 
de economia chineză acos
tează în prezent în peste 
600 de porturi din 150 
de țări ale lumii, ceea ce 
evidențiază multiplele re
lații de schimburi comer
ciale ale țării.
O METODA originala 

DE SUDARE
MOȘCOVA. O metodă o- 

riginală de sudare prin 

nici o grabă să-1 aplice". 
El a spus că Partidul Mun
cii va refuza să accepte 
rachetele pe teritoriul o- 
landez, adăugind că, „da
că nu există nici o rache

tă, tratatul va fi o cochi
lie goală".

însăși opoziția in par
lament țață de tratat ar 
putea prelungi dezbate
rea și transforma rachete
le într-un subiect al cam
paniei electorale, lucru 

datoriei externe și dezvol
tării.

Reprezentantul țării noas
tre s-a referit pe larg, în 
cuvîntul său, la fenomene
le negative existente în 
economia mondială și la 
necesitatea mobilizării vo
inței politice a tuturor 
statelor, a intensificării e- 
forturilor tuturor guver
nelor pentru întreprinde
rea unor măsuri radica
le, pentru operarea unor 
schimbări structurale pro
funde în relațiile raone- 
tar-financiare și comerci
ale internaționale, în 
raporturile economice, în 
general, în scopul depă
șirii crizei economice 
mondiale și reluării pro
cesului de creștere eco
nomică, în special în ță
rile în curs de dezvoltare.

Mijlociu
și „Consiliul notabililor" 
și-au exprimat sprijinul 
față de poziția regelui 
Hussein cu privire la or
ganizarea unei conferințe 
de pace în Orientul Mij
lociu, reafirmată de suve
ranul hașemit în recentul 
discurs pronunțat cu pri
lejul deschiderii sesiunii 
parlamentare. De aseme
nea, cele două organisme 
își exprimă sprijinul față 
de continuarea cooperă
rii dintre Iordania și Or
ganizația pentru Elibera
rea Palestinei în vederea 
restabilirii drepturilor le
gitime ale poporului pa
lestinian, informează a- 
genția iordaniană de știri 
Petra. S-a manifestat, în 
același timp, solidaritatea 
cu lupta de rezistență a 
locuitorilor din teritoriile 
arabe ocupate.

explozie este larg folosi
tă în industria sovietică. 
Unul dintre domeniile de 
aplicare este și acela al 
liniilor de cale ferată, re
latează agenția TASS. Me
toda sudurii prin explozie 
este deosebit de eficientă 
și în producția de insta
lații energetice.

Tehnologia sudurii prin 
explozie a fost pusă la 
punct de cercetătorii de la 
secțiunea siberiană a A- 
cademiei de științe a
U.R.S.S.

pe care ereștin-democrații 
și partenerii lor de coali
ție, liberali de dreapta, 

sint dornici să-i evite.
Coaliția de centru-dreap- 

ta are 79 de locuri, din 
totalul de 150 ale parla
mentului, unde, cu cele 
47 de locuri ale sale. Parti
dul Muncii este formațiu
nea cu cele mai multe 
mandate. Un sondaj de 
opinie inițiat de rețeaua de 
radioteleviziune VARA, 
luna trecută, arăta că da
că ar avea loc alegeri în 
momentul do față coaliția 
guvernamentală ar pierde 
majoritatea, iar Partidul 
Muncii ar înregistra un 
mare avans

(Agerpres)

BEIJING 11 (Agerpres). 
—- Un amplu program de 
dezvoltare a producției de 
combustibili se definitivea
ză în China în perspectiva 
anului 2000, urmărindu-se 
realizarea unei producții 
combinate de cărbune, ți
ței, gaze naturale și ener
gie electrică în măsură să 
se apropie de nevoile în 
continuă creștere de 
consum de energie ale e- 
conomiei țării. După cum 
relatează agenția China 
Nouă, producția de ener
gie a Chinei, la sfîrșîtul a- 
cestui secol, se va situa 
la nivelul de 1,3—1,48 mi
liarde tone ' de cărbune 
convențional. Extracția de 
cărbune va crește cu a- 
proape 0,5 miliarde tone, 
dintre care două treimi 
vor fi realizate la noile 
mine ce se construiesc în 
provincia Shanxi și în zo
nele din nordul țării. 
Concomitent cu dezvol
tarea exploatărilor petro
liere, a căror bgză princi
pală va rămîne în conti
nuare partea de est a 
Chinei, vor spori substan
țial capacitățile de prelu
crare a țițeiului în cele
lalte regiuni, urmărindu-se 
punerea în valoare cît mai 
deplină a surselor națio
nale de țiței.

■fr
BELGRAD 11 (Agerpres) 

— Sistemul energetic al 
Iugoslaviei, avînd la dis
poziție o putere instalată 
care totalizează 19 300

FILME
ț PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Circul; Unirea: 
i Dublura intră în acți- 
i une; Parîngul: Super- 
i man, I—II.
I LONEA: Pirații seco-
i lului XX.
j ANINOASA: Pe ur-
i mole șoimului.
i VULCAN -T Luceafă

rul: Mireasma ploilor tîr- 
i zii.
I LUPENI — Cultural: 
I Frumoasa Schilling.

Întreprinderea minieră 
Vulcan

incadreaza direct
SAU PRIN TRANSFER

— patru vulcanizatori

Informații suplimentare se primesc la
Biroul O.P.I.R., zilnic.

Mica pubHcitale
VIND Dacia 1300 sau 

1310, telefon 43930. (2250)
APLIC prin vulcaniza

re tălpi de cauciuc cu a- 
derență la zăpadă și ghe
țuș. Fodor — vulcaniza- 
tor — peste drum de a- 
telierul A.C.R., strada Slă-

megawați, va produce 'a- 
nul acesta peste 77 mili
arde kWh energie electri
că —• relevă agenția 
Taniug.

Arătînd că, înainte de 
eliberare, Iugoslavia nu 
realiza decît circa 1,1 mi- \ 
liarde kWh energie, a- 
genția citată menționează 
că în prezent toate așeză
rile iugoslave sînt elec
trificate, liniile de înaltă 
tensiune însumînd 24 000 
km, iar sistemul de distri
buire a curentului electric 
totalizînd 363 000 km.

☆
BRUXELLES 11 (Ager

pres). — Franța este una 
dintre cele mai mari im
portatoare vest-europene 
de cărbune. Ponderea a- 
cesteia în importul total 
de cărbune al „celor zece" 
a fost de 34 la sută în 
1984 (35 la sută în 1983). 
Importul de cărbune al 
Franței a crescut de . la 
18,5 milioane tone, în 1983, 
la 21,6 milioane tone în 
1984.

Italia se află pe locul al 
doilea în Europa occiden
tală în ce privește volu
mul acestor importuri; în 
1984, potrivit datelor pre
liminare, această țară a 
importat peste 20 milioa
ne tone cărbune.

Principalii furnizori 
tradiționali de cărbune ai 
țărilor Europei occidenta
le sînt S.U.A. și Austra
lia.

URIC ANI: Generalul
Gramofon.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro- Ș 
gramarea filmelor apar- ț 
țin întreprinderii Ci- î 
nematografice Județene I 
Hunedoara.

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

conomie.
20,35 Ritmuri... ritmuri î 

(color). Muzică u- î 
șoară instrumentală, ț

20,45 Teatru TV (color).
Restituirea
de Paul Everac. 
Premieră pe țară. 

21,50 Telejurnal.
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