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Un an de la marele forum al comuniștilor români

Congresul
Se împlinește astăzi un 

an de la deschiderea lu
crărilor marelui forum al 
comuniștilor români — 
Congresul al XlII-lea al 
partidului. Anul care a 
trecut a confirmat cu 
pregnanță însemnătatea 
istorică a Congresului al 
XlII-lea în dezvoltarea 
în ritm accelerat a Româ
niei socialiste, rolul său 
determinant în amplifi
carea luptei revoluționa
re a partidului, în afir
marea cu putere a spiri
tului său cutezător, ca 
centru vital al națiunii.

Trasînd în mod științi
fic coordonatele dezvol
tării patriei în cincina
lul 1986—1990 și, în 
perspectivă, pînă în 
anul 2 000, Congresul a 
deschis un larg orizont 
muncii avîntate a între
gului nostru popor, an
gajat plenar în frunte cu 
comuniștii în înfăptui-

Brigada lui Grigore Mindruț obține rezultate constant'bune în sectorul IV al 
minei Lonea. In imagine, schimbul condus de Petru Oprișan.

I-oto : Al. TĂTAR

Măsuri există. Se cer doar materializate
înlocuirea transportoare

lor cu raclete cu transpor
toare cu bandă se dove
dește a fi o soluție cu
urmări net favorabile în
privința reducerii consu
mului de energie electri
că. Pînă în prezent, la 
I.M. Paroșeni au fost înlo
cuite deja trei transportoa
re cu raclete în blocul VI, 
orizontul 360. Avantajul 
folosirii transportoarelor din 
a doua categorie este e- 
vident: trei transportoare 
cu raclete au o putere de 
300 kW, iar a celui cu 
bandă, doar de 74 k\V. La 
începutul lui 1986, alte 
transportoare TR 4 vor fi 
înlocuite cu un transpor
tor cu bandă, cu o putere 
de 111 kW, la același ori
zont, dar în blocul III.

Pentru evitarea mersu
lui în gol a transportoare
lor, se prevede construi
rea, în trimestrul I 1986, a

al XlII-lea al partidului
ȚĂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

rea Programului parti
dului de făurire a socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate și înain
tare a României spre 
comunism.

Anul care a trecut a 
însemnat amplificarea ac
tivității creatoare, pro
fund înnoitoare caracte
ristică „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", epocă a mă
rețelor împliniri în toate 
domeniile vieții economi
ce și sociale, a spiritului 
militant, revoluționar al 
comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii în în
făptuirea liniei politice 
a partidului. Hotărîrilc 
adoptate de Congresul al 
XlII-lea au devenit pro
gramul de acțiune al în
tregului partid și popor, 
dînd un nou și puternic 
impuls eforturilor stă
ruitoare ale națiunii noas
tre socialiste pentru per
fecționarea calitativă a 

unui siloz tampon cu o 
capacitate de 400 tone, în 
blocul IV, stratul 5, ori
zontul 360. Oprirea, între 
schimburi, a unui compre
sor de 300 kW, defalcarea 

ECONOMBÎREA

nivelurilor de energie e- 
lectrică, termică și carbu
ranți pe sectoare, secții și 
ateliere, folosirea la capa
citate a utilajelor, restric
ția privind interzicerea cu
plării la rețea, în perioa
da vîrfului de sarcină, a 
agregatelor care absorb 
curenți mari la pornire și 
produc șocuri de putere 
sînt doar cîteva din măsu
rile cuprinse în programul 

întregii activități cco- 
nomico-sociale, pentru so
luționarea tuturor pro
blemelor pe care le ridi
că dezvoltarea mereu as
cendentă a patriei. In 
consens cu hotăl'îrile înal
tului forum al comuniș
tilor, cu indicațiile și o- 
rientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, or
ganele și organizațiile de 
partid, comuniștii și-au 
afirmat și mai pregnant 
rolul de dinamizatori în 
fiecare colectiv de mun
că, ai eforturilor pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor pe acest an și 
întregul cincinal.

Acum cînd ne mai des
parte puțin timp de în
cheierea anului și a cin
cinalului, de pragul nou
lui an — primul dintr-un 
nou cincinal — înfăptui
rea hotărîrilor Congresu-

(Continuare în pag. a 2-a)

prezentat de către ingine
rul șef electromecanic Ște
fan Toma.

Solicităm lista cu mem
brii comisiei energetice. 
Ne este prezentată cea

întocmită ca urmare a dis
poziției nr. 51 din 26 ia
nuarie 1985. „Dorim cea 
cuprinzînd comisia reac
tualizată și care trebuia în
tocmită pînă la 24 octom
brie a.c., conform Decizi
ei nr. 176/1985 a Consiliu
lui popular municipal", 
precizăm noi, dar inginerul 
șef electromecanic nu ne 
poate oferi așa ceva. De 
ce ? Pentru că, pur și sim-

Revenim la mina Livezeni
„Sectorul I poate merge 

cu fruntea susw

Expresia din titlu nu ne 
aparține. Am notat-o de 
pe un panou de la intra
rea la mina Livezeni, un
de era afișată situația pro
ducției la zi pe luna no
iembrie. Și nc-am adus 
aminte de acele momente 
ale desfășurării, în a do
ua jumătate a lunii octom
brie, a adunării generale a 
oamenilor muncii, în care 
brigăzile sectorului I erau 
criticate pentru restanțe
le înregistrate la producția 
de cărbune. De unde a- 
ccastă ridicare a producți
ei și a frunților ?

„Din mai buna organiza
re a muncii — ne răspun
de inginerul Ovidiu An
dras, șeful sectorului, pri
mul căruia i-am adresat 
întrebarea — care a urmat 
unei reorganizări, cu ine
rentele ei nesiguranțe și 
căutări, cu efecte nu din
tre cele mai bune în ran
damentele pe post. Acum 
am apucat direcția cea 
bună și o vom ține așa, 
pînă la sfîrșitul anului, 
preț de peste 6 000 de to
ne de cărbune peste plan, 
cît ne-am angajat și cît 
putem să recuperăm din 
restanțe". Aceasta, pentru 
că de cîtva timp, mai pre
cis de la venirea lui Con
stantin Ștefănescu („tatăl e- 

Jectromecanicilor din sec-

grabnic!
piu, o listă cu membrii co
misiei energetice, reactu
alizată, nu exista. In no
ianul de hîrtii, descoperim 
încă o decizie. Decizia nr. 
106/1985 a Biroului Exe
cutiv al Consiliului popu
lar al orașului Vulcan ca
re — la articolul 3 •—
stipulează, și ea, reactua
lizarea comisiei pentru 
buna gospodărire și eco
nomisire a energici elec
trice. Nu credem să existe 
justificări pentru faptul 
că nu s-a dat curs respec
tării prevederilor celor do
uă decizii. Cum nu există 
scuze nici în ceea ce pri
vește depășirea consumu
lui de energie. Că, în no
iembrie, la mina Paroșeni

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a) 

tor", ne este recomandat), 
minerii nu mai știu ce este 
o defecțiune de utilaj. Se 
lucrează mai mult pre
ventiv. Se intervine la cea 
mai mică „șovăire" a uti
lajului, pentru că mai tîr- 
ziu ar fi... prea tîrziu și 
prea păgubitor pentru pro
ducția abatajelor, a secto
rului. Apoi, în sector a 
început să se uite și de ne
motivate. Și în acest caz 
(care nu cu mult timp în 
urmă, adică pe vremea 
restanțelor, a provocat su
ficiente necazuri) se lucrea
ză preventiv.

I-am întrebat pe ortacii 
sectorului cît vor ține frun
tea sus. Mi-au răspuns cu 
argumente : brigăzile de 
la pregătiri, cele ale lui 
Eugen Bănceanu, Ion Mi- 
cu, Matei Albert, lucrea-

C.T. DIACONU 

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigada — școală a
educației
Momente emoționante, 

duminică, la clubul din 
Petrila; minerii din bri
gada condusă de Ștefan 
Alba și-au sărbătorit suc
cesul — îndeplinirea și 
depășirea planului cin
cinal și a planului pe 
1985. In sală, alături de 
ei, acum, la bucurie, la 
fel ca și în viața de toa
te zilele, soțiile mineri
lor, copiii, frații celor 
sărbătoriți, privindu-i cu 
omenească admirație pe 
minunății eroi ai luminii 
minerii care răspund cu 
mîndrie muncitorească la 
numele de „brigada lui 
Ștefan Alba". Astăzi se 
poate vorbi despre a- 
cest nucleu muncitoresc 
ca despre un detașament 
al muncii, al dîrzeniei. De 
altfel dîrzenia, voința 
fermă de a depăși prin 
propriile eforturi orice 
greutate este caracteris
tica lor cea mai de preț. 
Această brigadă, oame
nii săi cu mîini și inimă 
de aur, se constituie în- 
tr-o reală școală de e- 
ducație comunistă, mun
citorească. Unul din trei

Un remarcabil 
reviriment

După trecerea peste 
greutățile cu care s-au 
confruntat în lunile de
vară și cînd realizările de 
plan ale minei Paroșeni e- 
rau cele planificate, iată 
că în luna noiembrie ex
tracțiile medii zilnice si
tuează acest harnic Colec
tiv pe Ioc fruntaș în bazi
nul minier al Văii Jiului. 
Din abatajele minei au 
fost extrase în această lu
nă aproape 8 700 tone de 
cărbune în plus, față de 
plan.

Din cele patru sectoare 
de producție, două rapor
tează, împreună, de la în
ceputul lunii, peste pre
vederile de plan aproape 
7 000 tone de cărbune. Este 
vorba de sectoarele I și 
III care, tot împreună, 
prin producțiile medii lu
nare obținute de la începu
tul anului, au livrat în 
plus economiei naționale 
aproape 50 000 tone de 
cărbune energetic. Cele mai 
bune rezultate le-a obținut 
colectivul sectorului I. Cu 
cele 33 000 tone extrase 
peste prevederi de la înce
putul anului, se situează pe 
primul loc între sectoarele 
fruntașe din cadrul Com
binatului Minier Valea 
Jiului. (Ing. Maria Rujoi, 
I.M. Paroșeni)

comunis
componență ai brigăzii 
este membru de partid.

II ascultăm vorbind pe 
Ștefan Alba, exprimînd 
în cuvinte simple gîndu- 
rile ortacilor săi. „Pen
tru noi nu există greu
tăți, n-au fost și nu vor 
fi. Transportul să mear
gă, de restul ne ocupăm 
noi. Bucuria de azi ? 
Bucuriile și le constru
iește omul, cu mîinile, cu 
truda lui. Ce bucurie poa
te' fi aceea care nu se 
naște din trudă ? Avem, 
în cincinalul ăsta 168 000 
tone de cărbune peste 
plan. 1985 a fost un an 
greu, cu mari probleme, 
pentru mină și brigadă, 
dar nzam abandonat lup
ta pentru a da țării cît 
mai mult cărbuhe. Bri
gada noastră ? Toți care 
au rezistat cu mine sînt 
la fel de buni. Nu pot 
evidenția vreunul. Cine 
vrea să muncească la 
noi, e primit cu brațele 
deschise. Dar trebuie

H. ALEXANDRESCU 

(Continuare în pag. a 2-a)
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întărirea ordinii și disciplinei - 
condiție a realizării sarcinilor economice

Darea de seamă anuală, 
prezentată în cadrul adu
nării generale a organiza
ției de bază, din cadrul 
sectorului IV al I.M. Vul
can, a scos în evidență ac
țiunile politico-organiza- 
torice ce s-au întreprins 
pentru mobilizarea între
gului colectiv de oameni 
ai muncii la realizarea pla
nului, cît și pentru pregă
tirea condițiilor corespun
zătoare de abordare a sar
cinilor pe anul 1986.

Dezbaterile din aduna
re au fost axate pe eviden
țierea măsurilor tehnico- 
organizatorice de creștere 
a productivității muncii 
pentru perfecționarea or
ganizării întregii activi
tăți, în special aprovizio
narea tehnico-materială, 
îmbunătățirea calității re
viziilor și reparațiilor, cît 
și îmbunătățirea stării 
disciplinare în sector.

Munca politică desfășu
rată de B.O.B. și măsurile 
întreprinse de conducerea 
tehnică a sectorului. s-au 
concretizat în realizarea 
planului în proporție de 
101,06 la sută la producția 
de cărbune, în depășiri ale 
sarcinilor și la lucrările de 
pregătiri. In cadrul secto
rului IV, una din cele cinci 
brigăzi nu și-a realizat 
planul de producție, dato
rită greutăților întîmpina- 
te în aprovizionarea cu 
material lemnos, cu vago- 
nete goale și a unei stări 
disciplinare necorespun
zătoare. Datorită număru
lui mare de absențe nemo
tivate, în cursul acestei 
luni li s-au desfăcut con
tractele de muncă la mai 
mulți oameni care ajun
seseră să aibă un număr

(Urmare din pag. I) 

să muncească ! Noi nu cu
noaștem cuvîntul „nemo
tivat". Au venit la noi 
mulți, n-au rezistat toți. 
Am stabilizat patruzeci de 
tineri din toate colțurile 
țării**.

II ascultăm vorbind pe 
Ștefan Alba. Dorințele lui, 
gîndurile lui — dorințele 
ortacilor lui, gîndurile și 
angajamentele ortacilor 
lui.

In sectorul IV, din care 
face parte brigada lui 
Alba, au fost în acest an 
25 de primiri în partid. 
„Vrem ca 90 la sută dintre 
noi să devină comuniști. 
La noi, în frunte sînt 
întotdeauna comuniștii. 
Așa a fost și în brigada lui 
Eugen Voicu de la care am 
învățat multe, dar în pri
mul rînd ce înseamnă să 
fii comunist, patriot**.

Un om, minerul și orta
cii lui. A venit aici din 
munții Apuseni acum 16 
ani. Aici, în această bri
gadă de la I.M. Petrila, a 
muhcit.de la început. A 
trecut prin toate treptele 
meseriei, învățînd la a- 
ceeăși școală a bărbăției, 

mare de absențe nemoti
vate.

In cuvîntul lor, Fran- 
cisc Balog, Ioan Ivănuș, 
Miron Durbacă, Mircea Că
rare și ing. Nicolae Ro
man, șeful sectorului, au 
arătat preocupările ce 
le-au avut pentru diminu
area absențelor nemoti
vate, pentru întărirea stă
rii de disciplină la nivelul 
sectorului, pentru îmbu
nătățirea plasării în căr
bune, pentru sporirea pro-

Viața de partid
ductivității muncii în aba
tajele sectorului.

In acest sens biroul or
ganizației de bază a folo
sit forme multiple pen
tru mobilizarea colectivu
lui, dintre care s-au evi
dențiat, prin eficiență, dis
cuțiile individuale purtate 
cu cei care in mod repe
tat au absentat de la lu
cru, precum și discuțiile 
în cadrul grupelor de sin
dicat, unde s-a luat poziție 
fermă față de abaterile a- 
cestora.

Din darea de seamă a re
ieșit și faptul că nu s-a 
respectat în totalitate dis
ciplina tehnologică la toa
te locurile de muncă. In 
acest scop s-a cerut a fi 
luate o serie de măsuri ca
re să conducă la cunoaș
terea temeinică a norme
lor de protecție a muncii 
și respectarea cu strictețe 
a acestora în sector, în ve
derea eliminării totale a 
accidentelor de orice fel.

In cadrul dezbaterilor s-a 
cerut ca la eforturile în

brigada pe care o conduce 
astăzi și unde învață alțr 
tineri meserie. „Aș vrea 
ca și băiatul meu să fie 
tot miner**. Și tot în fața 
ortacilor, Ștefan Alba dă, 
poate, una dintre cele mai 
frumoase definiții ale pa
triotismului. „A-ți face 
datoria oricînd, oriunde e 

Brigada — școală a 
educației comuniste

nevoie de tine, cu orice 
sacrificiu, iată ce înseam
nă a fi patriot** Pentru el 
și pentru ortaci, a da ță
rii cărbune mai mult și 
mai bun înseamnă a fi

patriot.
Iată de ce 

tă, secretarul 
de partid din 
re, felicitînd 
bătoriți, face 
matului de disciplină 
eforturilor oamenilor 

Marcu Boan- 
comitetului 
întreprinde- 
ortacii 

elogiul
săr- 
cli- 

al 
bri-

găzii care fac totul ca să 
se autodepășească. Cînd 
stai de vorbă cu ei, vor
besc la fel de puțin, dar 

tregului colectiv să-și a- 
ducă mai mult contribuția 
electricienii și lăcătușii, 
prin efectuarea unor inter
venții operative în remedi
erea defecțiunilor electro
mecanice, asigurînd între
ținerea și repararea utila
jelor conform graficelor.

Rezultatele înregistrate 
la nivel de sector au avut 
ca principală temelie ac
tivitatea organizației de 
bază, care și-a intensificat 
munca politico-organiza- 
torică, un rol hotărîtor a- 
vînd adunările generale, 
prin tematicile supuse dez
baterii, prin stimularea 
combativității comuniști
lor. care de fiecare dată 
au venit cu propuneri 
pentru îmbunătățirea vie
ții de organizație si a ac
tivității de producție, re- 
marcîndu-se comuniștii 
Cezar Butnaru, Alexandru 
Szabo. Vasile Crețu si 
Petre Ghighiș. Revine ca 
sarcină B.O.B. să-și îndrep
te atenția în continuare în 
direcția îmbunătățirii pre
zenței active a comuniști
lor la adunările gene
rale de partid, pregătirea 
politico-ideologică.

De asemenea, este ne
cesar ca B.O.B. să acțione
ze perseverent pentru îm
bunătățirea activității or
ganizațiilor de sindicat, 
U.T.C. și O.D.U.S., pen
tru’ ca și acestea să-și a- 
ducă mai eficent contribu
ția la întărirea disciplinei, 
la rezolvarea cu operati
vitate a problemelor de 
producție și sociale, cît și 
la mobilizarea întregu
lui colectiv în realizarea 
sarcinilor de plan.

Vasile COCHECI

fac mult. Tinerii se inte
grează rapid. Iar Ștefan 
Alba se ocupă atent de 
ei, le rezolvă personal toa
te problemele. Nu umblă 
oamenii după ele, ci șeful 
de brigadă, ortacul lor le 
rezolvă. Se îngrijește de 
toate: de producție, de
transport, de aprovizio-

narea locului de muncă, dar 
și de viața oamenilor, de 
rezolvarea operativă a
problemelor lor. Ei intră 
primii in subteran și ies 
ultimii. Sînt singurii care 
reușesc, în două schimburi 
sau chiar într-unul, un 
ciclu complet in abataj, 
incepind cu pregătirea, 
pușcarea și scoaterea căr
bunelui. „Au un dinamism 
și o perseverență nemai
pomenite ! Alții nu le au 
nici pe departe. Profită de 
orice minut la maximum 
pentru a da cărbune. Știu 
să-și înfrîngă singuri ne
cazurile".

Congresul
(Urmare din pag. D

lui al XIII-lea al partidu
lui devine principalul o- 
biectiv al întregii activi
tăți. A înfăptui hotărîri- 
le Congresului înseam
nă a acționa cu stăruință 
pentru traducerea în 
viață a sarcinilor stabi
lite de conducerea parti
dului, a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care 
direcționează, permanent, 
în spiritul strategiei și 
tacticii partidului, preo
cupările spre ceea ce este 
mai stringent. în fiecare
etapă. Sarcinile pentru
actuala etapă 
mod strălucit 
de magistrala 
a tovarășului

au fost în 
subliniate 
cuvîntare 

Nicolae
Ceaușescu în deschiderea
recentei plenare a C.C. 
al P C R. — analiză exi-

c
(Urmare din pag. J)

ză acum bine, peste plan. 
Asigură, deci, fronturile 
viitoare de lucru. Dar re
zerva mare de încredere o 
reprezintă brigada lui Cris- 
tea Valache, intrată în 
ritm intens. In cele două 
abataje din panourile III— 
IV ale stratului V. blocul 
6, instalațiile de la 
S.M.A. 2 PH merg 
din plin. Pentru 
că sînt mînuite de oa
meni de nădejde ca Glieor- 
ghe Diaconu, Varga Mi
hai, Gheorghe Parizce, Va- 
leriu Ilinca, Gheorghe Ni- 
coară. „Nu uitați să notați 
și numele a doi lăcătuși 
de excepție — Ion Mihăi- 
lcscu și Gheorghe Prodan.

Și adunarea festivă a 
continuat. Clipe de bucu
rie, clipe de sărbătoare. 
Sînt sărbătoriți nu numai 
ei, brigada, ci și ortacii lor 
din brigadă care au ieșit 
la pensie, după o viață de 
miner dusă cu demnitate 
și cinste: Nicolae Boboc, 
Dezideriu Curi, Victor 
Sularea, Nicolae Cioca. 
Și tot acum sînt sărbăto
riți ing. Grigore Grăjdan 
și sing. Vasile Toporan, ve
terani ai minei, și ei pen
sionari.

Flori, diplome de o- 
noare, trofee, felicitări, 
lacrimi fugare in colțul o- 
chilor, și apoi, în semn de 
omagiu, un spectacol cu 
„Anonimul venețian", ju
cat de actorii Teatrului de 

„stat „Valea Jiului" și un 
’concert de muzică popu

lară susținut de ansam
blul „Paringul" al Casei 
de cultură din Petroșani, 
avînd ca soliști pe Dumi
tru Constantin și Elena 
lonescu, interpreți de
frunte ai feciorului muzi
cal, membri ai ansamblu
lui „Rapsodia română".

Zi de sărbătoare mine
rească la Petrilâ.

al XIII-lea al
gentă a fenomenelor prin
cipale din viața economi
că, a stărilor de lucruri 
negative în unele sec
toare, a modalităților con
crete de acțiune pentru 
înfăptuirea exemplară, 
din primul an al noului 
cincinal, - a obiectivelor 
complexe stabilite de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului.

Dintre multiplele sar
cini stabilite de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. 
în vederea dezvoltării în 
ritm susținut a economi
ei naționale, pentru or
ganizațiile de partid, pen
tru colectivele miniere 
din Valea Jiului se des
prinde cu deosebire ne
cesitatea înfăptuirii e- 
xemplare a obiectivelor 
de mare răspundere ce 
derivă din programul e- 
nergetic și de asigurarea

i fruntea :
Și a doi vagonetari pe mă
sura brigăzii, adică foarte 
buni — Ilie Gabriel și Io
nel Chelaru", ne spunea 
brigadierul Cristea Vala
che.

Cu alte cuvinte, insistăm 
noi, pregătirile pentru pro
ducția anului viitor sînt 
promițătoare ? „De pe a- 
cum — ni se răspunde — 
la sector s-a intrat pe
cifrele de plan ale lui
1986, se produce adică la 
nivelul indicatorilor, mai 
mari, ai primului an din 

'cincinalul următor". Deja 
de pe acum s-a calculat ce 
se va întîmpla în aprilie 
următor: frontalul va a- 
junge intr-un punct difi
cil. Brigada va trebui să 
treacă peste un plan co
lector. Dar sînt specialiști 
in asemenea operațiuni — 
și o vor face cît mai re
pede, fără prea mari pier
deri de producție.

Desigur. cînd gindești 
lucrurile cu aproape o ju-

Măsuri
(Urmare din pag. I)

s-au extras suplimentar 
sarcinilor de plan pestĂ 
3800 tone de cărbune este 
un fapt pozitiv. Dar că 
această producție supli
mentară s-a realizat prin 
depășirea consumului spe
cific de energie electrică 
pe tona de cărbune cu 8 
k\Vh nu satisface deloc. Ni 
se spune că aceasta s-ar 
datora lucrărilor de inves
tiții. Să admitem această 
motivare. Dar atunci de 
ce nu s-a acționat pen
tru reducerea consumului 
de energie electrică în a- 
cest sector ?

Depășirile de plan se pot 
realiza și fără depășirea 
consumului specific de e- 
nergie pe tona de cărbu
ne. Cu aceasta s-a decla
rat de acord și directorul 
întreprinderii, ing. loan 
Beserman. Iată ce ne-a

partidului
materiilor prime. Se im
pune luarea tuturor mă
surilor pentru creșterea 
producției de cărbune 
cocsificabil și energetic, 
îmbunătățirea calității 
producției extrase din 
subteran, asigurarea tu
turor condițiilor pentru 
buna funcționare a cen
tralelor electrice și în
deosebi a celor pe căr
bune

înfăptuirea acestor 
sarcini, a tuturor obiecti
velor elaborate de con
ducerea partidului, a o- 
rientărilor și tezelor cu
prinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu a devenit pro
gramul de muncă avînta- 
tă a întregului partid si 
popor, angajat plenar în 
înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea.

us
mătate de an înainte, pre
zentul producției nu poa
te fi decît la înălțimea la 
care se ridică frunțile sus. 
Pentru că și viitorul va 
deveni, cu timpul, un pre
zent al unei producții mai 
mari. Adevăr de care sînt 
convinși și în numele că
ruia oamenii sectorului I 
de la mina Livezeni lu
crează. Ceea ce ni se pare 
exemplar în experiența re
virimentului brigăzilor a- 
cestui sector, colective ca
re pînă mai ieri înregistrau 
restanțe la producția de 
cărbune, este tocmai capa
citatea de a-și mobiliza 
forțele, de a găsi resurse
le redresării situației. Se 
probează. în felul acesta, 
că ajutorul eficient pe care 
ii * pot primi este tocmai 
cel pe care și-l pot da sin
gure, prin crearea cadru
lui optim de desfășurare a 
activității, din punct de 
vedere tehnic, organizato
ric și disciplinar.

exista
declarat dumnealui: „Pînă 
la sfîr.șitul acestui an, ne 
vom încadra in cotele de 
energie electrică planifi
cate. Avem condiții de de
pășire, în continuare, a 
planului, lucru pc care 
îl vom face concomitent eu 
urmărirea zilnică a consu
mului utilajelor mari, în
deosebi. Prin revizii a- 
tente efectuate la începu
tul fiecărui schimb, pre
venim eventualele defec
țiuni, iar prin responsabi
lii tehnici din fiecare sec
tor și schimb utilajele se 
pornesc și opresc în mod 
dirijat pentru a nu func
ționa neeconomicos".

Este de dorit ca acest an
gajament să se materiali
zeze cît mai curînd. Pen
tru că. în acest mod. se 
răspunde concret unui 
imperativ de deosebită ac
tualitate: economisirea de
energie !

con tin-uă 
asigu- 

sociale 
nefami-

comitetul

DOTĂRI. O 
preocupare pentru 
rarea de condiții 
în căminele de 
liști manifestă
sindicatului de la I.M. Pe
trila. După cum ne infor
mează tovarășul Gheor- 
ghe Șerban, președintele 
comitetului, căminele de 
nefamiliști nr. 3 și nr. 2 
din străzile T. Vladimires- 
cU ți Mihail Sadoveanu au 

fost dotate de curînd cu 
materiale de practică cul
turală (aparate de radio și 
TV), precum și jocuri de 
șah și rummy. (M.B.)

MUNCA PATRIOTICA. 
Efectuind ample acțiuni de 
muncă patriotică, uteciș- 
tii de la I.M. Paroșeni și-au 
depășit planul economic 
anual cu aproape 40 000 lei. 
Camelia Popa, secretar 
adjunct al comitetului 
U.T.C., ne-a informat că 
se evidențiază organiza
țiile ai căror secretari 

sînt loan Tivdă, Ionuț Be- 
dean, Carmen Popescu, 
Ladislav Bot. (O.Gh.)

RECICLARE. Ieri au în
ceput, la Compania de 
pompieri din Petroșani, 
cursuri de reciclare pentru 
conducătorii auto și me
canicii motopompiști din 
formațiile civile de pom
pieri de la obiectivele e- 
conomice ale municipiului. 
La aceste cursuri partici
pă, timp de 10 zile, 40 de 
oameni ai muncii. (plut. 
adj. I. Jitea).

SPECTACOLE. Dumini
că s-a încheiat seria de 
șapte spectacole cu carac
ter de divertisment susți
nute la Petroșani, Lonea, 
Cimpa și Jieț de către for
mațiile artistice și soliștii 
clubului sindicatelor Pe
trila, participante la etapa 
de masă a noii ediții a Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României**. (aI.II.)

TURNEU. Ieri, colecti
vul artistic și tehnic de la 

Teatrul de stat din Petro
șani a plecat intr-un tur
neu de 18 zile. In diferite 
orașe din țară se vor pre
zenta spectacole cu pie
sele „Anonimul venețian" 
după Giuseppe Berto, 
•„Un bărbat și mai multe 
femei" de Leonid Zorin și, 
pentru copii, „Glie voini
cul" de Mircea Florian, 
piesă a cărei premieră are 
loc astăzi la Alba Iulia.

RECENT tinerii de la 
mina Lupeni au colectat și 

livrat întreprinderii speci
alizate o cantitate de fier 
vechi, recuperată din sub
teran, în valoare de 30 000 
lei, sumă cu care comite
tul U.T.C. de la această 
mină își majorează 
zările suplimentare 
planului economic

reali- 
. ale 
anual.

Rubrică realizată
T. SI’ATARU
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JIUL PETROȘANI — 
GLORIA BISTRIȚA 3—2 
(2—1). Etapa a XV-a, cu 
două capete de afiș în 
seria a IlI-a a diviziei se
cunde, la Petroșani și Baia 
Mare, a adus în cele din 
urmă succes gazdelor, ca
re s-au instalat, în aceas
tă ordine, în fruntea cla
samentului.

Rederulînd filmul me
ciului, Jiul s-a impus din 
start. notabile sînt șutu
rile lui Mulțescu (3), Lăs- 
coni (8), Dosan (8), pentru 
ca două faze consecutive, 
avîndu-1 pe prim plan pe 
Lăsconi, despovărat de 
rolul de vîrf de lance, să 
aducă un avantaj confor
tabil gazdelor. Mai întîi, 
în min. 8, Lăsconi l-a des
chis în adîncime pe Be- 
none Popescu, care a șu
tat în colțul lung : 1—0;
în minutul următor, Lăs
coni i-a driblat pe Cerven- 
schi și Ilurloi, finalizînd 
cursa cu un șut fără spe
ranțe pentru Nalați : 2—0.

Rapida detașare a amor
tizat, culmea, elanul lide
rului, au intervenit și 
greșeli tehnice, s-au pre
ferat driblingurile, pe un 
teren umed în locul șutu
rilor la distanță, tirul îna
intașilor din Vale s-a de
reglat subit și inexplicabil. 
Pe fondul automulțumirii 
adversarilor, fotbaliștii de 
la Gloria au închegat pri-

în
RAPID ARAD — MINE

RUL PAROȘENI 2—0 
(0—0). In doar cinci mi
nute s-a scris istoria a- 
cestui meci. Min. 80. O gre
șeală la mijlocul terenu
lui, mingea ajunge la 
Bora, care marchează, cu 
largul concurs al portaru
lui Crecan. Un gol paradii, 
un gol „de portar". Jucă
torii Minerului acuză go
lul, se grăbesc și in min. 
83, Matula, în loc să pa
seze lateral, preferă șutul. 
Mingea se lovește de un 
apărător și iesp în cor
ner. Apărarea arădanilor

u f o r i e p
mul atac, în min. 31, cînd 
o lovitură liberă a fost 
reluată în gol, cu capul, de 
Moga, întrucît plasamen
tul lui Toma, parcă adus 
cu forța în poartă. i-a 
favorizat execuția. Steri
litatea atacurilor în valuri 
întreprinse de Jiul s-a

rematură

FOTBAL, DIVIZIA B3

datorat stereotipiei com
binative. care s-a menți
nut și după pauză. De 
fondul de acalmie au pro
fitat oaspeții, al căror a- 
tac fusese întărit prin in
troducerea lui Doru Nico- 
lae. In min. 62. Moga a 
exploatat „bulevardul" 
Neagu — Florescu, l-a des
chis în adîncime pe Gh. 
Radu, balonul, ajuns în 
preajma butului drept fi
ind împins în plasă mai 
repede de V. Popa, care i-a 
răpit astfel lui Doru Nico- 
lae bucuria de marcator.

De la euforie la degrin
goladă n-a fost decît un 
pas, mai ales că în cursa 
contracronometru pentru 
detașare — șut Dosan pe 
lingă (65), „ghiulele" Sze- 
kely (65 și 70), un balon 
deviat în transversală de 
Nalați (70), „cap" Lăsconi 
pe lîngă (71) — apărarea 
Jiului a gafat copilărește.

cinci minute.
va respinge acțiunea de 
atac a echipei noastre și, 
pe contraatacul inițiat, 
Lazăr va înscrie ».l doilea

FOTBAL, DIVIZIA C, 
SERIA A VIII-A

gol, (min. 84). Partida s-a 
decis, practic, în aceste 
cinci minute. Pînă în min. 
80 echipa „Minerul", lide
rul de o etapă, a jucat des
tul de bine, deși nu la ni
velul la care eram obișnu- 

Cu șapte minute înainte de 
final, de la 35 m lateral 
dreapta. Roman a șutat in 
transversală, pe cînd To
ma se hazardase în careul 
mare, balonul fiind reluat 
apoi peste buturi de Doru 
Nicolae. De partea cealal
tă, omologul lui Toma l-a 

imitat. balonul respins 
defectuos cu pumnul, la 
lovitura liberă a lui Mul
țescu, din unghi închis, a 
poposit în pl isa, 3—2; un

Așa s-a marcat primul gol al Jiulu

iți. Jucătorii din Paro- 
șeni au acuzat «acomo
darea cu terenul. Echipi
erii de la Rapid Arad s-au 
mobilizat foarte bine și, 
în final au reușit să cîști- 
ge partida. De la Minerul 
Paroșeni s-au evidențiat 
Dodenciu, Lăzăroiu și, 
pînă la gol, Leleșan. Oas
peții au aliniat formația: 
Crecan — Ispir, Leleșan, 
Lixandru, Dodenciu, Hă- 
dărean — Lăzăroiu, Bîr- 
san, Iordache — Băltaru 
(Matula), Henzel (Rusu).

H. ALEXANDRESCU 

gol norocos, dar care a a- 
dus victoria Jiului.

In consecință, căderile 
de tensiune au afectat 
prestația și potențialul o- 
fensiv al echipei minerești, 
Toma șifonîndu-și în 90 
de minute prestigiul cu 
greu dobîndit. Din forma
ția învingătoare s-au re
marcat Florescu,' Mulțes
cu și, în continuu progres, 
Lăsconi.

JIUL: Toma — V. Popa, 
Neagu, Florescu, Stana — 
Szekely, Mulțescu, Dosan — 
Băluță (Pachițeanu), Lăs
coni, B. Popescu (Răduca- 
nu).

Ion VULPE

Aspect din partida internațională amicală de handbal. 
Foto: Al. TĂTAR

Handbal

Băieții noștri au cedat
prea ușor

In săptămîna trecută au 
fost oaspeții divizionarei B 
Știința Petroșani handba- 
liștii formației de divizia 
A Șahtior Donețk (R.S.S. 
Ucraineană). Deși evolu
ează într-un eșalon de 
mijloc, în U.R.S.S. există 
și o superligă de handbal, 
sportivii din Donețk au 
impresionat prin calități 
deosebite, fizice și tehnice, 
de altfel, în turneul inter
național de sală, organizat 
la Deva, ei au întrecut 
Explorări Deva (din cam
pionatul județean) 34—25, 
Metalul I-Iunedoara (divi
zia B) 36—34 și au „remi
zat" cu Utilajul-Știința 
'26—26, cîștigînd primul 
lloc la golaveraj. In celelal
te partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate: U- 
tilajul-Știința — Metalul 
33—25, Utilajul-Știința — 
Explorări 32—29, Metalul 
— Explorări 38—28, în cla
samentul final, după cîș- 
tigătoarea trofeului, ur- 
mînd Utilajul-Știința, Me
talul și Explorări.

Sîmbătă, omagiind Va
lea, handbaliștii sovietici 
au susținut o nouă întîl-

nirc cu combinata din Va
le, pe terenul C.Ș.S. Petro
șani. In primele minute 
gazdele s-au detașat (6—2 
în min. 6), dar treptat ad
versarii lor au restabilit e- 
chilibrul avînd, în Domo- 
șenko, Pilughin și Smir
nov, realizatori de excep
ție. Intre buturi, Garaba, 
cu un fizic de halterofil de 
supergrea, s-a... apărat in
spirat de loviturile puter
nice, astfel egalitatea a 
survenit în min. 20. Pe 
fondul greșelilor comise în 
atac de divizionara noas
tră B, al ratării unor lovi
turi de pedeapsă (Drăgan, 
Stupariu), Șahtior (în ro
mânește „Minerul"), s-a de
tașat, în final „șaptele" 
său permițîndu-și cîteva 
numere de efect, în care 
rafinamentul tehnic s-a 
combinat fericit cu spon
taneitatea tactică. Bloca
jul psihic al învinșilor a 
fost atenuat întrucîtva 
de cîteva in
tervenții salutare ale 
portarului Vasile Popescu, 
altfel scorul ar fi oglindit 
disproporția reală din te
ren și nu s-ar fi oprit la 
30—27 (17—15) în favoarea 
oaspeților. Au înscris: 
Gheciu (7), Drăgan (5), 
Antohi (3), Enea (3), Bălă- 
șescu (2), Stupariu (2), 
Gliga (2), Dicu (2), Stănes- 
cu, respectiv, Smirnov (7), 
Domoșenko (5), Pilughin 
(5), Șkarpo, Abramian, No- 
vakovski și Dudin (cite 
două).

Așadar, un tradițional 
turneu, care face o bună 
propagandă sportului în 
șapte și leagă prietenii 
trainice, nu putem înche
ia fără a semnala însă sur
prinderea noastră în fața 
evoluției combinatei din 
Vale, cu mult sub valoa
rea cu care ne obișnuise.

Sever NOIAN

DIVIZIA A DIVIZIA B, SERIA A III-A

REZULTATE TEI INI- Olt 4—3, Poli Timișoa- 
CE : Chimia Rm. Vîlcca ra — F.C. Bihor 2—0, 
— Victoria 2—0, F.C.M. Sportul studențesc — 
Brașov - Gloria 2-1, sc Bacău A.S.A.
U. Craiova — Dinamo
0—0, F.C. Argeș — Cor- ~ Betrolul 0—0, Steaua 
vinul 1—1, Rapid — F.C. — U. Cluj-Napoca 2—0.

CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNI
CE: F.C. Maramureș — 
Olimpia S.M. 2—1, Meca
nica Orăștie — C.S.M. Re
șița 2—0, Minerul Deva 
— C.F.R. Timișoara 2—0, 
Jiul Petroșani — 
Bistrița 3—2,
Brad — înfrățirea

dea 2—0, Metalul
— Minerul Cavnic 
Strungul Arad — 
tura Zalău 4—1,
Sigliet — Minerul
peni 3—0, Unirea 
lulia —
5—1.

Gloria 
Aurul 
Ora-

Bocșa
3—1, 

Armă- 
C.I.L.

Lu-
Al ba 
Arad

1. Steaua
2. Sportul studențesc
3. U. Craiova
4. Dinamo
5. Gloria
6. Corvinul
7. Chimia
8. F.C. Argeș
9. Petrolul

10. A.S.A.
11. U. Cluj-Napoca
12. F.C. Olt
13. S.C. Bacău
14. F.C.M. Brașov
15. Poli Timișoara
16. Rapid
17. Victoria
18. F.C. Bihor

12 10 2 0 23—• 6 22
13 8 4 1 29—■ 9 20
13 8 2 3 17—•10 18
13 7 3 3 17—■ 9 17
12 6 2 4 19— 13 14
13 6 1 6 36— 16 13
13 6 1 6 20— 19 13
13 5 3 5 13—•14 13
13 3 7 3 10—•1.3 13
13 5 2 6 14—•17 12
13 5 2 6 15—•19 12
13 4 3 6 13— 19 11
13 5 0 8 18—■22 10
13 4 2 7 8—■24 10
13 4 1 8 21 — 25. 9
13 4 1 8 19— 28 9
13 2 5 6 10—■19 9
13 2 3 8 10- 28 7

C L A
JIUL PETROȘANI
F.C. Maramureș 
Gloria Bistrița 
Olimpia S.M.
C.S. U.T. .Arad 
C.I.L. Sigliet 
Mecanica Orăștie 
C.S.M. Reșița 
Minerul Cavnic 
C.F.R. Timișoara 
Aurul Brad 
Mureșul Deva 
Metalul Bocșa 
Strungul Arad 
Unirea Alba lulia 
înfrățirea Oradea 
Armătura Zalău 
Minerul Lupcni

ETAPA VIITOARE, Sportul studențesc — Di- 
(miercuri, 20 noiembrie): namo, Gloria — Corvinul, 
S.C. Bacău — A.S.A. F.C. Olt — U. Craiova, 
Tg. Mureș, Rapid — F.C, Bihor — Steaua, U. 
Victoria, Poli. Timișoa- Cluj-Napoca — F.C. Ar
ta — F.C.M. Brașov,, geș, Petrolul — Chimia.

ETAPA VIITOARE 
(duminică, 24 noiembrie) 
Mecanica Orăștie — Glo
ria Bistrița, Minerul Lu
peni — Strungul Arad, 
Unirea Alba lulia — Jiul 
Petroșani, Aurul Brad — 
C.I.L. Sigliet, C.S.U.T.

M

C.S. U.T.

E N T u L
15 11 2 2 24— 8 24
10 8 4 3 23— 10 2U
15 8 3 4 36—■12 19
15 7 3 5 25—48 17
15 8 0 7 22—•21 16
15 7 2 6 17—-22 16
15 6 3 6 26— 25 15
15 6 3 6 15— 14 15
15 7 1 7 21 —-22 15
15 6 2 7 IB ■13 14
15 6 o 7 IS— 17 14
15 7 0 8 15— 22 14
15 6 2 7 21— 33 ■ 14
1-5 5 3 7 23— 24 13
15 6 0 9 22—-30 12
15 4 3 8 10--23 1 l
15 4 3 8 10— 25 11
15 4 2 9 12—-25 10

Arad — Mim ■rol ( -avnic,
Zalău — 
i, Înfrățirea 
letalul Boe-
S.M. — Mi-
C.F.R Ti-

DIVIZIA C,

REZULTATE TEHNI
CE : Obilici Sînmartinul 
Sîrbesc — Strungul Chi- 
șineu Criș 1—0, C.F.R. 
Simeria — Unirea Tom
natic 1—0, C.F.R. Victo
ria Caransebeș — Vic
toria Călan 2—1, Mine- 
rul-Știința Vulcan —

CLASAM

1. C.S.M. Lugoj
2. Minerul-.Știința
3. Minerul Paroșeni
4. Strungul Chișineu
5. U.M. Timișoara
6. C.F.R. Simeria
7. Dacia Orăștie
8. Rapid Arad
9. Unirea Sîneolau M.

10. Obilici Sînmartin
11. Unirea Tomnatic
12. Șoimii Lipova
13. Victoria Călan
14. Victoria Caransebeș
15. C.S.M. Caransebeș
16. Minerul Certej

ETAPA VIITOARE (ul
tima a turului, dumini
că, 24 noiembrie); Șoimii 
— Minerul-Știința, Mi
nerul Paroșeni — ■ Dacia 
U.M. timișoara — C.F.R. 
Simeria, Strungul

SERIA A VIII-A
C.S.M. Caransebeș 1—0, 
Unirea Sînicolau Mare — 
Minerul Certej 3—0, Da
cia Orăștie — Șoimii Li
pova 1—0, C.S.M. Lugoj 
— U.M. Timișoara 1—0, 
Rapid Arad — Minerul 
Paroșeni 2—0.

E N T U L
14 8 1 5 22—13 25
14 7 3 4 22—13 24
14 7 2 5 26—14 23
14 7 2 5 21—12 23.
14 7 2 5 20-T-22 23
14 7 1 6 22—22 22
14 7 1 6 18—19 22
14 7 0 7 23—16 21
14 7 0 7 23—21 21
1.4 6 2 6 23—45 20
14 5 3 6 17—15 18
14 6 0 8 23—30 18
14 5 3 6 11—20 18
14 5 2 7 14—26 17
14 5 1 8 12—23 16
14 4 1 9 12—33 13

Unirea Sînicolau ■ Mare, 
C.S.M. Caransebeș — Ra
pid. Minerul Certej — 
C.F.R. Victoria, Victoria 
Călan — Obilici, Unirea 
Tomnatic — C.S.M Lu
goj. • .............................

S A



4 Steagul r o ț o MARȚI, 19 NOIEMBRIE 1985

In vederea convorbirilor la nivel înalt

Mica publicitate

încheierea Conferințe Mondiale 
a 0. N. U. pentru A. I. T.

'NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). — Nicolae Chi
lie transmite : La sediul din 
New York al Națiunilor U- 
nite s-a încheiat Conferin
ța Mondială a O.N.U. pen
tru Anul Internațional al
Tineretului (A.I.T.), im
portantă manifestare ce
are la bază o valoroasă i- 
nițiativă a României, a
președintelui Nicolae
Geau.șescu, privind procla
marea și marcarea, în 
1985, a A.I.T., sub gene
roasa deviză „Participare 
— Dezvoltare — Pace".

Conferința, la care au 
participat reprezentanți din 
partea celor 159 de state 
membre ale O.N.U., a re
prezentat punctul culmi
nant al manifestărilor con
sacrate A.I.T.

La încheierea Conferin
ței, a fost adoptată, prin 
consens, o rezoluție — ela
borată de România, la ca
re s-au raliat, în calitate de 
coautoare, 97 de țări de pe 
toate continentele — prin 
care sînt aprobate „Liniile 
directoare pentru progra
me de viitor în domeniul 
tineretului și urmărirea 
punerii lor în aplicare".

In cursul luărilor de 
euvînt s-au exprimat înalta 
apreciere și prețuire față 
de Inițiativa României, nu
meroși vorbitori adresînd 
mulțumiri exprese guver

Întîlnirea la nivel înalt de la Geneva,
bun. prilej de negocieri

După opinia lui David 
Linebaugh, fost director ad
junct al Agenției S.U.A. 
pentru dezarmare și con
trolul înarmărilor, pro
punerea sovietică privind 
reducerea cu 50 la sută a 
rachetelor și focoaselor nu- 
tlare ar constitui — dacă 
ar fi pusă în aplicare — 
— un uriaș pas în direcția 
cea bună, iar Statele Uni
te ar trebui să răspundă 
pozitiv.

America ar putea răspun
de în două moduri — a- 
preciază Linebaugh —, în 
ambele cazuri reducerea cu 
50 la sută a focoaselor 
constituind o condiție sine 
qua non a unui acord. O 
primă soluție ar fi un 
plan cuprinzător, asemă
nător cu tratatul „Salt-2“, 
care să includă numeroa
se limitări și sublinieri, 
restricții calitative și can-

zmEmEnTO
FILME

ș PETROȘANI — 7 No-
i iembrie: Tarzan, omul
j maimuță; Unirea: Viteza;
! Parîngul: Cu mîinile cu- 
i rate.
; LONEAi Cu cerul sub
j picioare.
1 VULCAN — Luceafă-
’ rul: Frumoasa Schiniang.

LUPENI — Cultural:
Miliția intervine.

URIC ANI i Fata care 
vinde flori.

N.R. Eventualele mo- 
i dificări intervenite în 
Ș _____ _ 

nului român. Totodată; a 
fost elogiată activitatea re
marcabilă a Comitetului 
Consultativ al O.N.U pen
tru A.I.T. — al cărui pre
ședinte este tovarășul Nicu 
Ceau.șescu — și care a a- 
vut un rol esențial în în
tregul proces de pregăti
re și marcare a Anului In
ternațional al Tineretului.

Rezoluția adresează sta
telor apelul de a depune 
toate eforturile pentru a 
consolida și amplifica re
zultatele A.I.T. In acest 
scop, se recomandă, între 
altele, menținerea comite
telor naționale pentru 
A.I.T. și a altor structuri 
la nivelul statelor membre, 
ca un element important 
pentru asigurarea cadrului 
organizatoric adecvat ur
măririi materializării „li
niilor directoare".

Reflectînd interesul larg, 
puternic stimulat de
A.I.T., față de problemati
ca tinerei generații. Confe
rința Mondială a hotărît ca 
pe ordinea de zi a celei de-a 
41-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.’N.U. (1986) să 
fie înscris punctul intitu
lat „Politici și programe 
privind tineretul — Parti
cipare — Dezvoltare — 
Pace".

Conferința a mai adop
tat trei rezoluții pe pro
bleme specifice tineretului.

titative și să îngrădească 
orice eventuale portițe de 
scăpare. Or, cele două 
părți ar putea evita orice 
complicații și tergiversări 
optînd pentru un acord 

----------------------------------------------x-------------------------------------

DIN PRESA STRĂINA
(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" — S.U.A.)

simplu în legătură cu fo
coasele, care constituie 
componenta letală a arme
lor nucleare, fiind singu
ra și cea mai precisă u- 
nitate de măsură a capa
cității nucleare. Statele Fi
nite trebuie să propună o 
reducere cu 50 la sută a 
focoaselor, ajungînd pînă 
la 5 000 pentru fiecare par
te după o perioadă de 
cinci ani. Un acord limi
tat doar la focoase ar pu
tea fi încheiat numai în cî- 
teva luni.- 

schimbarea programării 
filmelor aparțin între
prinderii Cinematografi
ce Județene Hunedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Perspectivele viito

rului comunist al 
patriei — documen
tar (color).

20,40 Partid și țară — 
luminos destin (co
lor).

— Spectacol literar - 
muzical - coregra
fic.

21,15 Se-mplinea voința 
poporului (parțial 
color).

sovieto-americane

Sosirea secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 

la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres). 

—- Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a sosit la Gene
va în vederea convorbiri
lor pe care Ie va avea, 
marți și miercuri, cu pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan. El a fost întîmpi- 
nat, pe aeroport, de pre
ședintele Confederației El
vețiene, Kurt Furgler, rela
tează agenția TASS.

Intr-o declarație făcută 
la sosire, secretarul gene
ral al C.G. al P.C.U.S. a 
arătat că întrevederea cu 
președintele S.U.A. va pri
lejui discutarea unor pro
bleme deosebit de impor

Declarația adoptată la încheierea 
sesiunii extraordinare a Uniunii 

Parlamentare Arabe
ts AGDAD 18 (Agerpres). 

— La încheierea sesiunii 
extraordinare a Uniunii 
Parlamentare Arabe, care 
s-a desfășurat la Bagdad, 
reprezentanți ai forurilor 
legislative din 11 țări ara
be și o delegație a Consi
liului Național Palestinian 
au adoptat o declarație ca
re lansează un apel la în
tărirea solidarității și uni-

Prin contrast, limi
tarea armelor strategice 
necesită negocierea unor a- 
corduri complicate ceea ce 
ar dura mult timp. De la

începerea, în 1969, a nego
cierilor privind controlul 
înarmărilor nucleare și pî
nă în prezent arsenalele nu
cleare strategice ale mari
lor puteri au crescut de 
cinci ori. Un acord de
reducere a focoaselor ar
opri și schimba cursul ac
tual spre expansiune, iar 
operarea de reduceri sub
stanțiale ar avea impor
tante avantaje politice, 
chiar dacă ambele părți ar

— Secvențe din dra
maturgia luptei 
pentru libertate și 
unitate națională.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

LOTO
Numerele extrase la tra

gerea excepțională loto 
din 17 noiembrie 1985 :
FAZA 1

Extragerea 1 : 53, 40,
20, 72, 66, 61, 89, 23, 64, 
4, 57, 43.

Extragerea a 2-a: 81, 76,
88, 12, 29, 2, 63, 22, 36, 9, 
8, 74. 

tante de soluționarea căro
ra depinde în măsură în
semnată evoluția internați
onală ulterioară în ansam
blu. In primul rînd, a a- 
rătat el, se află oprirea 
cursei fără precedent a 
înarmărilor, împiedicarea 
extinderii ei în sfere noi, 
înlăturarea pericolului u- 
nui război nuclear, asigu
rarea păcii și a colaboră
rii rodnice între popoare. 
„Vă pot încredința, a a- 
rătat Mihail Gorbaciov, că, 
din partea noastră, vom nă- 
zui spre un asemenea re
zultat al acestei întîlniri 
importante".

tății de acțiune în toate 
domeniile — relevă agen
țiile INA și KUNA, Docu
mentul reafirmă sprijinul 
deplin față de cauza dreap
tă a poporului palestinian, 
pronurțîndu-se pentru re
stabilirea drepturilor sale 
legitime, inclusiv dreptul 
la crearea unui stat pro
priu.

continua să posede mari 
cantități de arme.

In ceea ce privește veri
ficarea, ambele părți cu
nosc numărul maxim al 
focoaselor ce pot fi lansate 
de fiecare tip de rachetă 
și fiecare dintre părți ar 
admite că din rațiuni ve
rificate, fiecare rachetă să 
transporte acest număr ma
xim de focoase. Toate ar
mele eliminate ar fi de
montate și distruse.

Un acord cantitativ pri
vind mari reduceri ale 
focoaselor ar putea opri 
cursa înarmărilor, ar îm
bunătăți relațiile politice 
și ar pregăti terenul pen
tru un acord calitativ și 
mai complex — ceea ce ar 
constitui începutul punerii 
cu adevărat sub control a 
„Spiritului nuclear".

(Agerpres)

Extragerea a 3-a i 37 
81, 76, 68, 16, 65, 82, 75, i 
19, 33, 88, 49.

Extragerea a 4-a : 21, !
7, 47, 55, 31, 39, 77, 8, 10, 
35, 45, 57.
FAZA A 2-A >

Extragerea a 5-a : 47, 3, 
16, 88, 85, 54.

Extragerea a 6-a : 71, 1, 
41, 73, 53, 80.

Extragerea a 7-a: 59,
55, 17, 51, 30, 78.

Fond total de câștiguri:
1 477 802 Ici.

memenlo
i

CONVOCATOR. Asoci
ația pensionarilor Petro
șani convoacă membrii la 
conferința ce va avea loc 
în ziua de 22 noiembrie 
1985, ora 9,30, la Casa 
pensionarilor. Ordinea de 
zi i 1. Darea de seamă a- 
supra activității comitetu
lui de la alegerea prece
dentă pînă în prezent; 2. 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA și copiii anunță cu adîncă durere înce
tarea fulgerătoare din viață a bunului lor soț și tată 

ȘTEFAN HARALAMBIE
Inmormîntarea are Ioc azi, ora 12,30 la Cluj-Na- 

poca. (2311)

FINII George, Nuți și Bogdan aduc un ultim o- 
magiu celui care a fost

ȘTEFAN HARALAMBIE
Nu te vom uita niciodată. (2317)

■■■nil 1 JiL --- -

LA pierderea fulgerătoare a bunului lor prieten 
Geolog ȘTEFAN HARALAMBIE 

familia Costinaș Virgil cu adincă tristețe transmite 
sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2307).

SINCERE condoleanțe familiei greu încercate 
prin pierderea celui care a fost

ȘTEFAN HARALAMBIE
Familiile Buia și Tripon. (2312)

COLECTIVUL de cadre didactice, studenți și 
personalul tehnico-administrativ al Institutului de 
Mine Petroșani sînt alături de familia îndoliată prin 
dispariția fulgerătoare din viață a celui care a fost 

Șef lucrări ing. ȘTEFAN HARALAMBIE
Va rămîne veșnic în 'amintirea noastră. (2315)

STUDENȚII anului II, mașini și instalații elec
tro (zi) sînt alături de familia greu încercată prin 
moartea fulgerătoare a celui care a fost un profe
sor deosebit

Șef lucrări ing. ȘTEFAN HARALAMBIE 
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2306)

COLECTIVUL bibliotecii I.M.P. este alături de 
colega Lucia în clipele grele pricinuite de moartea 
fulgerătoare a soțului și îi transmit sincere condo
leanțe,

(2308)

COLECTIVUL de geologi al I.M.P. aduc un ul
tim omagiu celui care a fost

ȘTEFAN HARALAMBIE
(2313)

SOȚIA Viorica, fiul Viorel, mama, sora și cele
lalte rude anunță cu adincă durere încetarea din 
viată a celui care a fost

RUSU ILIE 
(45 ani)

Inmormîntarea, azi ora 12 de la domiciliul de
functului (Morișoara).

SORA, cumnatul, unchiul, mătușa, verișorii și 
nepoții de la Sibiu aduc un ultim omagiu iubitului 
lor

RUSU ILIE
Nu te vom uita niciodată.
Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, s

FAMILIILE Busuioc Florian și Roncea Aurel 
sînt alături de familia îndoliată prin pierderea ce
lui care a fost

RUSU ILIE
Sincere condoleanțe. (2299)

FAMILIILE Barbu și Marton amintesc împlini
rea a 5 ani de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpa noastră mamă, soacră cumnată și mătușă 

MAZĂRE ROZALIA (DODO) 
lăsîndu-ne în veci nemîngîiați. (2294)

Proiectul de statut; 3. Ale
gerea membrilor în comi
tet și comisia de cenzori. 
Comitetul. (2300)

CU ocazia zilei de naș
tere a celui mai bun soț și 
tată Kardoș Anton (Soțy), 
soția și copiii îi urează „La 
mulți ani !“. Multă sănăta
te și fericire. (2305)

COLEGIUL OE REDACȚIE i losil BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, ion MUSTAȚA. 
Simion POP - redactor țel, Teodor RUSU - redoctor șei adjunct, Tiberiu SPATARU

Redocția și administrația ; Petroșani, sti. Nicolae Bălcescu, ni. 2. ieletoanej 41662 
secretariat, 41663, 42464, lecțiL
Tiparul ■ Tipografic Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefon 41365._________________


