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I.M. ANINOASA

Pe calea
redresării

Realizările lunii noiem
brie, cînd în multe zile ex
tracția de cărbune la mina 
Aninoasa s-a apropiat de 
nivelul sarcinilor de plan 
arată că perioada grea cu 
care s-a confruntat în lu
nile de vară a fost depăși
tă. Chiar dacă după două 
decade, minusul acumulat 
nu mai poate fi recuperat 
pînă la sfîrșitul lunii se 
poate spune, cu certitudi
ne, că în această lună la 
mina Aninoasa s-a muncit 
mai bine, cu rîvnă și devo
tament pentru a da țării 
mai mult cărbune. Ziua 
de vineri, 22 noiembrie, a 
fost prima zi din această 
lună cînd din abatajele 
minei s-au extras peste 2350 
tone de cărbune, cu 31 
tone mai mult decît pre
vederile de plan.

S-au evidențiat 
vele sectoarelor III 
43 de tone, IV —
V — plus 36, VI — plus 
119 tone.

colccti- 
cu plus 
plus 40,

Locuințe
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In conducerea politică a activității
econo iîh ce

Stil de muncă dinamic, eficient

Comuniștii în fruntea eforturilor 
de sporire

Răspunderile deosebite 
pe care le ridică apropie
rea sfîr.șitului de an care 
marchează nu numai în
ceperea unui an nou ci și 
a viitorului cincinal 
fost puse în evidență 
pregnanță de 
recentei plenare a 
P.C.R. Magistrala 
re a tovarășului 
Ceaușescu, rostită 
chiderea plenarei, 
țările și indicațiile 
prezintă pentru 
și organizațiile de partid, 
pentru toate colectivele de 
muncă un jalon deosebit 
de clar și mobilizator în 
vederea finalizării cu suc
ces a* anului și pregătirea 
temeinică a producției pe 
1986.

Comuniștii, minerii de 
la Petrila au luat cunoștin
ță cu deosebit interes de 
documentele recentei ple
nare, acționînd cu răspun
dere și fermitate pentru

a

Mineri, tehnicieni și ingineri!

Nu precupețiți nici un efort pentru a
țării cit mai mult cărbune! Acționați

da
cu

fermitate pentru reducerea consumului
de energie electrică!

Energia, problemă a noastră, a tuturor
Mai mult decît

promițător

Prin efortul
întregului colectiv

Peste 470 000
kWh

|

au 
cu 

dezbaterile 
C.C. al 
cuvînta- 
Ni colac 

în des- 
orien- 

sale re- 
organele

a extracției
transpunerea în viață 
sarcinilor ce ne revin din
aceste documente. Pentru 
colectivul nostru exigen
țele și orientările sublinia
te de recenta plenară in
cumbă răspunderi cu atît 
mai mari, cu cît activitatea 
minei, rezultatele obținu
te în 1985 atît la producția 
fizică, cît și la ceilalți in
dicatori nu sînt pe măsura 
cerințelor mari pe care 
le ridică economia națio
nală în fața industriei ex
tractive. Astfel, la produc
ția fizică am rămas datori 
cu circa 200 000 tone de 
cărbune, influențînd nega- 
tiv_ și ceilalți indicatori. 
Neîmplinirile se datoresc 
în mare parte unor greu
tăți legate de intrarea în

Marcu BOANTĂ, 
secretarul comitetului de 
partid al I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

Așa cum consemnam în 
ziarul de ieri, ing. Nicolae 
Vîlcca, directorul I.P.C.V.J., 
se angaja, în numele co
lectivului pe care îl repre
zintă, să crească livrările 
zilnice, pentru Uzina E- 
lectrieă Paroșeni la o me
die de 2 000—2 200 tone 
de cărbune, 
începînd de 
vineri, 22 no
iembrie. După 
prima zi ne
am interesat 
la uzină dacă 
făcută are acoperire în 
te și am aflat că în 
respectivă s-au primit 
tone de cărbune de 
preparați a Coroești și 
ajunsese nici o tonă de la 
preparația Petrila. Spunem 
că nu ajunsese pentru că, 
după cîteva minute a- 
veam să aflăm că și la a- 
ceastă preparație se încăr
caseră în 
tone, iar 
tone de 
aflau în 
Paroșeni.

Consemnăm și o 
veste bună transmisă 
ing. Alexandru Flaidăr, șe
ful serviciului programare 
și urmărirea producției la

U.E. Paroșeni i „Cărbunele 
livrat în această lună, deci 
și vineri, 22 noiembrie, are 
puterea calorică stabilită, ba 
mai mult ea este, in me
die, de 2 800 calorii pe 
kg, cu aproape 100 calorii 
mai mare decît sarcina 
planificată".

Post fix la
U. E. Paroșeni

promisiunea 
fap- 
ziua 
1628 

la 
nu

timpul zilei 815 
noaptea încă 815 
cărbune, care se 
drum spre U.E.

altă 
de

economisiți

decît
Așadar, 
început 
mult 

promițător 
care trebuie 
continuat în 
același ritm, 

astfel îneît pînă la sfîrși- 
tul lunii noiembrie stocul 
de cărbune să crească sub
stanțial și să se apropie de 
cel normat pentru perioa
da de iarnă.

un
mai 

decît

Gheorghe BOȚEA.

Dînd-curs măsurilor su
plimentare înscrise în pro
gramul propriu de econo
misire, oamenii muncii de 
la Uzina de preparare a 
cărbunelui Corocști au în
scris la capitolul economii 
de energie electrică. în pe
rioada trecută din această 
lună, cantitatea de 470100 
kWh. După cum ne-a in
format ing. Elena Florea, 
responsabil energetic al 
uzinei, acest succes a fost 
obținut prin reducerea cu 
2,23 kWh a consumului spe
cific pe tona de cărbune 
spălat. (Gh. O.)

In întîmpinarea Congresului științei
si învățămîntului

La Institutul de mine

Dimensiuni și repere ale 
creației studențești

1

proprietate 
personală

Tn zona Spitalului muni
cipal Petroșani se va da în 
folosință, în eurînd, pri
mul bloc cu apartamente 
proprietate personală din 
Valea Jiului. Cele 20 de a- 
partamente oferă condiții 
deosebite de confort. Mai 
mult, fiecare apartament 
cu trei sau patru camere, 
dispune de garaj și boxă 
spațioasă. Blocul este con
struit din cărămidă și aco
perit cu țiglă în șarpantă.

Deja primii 14 solicitanți 
și-au vizitat apartamente
le proprietate personală, 
fiind îneîntați de confortul 
și condițiile pe care le vor 
avea nu peste mult timp. 
(Gh. B.)

Cel care bate primul 
țăruș la deschiderea unei 
mine este topograful. Cel 
care stabilește reperul cel 
mai adînc dintr-o mină 
este tot un topograf. El 
este pentru acest „oraș al 
subteranului" ceea ce este 
cel care gîndește ansam
blurile unui oraș de la 
suprafață î un arhitect. 
Păstrînd, bineînțeles, pro
porțiile și specificul me
seriei.

Pentru că specificul 
profesiunii de topograf 
de mină, ni se destăinuia 
inginerul Dumitru Gogo- 
lo.șu, de 
este „să 
minerit, 
lectează 
chidere

urmărește și le controlea
ză. Și „probleme de se
curitate a muncii", pen
tru că asemenea lucrări

minei

zi trebuie 
lucrările, 
zile face 
fel de

la I.M. Livezcni, 
știe de toate". Și 
pentru că pro- 
lucrărilc de des- 
și pregătiri, le

trebuie să respecte, cu 
strictețe, normativele de 
siguranță. „Și probleme 
de aeraj", pentru că mi
na „trebuie să respire".

Topograful, odată 
proiectarea, să zicem, 
unei galerii, nu și-a

cu 
a 

în
cheiat munca. Se poate 
spune că de abia de-acum

o începe. Zi de 
să urmărească 
la fiecare cinci 
„preluarea", un 
bilanț, necesar pasului
următor în necunoscutul 
stîncii. Dar, mai ales, tre
buie să se urmărească pe 
sine și aparatele sale. O 
greșeală, o eroare de nu
mai doi centimetri la un 
reper, poate însemna, pes
te 300—400 de metri de 
înaintare, o abatere a ga
leriei de cîțiva metri. Nici 
un topograf nu îndrăzneș
te să-și imagineze că ar 
fi pus în situația să veri
fice practic o asemenea

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigada condusă de Eroul Muncii Socialiste, Teodor Boncalo din sectorul IV al I.M. Lupeni, se în
scrie în permanență pe tabelul celor ce folosesc tehnica modernă Ia Lupeni. Formația lucrează în aba
tajul frontal din stratul 3, bloc IV, complex IV, folosind un complex- CMA-5H.

Tn această perioadă se 
află în plină desfășurare 
Festivalul artei șl creației 
studențești, manifestare in
tegrată în Festivalul națio
nal „Cîntarea României", 
cu profunde semnificații în 
conștiința tinerilor care se 
pregătesc în instituțiile de 
învățămînt superior. La 
Institutul de mine din 
Petroșani — care a cunos
cut în ultimii 20 de 
perioadă inaugurată 
Congresul al IX-lea 
partidului, un susținut pro
ces de dezvoltare, moder
nizare și perfecționare a 
învățămîntului superior mi
nier prin integrarea lui cu 
practica și cercetarea știin
țifică — activează în do
meniul cultural-educativ 
și artistic peste 200 
studenți. Prestigiul 
tutului, consolidat în 
care an prin temeinica pre
gătire moral-politică și 
profesională a fiecărei se
rii de absolvenți și prin

ani, 
de 
al

de 
insti- 

fie-

contribuțiile științifice 
tehnice obținute în acțiu
nea continuă de participa
re la modernizarea tehnicii 
și tehnologiilor din mine
rit, cuprinde și remarcabi
lele rezultate studențești 
în erecția tehnică și tiK 
viața educativă.

Este cunoscut că numai 
prin continuitatea efortu
lui creator și perseverență 
se obțin performanțe în 
orice domeniu de activita
te. In această toamnă, cînd 
studenții celor două facul
tăți din Institutul de mine 
au efectuat practica, au 
muncit, alături de mineri, 
în procesul de producție 
din întreprinderi miniere, 
participarea lor la viața 
educativă nu numai că nu 
a încetat, ci s-a amplificat. 
Creației științifice și teh
nice desfășurată de stu- 
denți în cercurile de cerce-

T. SPĂTARU

îi
i

i

(Continuare in pag. a 2-a)

Convocator
In temeiul dispozițiilor art. 46, aliniatul 2 din 

Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, se convoacă

SESIUNEA A III-A
a Consiliului popular al municipiului Petroșani 
pentru ziua de 25 noiembrie 1985, ora 15,15, în sala 
mică a Casei de cultură Petroșani.

ORDINEA DE ZI : Raport : Preocuparea Comi
tetului executiv al Consiliului popular municipal 
pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Congre
sului al IlI-lea al Consiliilor populare, pentru o-mai 
bună aprovizionare a populației, dezvoltarea bazei 
materiale și respectarea de către lucrătorii unități
lor comerciale a regulilor generale de comerț. Infor
mare : Activitatea desfășurată de comisia permanen
tă, comerț, aprovizionare, industrie mică, prestări 
de servicii și agricultură.

PREȘEDINTE,
Viorel FAUR

SECRETAR, 
Petru VERDEȘ
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In oarecare suferință: buna servire, calitatea!
îmbunătățirea calității 

serviciilor pentru popu
lație, diversificarea per
manentă a acestora pen
tru a satisface tot rttai 
mub cerințele populației, 
trebuie să caracterizeze 
preocupările din toate u- 
unitâțile prestatoare de 
servicii, în special cele 

aparținătoare cooperației 
meșteșugărești. Dar, din 
păcate, in activitatea uni
tăților prestatoare aceste 
cerințe esențiale sînt lă
sate în voia întîmplării sau, 
de cele mai multe ori, la 
latitudinea unor lucrători, 
așa cum am constatat tre
când pragul mai multor u- 
nități ale Cooperativei 
„Straja", situate pe terito
riul orașului Uricani.
SITUAȚII REZOLVABILE, 

DAR...
Prima unitate vizitată, a- 

telierul" de croitorie, ne o- 
feră și primele semne de 
întrebare privind preocu
pare^ conducerii cooperati
vei pentru crearea unor 
condiții optime de muncă 
lucrătorilor și, bineînțeles, 
pentru a veni în sprijinul 
populației cu servicii ire
proșabile Problema. una 
cu mari implicații, nefunc- 
ționarea instalației de ter- 
mofieare. creează multe 
„dureri de cap“ lucrători
lor și chiar clienților. Că 
acest' aspect influențează și 
realizarea indicatorilor pla
nului este lesne de înțeles.

Dimensiuni și repere 
ale creației studențești

rUrmare din pag n

tare î se adaugă și activi
tatea educativă, cultural- 
artistîcă. constituind di
mensiuni ale conștiinței 
studențești cu consecințe 
stimulatoare în dezvoltarea 
armonioasă a personalită
ții viitorilor specialiști în 
minerit, receptivi la tot 
ce este nou in știință, teh
nică și cultură. In cele do
uă formații corale. în cea 
de folclor (care a obținut 
în zilele trecute, la Timi
șoara, un meritat loc II 
Într-un spectacol-concurs 
de înalt nivel artistic) și 
grupurile de muzică ușoa
ră, în filme de amatori și 
la clubul foto, în alte și 
alte cercuri (pictură, tea
tru etc), activează studenți 
cu statornice preocupări

Tricotaje pentru export
La întreprinderea de Tri

cotaje din Petroșani este 
pregătit un nou lot de 
produse destinat exportu
lui pentru Danemarca. Co
lectivul de tricotoare și 
confecționere a realizat 
16 000 bucăți (pulovere pen
tru adulți și copii), care ur
mează să fie livrate. 
Cu acest nou lot de trico
taje întreprinderea își o- 
norează integral contrac

chiar dacă responsabilul, 
Alexandru Szigyarto, ne 
asigură că pînă la sfîrșjtul 
anului va reuși realizarea 
acestuia. Aceleași probleme 
sînt și la unitatea de ma- 
rochinărie, după cum ne 
spunea responsabila M An- 
ghelina: se întîmpină mari 
greutăți din pricina lipsei 
de căldură și a igrasiei,

știut fiind ca m asemenea 
condiții materialele cu ca
re se lucrează reacționează. 
Ce părere are conducerea 
E.G.C.L despre asemenea 
stare de lucruri ? Nu se 
știe precis. Singurul lucru 
cert este că atît conducerea 
respectivă cît și cea a co
operativei trebuie să ia ur
gent măsuri pentru elimi
narea acestor neajunsuri.

NECLARITĂȚI 
NEJUSTIFICATE

La unitatea frizerie-coa- 
fură lucrurile par și - mai 
neclare, dacă avem în ve
dere simplitatea rezolvării. 
Un canal la intrare, în 

culturale. Sînt tot mai 
mulți studenți din anii 
jnari — Alexandru Moldo
van, Dalia Moțoc, Maria 
Curpaș, Florin Stamate. Ar
pad Mișcolți. Istvan Arpad. 
Marius Lungu — care Își 
manifestă înclinațiile și 
talentul alături de stu
denți din primii ani de 
studiu. In aceste zile pre
mergătoare Congresului 
științei și învățămintului, 
la reuniuni naționale de 
creație științifică și în ca
drul Festivalului artei și 
creației, se concentrează în
săși eficiența procesului 
de educație comunistă, re
voluționară a studenților 
din Institutul de mine, im
plicați cu tot elanul în for
marea și dezvoltarea con
științei, în viața economică 
și socială din Valea Jiului.

tul pentru exportul în Da
nemarca Tot în această pe
rioadă. în parale) cu acti
vitatea care se desfășoară 
in vederea realizării sarci
nile- de p 1 a n, se 
fac ultimele pre
gătiri pentru introducerea 
in fabricație a articolelor 
care se vor livra la ex
port, în U.R.S.S., în anul 
1986. (T.S.) 

care s-au adunat de toate, 
împiedică păstrarea unei 
curățenii mai mult decît 
necesare la o astfel de 
unitate. Dar, probabil, așa 
cum era de acord și Vera 
Petcu, se așteaptă rezolva
rea situației prin mutarea 
într-un nou spațiu. Nimic 
de zis, dar probabil că ac
tuala situație va mai dura. 
La atelierul de reparații 
R. TV, în ziua raidului nos
tru un afiș, lipit pe ușă t 
„caz de boală" ne aver
tiza că n-avem nici o șan
să să discutăm cu respon
sabilul, care, după cîte se 
pare, și mai ales după măr
turia unor localnici, ține 
această unitate mai mult 
închisă.

Desigur, aspecte am în- 
tîlnit mai multe, și pozi
tive și negative, însă am 
considerat necesar să insis
tăm asupra celor relatate 
tocmai pentru faptul că în 
activitatea de servicii nu 
trebuie să existe astfel de 
situații care nu pot avea 
nimic comun cu buna ser
vire, cu calitatea

Florin BEJ IN, 
Uricani

Arhitecții minei
Urmare din pag P

relație teoretică. Se află 
„la timonă" ca un cîrmaci 
măsurînd cu rigurozitate 
unghiurile, pentru a păs
tra direcția.

Sînt. însă, și momente 
în care trebuie să se a- 
bată de la ea. Momentele 
de încordare în care a- 
par deranjamentele tec
tonice. Atunci, acele zone 
periculoase trebuie ocoli
te, pentru ca ritmul 
crărilor să nu
nimic, pentru ca securi
tatea galeriei
jului să fie deplină. Solu
țiile tot el trebuie să le 
găsească, bineînțeles în 
colaborare cu alți specia-

lu-
sufere cu

sau abata-

GRUP DE LOCATARI, 
Lupeni : Am fi preferat ca' 
pentru sesizarea adresată 
redacției să-și asume cine
va răspunderea, sub sem
nătură autentică Dumnea
voastră ați preferat insă să 
vă ascundeți identitatea O- 
ricum, tulburarea liniștei, 
scandalurile, abaterile de 
la normele conviețuirii so
ciale sînt într-adevăr acte 

I grave, iar împotriva celor 
care le comit trebuie aețio- 

ț nat. Adresați-vă, deci, or- 
iganelor de stat locale, sin
gurele competente și în 
măsură să intervină pen
tru a aplica legea și a tace 
ordine in căminul la ca
re vă referiți.

PETRE BOBOC, Petro
șani : Acordarea concedi
ilor de studii este regle
mentată prin HCM nr. 1052, 
republicată în 1967. La ar-

Comuniștii — în fruntea eforturilor
*

de sporire a extracției
(Urmare din pag. 1)

exploatare a trei zone de 
foc închise'cu ani în urmă, 
de apariția unor apofize 
și intercalații in stratul 
3, cît și de fapiul că mina 
își desfășoară activitatea 
pe 8 nivele. La aceste 
greutăți se adaugă și de
ficiențe proprii : stagflări 
de natură minieră și elec
tromecanică datorate de
fecțiunilor și întreținerii 
necorespunzătoare a ben
zilor de transport, înfun- 
dării dese a silozurilor din 
cadrul sectoarelor I, II și 
VI ; am înregistrat, tot
odată o fluctuație mare de 
personal, foarte multe ab
sențe nemotivate și în
voiri de la serviciu pentru 
care s-au pierdut cantități 
importante de cărbune.

Sîntem conștienți de lip
surile din activitatea noas
tră în cursul acestui an, 
cauzele care le-au generat

metri 
de metri 

deschideri 
care le-au 
care le-au 
perspecti- 

lor. Care

liști. Și înaintarea conti
nuă.

Topografii de la mina 
Livezeni nu sînt mulți : 
doar șase. Dar munca lor 
înseamnă mii de 
de galerii, mii 
de lucrări de 
și pregătiri, pe 
proiectat și pe 
îndrumat, din 
va profesiunii 
perspectivă poate însem
na și pasiune, așa cum 
înseamnă pentru topogra- 
ful șef de la Livezeni. in
ginerul Gogoloșu, 
a formulat astfel, la 
trebare, profesiunea 
de credință : „Dacă 
s-o iau de la capăt, 
atîția ani de muncă, 
topograf de mină aș dori 
să devin".

care, 
o în

să 
ar fi 
după 

lot

Răspundem cititorilor
ticolul 18 se ■ precizează : 
„Studenții admiși în învă- 
țămîntul superior (cursuri 
serale sau fără frecvență), 
beneficiază de următoare
le înlesniri : cîte un con
cediu de studii fără plată 
de 30 de zile calendaristi
ce aiiu.il. in afara conce
diului de odihnă. pentru 
prezentarea la concursul de 
admitere și examenele a- 
nuale. Concediul se acordă 
eșalonat sau integral, la 
cerere". Aceasta este legea 
și trebuie respectată întoc
mai și de către conducerea
l.M.  Livezeni unde mun
cește, in calitate de insta
lator sanitar, fiul dv.. Bo
boc Florian, student în a- 
nul VI la Institutul de mi
ne. Deoarece i s-au acor- 

au fost larg dezbătute în 
adunările de partid pentru 
dare de seamă, în ședințele 
de alegeri ale organizațiilor 
de sindicat, precum și în 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii pe întreprindere. Cu 
acest prilej am adoptat o 
seamă de măsuri politice, 
organizatorice și tehnico-e- 
conomice care vizează în
deosebi îmbunătățirea or
ganizării muncii, creșterea 
productivității muncii, asi
gurarea viitoarelor capa
cități de producție, între
ținerea lucrărilor miniere 
ș' asigurarea funcționării 
fluxului de transport con
tinuu, mai buna gospodă
rire a energiei și materia
lelor. De asemenea. am 
luat măsuri severe care să 
conducă la folosirea rațio
nală a forței de muncă, a 
timpului de lucru. întărirea 
ordinii și disciplinei, res
pectarea tehnologiilor de 
exploatare In această lună 
au fost puse în discuția co
lectivelor de muncă 270 
persoane pentru absențe 
nemotivate, iar unora li 
s-au desfăcut contractele 
de muncă. Ca urmare a mă
surilor întreprinse, media 
absențelor nemotivate s-a 
diminuat cu 60 la sută și 
este în continuă scădere. 
Acționăm cu stăruință pen
tru a lichida cu desăvîrși- 
re orice abateri de la dis
ciplină, inclusiv din partea 
cadrelor tehnico-ingine- 
rești.

In ultimul timp, cu spri
jinul organelor superioare 
am reușit să soluționăm 
mai multe probleme com
plexe legate de creșterea 
opacităților de producție, 
a liniei de front, îmbună
tățirea condițiilor de aeraj 
și transport, organizarea 
mai bună a conducerii pro
ducției și a muncii In spi
ritul orientărilor și indica
țiilor mobilizatoare date de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, organele și or- 

dat doar 5 zile din conce
diul pentru studii, fiul dv. 
mai are dreptul la 25. Nu 
este nici corect nici ome
nește să se procedeze ast
fel la l.M. Livezeni, cu un 
student seralist, căruia, în 
locul concediului de studii, 
i se aplică 22 nemotivate. 
Nelegal s-a procedat și la 
registratură care a refuzat, 
așa cum susțineți, să vă 
dea numărul de înregistra
re.

UN GRUP DE MUNCI
TORI, Petroșani : Parțial 
aveți dreptate. De ce par
țial ? Pentru că. într-ade
văr, considerăm că un sin
gur centru destinat schim
bării buteliilor de aragaz 
in cartierul Aeroport, un
de trăiesc peste 20 000 de 

ganizațiile noastre de 
partid, organul colectiv de 
conducere acționează cu 
fermitate pentru încheie
rea cu rezultate cît mai 
bune a ultimelor două luni 
ale anului, asigurînd o 
producție medie pe zi de 
3300—3400 tone, condiție 
hotărîtoare pentru prelua
rea cu succecs a sarcinilor 
pe 1986.

Realizarea planului pe 
anul 1986 și viitorul cin
cinal reclamă perfecționa
rea organizării producției 
și a muncii, constituirea a 
noi formații de lucru pen
tru executarea unui volum 
sporit de deschideri și pre
gătiri, pentru creșterea li
niei de front active cu 125 
ml în medie pe lună, față 
de 1985, concomitent cu 
protejarea zăcămîntului 
și punerea în exploatare a 
rezervelor imobilizate, îm
bunătățirea activității de 
transport și de aprovizio
nare a locurilor de muncă, 
de normare a personalului 
muncitor. Sînt cerințe care 
necesită cu prisosință pu
nerea în valoare a între
gului potențial uman și 
material de care dispune 
mina noastră, sporirea răs
punderii formațiilor de lu
cru, a întregului personal 
tehnic față de sarcinile de 
plan, perfecționarea stilu
lui și metodelor de mun
că ale organului de condu
cere colectivă pentru re
zolvarea cu eficiență spo
rită a problemelor curen
te și de perspectivă ale 
producției.

In tot ce facem și între
prindem, stăruim pentru 
implicarea responsabilă a 
organelor și organizațiilor 
de partid în acțiunile de 
sporire a producției, ur
mărind ca fiecare comunist 
să se situeze, cu răspun
dere și dăruire revoluțio
nară, în fruntea eforturi
lor colective pentru înche
ierea cu succes a anului 
și pregătirea temeinică a 
producției anului viitor.

oameni, e prea puțin. Ne 
așteptam să vă scrieți și 
numele. Dar e mai ușor — 
nu-i așa ? — să învinuiți 
pe unul și pe altul fără a 
vă însuși și răspunderea 
necesară.

EMILIA KATONA, Pe- 
trila : In ceea ce privește 
problema schimbării bute
liilor de aragaz, în măsură 
să rezolve lucrurile, este 
Consiliul popular orășe
nesc. De fapt tot in compe
tența sa de rezolvare revi
ne și a doua problemă, a- 
ceea a căldurii furnizate 
în blocul in care locuiți 
(strada T. Vladimii eseu, 
blocul 36, apartamentul 54). 
Adresa am specificat-o ca 
să alle și tovarășii de la 
EGCL Petrila și să rezolve 
situația Pentru că a ve
nit iarna 1

ii
zăSTAZl, se declanșează 

tradiționala acțiune pionie
rească „lot înainte!", orga
nizată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor. 
In actuala fază de masă, 
la nivelul tuturor școlilor 
din Valea Jiului, vor avea 
loc activități de educație
moral-politică, revoluționa
ră și patriotică, de impli
care in viața economică și 
socială din municipiu și o

participare activă la Fes
tivalul național „Cintarea 
României" (T.S.)

DESZĂPEZIRI. In ex
ploatările forestiere din Re
tezat și Vulcan, primul 
„val" de zăpadă a atins pe 
alocuri 1,5 na, iată de ce, 
încă de marți, U.F.E.T Pe
troșani a mobilizat utilaje 
pentru deszăpezirea căilor 

de acces spre sectoarele Lu
peni și Cîmpu lui Neag. 
De ieri, U.M.T.C.F. Deva 
a venit în ajutorul fo
restierilor din vestul mu
nicipiului nostru cu două 
tractoare articulate, echi

pate special pentru desză
peziri, apreciindu-se că. la 
începutul săptăininii vi
itoare, lemnul va „coborî" 
Iară opreliști din masivii 
amintiți.

INGENIOZITATE. Două 
autobuze, casate de mult, 
servesc Fabricii de produ
se lactate, din platforma 
industrială Livezeni, pen
tru depozitarea ambalaju
lui. Ideea, pusă în practi
că de Dumitru Terteci, șe
ful magaziei centrale a 
fabricii, poate fi luată in 
considerare și de alte uni
tăți industriale, care duc

lipsă de spații de depozita
re.

MUNCA PATRIOTICA. 
Pentru slirșitul acestei luni 
și cea de a douăsprezecea 
ultimă parte a anului, ti
nerii de la l.M. Paroșeni 
și-au propus depășirea cu 
10 la sută a planului 
conomic.
U.T.C. nr. 1 (secretar, Ion 
Tivdă), 7 (Bot Ladislau) și 
4 (Mircea Coman) și-au 
luat acest angajament, a- 
vind în vedere acțiunile de 
muncă patriotică pe care 
membrii organizațiilor le 
vor presta în galeria de

e-
Organizațiile

cap panoyl 
în orizontul 
in incinta 
(Gh. O.)

PROMPTITUDINE. Cir- 
culînd cu bena ridicată, o 
autobasculantă a avariat 
mai mulți stîlpi ai rețelei 
electrice, care alimentează 
zona Cîmpu lui Neag. Ac- 
ționînd cu promptitudine 
din dimineața pînă în 
scara zilei de vineri, echi
pa de electricieni condusă 
de Stan Bîtcă, de la CDEE 
Petroșani, a înlăturat ava
ria datorată neglijenței.

4, stratul 18, 
360, precum și 
întreprinderii.

Miine
17 
de 

din 
for-

SPECTACOLE. i 
după-amiază, la orele 
.și 20, pe scena Casei 
cultură a sindicatelor 
Petroșani, va concerta 
rnația vocal-instrumentală 
„Mass Media" din Alba lu- 
lia. „Cap de afiș" al spec
tacolelor va fi cunoscutul 
trubadur al muzicii tinere 
Vali Șerban.

I 
I

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

aiiu.il
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Din amintirile iernii trecute, o invitație in avanpremiera sezonului care se apropie. Foto : Vasile POLLAK
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neconstiluirea construcțiilor 
dacice (I)

După cum se știe, 
construcțiile utilitare da
cice, au îmbrăcat două 
forme : patrulatere și 
circulare. Din aceste for
me au derivat mai tîrziu 
și lăcașurile de cult, ale 
căror vestigii se întilnesc 
mai în fiecare cetate da
cică. Am spus vestigii, în- 
trucît adversitățile timpu
lui și chiar curgerea lui 
nu au mai păstrat întrea
gă — sub raportul volu
melor — nici o clădire 
din secolele II-—I î.e.n. 
Mi se pare curioasă exis
tența unor clădiri circu
lare și totuși ele au e- 
xistat așa cum ne-o de
monstrează numeroasele 
vestigii răspîndite in toa
te așezările autohtone. 
Este- probabil că acestea 
și-au dobîndit drept la e- 
xistență din rațiuni pri
vitoare la încălzire și a 
unei mai complete utili
zări a spațiului. De obi
cei, lipite de locuință se 
găseau anexele gospodă
rești iar streașină casei, 
foarte largă, ocrotea gro
pile de provizii. Pereții 
formați din grinzi orizon

0 nouă bătălie pentru Iroia

tale, ori după posibilități 
— împletitură de nuiele, 
erau fățuiți cu amestec de 
lut și pleavă. Acoperișul 
în două ape se confecțio
na din paie, stuf, șindri
lă și mai rareori, țiglă. 
Drept pardoseală se uti
liza lutul în amestec cu 
pleavă, totul bine bătut. 
De remarcat că autohto
nii preferau pentru ridi
carea caselor, locurile în
sorite fără vînturi, in a- 
propierea unui deal și la 
o distanță convenabilă fa
ță de apă. Dacă reconsti
tuirea locuințelor dacice, 
fie rectangulare, fie cir
culare nu intîmpină difi
cultăți insurmontabile, nu 
același lucru se poate spu
ne despre edificiile de 
cult. Deși au fost ridica
te din piatră, asupra lor 
s-a revărsat furia roma
nă, zdrobindu-le nemilos 
întrucît acestea erau ex
presii materiale ale unui 
cult care a făcut totul 
pentru ridicarea dacilor 
la lupta anti romană.

Dr. V. MORARU
(Va urma)

valori perene ale Poloniei
— Note de

Formidabilă această 
îmbinare a vechiului și 
noului. Tarnowșkie—Gori 
a fost declarat oraș încă 
din 1526. Prima mină — 
de argint — devenită as
tăzi muzeu, funcționa în
că din anul 1237. Și tot 
aici, în 1588 a fost insta
lată prima pompă de a- 
buri. Veneau pe atunci 
suverani din toată Euro
pa să o vadă.

Azi, orașul înseamnă 
cc-1 mai mare centru fe- 
roviai pentru mărfuri din 
R.P. Polonă ; are numai 
75 000 de locuitori, dar 
93 de întreprinderi indus
triale, unele din ele în- 
trețmind fructuoase rela
ții de colaborare cu în
treprinderi similare din 
România, intre care două 
se află în Petroșani.

O data pe an, in sep
tembrie, au loc „Zilele 
minerilor Gwarek" — săr
bătoare a minerilor din 
Tarnowskie-Gori; spec
tacole în aer liber și pe 
scenele așezămintelor de 
cultură, dar mai ales o 
frescă vie a tradițiilor cul
turii populare — parada 
co,turnului istoric — i- 
naugurală cu secole in 
urmă de .lan Șobiețki al 
111-lea, rege al Poloniei,

călătorie —
învingătorul turcilor la 
Viena.

Astăzi călătorul simte 
și aici pulsul vieții con
temporane, inima stră
vechiului oraș bate pu
ternic, în ritmul marilor 
prefaceri ale țării. Ace
lași sentiment te domină 
și atunci cînd străbați, 
fie și numai pentru cîteva 
ore, vechea cetate de 
scaun a țării, Cracovia. 
„Wawel", castel puternic 
fortificat, catedrala ora
șului, piața cu bătrînele 
prăvălii ale breslelor și 
Vistula păstrează amin
tiri răscolitoare despre 
momentele cruciale ale 
agitatei istorii poloneze. 
Ca un simbol al valorilor 
culturii pe aceste melea
guri, Universitatea, veche 
de 630 de ani se impune 
cu autoritate, demonstrind 
că un popor și o cultură 
nu pot fi îngenuncheate 
așa cum nici Polonia, vre
melnic ocupată și jefuită 
pină la singe de hoardele 
hitlerisle, nu a putut fi 
îngenuncheată.

Iar Cracovia de astăzi 
— oraș al florilor, al 
parcurilor — trăiește mai 
lînar, mai frumos, mai 
prosper.

H. ALEXANDKESCU

Disco-
MUZICÂ ROMANEASCĂ

1. Fata din vis — COM
PACT ; 2. Lumea sîntem 
noi — DIDA DRAGAN ;
3. Clopotele — ACUSTIC;
4. Cine oare, cine 7 —
GRUPUL 3 T ; 5. Cărare 
peste timp — COMPACT.

MUZICA STRĂINĂ
1. Cheri, cheri Lady — 

MODERN TALKING ;
2. I Can Loose My Heart 
Tonight — C.C. CATCH; 
J Pretty Young Girl — 
BAD BOY BLUE; 4. I See 
You — BONEY M. ; 5.
Lady O. — ALBERT ONE.

„Lumea sîntem noi” a 
Djdei Drăgan readuce -în 
.actualitate o voce puter-

top (9)
nică, explozivă, de care 
rockul românesc are ma
re nevoie. Piesa „Cine 
oare, cine 7“ a celor din 
Grupul „3 T“ a luat pre
miul II la Concursul de 
cîntece pentru tineret. 
București 1985.

Și un răspuns la o scri
soare semnată O. Stoi- 
cuța : duetul englez Bal- 
timora (Jimmy Mc. Sha
ne, Jane Freeman), s-a 
impus alături de solista 
D.D. Jackson într-un tur
neu de 5 luni,- apoi s-au 
lansat cu „Tarzan Boy“, 
iar acum fac succes cu 
„ Woody Boogie“.

DISC — JOCKEY

Desen de Radu IAȚCU
Orașul descoperit de 

Schliemann, în 1373 la 
lsarlik, in Turcia, nu es
te Troia. Capitala rege
lui Priam s-a aflat in 
zona deltei Neretva, dm 
Dalmația, în sud-veslul 
Iugoslaviei. Această i- 
poteză a lost avansată de 
filologul mexican Rober
to Salmas Price înlr-o 
lucrare cu titlul „Inter
pretare greșită a lui Ho
mer". Potrivit lui Price, 
heleniștii și în primul 
rind arheologul german 
Heinrich Schliemann 
(1822—1890), care a dez
gropat Troia, au făcut o 
interpretare eronată a 
Iliadei. Lector și cunos
cător avizat al operei lui 
Homer, cercetătorul me
xican și-a constituit i- 
poteza sa pe informații 
filologice și geografice 
furnizate de poemul e- 
pic. Făcînd descrierea 
Troiei, in care a urmărit 
cu fidelitate, punct cu 
punct, bogăția informa
țională din Iliada, el si
tuează cetatea greacă în 
zona orășelului Gabela, 

din Iugoslavia. Aici, ce
tatea ar fi fost ridicată 
pe un promontoriu format 
de trei coline în forma de 
elice, cum arăta și Ho
mer. Ipoteza sa este insă 
contestată de nume cu
noscute din arheologia 
mondială.

Roberto Salinas Price și 
cei ce-i sprijină ipoteza iau 
m considerare și îndoieli
le mărturisite de însuși 
Schliemann in timpul să
paturilor pentru localiza
rea Troiei.

Presa de specialitate 
din multe țări se întrea
bă acum dacă „vom asis
ta la o nouă bătălie pen
tru l'roia", bineînțeles pe 
terenul disputelor arheo
logice.

După cum s-a anunțat, 
autoritățile din Bosnia și 
Ilerțegovina nu vor aștep
ta pînă se va face lumi
nă deplină în legătură eu 
noua versiune despre lo
calizarea Troiei, adoptind 
hotărîrea ca, încă din a- 
cest an, să se treacă la 
efectuarea de săpături la 
Gabela. (Agerpres)

— Amine 7 Și... cum 
ai ajuns aici 7

— Era cînd se ridica 
ceața... o ceață care îm
prumuta in lumina pali
dă toate culorile pe care 
le poate poseda o natură 
din cele mai sărace po
sibile... Nisip. împreună 
cu Vil și Omison-robotul 
care preluase sarcina de 
comunicare — făceam un 
raid de recunoaștere cu 
nava de patrulă. M-a.ș 
fi putut imagina deasu
pra Saharei de aici, des
pre care nu știu de unde 
âin ' auzit.

— Anime, strigă Vil, in
dicând cu mina un punct 
anume.

Fata întoarse brusc ca
pul, moment in care na
va fu puternic zguduită 
de un flux de energie, 
imprimindu-i o accelera
ție negativă.

SCIENCE-FICTION

OASPETE DE DEPARTE
— Daca continuam in 

acest lei, ne vom opri in 
maximum douăzeci de 
unități de timp zise Am 
ine, privind îngrozita a-, 
cui indicatorului de vite
za. Treptat insă sensul 
deplasării se schimba, na
va apropiindu-se acum de 
punctul arătat de Vil. A- 
poi începu să crească pi
uă eind depăși limita 
maximă. Abia atunci...

— Vil, dar motoarele 
nu mai funcționează 1

— Da 7 A prinde o 
asemenea viteza in lipsa 
unei forțe propulsoare, 
contrazice orice lege cu
noscută de noi. Sau de... 
atracție 7

Un zgomot asurzitor și 
niște trepidații puternice 
se făcură simțite. Cu un 

ț păt de groază, Amine 
se agăța de gîtul lui Vil. 
Stînca se desfăcu ta pi
cioarele lor și cei doi se 
pi ăbu.șirâ...

Cădeau... și în jurul lor 
se învîl'teau civilizații. Ar 
fi vrut să se oprească, dar 
cum 7 Zidurile prăpas
tie! păreau de sticlă. Ani
me întinse mina tncer- 
cind să caute un punct de 
sprijin. Gest necugetat! 
O forță uriașă o smulse 
din brațele lui Vil și... 
mai apuca să-și audă nu
mele strigat, in timp ce 
trecea prin sticla care se 
topise la atingerea ei.

— Am deschis cu greu 
ochii. Eram înlr-o pădu
re de brazi, undeva prm 
acești munți, mai spuse 
Amine, mdicînd cu mina 

un fragment de cîmp vi
zual.

— De fapt, continuă ea, 
nu-mi dau seama cum 
vă pot comunica toate as
tea. Noi nu foloseam lim
bajul articulat. Uitasem 
de mult de existența lui... 
de cîteva mii de ani. A- 
cuin insă...

Ce mai avusese de spus? 
Ființa care — probabil — 
nu cunoscuse niciodată 
sensul real al morții, tre
cuse dincolo de. e\.<ltnța 
fizică. Ce mai rămăsese 
din ea 7 Nici o certitudi
ne 7 Da, desigur. O pată 
difuză, ea o umbră, în
semna în iarbă locul un
do existase.

Camelia \NljA, 
Cenaclul de anticipație 

telinico-științifică 
„Miner-Club 2001"
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încheierea dezbaterilor Comitetului 
Politic al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). N. Chilie trans
mite > Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. 
și-a încheiat dezbaterile 
asupra ansamblului punc
telor de pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni, referitoa
re la oprirea cursei Înar
mărilor și înfăptuirea de
zarmării.

Au fost adoptate, un nu
măr de 66 de rezoluții care 
acoperă practic toate as
pectele actuale ale proble
maticii dezarmării.

Un proiect de rezoluție 
elaborat de țările nealinia
te, la care România a de
venit coautoare, cerc state

IRAN

Desemnarea viitorului conducător 
al revoluției islamice

TEHERAN 23 (Agerpres). 
Aiatolahul Aii Hossein 
Montazeri a fost desemnat 
drept viitor conducător al 
revoluției islamice din I- 
ran, a anunțat agenția ira
niană de presă IRNA, ci

PARTICIP ANȚII la cea 
de-a doua expediție chine
ză în Antarctica au ajuns 
la destinație — anunță a- 
genția China Nouă. Ei au 
părăsit Beijingul la 13 no
iembrie, pe calea aerului. 
China dispune, pe cel mai 
sudic continent, de o sta
țiune de cercetare ce poar
tă numele „Marele zid".

ZILNIC Iu mijloacele de 
transport în comun, mai 
ales în metroul și în auto
buzele din New York, se 
uită în medie 30—50 obiec
te din cele mai diferite, în- 
eepînd cu ceasuri de aur 
și terminînd cu proteze 
dentare. Circa 40 la sută 

lor cu capacități nucleare 
să se abțină de la activită
țile de militarizare a spa
țiului cosmic, pentru ca a- 
cest mediu să fie utilizat 
exclusiv în scopuri pașnice.

Expresie a poziției con
secvente și ferme a țării 
noastre în favoarea nego
cierii cu maximă prioritate 
a unor măsuri concrete de 
oprire a cursei înarmărilor 
nucleare și de realizare a 
dezarmării nucleare, Româ
nia s-a alăturat în calitate 
de coautoare la marea ma
joritate a rezoluțiilor pri
vind dezarmarea nucleară 
și a votat în favoarea tu
turor documentelor cu a- 
ceastă finalitate.

tată de agențiile internațio
nale de presă.

Potrivit observatorilor, 
această decizie face ca Aii 
Hossein Montazeri să de
vină succesorul desemnat 
al aiatolahului Ruhollah 
Khomeini.

din aceste obiecte sînt res
tituite proprietarilor care 
se adresează birourilor de 
obiecte găsite, o mică par
te se donează unor organi
zații de binefacere, iar res
tul se vînd în cadrul unor 
licitații organizate din einci 
în cinci ani. La ultima Iic- 
tație de acest fel, ținută 
în anul 1980, serviciile ur
bane de transport din New 
York au obținut un venit 
de... 29 000 de dolari.

POTRIVIT unui comu
nicat al Ministerului nipon 
de Interne, în Japonia s-au 
înregistrat anul trecut 
63 789 de incendii, soldate 
eu 8 089 morțl șl pagube 
materiale importante. Ntt- 
mai în capitala țărîl — To
kio — numărul lor a fost 
de 7 062.

UN OBELISC ridicat în 
centrul Madridului pentru

Amplu ecou internațional 
al întîlnirii de la Geneva

CIUDAD DE PANAMA 
23 (Agerpres). Reprezen
tanții țărilor membre ale 
Grupului de la Contadora 
speră că rezultatele întîlni
rii la nivel înalt sovieto- 
americane de la Geneva 
vor avea o influență pozi
tivă asupra destinderii în
cordării în întreaga lume 
și îndeosebi în America 
Centrală, a declarat ad
junctul ministrului de ex
terne al Republicii Panama. 
Voi biterul a apreciat că 
această întîlnire ar putea 
avea o importanță deosebi
tă pentru soluționarea ce
lor mai actuale probleme 
internaționale.

☆
ROMA 23 (Agerpres). Se

cretarul general al P.C. I- 
talian, Alessandro Natta,- 
a salutat rezultatele con
vorbirilor la nivel înalt
sovieto-americane de la Ge-, 
neva. „Important este — 
a spus el la o conferință 
de presă — că și de o par
te și de cealaltă s-a mani
festat voința abordării pro
blemelor cu sinceritate și 
într-un spirit constructiv. 
Astăzi se pot aștepta cu 
mai multă speranță pro
grese efective în domeniul 

a comemora răscoala popu
lației madrilene de la 2 
mai 1808 împotriva inva
datorilor francezi va servi 
și drept monument în o- 
noarea tuturor celor care 
și-au dat viața pentru Spa
nia. Monumentul a fost i- 
naugurat, în prezența unor 
combatanți ai războiului ci
vil, de regele Juan Carlos. 
O flacără va arde tn per
manență în fața obeliscului 
care constituie „un simbol 
de reconciliere pentru toți 
spaniolii".

LA 10 FEBRUARIE anul 
viitor, la Palermo (Sicilia) 
va începe un proces împo
triva a 475 membri ai or
ganizațiilor și grupărilor 
mafiote arestați în ultimul 
timp. Potrivit agenției 
France Presse procesul va 
avea foe la un tribunal ee 
va fi construit în perime

dezarmării, atenuării ten
siunilor internaționale și 
pași concreți în soluționa 
rea politică a conflictelor 
regionale, precum și in re
lansarea politicii de destin
dere și cooperare la scară 
mondială.

☆
BEIJING 23 (Agerpres). 

Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze a a- 
rătat că R.P. Chineză salu
tă dorința exprimată la Ge
neva de conducătorii Sta
telor Unite și Uniunii So
vietice de a îmbunătăți re
lațiile dintre cele două 
țări. Noi sperăm — a spus 
purtătorul de cuvînt — că 
Statele Unite și Uniunea 
Sovietică vor trece la ne
gocieri sincere, pentru a 
ajunge la acorduri care să 
nu lezeze interesele altor 
țări în probleme majore 
ce preocupă popoarele lu
mii, cum ar fi reducerea 
drastică a înarmărilor și 
prevenirea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cos
mic, astfel îneît să se rea
lizeze o destindere adevă
rată a situației internațio
nale — relatează agenția 
China Nouă.

trul închisorii Ucciardone, 
pentru a preveni încercă
rile de evadare.

RENUMITUL ansamblu 
de Balet din Bruxelles „Se
colul XX*, condus de Mau
rice Bejart, prezintă în pre
mieră mondială la New 
York două noi lucrări co
regrafice > „Sărutul zeiței* 
de Maurice Bejart și „Sa
lome", de același autor.

LA CEA DE-A 37-A 
ediție a Tîrgului internațio
nal de carte de la Frank
furt pe Main din acest an, 
de un mal mare interes în 
rîndurile vizitatorilor s-au 
bucurat lucrările de Isto
rie pentru copii, eele de 
artă si ecologie.

FILME
24 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Un surîs în pli
nă vară; Unirea: Singur de 
cart; Parîngul: Cu mîini- 
le curate.

PETRILA : Ziua Z.
LONEA: Un șerif extra

terestru.
ANINOASA i Acasă.
VULCAN — Luceafărul: 

Piciu.
LUPENI — Cultural : 

Rămășagul.
UR1CANI: Masca de

argint.

25 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Masca de argint; 
Unirea: Rocky II; Parîu- 
gul : Marele șarpe.

PETRILA : Ziua Z.
LONEA : Frumoasa

Schiniang.
VULCAN — Luceafărul: 

Ghețuri pe înălțimi.
LUPENI — Cultural i

Provocarea dragonului. 
URICANI: Burlacul că

sătorit.

N.R. Eventualele
dificări intervenite în 
programarea, filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

24 noiembrie
11,30 Telex. 11,35 Lu

mea copiilor. Telefilmote- 
ca de ghiozdan (c), Prie

Întreprinderea minieră
Vulcan

incadkeaza direct 
SAU PRIN TRANSFER

— patru vulcanizatori

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

tenii văilor verzi. Ultimul 
episod. 12,40 Din cununa 
cântecului românesc (c). 
13,00 Album duminical 
(pc). Din cuprins: Nume 
noi la album — muzică 
ușoară. Dincolo de ram
pă... surprize muzicale. 
Melodii populare. Telc- 
sport. Un compozitor și 
cîntecele sale. Pagini din 
istoria filmului. Cotidianul 
în 600 de secunde. Teatrul 
vesel de după-amiază. 
Secvența telespectatoru
lui. 14,45 Invățămînt, cer
cetare, producție — re
portaj (c). 15,00 închide
rea programului. 19,00 Te
lejurnal. 19,20 Țara mea 
azi : Zalău — de la 5 la... 
250 — reportaj (c). 19,40
Cîntarea României (c). 
Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Cul
turii și Educației Socia
liste și cu Comitetul de 
Cultură și Educație Socia
listă al județului Alba.
20,30 Film artistic. Ser
barea. Comedie muzicală. 
21,50 Telejurnal. 22,00 în
chiderea programului.

25 noiembrie

20,00 Telejurnal. 20,20 
Orizont tehnico-.științifrc. 
20,35 Uniți sub nimbui ce
lor trei culori — emisiu-

m0- ne de versuri (c). 20,45 Te
zaur folcloric (c). Cîntecul 
românesc — pledoarie 
pentru Unire. 21,00 Ro- 
man-foileton. Wagner.
Episodul 4 (c). 21,50 Te
lejurnal. 22,00 închiderea 
programului.

mernehlp
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Etapă decisivă pentru... primăvară Azi, pe stadioane și la posturile de radio

Sfîrșitul precipitat al se
zonului competițional de 
fotbal n-a anunțat eve
nimente deosebite în etapa 
de miercuri, a diviziei A. 
Formația fanion a județu
lui nostru, „Corvinul" Hu
nedoara, a cedat ambele 
puncte la „Gloria", astăzi 
însă, în cea de a cincispre
zecea etapă, are prilejul să 
confirme, în compania ur
măritoarei liderului, „Spor
tul studențesc", că este 
imbatabilă pe teren pro
priu. Jocul interesează pe 
suporterii din Vale și prin 
prisma faptului că sorții 
aU decis ca, în șaisprezeci- 
mile „Cupei României", la 
Petroșani, miercuri, 4 de
cembrie, ora 13, „Jiul" să 
întâlnească „Corvinul".

In divizia secundă, seria 
a IlI-a, duelul primelor 
clasate continuă, deși pri
mele trei formații evoluea

ză în deplasare. Suporterii 
din Vale mizează pe „cat- 
eulul hîrtiei* în partidele 
„Mecanica" Oră.știe — „Glo
ria" Bistrița, CFR Timișoa
ra — FC Maramureș, dar

AVANCRONICĂ
FOTBALISTICA

speră în infirmarea lui la 
Alba Iulia, unde „Unirea" 
primește replica „Jiului". 
In caz de victorie, „Jiul" 
are deja pavat drumul de 
revenire în prima divizie 
dar, atenție, gazdele au 
surclasat în etapa prece
dentă CS U.T.A. La celălalt 
pol al clasamentului, „Mi
nerul" Lupeni luptă azi 
pentru victorie în fața 
„Strungului" Arad, dar nu
mai evenimente neprevă
zute, pe alte terenuri decît 

cel din Lupeni, o pot ajuta 
să predea „lanterna roșie".

In fine, în cel de-al trei
lea eșalon, C, seria a 8-a, 
cele două formații din 
Vulcan, după debutul 
cu stîngul, termină în for
ță turul. Reamintim că 
„Minerul" Paroșeni întîl- 
ne.ște pe teren propriu „Da
cia" Oră.știe, iar combinata 
„Minerul—Știința" Vulcan 
evoluează la „Șoimii" Lipo- 
va. Dacă formațiile noastre 
vor fi învingătoare ele vor 
termina prima parte a 
campionatului pe primele 
două locuri.

Așadar, au emoții, acasă 
sau în deplasare, suporte
rii tuturor echipelor divi
zionare din Vale, etapa de 
astăzi constituind o adevă
rată cheie de boltă a per
formanțelor din... primăva
ră.

Ion VULPE

Campionatul diviziei A 
Ia fotbal continuă astăzi, 
cu meciurile etapei a 15-a, 
ce se vor desfășura după 
următorul program • Stea
ua — FCM Brașov (stadion 
Steaua); Dinamo — F.G. 
Bihor Oradea (stadion Di
namo); Victoria București 
— Politehnica Timișoara

S TELEX • SPORT
ZURICH 23 (Agerpres). 

După cum se anunță de la 
secretariatul Uniunii euro
pene de fotbal, tragerea la 
sorți a grupelor prelimina
re pentru viitorul campio
nat european de fotbal in
ter țări se va efectua în 
prima decadă a lunii fe
bruarie 1986, la Frankfurt 
pe Main. Așa cum se cu
noaște, turneul final al 

(stadion Progresul); F.G. 
Argeș Pitești — Rapid | 
Chimia Rm. Vîlcea — Uni
versitatea Craiova ; Cor
vinul Hunedoara — Spor
tul studențesc; Petrolul Plo
iești — SC Bacău; F.C. Olt 
— Gloria Buzău; ASA Tg. 
Mureș —> Universitatea 
Cluj-Napoca.

♦ TELEX • SPORT ■
campionatului european se 
va desfășura în anul 1988 
în R.F. Germania.

*

BELGRAD 23 (Agerpres). 
In runda a 6-a a turneului 
internațional feminin de 
șah de la Smederevska Pa- 
lanka, maestra româncă 
Dana Nuțu a învins-o, în

Toate partidele vor în
cepe la ora 14,00.

*
Posturile noastre de ra

dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la toate jo
curile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul 
I, din jurul orei 13,30.

TELEX • SPORT ■
34 de mutări, pe Zsuzsa 
Veroczi din Ungaria, iar 
Elisabeta Polihroniade a 
cîștigat la iugoslava Mi- 
riana Măriei. In clasament 
conduce poloneza Ilana E- 
renska — 4 puncte (1), ur
mată de Cramling (Suedia)
— 3,5 puncte (1), Veroczi
— 3,5 puncte, Dana Nuțu și 
Elisabeta Polihroniade — 
cîte 3 puncte și o partidă 
mai puțin jucată.
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