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Cu planul anual îndeplinitRodul vredniciei și consecvenței minerești Calendarul producției devansat prin hărnicie

Prestigiu 
clădit pe
succese

• Colectivul sectorului XI al minei Pe- 
trila raportează un succes de prestigiu, 
pe măsura statutului de colectiv fruntaș 
al sectoarelor de investiții din Valea 
Jiului : REALIZAREA IN DEVANS A 
SARCINILOR LA LUCRĂRILE MINIE
RE PE ANUL 1985 SI ÎNTREGUL CIN
CINAL.

Făuritorii viitoarelor orizonturi ale 
minei și, concomitent, făuritorii poten
țiali ai viitoarelor succese ale colectivu
lui minier, trebuie să se afle în mod fi
resc mereu în frunte. La Petrila acest 
deziderat a devenit regulă i sectorul de 
investiții, minerii care făuresc viitoarele 
puțuri, magistrale de transport, planuri 
înclinate, silozuri, se află de ani de zile 
In fruntea întrecerii, îndeplinind în de- 
vans sarcinile anuale la lucrările de des
chideri. Azi, minerii sectorului raportea
ză același succes de prestigiu — realiza
rea planului anual. Succesul de azi are 
însă o semnificație aparte i îndeplinirea 
planului anual înseamnă în același timp și 
realizarea sarcinilor pe întregul cincinal.

Ioan DUBEK

(Continuare tn pag. a 2-a)

• Secția de briehetaj din Coroești se 
alătură colectivelor care raportează în
deplinirea planului anual.

Preocupările constan
te ale colectivului de 
confecționere de la I.C. 
Vulcan pentru sporirea 
eficienței economice au 
condus la obținerea u- 
nor adevărate perfor
manțe de producție. Cî- 
teva cifre sînt semnifi
cative în această direcție: 
realizarea a 11 000 bu
căți produse , obținute 
din materialele recupe
rabile și refolosibilo; re
ducerea cheltuielilor to
tale cu 7 lei și a celor 
materiale cu 15 lei, la 
1000 lei producție mar
fă; depășirea indicato
rului producție fizică 
cu 9 procente. Sînt doar 
cîteva din succesele ce 
onorează și anul acesta 
colectivul. -l

Pentru colectivul 
din secția de briche- 
taj a Uzinei de Pre
parare a Cărbune
lui Coroești, data 
de 24 noiembrie a 
marcat un fapt deo
sebit: cu cele 1850 
tone de brichete 
produse în această 
zi, planul anual a 
fost realizat. Ba 
chiar depășit cu o 
cantitate de briche
te cifrată la 
de tone.

Cărui fapt i
datorează succesul? 
Răspunsul ingine
rului Iosif Tomșa, 
șeful secției, este

1022

se

simplu: abnegației
și dăruirii oameni
lor. Acestor oa
meni minunați, 
strîns uniți și an
gajați în realizarea 
planului. Șeful sec
ției reconstituie 
pentru noi, situația 
de la începutul a- 
nului. Iarna deo
sebit de grea a im
pietat serios reali
zările lunilor ia
nuarie și februarie. 
Cele 2700 tone de 
brichete fabricate în 
această perioadă nu 
însemnau nici pe 
departe încadrarea 
în indicatorii de

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Plenare ale activelor comitetelor
orășenești de partid

Fermitate și competența 
în conducerea activității 

economice
parativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, în primele 
zece luni din acest an pro
ducția marfă a fost mai 
mare cu 381 milioane lei, 
producția netă valorică cu 
8 milioane lei. Au fost ex
trase cu 136 500 tone de 
cărbune mai mult, iar pro
ducția de fire artificiale a 
crescut cu 3300 tone. S-aU 
economisit 5 milioane kWh 
energie electrică.

Cu toate acestea, rezul
tatele economice nu s-au 
ridicat la nivelul planului 
datorită unor lipsuri care 
s-au manifestat în condu
cerea de către organele 
de partid, de conducerile 
colective a întregii activi
tăți.

In cuvîntul lor, partici- 
panții la dezbateri au pre
zentat preocupările orga
nelor de partid, ale con
ducerilor economice, modul 
cum vor acționa pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin, realizînd chiar

Teodor RUSU

Co
de

și 
de

politice și
Adunarea de activ a 

mitetului orășenesc 
partid Lupeni a analizat c-u
înaltă răspundere comunis
tă, în spirit critic și auto
critic împlinirile și neajun
surile în activitatea politi
că, economică, socială 
educativă, desfășurată
la alegerile din octombrie 
1984, a stabilit măsuri pen
tru traducerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, a orientărilor cu
prinse în magistrala expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R. Darea 
de seamă a evidențiat sti
lul și metodele de muncă 
folosite de organul orășe
nesc de partid în conduce
rea activității și pentru 
creșterea rolului politic con
ducător bi mobilizarea co
muniștilor, la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor po
litice și economice, astfel 
ca realizările la producția 
de cărbune, dezvoltarea în 
profil teritorial, să se ridi
ce la noi cote. Corn- (Continuare în pag a 2-a)

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI !

Reducerea consumului de energie e- 
lectrică este în interesul economiei națio
nale, al nostru, al tuturor ! SĂ ACȚIO
NĂM PE TOATE CĂILE, CU ÎNALT SIMȚ 
DE RĂSPUNDERE PATRIOTICĂ,
TRU ECONOMISIREA ENERGIEI ELEC
TRICE ! Prin evitarea risipei, consumul de 
energie electrică trebuie să fie cît mai 
redus.

PEN-

Atenție și migală la lucrările executate în atelie
rele IPSRUEEM Petroșani.

leri, la Petroșani, a avut loc

Sesiunea Consiliului popular municipal
Ieri, la Casa de cultură 

din Petroșani, a avut loc 
Sesiunea a IlI-a a Consi
liului popular al muni
cipiului. Au participat de
putății Consiliului 
Iar al municipiului 
șani și, în calitate 
vitați, activiști de 
conducători ai 
tăți 
ții de masă și obștești, de- 
putați ai Consiliului popu
lar județean pentru cir
cumscripțiile electorale din 
Valea Jiului.

La ordinea de zi a se
siunii, a fost prezentat 
„Raportul privind preocu
parea Comitetului executiv

popu-
Petro- 
de in- 
partid,

unor uni- 
economice, organiza-

al Consiliului popular mu
nicipal pentru 
rea hotărîrilor 
lui al III-lea al consiliilor 
poulare, pentru o mai bu
nă aprovizionare a popu
lației, dezvoltarea bazei 
materiale și respectarea de 
către lucrătorii unităților 
comerciale a regulilor ge
nerale de comerț".

Intr-o atmosferă de an
gajare responsabilă, parti
cipant» la dezbateri Iosif 
Daminescu, Valentina Cer
chez, Gheorghe Toma, Pe
tru Puian, Constantin Io- 
nescu și loan Dragotă au 
exprimat hotărîrea colecti
velor pe care le reprezintă

îndeplini- 
Congresu-

Brigada condusă de Cristea Valache din sectorul I, este una dintre 
formațiile cu bune rezultate in cadrul minei Livezeni. In imagine, șeful de 
schimb Gheorghe Parizek cu ortacii, înainte de intrarea în subteran.

loto: Al. TĂTAR

de a nu precupeți nici un 
efort pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Con
gresului al III-lea al consi
liilor populare, a sarcinilor 
și orientărilor reieșite din 
cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la trecerea în ritm 
susținut, la programul de 
autogospodărire, autofinan
țare, de dezvoltare in pro
fil teritorial a localităților 
Văii Jiului.

In încheiere, sesiunea a 
adoptat o hotărîre cuprin- 
zînd măsuri de îmbunătă
țire a aprovizionării popu
lației.

CETĂȚENI I

OAMENI Al MUNCII!

Zăpada căzută în 
ultimele zile afectea
ză căile de acces și 
arterele de circulație.

Participați cu răs
pundere, în spirit 
gospodăresc, la ac
țiunile de curățire a 
căilor de acces, a 
trotuarelor!

Interveniți prompt 
pentru înlăturarea ză
pezii, în vederea bu
nei desfășurări a 
tregii activități I

m

în întîmpinarea Congresului Științei și Învățămîntului

Afirmarea potențialului creator științifico-tehnic
învăță- 
plenar 
impor- 
politic

Științei 
Dorind

Interviu cu prof. univ. dr. ing. Constantin Teodorescu, 
director al C.C.S.M.

Oamenii muncii din do
meniile științei și 
mîntului întîmpină 
angajați în muncă 
tantul eveniment 
și social, Congresul 
și învățămîntului.
să cunoaștem cîteva dintre 
gîndurile cu care pleacă la 
acest forum delegații ' din 
Centrul de Cercetare pentru 
Securitatea Minieră din 
Petroșani, am stat de vor
bă cu prof. univ. dr. ing. 
Constantin Teodorescu, di
rectorul C.C.S.M.

— Ce reprezintă pentru 
industria minieră de astăzi 
institutul pc care îl condu
ceți ?

— Avem permanent în 
fața noastră grija față de . 
omul care muncește eroic

în adîncuri pentru a da 
țării cărbunele și mine- 
reurile de care industria 
are nevoie. Aceasta este 
însăși rațiunea pentru care 
C.C.S.M. a fost înființat în 
1949 și pentru care există 
și astăzi.

De atunci mineritul nos
tru a realizat un adevărat 
salt calitativ. Azi vorbim 
nu numai de mecanizare în 
minerit ci și de automati
zare, robotizare, ciberneti- 
zare. Implicit, activitatea 
noastră a căpătat noi ca
racteristici : avem o dotare

superioară, condiții de lu
cru pe măsura sarcinilor 
pe care întreaga industrie, 
nu numai cea minieră, ni 
le pune în față, dar mai cu 

AU CRESCUT 
oameni de 
pregătiți, 
colectiv de

seamă, aici 
OAMENII, 
loare, bine 
afirmat un 
cetători ambițioși, pasionați, 
pentru care a munci, a în
văța, și a cerceta înseamnă 
însăși existența lor.

Și nu poate spune cine
va că nu avem probleme 
de rezolvat. Industria noas
tră extractivă exploatează

va
s-a

cer-

azi cu deplin succes zăcă
minte de tot felul și nu de 
puține ori dificultățile ce 
trebuie depășite sînt mari) 
acumulările de gaze, creș
terea presiunii rocilor, creș
terea temperaturii în sub
teran, autoaprinderile, ex
ploziile, toate trebuie pre
venite pentru 
să poată lucra 
siguranță, cu o 
tate sporită.

Orice aparat, 
canism introdus în subte
ran trebuie atestat tehnie 
de noi. Iar gama acestora 
este din ce în ce mai di
versă, unele sînt chiar pro-

ca oamenii 
în deplină 
productivi-

orice me-

Interviu realizat de 
Ilorațiu ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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In dezbaterea organului comunal de partid

îmbunătățirea acțiunii 
de recuperare și recondiționare 

a materialelor
Biroul comitetului co

munal de partid Bănița a 
a Mizat realizarea sarci
nilor în domeniul recupe
rării materialelor refolosi- 
bile, a gospodăririi cu ma
ximă eficiență și atragerii 
acestora în circuitul eco
nomic.

Analiza a evidențiat că 
în baza Decretului 465/ 
1979 la nivelul comunei au 
fost luate măsuri multiple 
în vederea intensificării 
preocupărilor pentru orga
nizarea în condiții tot mai 
buni a activității de recu
perare. recondiționare și 
refolosire a materialelor, 
pieselor și subansamble- 
lor de mașini. Biroul co
mitetului de partid. îm
preună cu consiliul popu
lar, organizațiile U.T.C., 
pionieri, cele de femei și 
ale O.D.U.S. au acționat în 
tot cursul anului pentru 
intensificarea recuperării 
materialelor. In mod siste
matic, s-au întreprins ac
țiuni de masă în satele a- 
parținătoare comunei, în 
șantierele și unitățile eco
nomice din teritoriu. S-a 
stăruit pentru recuperarea 
rămășițelor de piatră de 
la carieră și valorificarea 
integrală a acestora, 
predat peste 250 000 
de deșeuri de piatră 
calcar, folosite la 
mente, drumuri etc. Tot în 
cadrul carierei s-au colec
tat, sortat și transportat 50 
tone fier vechi. Rezultate 
bune au obținut și oamenii 
muncii de la Districtul L6

S-au 
tone 

de 
terasa-

Bănița care au colectat și 
expediat 200 tone fier 
vechi, provenit de la lucră
rile de întreținere a căii 
ferate. La rîndul său, co
lectivul stației CFR Bănița 
a colectat și predat 150 kg 
hîrtie. Lotul Tunele Bănița 
a predat 3 tone fier vechi 
și 500 leg hîrtie. Personalul 
din unitățile comerciale 
s-a preocupat pentru recu
perarea hîrtiei rezultate 
de la diversele ambalaje, 
a sticlelor, borcanelor, na
vetelor și a altor materia
le, realizîndu-și planul în 
proporție de 105 la sută.

In urma analizei, 
comitetului comunal 
partid a adoptat un 
gram de măsuri pentru im
pulsionarea activității de 
recuperare și revalorifica
re a materialelor refolosi- 
bile. prin participarea 
activă a colectivelor 
oameni ai muncii și a 
tățenilor la colectarea 
șeurilor metalice, de hîrtie, 
textile etc. S-a stabilit a- 
menajarea punctelor de co
lectare de la populație în 
satele Bănița si Merisor cu 
programe săptămînale.

S-a cerut organizațiilor 
de partid din teritoriul co
munei să analizeze 
rezultatele acțiunii 
să vegheze ca toți 
niștii să se situeze 
tea colectivelor de muncă 
In vederea îmbunătățirii 
recuperării și recondiționă- 
rii tuturor materialelor.
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Nu cred să greșesc spu- 
nînd că la pronunțarea 
numelui lui Liviu Rebrea
nu trăim toți cei 
cunoaștem opera, 
zație de forță, de 
bărbătească, de 
mental. Pentru 
Rebreanu este 
care a făcut să 
romanul „genul 
în literatura 1 _ 
a dat cîteva din 
cărți-piloni în stare 
susțină ferm edificiul u- 
nei literaturi 
moderne și să o 
in universalitate, 
țiile sale, și în 
rind romanele 
durea spînzuraților și Răs
coala. sînt opere ce se im
pun cu semeția piramide
lor, cetăți de piatră dură, 
inexpugnabile tocmai fi
indcă se oferă cu dărni
cie privirii tuturor, 
nicia aceasta 
conferă imensa 
de viață românească 
trupată in ele si 
cu liantul unei 
penetrante, al unei con
cepții exigent generos 
lucide despre om, popor

care ii 
o sen- 
vigoare 
monu-

că Liviu 
scriitorul 

triumfe 
proteic", 

românească, 
i acele 

să

naționale 
înscrie 

Crea- 
pnmul 

Ion, Pă-

Trăi- 
le-o 

cantitate 
in-

sudată 
gîndiri

C u

periodic 
3 R și 

comu- 
în frun-

Vasile COCHECIplanul

și iunie, cit și truda, ne
iertătoare de sine, asupra 
cuvîntului.

La început, nu toți au 
înțeles acest lucru: deru
tați de rotunjimea con
strucției și de limpezimea 
frazei, n-au observat că 
simplitatea lor e aceea 
a perfecțiunii, structura 
armonioasă a diamantu-

niu a unui mit național, 
lon-Țăranul, plăsmuit din 
trăsăturile definitorii ale 
țăranului român și ale ță
ranului etern și devenit 
astfel ^simbol și noțiune 
artistică de semnificație 
universală. „Eroii mei au 
trăit odată cu mine chi
nul facerii lor, spunea Re
breanu. Ei au în spatele

100 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu

LA MLIWMtNTUL SCUTURULUI
lui. Să ne oprim la un 
singur exemplu, romanul 
Ion. „Cind am destăinuit... 
intenția mea de 
ca romanul Ion, 
le-am divulgat 
m-au sfătuit să 
greșeala aceasta, 
dat din umeri și alții 
rîs : „Ion ! l-auzi Ion 
mărturisea autorul. La 
privire fugară.
jul părea banal, un țăran 
oarecare, și îl mai chea
mă și Ion ! Dar acest ță
ran, ajuns erou de roman, 
este întruchiparea de ge-

a publi- 
cînd 

numele 
nu
Alții

fac 
au 
au 
!a 

o 
persona-

intreaga 
care 
unei 

la 
îm- 
din- 

In

Ea planșetă, unde prinde contur cercetarea ști
ințifică. Foto: Ovidiu PARAIANUanual îndeplinit

Rodul vredniciei 
și consecvenței minerești

(Urmare din pag. 1)

La zi, minerii sectorului 
raportează 215 ml lucrări 
miniere executate supli
mentar, de la începutul a- 
nulur, depășirea planului 
valoric cu 20 milioane lei, 
a productivității planifica
te cu 5 la sută, reducerea 
cheltuielilor de producție 
cu 1 milion de lei. Pe cin
cinal, „plusurile** se cumu
lează la 1545 ml.

Acesta e volumul lucră
rilor miniere — săpări 
betonări executate 
mentar ; acesta e 
muncii unor formații 
nerești de elită, a mineri- 

con- 
de 
în 
de

1U-
a

Și 
supli- 
rodul 

mi-

lor stăpîni pe meserie, 
știenți de menirea lor, 
importanța executării 
devans și în condiții 
calitate ireproșabilă a 
crăcilor de deschidere 
noilor cîmpuri și orizonturi 
subterane.

Asemenea lucrări prio
ritare și de însemnătate 
maximă pentru producția 
primului an al viitorului 
Cincinal sînt: deschiderile 
în aripa vestică și estică 
ale orizontului minus 100, 
executate de brigăzile lui 
Constantin Borș si Francisc 
Barabaș, adîncirea puțului 
centru sub orizontul plus 
150, împreună cu lucrările 
anexă de la orizontul zero, 
executată de brigada lui 
Vasile Pavel, deschiderea 
blocului zero la orizontul 
plus 100 — realizată de 
brigada lui Ioan Pop. Toate 
aceste lucrări sînt urgente

pentru deschiderea zăcă- 
inintului în blocurile zero 
și II necesar producției pre
văzute sectoarelor I, IV 
și V încă în primul semes
tru al anului viitor. Urgen
te și . i portante, ca și a- 
dîncirea puțului pentru a- 
provizionarea cu materiale 
a sectoarelor II și VI, ca 
și galeria de legătură între 
puțurile 13 și Centru, des
chiderea blocului I, lu
crări pe care le realizează 
brigada lui Aurel Cîrstea 
și o formație tînără — a 
lui Nicolae Santa.

Toate brigăzile raportează 
depășiri — avansări spori
te excelînd formațiile lui 
Constantin Borș și loan 
Pop. Alături de ei, se în
scriu cu însemnate merite 
echipele de electromeca
nici, ale lui Francisc 
riung. Eugen Tot și 
Szilaghi. coordonate 
maistrul loan Stanciu, 
au executat suplimentar de 
la începutul anului un vo
lum de lucrări de montaj 
de peste 9 milioane lei.

Un bilanț rodnic, care 
așa cum ne asigura ing. 
Stela Naidin, locțiitorul șe
fului de sector, care a co
ordonat aproape în tot 
cursul anului activitatea 
sectorului, constituie o te
melie solidă pentru reali
zarea exemplară a sarcini
lor substanțial sporite pe 
primul an al noului cinci
nal, deci, un certificat de 
garanție pentru viitoarele 
reușite ale acestui colectiv 
de elită.

Thi- 
losif 

de 
care

Caletidarul producției devansat prin hărnicie
(Urmare din pag. 1)

s-au 
de 
de 

chiar 
in

plan. Au intervenit, insa, 
mobilizarea, îndîrjirea bri
chetatorilor, iar revirimen
tul n-a întîrziat : 
creat premise certe 
încadrare în sarcinile 
plan și s-a conturat 
posibilitatea încheierii
devans a planului anual.

Cine sînt acești oameni? 
Maistrul Ion Postelnicu, se
cretarul organizației de ba
ză, n-ar prea dori să facă 
o inventariere de 
Ne spune : toți. O 
tuși la insistențele 
Reținem numele 
lor Ștefan Perdi,
Iclănzan, Anton Burcea, E- 

Haralambie 
schimbul 

Gali, ale 
Constantin 
Andreescu, 

Aurelia

nume, 
face, to- 
noastre. 

lăcătuși- 
Nicolae

milian Bălan, 
Arpintean, din 
maistrului Paul 
electricienilor 
Pigui. Fluture
Dumitru Fotache,
Șarpe, coordonați de mais
trul Gheorghe Durac și 
brichetatorilor Vasile Po- 
tor, Voicu Pascu, Gheorghe

Uță și Haralambie Stoeni- 
că, sau operatorii Rodica 
Gali și Stela Chihaia.

înregistrarea unui ritm 
intens de muncă a fost în
să posibilă prin soluționa
rea unor propuneri venite 
tot de la oamenii muncii. 
S-au efectuat o serie de 
raționalizări vizînd unele 
utilaje uzate. S-a început 
prin înlocuirea unui eleva
tor de cărbune uscat, între 
cotele minus 5 și plus 24 
m. Reușita a dat certitudi
nea că se merge pe calea 
cea bună. Următorul pas 
s-a făcut la cota 19. Avînd 
în vedere gradul de uzură 
a dozatoarelor rotative de 
aici, lăcătușii lui Nicolae 
Iclănzan au conceput și 
construit patru dozatoare 
rotative de pudră necesare 
uscării cărbunelui în uscă- 
toarele multifuncționale.

In încheiere, un angaja
ment al brichetatorilor i în 
aceste zile, colectivul este 
hotărît să raporteze înainte 
de termen, și îndeplinirea 
planului cincinal.

aflau încă pe traseu, 
a cincea cursă efeclua- 
între secția de morărit 
panificație din Lupeni 
unitățile dc desfacere abi u 1A B l > N A pen

tru activitatea desfășu
rată duminică, 24 noiem
brie, de către distribuito
rul Ștefan Olaru și con
ducătorul auto Ion Bur- 
cuță, de pe autovehiculul 
nr. 31 HD 927. Deși pro
gramul lor din acea zi se 
încheia la ora 11, la 12,20

plinii din Vulcan. Și a- 
ceasta, pentru ca vînza- 
rea produselor de panifi
cație să decurgă in con
diții optime. (G.O.)

CERCUL crescătorilor 
de albine Petroșani a 
programat, pentru 28 no
iembrie a.c., adunarea ge

or trecutul și 
armată de suflete pe 
le reprezintă... Eroul 
cărți trebuie să fie 
înălțimea mitului ce 
bracă viața mulțimii 
tre care s-a ridicat,
mine s-au înfipt adine ră
dăcinile acestui adevăr, 
au crescut în mine din- 
tr-un sîmbure rătăcit din 
generațiile trecute ale a- 
cestui neam și eu am da
toria să-i încălzesc mugu
rii ca să rodească...". A- 
vem, in această profesiu

ne de credință, cheia, sau 
una dintre cheile spre în
țelegerea mai profundă a 
operei și a eroilor lui Re
breanu: ea și ele sînt e- 
sențe transfigurate ale u- 
nui epos și ale unor tră
sături românești cu va
loare universală. O cheie 
ce ne oferă posibilitatea 
să înțelegem mai bine și 
adevărul că universul o- 
perei lui Rebreanu a 
germinat din sîmburele 
unei filozofii ancestrale 
autohtone și a rodit în 
solul unei realități orga
nic asumate, sub semnul 
aspirației clasice spre ar
monie.

La împlinirea unui veac 
de l.a nașterea lui Liviu 
Rebreanu, opera și viata 
creatorului, deși încheia
te pentru totdeauna, con
tinuă să rămînă vii in 
conștiința noastră. con
tinuă să ne îmbogățească 
cu noi sensuri de înțele
gere a adincimilor umane 
și să ne descopere noi 
străluciri ale perfecțiu
nii. O operă-monument ce 
va rămîne la fel de nouă 
și vie pentru generațiile 
care vor urma.

Corneliu RADULESCU

Fermitate și competență
(Urmare din pag. I)

din luna decembrie indica
torii de plan la nivelul a- 
nului 1986. Directorul mi
nei Lupeni, ing. Gheorghe 
Marchiș a insistat asupra 
necesității conducerii cu 
mai multă competență de 
către organul de partid, 
de conducerea minei a 
programelor ce privesc rea
lizarea ritmică a producției 
de cărbune cocsificabil, 
creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea ca
lității producției, punerea 
în funcție a noi capacități, 
obținerea de producții su
perioare pe fiecare com
plex, creșterea gradului de 
recuperare pentru cocs, sta
bilizarea și calificarea for
ței de muncă. întărirea or
dinii și disciplinei — pro

ț
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Al-
Stoica, 

Daradics 
Diacon u

ce 
ce

de

bleme la care s-au referit 
și loan Sav, Constanța Stan, 
Ovidiu Florea. La rîndul lor 
Mihai Nistor, Nicolae 
dica. Constantin 
Angelica Vass, 
Friederich, Elena
s-au angajat ca împreună cu 
toți comuniștii din unități
le lor să fie promotori con
secvenți ai politicii partidu
lui, hotărîți să îndeplineas
că exemplar sarcinile 
le revin în activitatea 
o desfășoară.

In cadrul adunării
activ s-a desprins necesita
tea ca și în continuare co
mitetul orășenesc, organe
le și organizațiile de partid 
să acționeze pentru condu
cerea cu competență. cu 
înaltă răspundere a între
gii activități politico-eco- 
nonnee și social-edueative.

Afirmarea potențialului 
creator științifico-tehnic 

(Urmare din pag. 1)

dusul cercetărilor noastre, 
altele sînt asimilate in țară, 
contribuind astfel la re
ducerea importului de uti
laj.

— Preocupări in momen
tul de față ?

— Vrem să ajungem ca, 
pe baza controlului atmos
ferei, tot sistemul de aeraj 
să fie trecut prin calcula
tor și astfel să se elaboreze 
decizii prompte de condu- 

aerului 
demarat 

acestui 
Elorica 

„Tra- 
calcu-

cere a distribuirii 
in subteran. Am 
bine în realizarea 
obiectiv. Dr. ing.
Băltărețu, a realizat 
sarea schemelor pe 
lator“, iar dr. ing. Ion Ma
tei a elaborat studiul ce 
vizează „Stabilirea modu
lui de amplasare a traduc-

toarelor pentru măstn ,«rea 
vitezei curenților dc aer**. 
Amîndoi sînt împreună cu 
mine, delegați la Congres.

— Cu ce ginduri mer
geți la Congres ?

— Așteptăm orientări noi, 
orientări ce decurg orga
nic din mărețele obiective 
ce stau în fața economiei 
naționale. Și anul acesta 
ne-ain îndeplinit și depășit 
planurile de cercetare. Vom 
duce la Congres angaja
mentul tuturor celor ce 
muncesc în domeniile ști
inței și îrivâțămîntului. aici, 
în Valea Jiului, de> a con
tribui cu toată forța la a- 
firmarea potențialului crea
tor științifico-tehnic româ
nesc, de a face totul pen
tru ca industria extractivă 
să dea țării cărbune, mi
nereu, petrol cit mai mult 
și de o calitate superioară.

nerală a membrilor săi, 
în vederea alegerii nou- 

. lui comitet al cercului. 
Adunarea va avea loc la 
Clubul sportiv școlar din 
Petroșani, începînd de la 
ora 9. (I.D.)

CONTINUA seria gre
șelilor intenționate comi
se de șoferul autobuzului 
31 HD 5258 pe linia Pe
troșani — Lonea, După 
ce, vineri, 22 noiembrie a 
reușit să „catapulteze** 
cîțiva pașnici călători în-

sâ 
în 
Și 
u-

tr-o baltă cu apă, sîmbă- 
tă dimineața a refuzat 
oprească la ora 7,40 
stația „Tunel", sfidînd 
intenția de a-1 opri a
nui organ de miliție. 
Cursa lui a avut o oprire 
mai lungă la miliția din 
Lonea, unde i s-av tran
smis „felicitările1* de ri
goare. Oare s-a învățat 
minte? (l.D. BĂLAN)

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

I

I
I
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Două 
într-un

UNIREA ALBAIULIA 
— JIUL 1—0 (0—U). Cer 
acoperit de nori, teren bun, 
cu gazon impecabil, iată 
decorul în care s-a desfă
șurat duminică, pe frumo
sul stadion municipal me
ciul dintre echipele Unirea 
Alba Iulia și Jiul Petro
șani. Încă din pri
mele minute, echipa Jiul 
și-a manifestat superiori
tatea tehnică, inițiind ata
curi spre poarta apărată 
de Deac. In minutul 3 am 
notat primul șut pe poarta 
echipei Unirea. Infiltrat pe 
dreapta în careu, Lăsconi 
ratează o mare ocazie de 
a deschide scorul. Cinci 
mmute mai tîrziu, același 
Lăsconi introduce mingea 
în poartă, pe lingă Deac, 
ieșit inutil in intîmpinare. 
Dar arbitrul anulează go
lul pe motiv de ofsaid. Li
nia de mijloc a jucătorilor 
de la Jiul interceptează 
majoritatea mingilor. Vă- 
zind că sînt dominați, ju
cătorii de la Unirea își 
schimbă tactica de joc. Au 
loc intervenții dure, jucă
torii echipei Jiul fiind faul
tați grosolan. Arbitrul Cris
tian Teodorescu acordă lo
vituri libere în situații în 
caro, conform regulamen
tului, unii jucători ar fi 
trebuit să fie eliminați de 
pe teren. Astfel, presiunea 
la poarta lui Deac slăbește.

Sporadice, atacurile e- 
chipei Unirea se opresc 
in marginea careului. Popa, 
Neagu, Dosan și Stana se

• In sala huncdoreană 
„Constructorul" s-au dis
putat, sîmbătă și duminicii, 
întrecerile primei etape a 
celei de-a eiricea ediții a 
Memorialului „Ladislau 
Kovacs", de lupte libere, 
rezervat școlarilor și ca- 
deților. Ca in fiecare an, 
la saltele s-au prezentat, 
alături de reprezentanții 
gazdelor, luptători de la 
C.S.Ș. Deva, C.S;Ș. Petro
șani și Jiul Petrila. La ca
tegoria de vîrstă a cadeți- 
lor, trei dintre componcnții- 
C.S.Ș.P s-au clasat pe pri
mul loc : Laszlo Forika

puncte pierdute 
meci viu disputat

află la post, avind inter
venții salutare. Jn minutul 
26. Toma apără inspirat, 
deviind mingea în aut Sînt 
semnalate cîteva contraata
curi periculoase ale jucă
torilor de la Jiul in minu
tele 30, 35 și 41. Dar de 
fiecare dată sînt opriți prin 
fault, din atac Popescu, 
Dosan. Mulțescu Prima re
priză se încheie fără să fie 
deschis scorul.

In primele 16 minute din 
cea de-a doua repriză Jiul 
domină în continuare Lăs
coni (min 50), Băluță (54) 
și din nou Lăsconi (63) ra
tează mari ocazii do a des
chide scorni. Stana este 
faultat fără minge in min. 
51. dar arbitrul nu acordă 
măcar minimum de sanc
țiune — lovitură liberă ! 
După minutele de domi
nare ale echipei Jiul, jocul 
se întoarce treptat, spre ca
reul din fața porții apărate 
de Toma. Arbitrul, suveran 
pe teren, oprește jocul, flu- 
ierînd în favoarea gazdelor, 
acordînd lovituri libere în 
faze de Joc în care se ve
dea clar că se joacă în li
mitele sportivității cu o 
evidentă superioritate teh
nică la intercepția mingii 
de către jucătorii de la Jiul. 
După o astfel de lovitură 
liberă, acordată gratuit se 
marchează unicul gol al 
partidei. De la circa 35 m. 
Ilea expediază un șut-bom- 
bă. Toma. în cădere, apără, 
boxînd mingea în careu, 
de unde Mitracu o expedia
ză în poarta goală După 
marcarea golului, atacurile 
echipei Jiul se succed ' la 
poarta apărată de Deac. Dar 
în același ritm se mențin și

Lupte
(45 kg), Ștefan Burice (51), 
Iulian Juravlca (68), postu
ră onorabilă in care s-au 
aflat și colegii lor de la 
Jiul : Florin Bolohan (42), 
Laurențiu Palade (63). Pe 
treapta a doua a podiumu
lui de premiere s-au urcat; 
Denes Kovacs (48), de la 
C.S.Ș.P., Alexandru Stan- 
ciu (55), Danie] Krautner 
(plus 78), de la Jiul, în 
vreme ce Nicolae îlondrea 
(48), de la C.S.Ș.P. și Con
stantin Palade (51), de la 

deciziile eronate ale arbi
trului de centru. Lui Băluță 
i se arată cartonașul roșu 
perrtru protest la o decizie 
incorectă. Rămasă in 10 oa
meni, echipa Jiul șe men
ține in atac. Deși e pur și 
simplu „cosit" de Georgescu. 
Stana primește un cartonaș

FOTBAL, DIVIZIA B3

galben ca și Georgescu. In 
locul lui Stana, accidentat, 
intră Răducanu. Neagu și 
Lăsconi sînt la un pas de 
egalare, ratînd ocazii favo
rabile, din careu In dis
perare de cauză, antrenorul 
echipei Unirea îl trimite 
în teren pe Andreicuț in 
locul lui Mitracu, pentru 
a tempera jocul. Lăsconi 
este faultat grosolan, fără 
ca faultul să fie sancțio
nat de arbitru, ieșind șchio- 
pătînd de pe teren și fiind 
înlocuit de Grigore. Sze- 
kely, care s-a evidențiat in 
acest joc, primește cartonaș 
galben. Protestele căpita
nului antrenor, Mulțescu, 
pentru decizia incorectă 
sînt sancționate cu... carto
naș galben.

Meciul a fost arbitrat — 
dacă se poate numi așa — 
de Cristian Teodorescu (Bu
zău), la linie Ioan Moise 
(Buzău) și Marin Lăzărescu 
(București). Au jucat de la 
Jiul : Toma, Popa, Neagu, 
Stana, Szekely, Florescu, 
Băluță, Mulțescu, Lăsconi 
(Grigore), Popescu. Dosan 
(Răducanu).

Viorel STRĂUȚ

libere
Jiul, au fost înregistrați pe 
locul UI.

Disputele școlarilor, de 
asemenea, spectaculoase, 
au pus în valoare forma 
sportiva deosebită a „nou
lui val" de la Jiul Petrila. 
Cununa învingătorilor a 
revenit lui Dan Zeic (28), 
llie Mureșan (32), Florin 
Pasăre (34), Ioan Baria (36), 
Gigi Grigore (42), cu locul 
secund au trebuit să se 
mulțumească : Traian Bar- 
la (28), Emil Tereberiul

I) victorie meritată și... două penalty-uri ratate!
MINERUL LUPENI 

STRUNGUL ARAD 1—0 
(1—0) Pe un teren impo
sibil (deci, mai mult decît 
impracticabil I), cele două 
echipe au jucat timp de 90 
de minute Un fotbal — to
tuși — spectaculos, pentru 
care toți jucătorii merită 
admirația. A fost un ade
vărat examen al pregătirii 
fizice, un examen la care, 

spre lauda lor, s-au pre
zentat mai bine pregătiți 
jucătorii echipei gazdă

Nu trec decil trei minu
te și se înscrie golul gazde
lor (care avea să rămînă... 
singurul I). O centrare îi 
prinde pe picior greșit pe 
fundașii arădeni si Nichî- 
miș înscrie din careu; 1—0. 
Peste puțin timp, la un

Fotbal, divizia
Pro

MINERUL PAROȘENI — 
DACIA ORAȘTIE 5—0 (2— 
0). Echipa minerilor din 
Paroșeni a abordat turul 
campionatului 1985—1986 
cu seriozitate, mareînd o 
ascendență de formă, ceea 
ce ne bucură mult. Echipa 
gazdă s-a dezlănțuit și du
minică, cu poftă de joc, 
căutînd golul cu insistență, 
pe întreg parcursul celor 
90 de minute. Adversarii 
nu au putut ține piept rit
mului alert al jocului im
pus, cedînd vizibil.

Chiar din primele minu- 

(32), loan Cătineanu (34), 
ia ultima categorie de greu
tate amintită, Alin Drago- 
mir (C.S.Ș.P.), locul 111.

• In aceste zile, juniorii 
și cadeții de la C.S.Ș.P. (an
trenor Vasile Făgaș), des
fășoară intense pregătiri 
in vederea etapei finale a 
campionatului republican 
pe echipe, programată la 
Cluj-Napoca, între 29 no
iembrie și 1 decembrie. 
Sportivii din Vale își vor 
disputa titlul de campioni 
naționali în compania altor 
puternice șapte garnituri 
din țară. (Ion VULPE) 

luult in careu asupra lui 
Nichimiș. Colccag execută 
slab lovitura de pedeapsă, 
scorul rămiriiiid neschim
bat

Duelul dintre cele două 
echipe se dispută in ma
joritatea timpului, la mij
locul terenului d< joc. min
gea, greu de controlat in 
bălți, făcînd tot felul de 
„farse" jucătorilor In con 
dițiile în oare pasele pe 
jos nu puteau să a hă des
tinatar sigur, apărătorii și 
mijlocașii Minerului încear
că lansări în adîncime cu 
centrări înalte. Apărarea 
formației din Arad (cu 
Giurgiu — „veteranul" — 
în mijlocul sistemului de
fensiv), reușește să respin
gă aceste atacuri. Totuși, 
în minutele 25, 30 și 42 
Colceag și Nichimiș (de do
uă ori), puteau să mai în
scrie. I-a împiedicat însă 
terenul foarte greu.

Cu echipamentul schim

2, seria a VIII-n 
greș evi

te ale intîlnirii, gazdele 
au inițiat acțiuni ofensive, 
au menținut presiunile la 
poarta oaspeților însă au 
ratat și multe ocazii clare 
de gol printre care și un 
penalty în min. 15. Oaspe
ții apelează la marcaje 
stricte, în timp ce mijloca
șul Boroș îl dublează în 
permanență pe Stredie (cel 
mai bun jucător al oaspe
ților). Atacanții mineri reu
șesc să se desprindă cu 
ușurință de adversarii lor, 
să combine rapid și astfel 
să deschidă scorul (min. 21), 
în urma linei lovituri de 
colț de pe aripa dreaptă, 
executată de Băltaru pînă 
la Bîrsan, care reia în 
plasă i 1—0. Ggzdele con
tinuă atacurile lot mai de
cis, atacă pe tot frontul 
și în min. 30, căpitanul e- 
chipei, Leleșan, pătrunde 
periculos pînă în preajma 
careului de 16, de unde îl 
deschide, printr-o pasă la
terală, pe Matula, complet 
nemarcat și acesta, printr- 
un șut puternic înserțe i 
2—0. '

In min. 55 Matula pă
trunde în colțul din stînga 
al careului mic advers însă 
pe traiectoria mingii se in-

bat, in repriza secundă, ju
cătorii echipei din Lupeni 
asaltează din nou poarta 
oaspeților. In minutul 60 
Voicu scapă singur, dar 
cade la limita careului de 
16 in. In minutul 72, Stoi- 
nescu scapă singur, iar 
portarul advers blochează. 
La aceste nereușite, să mai 
adăugăm penalty-ul ratat 
(din nou !> de Nichimiș (a- 
cordat însă prea ușor de 
arbitrul Ion Vasile din 
București).

In concluzie, o victorie 
la limită, două penalty-uri 
ratate, după o partidă con
trolată cu autoritate de e- 
chipa divizionară B din Lu
peni, care obține un succes 
mult mai clar decît arată 
scorul. Ce urmează ? O 
mobilizare exemplară (și 
atît de necesară ') pentru 
partida ultimă a turului, 
în deplasare, cu F.C. Ma
ramureș Baia Mare.

Al. TATAR

d e n t
terpune Stredie ; Matula 
inspirat reușește o pasă pe 
diagonală spre Lăzăroiu, 
care se află într-o poziție 
incomodă de a înscrie. în 
consecință îi retrimite min
gea lui Matula, care, din-, 
tr-o bucată, șutează în 
bara dreaptă, balonul ri- 
coșind apoi în plasă i 3—0, 
In aplauzele prelungite ale 
puținilor spectatori, Băltaru 
este înlocuit, după golul 
marcat în min. 61 printr-un 
șut puternic la firul ierbii, 
care a șters bara din stîn
ga porții oaspete i 4—0. 
In min. 70, minerii inițiază 
un nou atac supraaglome
rat in careul de 16 m al 
oaspeților, balonul este in
terceptat de Stredie și din- 
tr-o întoarcere trimite min
gea spre propria-i poartă 
și... 5—0. De subliniat spor
tivitatea in care s-a desfă
șurat întîlnirea, ținînd sea
mă de terenul alunecos. Ar 
fi nedrept dacă nu am a- 
minti că la succesul echipei 
gazdă au contribuit și gos
podarii acestei arene de 
joc, care au înlăturat ză
pada de pe întreaga su
prafață a terenului de joc.

loan BALO!

D 1 V 1 1 1 A A
REZULTATE TEHNICE, etapa a XV '-a i !• .C.

Ar geș — Rapid 0—-0, Chimia Rm Vîlcea — , U“
Craiova 2—0, Corvinul — Sportul studențesc 4--3,
Victoria București — , Poli" Timi.șo ai a 2 —4, Petro-
Iul — S.C. Bacău 2—1 Dinamo București — !• .C.
Bihor 5—1, F.C. Olt — Gloria Buzău 2_ 0, Steaua
București — F.C.M. Bi așov 6— 0, A.S .A. Tg. Mureș
— „U‘‘ Cluj-Napoca 0— ).

CLASAMENT

1. Stei mă 14 11 3 0 29— 6 25
2. Sportul stud. 15 9 4 2 34—14 22
3. Dinamo - 15 8 3 4 23—12 19
4. „U" Craiova 14 8 2 4 17—12 18
5. Gloria 14 7 2 5 22—16 16
6 Chimia 15 7 2 6 22—19 16
7. Petrolul , 15 4 8 3 12—14 16
8. Corvinul 15 7 1 7 39—22 15
9. „U“ Cluj-Napoca 15 6 3 6 19—19 15

10. F.C. Argeș 15 5 4 6 13—18 14
11. „Poli" 'Timișoara 15 6 1 8 27—27 13
12. F.C. Olt 14 5 3 6 15—19 13
13. A.S.A. 15 5 3 7 14—20 13
14. S.G. Bacău 15 6 0 9 22—24 12
15. Rapid 15 4 3 8 19—28 11
16. Victoria 15 2 6 7 12—23 10
17. F.G.M. Brașov 15 4 2 9 8—32 10
18. F.G. Bihor 15 2 4 9 11—33 8

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE TEHNICE Mecanica Orăștie _

Glo ria Bistrița 0—1, Minerul Lupeni — Strungul A-
rad 1—0, Unirea Alba lulia — Jiul 1 —U Aurul
Brad — CIL Sighet 1—0, CS UT Arad — Minei ul
Cavnic 2—0, Armătura Zalau — CSM Reșița 3 -1.
Inf ■ățirea Oradea — Metalul Bocșa l— 1, Olimpia
SM — Mureșul Deva 3—0, CIR Timișoara - FG
Ma ■amur.eș 0—0.

CLASAMENT

1. Jiul Petroșani 16 11 2 3 21— 9- 24
2. Gioria Bistrița 16 9 3 4 37— 12 21
3. F.C. Maramureș 16 8 5 3 23— 10 21
4. Olimpia SM 16 8 3 5 31—48 19
5. CS UT Arad 16 9 0 7 24— 21 18
6. Aurul Brad 16 7 2 7 16— 17 16
7. CIL Sighet 16 7 2 7 17 — 23 16
8. CFR Timișoara 16 6 3 7 17 — 13 15
9. Mecanica Orășlie 16 6 3 7 26— 26 15

10. CSM Reșița 16 6 3 7 16— 17 15
1 1. Minerul Cavnic 16 7 1 8 21— 24 15
12 Metalul Bocșa 16 6 3 7 22— 34 lă
13. Unirea Alba lulia 16 7- 0 9 23— -30 14
14. Mureșul Deva 16 7 • 0 •J 15— 26 14
15. Strungul Arad 16 5 3 8 23 — 25 13
16. Armatura Zalău 16 5 3 8 13— 26 13
17. înfrățirea Oradea 16 4 4 8 11- 16 12
18 Minerul Lupeni 16 5 2 ■J 13—-25 12

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A
REZULTATE TEHNICE, etapa a XV-a (ultima a 

turului) ; șoimii Lipova — Minerul-Știința Vulcan 
2—1, Minei ul Paroșeni — Dacia Orășlie 5—0, UM 
Timișoara — CI R Simeria 3—1, Strungul Chișineu 
Cîiș — Unirea Sînnicolau Mare 2—0, CSM Caran
sebeș — Rapid Arad 1—1, Minerul Cerlej — CI'K 
Victoria Caransebeș, 4—0, Victoria Călan — Obilici 
Smniarunu Subcsc 1—0, Unirea Tomnatic — CSM 
Lugoj 3—0.

CLASAMENT

1, Minei ul Paroșeni 15 8 2 5 31--14 26
2. Strungul Chiș. Criș 15 8 2 5 23--12 26
3. UM Timișoara 15 8 2 5 23--23 26
4. CSM Lugoj 15 8 1 6 99_-16 25
5. Mineiul-șiniila 15 7 3 5 23-—15 24
6. Rapid Arad 15 7 1 7 24--17 22
7. CI'K Simeria 15 7 1 7 23--25 22
8. Dacia Orășlie 15 7 1 7 18--24 22
9. Unirea Tomnatic 15 6 3 6 20--15 21

10. Unirea Sînnicolau M. 15 7 0 8 23--23 21
11. Șoimii Lipova 15 7 0 8 25--31 21
12. V icloria Călan 15 6 3 6 12-—20 21
13 Obiliei 15 6 2 7 23--16 20
14 CSM Caransebeș 15 5 2 8 13 —24 17
15. CFR Victoria J5 5 2 8 14--30 17
16. Minerul Cerlej 15 5 1 9 16 —33 16
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Tripoli

Convorbiri româno-libiene
Ședința Comisiei permanente 

a CAER
• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

TRIPOLI 25 (Agerpres). 
In cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în Jamahiria 
Arabă Libiana Populară So
cialistă, tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, s-a 
intîlnit cu Mohammed Mah
mud Al-Hijazi, secretar al 
Congresului General Popu
lar pentru problemele co
mitetelor populare, dr. Mo
hammed Quassen Sherlala, 
secretar al Comitetului 
Popular general pentru fi
nanțe, și Fawzi Shakshuki, 
secretar al Comitetului

Prezente 
românești

SERI CULTURALE

HANOI 25 (Agerpres). In 
cadrul unei seri culturale 
românești, organizate la 
Hanoi, a fost prezentată 
conferința „Scurtă privire 
asupra literaturii româ- 
ete", au fost recitate ver
suri ale unor poeți români 
in limbile vietnameză și 
română șl a fost inaugu
rată o expoziție de carte 
a unor scriitori români cla
sici și contemporani, pre
cum și una de fotografii. A 
avut loc, de asemenea, o 
gală de film.

CONCERT FESTIV'
VIENA 25 (Agerpres). 

Sub auspiciile Asociației 
de prietenie Austria-Româ- 
nia. Asociației pentru pro
movarea muzicii simfonice 
austriece contemporane și 
a Societății Mozart, orches
tra de cameră a Filarmoni
cii de stat din Oradea a 
susținut un concert festiv 
în sala Brahms a societății 
„Prietenii muzicii" din Vie- 
na.

Spectacolul a fost primit 
cu vii și îndelungi aplauze. 

■ WASHINGTON 25 (Agerpres). Șapte persoa
ne și-au pierdut viața sîmbătă în urma prăbușirii 
în sudul Floridei a două avioane ușoare de turism, 
accidentele intervenind la cîteva ore unul după ce
lălalt. Autoritățile aviației federale americane au 
declarat că nici unul dintre cele două aparate nu 
anunțase dificultăți tehnice înainte de prăbușire.

Popular General pentru e- 
conomie și planificare și 
însărcinat cu secretariatul 
petrolului, președintele Co
misiei mixte de colaborare 
,și cooperare economică și 
tehnico-științifică româno- 
libiană.

In cursul convorbirilor, 
s-a procedat la o analiză 
a stadiului acțiunilor de 
cooperare economică, pre
cum și a măsurilor ce tre
buie întreprinse pentru ex
tinderea și dezvoltarea co
laborării economice și a 
relațiilor comerciale dintre 
cole două țări prietene.

BF.NIN

Direcții pentru dezvoltarea 
sectoarelor fundamentale 

ale economiei
COTONOU 25 (Agerpres). 

La Cotonou s-au încheiat lu
crările celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Re
voluției Populare a Beni
nului (P.R.P.B.). A fost a- 
doptat programul social- 
economic, document ce pre
zintă direcțiile principale 
ale politicii partidului pen
tru dezvoltarea sectoarelor 
fundamentale ale econo
miei țării — agricultura, e- 
nergetica, comunicațiile,

Bilanț tragic pe aeroportul din Atena
Agențiile internaționale 

de presă transmit că un 
avion egiptean „Boeing 
737", care asigura legătura 
între Atena și Cairo a- 
vînd 107 persoane la bord, 
a fost deturnat, la decolare 
de pe aeroportul din Atena. 
Avionul a aterizat în ca
pitala Maltei. O unitate 
specială de securitate anti- 
comando, sosită din Egipt

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
In zilele de 20—21 noiem
brie 1985, la Moscova, a 
avut loc cea de-a 45-a șe
dință a Comisiei perma
nente CAER pentru pro
bleme valutar-financiare, 
la care au participat dele
gații din țările membre ale 
CAER și R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Petre 
Gigea, ministrul finanțelor.

La ședința Comisiei s-au 
examinat rezultatele înfăp
tuirii hotărîrilor Consfă
tuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
CAER referitoare la per- 

producția bunurilor de pri
mă necesitate. Se prevede 
modernizarea agriculturii 
prin înfăptuirea reformei 
agrare și extinderea mișcă
rii cooperatiste.

Au fost alese organele 
de conducere ale partidu
lui. In prima plenară a Co
mitetului Central, președin
tele republicii, Mathieu Ke- 
rekou, a fost reales în func
ția de președinte al C.C. al 
P.R.P.B.

pe aeroportul din La Val
letta, a intervenit dumini
că seara pentru a anihila 
acțiunea autorilor detur
nării avionului. Potrivit a- 
gențiilor Reuter și Associa
ted Press, care citează de
clarația purtătorului de cu- 
vînt al guvernului maltez, 
unitatea specială a declan
șat un asalt asupra apara
tului pentru a-i captura pe 
pirații aerului. Autorii de
turnării — care la puțin 
timp de la decolarea apa
ratului din Atena uciseseră 
o persoană pentru a-1 de
termina pe pilot să schim
be ruta — au făcut să ex
plodeze în Interiorul avio

fecționarea, în continuare, 
a relațiilor valutai-finan
ciare și de credit ale a- 
cestor țări, au fost elabo
rate propuneri în legătură 
cu îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate de Sesiunea Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Cutremure de pâmînt 
în Muntenegru

BELGRAD 25 (Agerpres). 
In R.S. Muntenegru s-au 
înregistrat, duminică, o se
rie de cutremure, cel mai 
puternic avînd o intensita
te de 6,5 grade pe scara 
Mercalli (12 puncte), infor
mează agenția Taniug. Seis
mele nu au produs victime 
omenești, dar au cauzat 
pagube materiale orașelor 
de pe coasta Adriatică, 
Budva și Petrovac na Mo- 
ru, precum și rețelei de 
căi ferate.

PRETORIA

Agravarea vieții sociale în urma 
decretării stării de urgență

PRETORIA 25 (Agerpres). 
Starea de urgență decre
tată în luna iulie în regiu
nile Johannesburgului și 
orașului Port-Elisabeth nu 
a pus capăt violenței, de
venită endemică din sep- 

nului mai multe grenade 
care au provocat un puter
nic incendiu. Cei cinci au
tori ai deturnării — mem
bri ai unei grupări autoin
titulate „Revoluția egip
teană" — au fost uciși în 
schimbul de focuri cu bri
gada anticomando.

Un prim bilanț publicat 
de agențiile de presă arată 
că din cei 97 de pasageri 
și 10 membri ai echipaju
lui, cîți se aflau în avion 
la decolarea de la Atena, 
50 și-au pierdut viața, 29 
sînt spitalizați, iar restul 
au scăpat nevătămați.

(AGERPRES)

CA URMARE a unei o- 
perațiuni care a durat a- 
proape trei luni, autorită
țile americane au descope
rit în cartierul Westbury, 
din Long Island, New York, 
o cantitate de aproape 680 
kilograme de cocaină, în 
valoare de două miliarde 
dolari — reprezentînd una 
dintre cele mai importante 
capturi de droguri din is
toria americană.

EXPLOZIA unei bombe 
artizanale, plasată într-un 
tren de persoane în statul 
indian Punjab, a provocat 
moartea a doi călători și 
rănirea altor 23. Alte trei 
explozii au avut loc în a- 
ceeași zi în localitatea Sri
nagar, capitala statului 
Kashmir, la circa 725 kilo
metri nord de Delhi.

IN UNIUNEA SOVIETI
CA se experimentează me
toda de provocare a ninso
rilor în zone unde precipi
tațiile sînt pe timp de iar
nă deficitare, relatează a- 
genția TASS.

tembrie 1984 în ghetto-uri- 
le negrilor și metișilor din 
Republica Sud-Africană, 
scrie agenția France Presse.

După cum se știe, la 21 
iulie, șeful regimului sud- 
african, Pieter Botha, a a- 
cordat depline puteri for
țelor de securitate pentru 
„a restabili o viață norma
lă în comunitățile de cu
loare". In cadrul acestor 
măsuri, polițiștii și soldații 
pot să aresteze și să dețină 
pe oricine pe o perioadă de 
cel puțin două saptămîni, 
ncputînd fi însă urmăriți 
în justiție pentru violențele 
împotriva populației civile.

De atunci, aproape 6000 
de persoane au fost plasa
te în stare de detenție pre
ventivă — 1000 dintre a- 
cestea aflîndu-se și în pre
zent în închisoare.

Starea de urgență, extin
să din luna octombrie și 
în regiunea Cape, este în 
prezent în vigoare în 38 
de districte judiciare ale 
țării. (

Dacă, potrivit Institutu
lui de relații rasiale, în

O I'lRMĂ britanică a 
pus la punct o instalație e- 
iectronică împotriva fur
tului de automobile. Chiar 
în cazul cînd hoții modifi
că aspectul exterior al ma
șinii furate, instalația mon
tată durabil în mașină în
tr-un loc neștiut, conține 
seria inițială a motorului 
mașinii, ea putînd fi de
tectată de poliție cu ajuto
rul unui aparat special.

TINERII care trăiesc 
multă vreme fără a avea 
un loc de muncă, sau o o- 
cupație utilă sînt supuși 
riscului de a le fi afectată 
sănătatea, au subliniat par- 
ticipanțîi la Congresul Cen
tralei pentru îngrijirea să
nătății (R.F.G.), desfășurat 
recent la Frankfurt pe 
Main. Potrivit specialiști
lor în medicină, dezamăgi
rea adolescenților de a nu 
primi rolul social pe care 
îl așteaptă provoacă un 
stress accentuat și, ca ur
mare a acestuia, serioase a~ 
fecțiuni cardio-vasculare.

primele 200 de zile ale a- 
nului se înregistrează 334 
morți, acum bilanțul se 
ridică la cel puțin 400 de 
morți la ansamblul întregii 
țări doar pe perioada stării 
de urgență, luînd în consi
derare cifrele furnizate de 
presa sud-africană.

Peste jumătate din victi
me au fost ucise de forțele 
de securitate în cursul in
cidentelor de stradă.

De la decretarea stării 
de urgență, autoritățile au 
luat și alte măsuri draconi
ce. „Funeraliile politice" 
au fost interzise de la 15 
august, interdicții de circu
lație sînt în vigoare la So
weto, cea mai mare aglo
merare urbană rezervată 
negrilor, iar majoritatea li
derilor Frontului Demo
cratic Unit (FDU), princi
pala organizație antiapart- 
heid, care reunește în rîn- 
durile sale peste 700 de 
grupări ce luptă împotriva 
discriminării rasiale, se a- 
flă în închisoare sau în 
clandestinitate.

ÎZMESEnTO
i
I 
i

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Masca de argint; 
Unirea: Rocky II; Parîn- 
gul: Marele șarpe

LONEA i Frumoasa 
Schiniang.

ANINOASA i Cu cerul 
sub picioare.

VULCAN — Luceafărul: 
Ghețuri pe înălțimi.

LUPENI — Cultural >
Provocarea dragonului.

URICANL Burlacul că
sătorit.

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

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Teatru TV (color). 

Cătălina. Adaptare 
TV după piesa „E- 
caterina Teodoroiu", 
de Nicolae Tăutu.

21,50 Telejurnal.

VIND radiocasetofon du
blu SHARP, Skoda S, Da
cia 1300. Telefon 43592. 
(2288)

Studenți (căsătoriți) cău
tăm cameră nemobilată. 
Informații, telefon 44333. 
(2341)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dobre 
Viorel, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (2343)

Mica p u b
PIERDUT legitimație de 

serviciu pc numle Coman 
Gavril, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(2338)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pătroi 
Elena, eliberată de Fabri
ca de Morărit și Panifica
ție Petroșani. O declar nulă. 
(2340)

ANUNȚURI DE FAMILIE

licitate

FAMILIA anunță cu profundă durere încetarea 
fulgerătoare din viață a scumpului lor fiu 

ing. RADU ERMIN
Inmormintarea, miercuri, ora 14, din strada 

Negoiu 13, Lupeni.
Ii vom păstra veșnic amintirea. (2350)

Părinții, fratele, bunica și mătușa, anunță cu 
durere împlinirea unui an de la decesul scumpului 
lor fiu, frate și nepot

NJEAMȚU MIHAI ALIN
Amintirea lui rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (2347)

memento

Soția Victoria, fiii Alexandru și Iosif, nurorile 
Marieta și Nina, nepotul Gabi, anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a celui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

SPINA IOSIF
Inmormintarea are loc miercuri, 27 noiembrie, 

ora 15, din strada N. Bălceseu nr. 10, Vulcan. (2342)

Astăzi se împlinesc 2 ani de la dispariția fulge
rătoare a celui care a fost

prof. ION POPOROGU
căruia îi vom păstra o amintire veșnică. Familia. 
(2339)
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