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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

ORGAN ALCOMTTTUUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.B.
K

Sarcinile stabilite de plenara C.C. al P.C.R., îndeplinite exemplar

Producția minelor Vâii Jiului
pe măsura necesităților economiei naționale!

Desfășurată la confluen
ța între două cincinale, 
recenta adunare a activu
lui comitetului municipal 
de partid s-a constituit 
într-o analiză temeinică 
și exigentă a rezultatelor 
obținute în perioada scur
să de la Conferipța mu
nicipală, jalonînd totoda
tă, în spiritul înaltelor co
mandamente formulate de 
secretarul general al parti
dului, la recenta plenară 
a C.C. ăl P.C.R., direcțiile 
de acțiune a:e organizați
ilor de partid, ale colecti
velor de muncă din Valea 
Jiului pentru încheierea cu 
rezultate cit mai bune a 
actualului cincinal și rea
lizarea cu succes a sarci
nilor i alitativ sporite pen
tru 1986 — primul an al 
noului cincinal.

Din bilanțul rodnic și 
complex prezentat cu acest 
prilej se impun, prin va
loarea și scmnF nația lor, 
unele reali z • sebite. 
In perioada vi, pro
ducția de u.ie a Văii 
Jiului a atins și depășit 
nivelul anual de 10 mi
lioane tone — expresie 
grăitoare a dezvoltării di
namice și modernizării 
mineritului, rod al muncii 
colectivelor noastre mi
niere. Pe alt plan, al vie
ții sociale, este de reținut 
că tot în această perioa
dă, în urma înfăptuirii u- 
nui vast program de in
vestiții, localitățile Văii 
Jiului, îndeosebi orașul de 
reședință a municipiului, 
și-au schimbat fundamen

(••

tal înfățișarea, prezen- 
tîndu-se ca o salbă de 
centre urbane elevate, ca
re conferă locuitorilor con
diții de viață demne de 
epoca în care trăim.

însemnătatea adunării 
de activ rezidă, totodată, 
în definirea obiectivelor 
de viitor care, prin am- 
I I area lor, semnifică o 
nouă etapă, deosebită, în 
dezvoltarea economico- 
socială a municipiului.

Comandamentul suprem 
al întregii munci 
partid, al întregii 
soc ial-economice 
Valea Jiului — subliniat 
cu deosebită pregnanță 
în cadrul lucrărilor adu
nării activului comitetu-

de 
vieți 

din

(Continuare în pag a 2-a)

fapt
In abatajul mecanizat al brigăzii conduse dc Con

stantin Ciobănoiu (sectorul IV' — I.M. Paroșeni), o 
predominantă a acestui sfîrșit de an o constituie ran
damentele superioare, dobîndite pe seama folosirii la 
capacitate a utilajelor. Foto: Ștefan NEMECSEK

luni, colectivele
■ combinatului

mare
a-

<

Sarcinile la export, 
onorate exemplar 

întreprinderea de Tri
cotaje Petroșani a rea
lizat înainte
de termen toate 
comenzile pe relația de 
devize convertibile. Pu
lovere pentru bărbați și 
copii, rochii femei au 
fost expediate spre 
Norvegia, Danemarca, 
Anglia, R.F.G., S.U.A. și 
multe alte țări. Aceste 
produse au corespuns 
atît din punct de vede
re al modei cit și al pa
letei coloristice a anu
lui 1985. 
nanimâ 
externi o
faptul că, deja pentru a- 
nul 1986 s-au primit
comenzi din partea Ca
nadei, S.U.A., R.F.G.,
Angliei și Franței. Pen
tru anul viitor a 
realizată o colecție 
înalt nivel, care 
corespunde exigențelor 
modei și coloristicii.

Aprecierea u- 
a partenerilor 

constituie și

fost 
de 
va

prin modernele linii arhitectonice care 
dificat radical imaginea de odinioară. loto: Al. TATAR

Cu planul anual îndep 1 init
Sectorul VIII — investiții

Paroșenial I. M
Un alt colectiv ce des

chide drumuri subterane la 
minele din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului rapor
tează, înainte de termen, 
îndeplinirea planului din 
acest an. Este vorba des
pre colectivul sectorului 
VIII, investiții de la mina 
Paroșeni, cea mai meca
nizată mină din bazin, 
care, astăzi, 3 decembrie, 
își încheie activitatea pe 
anul acesta, urmînd ca de 
mîine la cota 360 să se sa-

pe primii metri liniari 
contul anului și cincinalu
lui viitor. In cele 11 
care au trecut din 
an au fost săpați în 
prevederilor de plan 
ml. Planul valoric a 
îndeplinit în 
230 la sută,
de peste 2 000 000 lei.

Merite deosebite în suc
cesul colectivului au 
găzile conduse de 
Daniel, Alexandru 
Petre Zlăcneanu și 
lae Iluluță. (Gh.S.)

în

luni 
acest 
plus 

180 
fost

proporție de 
cu economii

i

2

Principalii 
indicatori 
îndepliniți

la I.P.S.R.U.E.E.M.
Petroșani

ultima lună a anului

bri- 
Ioan

Laszlo, 
Nico-

Pe- 
mîn- 

cu 
ter- 
din 
Cele

rezulta-

Mobilizare fermă, angajare de excepție 
pentru srorirea extracției

• Trei întreprinderi miniere — Lonea, 
Paroșeni și Bărbăteni — au extras, împreu
nă, 23 000 tone de cărbune peste prevederile 
de plan ale lunii noiembrie.

• Cel mai mare plus l-au înregistrat mi. 
nerii Paroșeniului — peste 18 000 tone de 
cărbune.

Printr-o mobilizare cu 
mult mai intensă decît în 
celelalte 1 
miniere ale 
au obținut cea mai 
producție extrasă în 
cest an; peste 920 000 tone 

cărbune. Este un 
o deosebită impoitan- 
dacă avem în vedere că 
această perioadă s-au 

depus eforturi susținute nu

numai pentru creșterea 
producției de cărbune ci 
și pentru pregătirea pro
ducției anului viitor. Cele 
mai de seamă realizări 
le-au obținut minerii de 
la Paroșeni, a căror activi
tate productivă s-a carac
terizat prin constanța rea
lizărilor și ritmicitatea de
pășirilor. Ritmicitatea a 
fost de altfel și caracteris-

Constatări îmbucurătoare
pe urmele raidului anterior

PREPARA-
Revenim la 

din dorin- 
dacă defi-

UZINA DE 
RE LUPENI. 
această unitate 
ța de a vedea 
ciențele găsi
te în i 
anterior 
declanșat, așa 
cum era 
resc, măsuri 
de eliminarea 
lor. Spre sa
tisfacția noas-_ 
tră și spre 
lauda lor, pre
paratorii au 
găsit îhetodele de a elimi
na lipsurile semnalate cu 
puțin timp în urmă. La 
laboratorul .C.T.C., la a- 
telierul electric, la sculă- 
rie, în toate secțiile — ilu
minat optim, nici un apa
rat de consum inutil sau . 
improvizat iată constvtă-

rile care ne permit să 
afirmăm că economisirea 
energiei electrice se află 
la loc de cinste pe agenda

personalului de 
radiator, improvizat, 
gură căldura pe care 
trebui s-o

raidul 
au

fi-

economutrea
Dar 
este 

Tot a- 
la a- 
elec- 

secto-
XII

1
* 

a 1 A

lucru a preparatorilor 
Lupeni.

se 
de 
pe

de 
din

I.M. LUPENI. Și aici 
poate spune că risipa 
energic electrică este
cale de dispariție. Că în
că mai persistă (intr-un 
singur loc — centrala tele
fonică !) vina nu este a

mi-
re-

hotă-

tica activității celorlalte 
două colective cu sarcinile 
de plan depășite — Lonca 
și Bărbăteni. Pentru 
nerii Bărbăteniului 
marcăm fermitatea
rîrii cu care acționează pe 
calea redresării, luna no
iembrie fiind cea de a do
ua lună, din a doua jumă
tate a anului cînd își rea
lizează și depășesc sarcini
le de plan.

Rezultate bune au înre
gistrat, mai ales în ultima 
parte 
rile 
Dîlja 
dacă 
prevederile de plan luna
re. De fapt, la majoritatea 
întreprinderilor miniere 
producția lunii noiembrie 
a fost în creștere față de 
perioadele anterioare, a- 
cest aspect reflectîndu-se și 
în realizările medii zii-

Nu cu mult timp în 
urmă colectivul munci
torilor, maiștrilor, teh
nicienilor .și inginerilor 
de la IPSRUEEM 
troșani raporta cu 
drie îndeplinirea 
succes, înainte de 
men, a planului 
cincinalul actual, 
mai frumoase
te din cincinal au fost 
înregistrate în acest an 
cînd s-au obținut 
pășiri importante 
toți indicatorii. 1 
unsprezece luni, 
d ucț ia marfă a 
depășită 
lei, iar 
bală cu 
Au fost 
plus 5 567 stîlpi hidra
ulici, 301 tone țevi flan- 
șate, 243 tuburi aeraj 
și multe alte utilaje și 
piese de schimb necesa
re minerilor în abataje. 

....... . ... . .......... ..... i

de- 
‘ la 
După 
pro
testmarlă

cu 27 053 000 
producția glo- 
28 783 000 lei. 
confecționați în

a lunii, 
miniere 

și Lupeni, 
nu și-au

întreprinde-
Aninoasa, 

chiar 
îndeplinit

Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

A X a ediție 
a „Salonului de 
toamnă al umoru
lui".

PALMARESUL 
ediției jubiliare

In pag. a 2-a

•••••••••••«st

In pag. a 3-a
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aici. Un 
asi- 
ar 

genereze calo
riferul, 
acesta 
defect! 
șa cum 
telierul 
trie al
rului
personalul de 
aici lucrează 
în condiții de
loc favorabile 
(frig) pen- 
trei caloriferetru că cele

sînt în așteptarea celor ca
re ar trebui să le pună în 
stare de funcționare. in 
rest, peste tot constatări 
pozitive, inclusiv la atelie-

(Continuare în pag. a 2-a)
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I Muncitori, ingineri, tehnicieni! 
i • _ i
! 
i 
I 
l 
I 
I 
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| repartizate!
I________ ..

■ Incărcînd utilajele și mașinile uniform I 
pe toate cele
mersul în gol, se 

tonte cantități de

trei schimburi, evitînd
pot economisi 
energie electrică!

impor-

® Dati dovadă de înaltă conștiință • 
patriotica și acționați cu fermitate pentru | 

realizarea integrală a sarcinilor de plan, j 
cu încadrarea strictă în cotele de energie j 

I 
I
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(Urmare din pag. 1)

creștere a productivității 
muncii — folosirea la ca
pacitate a tehnicii de' vîrf, 
completarea efectivelor mi
niere, întărirea activității
educative pentru 
tarea răspunderii 
muncă în rîndul

dezvol- 
față de 
întregu

lui personal muncitor, în
tărirea ordinii și discipli
nei. Aceasta presupune ca 
omul, munca politico-edu- 
cativă în rîndul colective
lor de muncă să fie mai
mult în atenția organizați

DESENUL UMORISTIC

Palmaresul ediției

1

Pavel

ale țării, 
despre 
invitați 

.reală

din
lu-

pre- 
u i.

inte- 
viața și 

adîn-

artistic la care 
caricatura în
Prin importan- 
abordate și în 

„A {i tinăr",

juriu
Octavian, 

critic de artă, 
activist al Co

și Educație 
și Comitetul inu

man i- 
repu- 

că-

Munici- 
Politi- 

Socialistă, 
de 

So-

Producția minelor Văii Jiului

Mobilizare fermă
(Urmare din pag. 1)

Constatări îmbucurătoare
Urmare din pa& t)

aspcc-

Desen de Radu IAȚCU

Unitate comercială

unită- 
orașu-

asigu- 
mai 

bună

Vîjîilă, Li- 
Agurița Dia- 
Moraru și, 

responsabila,

ca-
peste 

la

te ca 
cît mai 
chiderii 
pentru 
servicii
mai bună calitate. (G.C.)

Sîmbătă și duminică, 
municipiul nostru a cu
noscut din nou animația 
evenimentului cultural 
de interes republican. Cea 
de-a X-a ediție a „Sa
lonului de toamnă al u- 
morului" — a cărui ver
nisaj a avut loc dumini
că în foaierul Teatrului 
de, stat „Valea Jiului" — 
a reunit participant din 
întreaga țară, maeștri 
graficii umoristice, ] 
sonalități ale vieții 
tistice, unii dintre 
prezenți cu lucrări 
cadrul expoziției fiind 
ținători de prestigioase 
premii internaționale.

„Salonul" — așa cum 
remarcau în alocuțiunile 
rostite scriitorul Iulian 
Neacșu — președintele 
juriului, criticul de artă 
și scriitorul Tudor Oc
tavian și prof. Cornelia 
Stănescu, membri ai ju-

riului — se constituie ca 
o nouă dovadă a înaltu
lui nivel 
a ajuns
România.
ța temei 
acest an,
prin calitatea artistică de 
excepție, manifestarea se

ticipanți au fost 
ai întreprinderii 
Valea de Brazi.

Invitații s-au 
resat despre 
munca oamenilor 
cului, au stat de vorbă cu 
mineri fruntași. Gheorghe 
Iuga, Gheorghe Cercel

oaspeți 
miniere

ai 
per- 
ar- 
cei 
în 

I de-

A X-a ediție a „Salonului 
de toamnă al umorului“

jubiliare
< Juriul „Salonului" 
i care au făcut parte: 
I' lian Neacșu, scriitor, 

ședințele 
Tudor 
scriitor și 
Ana Faur, 
mitetului Județean de Cul
tură și Educație Socialis
tă Hunedoara, Valeriu 
Coandrăș, activist al Co
mitetului municipal de 
partid. Luminița Tudor, 
grafician, Cornelia 
nescu, președinte al 
mitetului Municipal 
Cultură și Educație 
alistă, Simion Pop,

' tor șef al ziarului „Steagul 
ș roșu", a acordat următoa- 
c rele premii :
I 0E Premiul I -
1 Botezatu, Galați.

K Premiul al 11-lea
; Mihai Boacă, Cluj-Napoca. 
, g Premiul al III-lea — 
' Deneș Molnar, Tîrgu Mu-
• reș.
) El Premiul revistei „Fia— 
' căra": Ion și Mihai Bar- 
' bu, Petroșani.
' ■ Premiul ziarului „Stea-
ț pul roșu": Radu Iațeu, Pe- 
• trosani.

menține printre primele 
saloane de gen

„Tinerețea", 
care unul între' 
aprecia că este o 
stare de spirit a caricatu
rii" s-a constituit ca o 
temă cu largi posibilități 
de abordare artistică, 
întreaga acțiune fiind or
ganizată sub genericul a- 
tît de bogat în semnifi
cații, „Participare, Dez
voltare, Pace", pe care 
anul 1985, An Internațio
nal al Tineretului îl poar
tă. De altfel „rîsul și 
voia bună" — aceste ar
me teribile ale omului — 
au fost prezente încă din 
prima zi a manifestări
lor prilejuite de ediția 
jubiliară a salonului, 
cînd o parte dintre par

— șefi de brigadă, Ianoș 
Doboș, specialist în pu
țuri, Liviu Iloran, mais
tru, cu conducerea mi
nei.

Un interesant schimb 
de opinii despre mine
rit, despre frumusețea 
locurilor, despre grafica 
umoristică — afirmată 
în peisajul artistic în 
ultimii 30—40 de ani —■ 
noua întîlnire între mi
neri și creatori a pus în 

a 
.și ar- 
care

evidență reala forță 
umorului. Minerii 
tiștii sînt oameni 
știu să vadă în adîncuri. 
Vizitînd expoziția ne-au 
plăcut incisivitatea lui 
Eugen Taru, suculența u- 
morului lui Octavian 
Bour și Nell Cobar, di
versitatea manierelor de

Soci- 
redac-

La expoziția de cari
catură.

Desen de
Pavel BOTEZATU

LA CLUBUL din Uri- 
cani a avut loc duminică 
spectacolul omagial dedicat 
marelui act istoric de la 
1 Decembrie 1918. La reu
șita spectacolului au con
tribuit formația de mu
zică ușoară „Subterana", 
formația de dansuri popu
lare și taraful clubului. 
Un moment emoționant, în 

I premieră, l-a constituit a-

I 
I
I
I
I

pariția în scenă a grupului 
folk „Porumbeii păcii", 
format din pionieri, mem
bri ai cercului de chitară. 
(FI. Bejan, coresp.).

ANI DE RODNICA AC
TIVITATE. Colectivul de 
la Turnătoria I.U.M.P. 
a sărbătorit pe unul din 
veteranii secției, pe Zol
tan Lucaci. In cei 31 de 
ani de muncă — acolo un
de oțelul incandescent se 
transformă în piese pen
tru utilajele miniere —

realizare tehnica, o carac
teristică a „salonului", 
puterea de pătrundere și 
angajare a desenului în 
marile probleme ale u- 
manității la Constantin 
Pavel, Constantin Ciosu, 
Mihai Boacă, Mihai Stă
nescu, Matty Kutt, Viorel 
Teoc-Nasta.

In ansamblu o mani
festare artistică de ex
cepție, bine organizată de 
către Consiliul 
pal de Educație 
că și Cultură 
Comitetul Județean 
Cultură 
cialistă 
nicipal 
festare 
blican 
reia a 1

U.T.C., o 
de nivel 
la vernisajul 
fost prezent tova

rășul Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal de partid, pri
marul municipiului, cei
lalți membri ai secreta
riatului comitetului mu
nicipal de partid, o mani
festare găzduită de Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani, unde 
desenul umoristic a reu
nit tot ceea ce are mai 
bun în România.

H. ALEXANDRESCU

lui municipal de partid 
— este dublarea în viito
rul cincinal a producției 
de cărbune a Văii Jiului, 
cerință pe care o impune 
cu stringență dezvoltarea 
bazei energetice a țării, 
progresul economiei națio
nale.

Realizarea acestui obiec
tiv necesită concentrarea 
cu prioritate a forțelor or
ganize țiilor de partid, a 
preocupărilor colectivelor 
de muncă în direcția va
lorificării rezervelor de

ilor de partid, a sindicate
lor, organizațiilor U.T.C., 
a cadrelor de 
conducere. Sfera de influ
ență a acțiunilor educa
tive trebuie să cuprindă, 
mai ales acea categorie de 
oameni care dovedesc o 
atitudine lipsită de respon
sabilitate față de muncă, 
față de normele convie
țuirii sociale.

Se cer mobilizate toate 
forțele pentru înfăptuirea 
vastului program de in
vestiții pentru asigurarea 
noilor capacități de pro
ducție.

Sînt cerințe majore care 
reclamă întărirea nume
rică și calitativă a organi
zațiilor de partid, îmbună
tățirea întregii lor activi
tăți, a stilului și metode
lor lor de muncă, concen
trarea forțelor și efortu
rilor pentru realizarea pro
gramului de creștere a 
producției de cărbune coc- 
sificabil și energetic pe 
măsura sarcinilor viitoru
lui cincinal, ale necesită
ților economiei naționale.

In rețeaua comercială a 
Petroșaniului, începînd cu 
data de 1 decembrie, o 
nouă unitate modernă, 
deosebit de binevenită 
și-a făcut apariția. Este 
vorba ele magazinul nr. 
7 Gostat, aparținînd de 
Complexul comercial Deva, 
un magazin ce întrunește 
toate condițiile moderni
tății și utilității. După cum 
ne relata responsabila u-

Zoltan Lucaci și-a 
contribuția în 
sudor și chiar 
formator. Cu 
rii la pensie, 
secției, colegii
ză urarea de ani mulți cu 
sănătate 1 (T.R.)

adus 
calitate de 
de turnător- 
prilejul ieși- 

conducerea 
îi adresea-

SPECTACOL. Mîine, de 
la ora 20, Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani găzduiește un frumos 
spectacol de muzică popu
lară. Printre protagoniști îi 
amintim pe soliștii Nicole-

nității, Floarea Bălosu, su
prafața utilă este de 700 
mp și este împărțită în 4 
raioane mari: mezeluri, 
brînzeturi, legume-fructe, 
conserve-băuturi, raioane 
foarte bin* aproviziona
te.

De remarcat, că pentru 
intrarea în funcțiune a 
magazinului, la data pla
nificată, o contribuție deo-

ta Voica și Petrică Moise. 
(G.B.)

TEATRUL DE PĂPUȘI 
din Alba Iulia prezintă în 
sala Casei de cultură din 
Petroșani, miercuri, 4 
decembrie, de la orele 10, 
pentru grădinițe .și cămine 
și de la orele 13 pentru 

școlarii mici, spectacolul „E- 
lefănțelul curios" de Nina 
Cassian.

CINECLUB. Vineri, 
29 noiembrie, la Deva, cu 
ocazia analizării activită-

nice ale combinatului, 
re au fost constant 
31 000 tone de cărbune 
nivelul Văii Jiului.

Cu toate aceste rezultate 
bune, trebuie să spunem 
că, minerii Văii Jiului nu 
au putut raporta îndepli
nirea integrală a prevede
rilor de plan 
pentru luna

A 
de o 
timp 
plan, 
dintre întreprinderile 
niere, sînt simțitor sporite

stabilite 
noiembrie.

rămas mai puțin 
lună din acest an, 
în care sarcinile de 
la cele mai multe 

mi-

față de celelalte luni 
anului, ceea ce trebuie să 
determine colectivele mi
niere la acțiuni ferme și 
hotărîte, la o mobilizare de 
excepție pentru sporirea 
producției de cărbune, pen
tru creșterea nivelului re
alizărilor zilnice la nive
lul sarcinilor anului 
itor.

MINERI, țara
voie de TOT MAI MULT 
CĂRBUNE pentru energic 
și siderurgie ! Să-I 
răm în cantități tot 
mari și de tot mai 
calitate !

rul mecanic al sectorului 
XIII unde maistrul Mihai 
Ci'ișan veghează asupra 
lolosirii raționale a mij
loacelor de iluminat. Adică 
doar atît cît este nevoie.

IFA VISCOZA ȘI ȚE- 
SATORIA DE MATASE. 
Două unități ale industriei 
ușoare, unde personalul 
muncitor este în majorita
te alcătuit din femei. Cu

in o d e 1
sebită a adus-o personalul 
acestuia format din lucră
toarele Maria 
liana Vîliță, 
conu, Dorina 
bineînțeles,
care au lucrat zi și noap- 

magazinul să arate 
plăcut la ora des- 

și în continuare 
a oferi populației 
și mărfuri de cea

ții cinccluburilor din ju
dețul Hunedoara pe anul 
în curs, a fost prezentat 
filmul „Străpungerea", 
film realizat de cineclu- 
bul „XI Orizont" al I.M. 
Aninoasa, sub conducerea 
Iui Eugen Herbei. Filmul 
s-a bucurat de o bună a- 
preciere. (Gh.S.)

CINEMATECA. Pentru 
iubitorii celei de-a șaptea 
arte, cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani 
oferă în această săptămî- 
nă două pelicule, care —

un bun spirit gospodăresc, 
ele știu că energia elec
trică este la mare preț, 
deci au găsit mijloacele 
optime de economisire, pe 
care le regăsim peste tot.

Aceleași constatări Ia 
stația C.F.R., la Fabrica de 
pîine, precum și la 
țile comerciale ale 
lui.

Sperăm că aceste
te, pe care le-am constatat 
în seara raidului nostru, 
împreună cu electricianul 
Alexandru Gașpar de la 
secția Lupeni a C.D.E.E. 
Petroșani, nu sînt acciden
tale, că ele se vor perma
nentiza asigurînd o folosire 
rațională a energiei electri
ce în așa fel îneît la nive
lul orașului Lupeni să se 
poată raporta rezultate pe 
măsura cerințelor impuse 
de economia națională, în 
consens cu sarcinile reieși
te din recentele documen
te adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R.

la vremea lor — s-au bucu
rat de o bună apreciere din 
partea spectatorilor, 
tăzi, de la ora 18, 
programată 
țiană 
joi, 5 
ceeași oră, 
„Ceapaev".

As- 
este 

pelicula elve- 
i „Ultima șansă", 
5 decembrie, la 

filmul sovietic 
(G.B.)

iar
a-

I
i

Rubrică realizată de 
SPINU
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Jiul, lider de necontestat
JIUL PETROȘANI — 

OLIMPIA SATU MARE 
6—2 (3—1). Un bun obicei 
devine tradițional la
Jiul; ofensiva sa se mate
rializează deja, imediat 
după debutul partidelor. 
Și duminică, în urma unor 
combinații de mare rafi
nament tehnic, în min. 2, 
Pachițeanu a reușit deschi
derea scorului; reușita lui 
simbolizează cît de bine i 
se potrivește noua partitu- 

arie mai 
nu doar 
imobiliza 
adverși. 

ale 
sol-

în min. 37, îl remarcă pe 
Pereș la șutul lui Sălă- 
gean, balonul respins a 
fost reluat însă în plasă 
de Benone Popescu: 3—0. 
Următoarea modificare a 
tabelei de marcaj (39) s-a 
datorat unei grave gre
șeli de arbitraj, la o lovi
tură liberă în fața careu-

Fotbal, divizia B

ră tactică, pe o 
mare de gazon, 
misiunea de a 
fundașii centrali
Atacurile susținute 
localnicilor s-au mai 
dat cu o bară (Sălăgean, 
min. 5), cu cîteva șuturi 
imprecise ale lui Dosan 
(5, 8, 11). La ruperea e- 
chilibrului au contribuit 
însă și... aplauzele mali
țioase ale lui Roatiș, invi
tat 
du 
rea
(9). 
de 
poi 
pă

de arbitrul central Ra- 
Matei, pentru izbucni- 
ireverențioasă, pe tușă 
Cu un apetit deosebit 

joc, Găman a mărit a- 
handicapul (18) — du- 

o fentă care a pus pe 
picior greșit întreaga a- 
părare adversă, a șutat, cu 
stîngul, de la distanță: 
2—0. Disputa care se a- 
nunța mult mai aprigă, a 
pus în valoare imaginația 
combinativă a mijlocașilor 
Jiului, care au servit ba
loane utile primei linii și, 
iarăși un lucru remarca
bil; atacanții nu s-au 
mai sfiit în faza de finali
zare. O nouă „canonadă",

lui marc, trei atacanți săt
măreni s-au aflat în of
said clar, Erdely învingîn- 
riu-1 pe apărătorul butu
rilor din Vale: 3—1.

După pauză, deși com
partimentul defensiv al 
gazdelor a suferit modifi
cări (P. Grigore în locul 
lui Neagu), partida s-a des
fășurat aproape după a- 
celași scenariu, cu o sin
gură excepție — portarul 
Toma a greșit copilărește 
în min. 54, prin plasamen
tul defectuos la lovitura 
liberă expediată din unghi 
scurt de Silagy: 3—2. Pes
te alte patru minute Jiul 
s-a detașat decisiv, în 
urma unei lovituri libere, 
finalizată de jucătorul- 
antrenor Mulțescu, în vin
ciul drept. Combinațiile 
variate au surprins apăra
rea sătmăreană, chiar și un 
Keizer a părut derutat, în 
min. 64, o nouă fază fixă 
aduce un nou gol pentru 
Jiul — de la Stana 
nul a ajuns la V.

balo- 
Popa,

Golul al patrulea — autor Mulțescu

Jiul — Corvinul,
„Cupei

Mîine, la ora 13, se va 
desfășura, pe gazonul Com
plexului sportiv Jiul, 
întîlnirea de fotbal din 
șaisprezecimile „Cupei 
României": Jiul Petroșani 
— Corvinul Hunedoara. Re-

în șaisprezecimile 
României"

amintim că, în caz 
litate, la sfîrșitul 
de minute, partida : 
prelungi cu două 
a 15 minute. Dacă i 
tea va persista, se 
echipa oaspete.

de ega- 
celor 90 
se va 
reprize 

egalita- 
califică

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Corvinul — Petrolul

5—0, S.C. Bacău — Steaua 0—2, Rapid — Chimia
1—■0, „U“ Cluj-Napoca -- F.C. Olt 2-—0, Gloria —
Dillamo 1—3, Poli Timi:joara -- A.S .A. 3—0, ,„U“
Cr;liova — F.C. Bihor 1 —0, Sportul studențesc —
F.C. Argeș 0—0, F.C.M. Brașov - Vict.oria Buicu-
reș ti 1—0.

CLAS A M E N T
1. Steaua 16 13 3 0 32— 6 29
2. Sportul studențesc 16 9 5 2 34—14 23
3. Dinamo 16 9 3 4 26—13 21
4. „U" Craiova 16 9 3 4 19—13 21
5. Corvinul 16 8 1 7 44—22 17
6. „U" Cluj-Napoca 16 7 3 6 21—19 17
7. Gloria Buzău 16 7 2 7 23—20 16
8. Chimia Rm. Vîlcea 16 7 2 7 22—20 16
9. Petrolul 16 4 8 4 12—19 16

10. Poli Timișoara 16 7 1 8 30—27 15
11. F.C. Argeș 16 5 5 6 13—18 15
12. F.C. Olt 16 5 4 7 16—22 14
13. Rapid 16 5 3 8 20—28 13
14. A.S.A. Tg. Mureș 16 5 3 8 14—23 13
15. S.C. Bacău 16 6 0 10 22—26 12
16. F.C.M. Brașov 16 5 2 9 9—32 12
17. Victoria București 16 2 6 8 12—24 10
18. F.C. Bihor 16 2 4 10 11—34 8

careul marc, l-a 
cu capul în 

remarcăm și fap- 
min. 70, la

care, din 
propulsat, 
plasă. Să 
tul că în
tă gafă a lui Toma, 
peții au înscris un 
perfect regulamentar, 
bucureșteanul Radu 
tei, cumpănind în compen
sație, nu l-a validat pe 
motiv de ofsaid. Ultima 
modificare de scor s-a 
petrecut după o suită an
tologică de pase pe linia 
Răducanu — Dosan — 
Mulțescu. care a făcut din 
strategul nostru golgeterul 
echipei, cu șase reușite 
activ.

Ultima partidă a turu
lui a ilustrat creșterea de 
formă, jocul combinativ, 
plăcut, dar și eficient al 
Jiului, cu linia mediană, 
„primă vioară". Mai mult 
chiar: înscriu goluri 
bal iști din 
partimentele, 
golaverajului 
mogenizarea 
impresionant 
volitiv. Jiul 
în forță turul, fiind lider 
de necontestat, cu toate că 
urmăritoarele sale, Glo
ria și F.C. Maramureș, 
n-au abondonat lupta. A- 
supra evoluției din prima 
parte a campionatului vom 
reveni. In etapa a XVII-a, 
din formația învingătoare, 
s-au remarcat: 
Găman, Pacbițeanu 
V. Popa. Portarul 
în continuare sub 
lorică acreditată.

JIUL: Toma — 
pa, Neagu (P. Grigore), 
Buzduga, Stana — Găman, 
Mulțescu, Dosan — B. Po
pescu, Pachițeanu, Sălă- 
gean (Răducanu).

fot- 
toate com- 

rotun jirea 
certifică o- 
valorică și un 

salt moral 
termină deci

Mulțescu, 
Și 

Toma, 
cota va-

o al-

Retrospectivă fotbalistică, divizia C

■ w.w -c «fe
.• ■- .

s -

V. Po-

D I V I Z
REZULTATE TEHNICE: Jiul Petroșani — Olim

pia Satu Mare 6—2, C.I.L. Sighet — Unirea Alba 
Iulia 3—0, C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 4—0, 
Mureșul Deva — Armătura Zalău 2—0, Strungul 
Arad — Aurul Brad 2—0, Minerul Cavnic — Meca
nica Orăștie 4—1, F.C. Maramureș Baia Mare — 
Minerul Lupeni 4—0, Metalul Bocșa — C.S. U.T. 
Arad 1—0, Gloria Bistrița — înfrățirea Oradea 3—0.

CLASA M E N T
1. JIUL PETROȘANI 17 12 2 3 30—11 26
2. Gloria 17 10 3 4 40—12 23
3. F.C. Maramureș 17 9 5 3 27—10 23
4. Olimpia Satu Mare 17 8 3 6 33—24 19
5. C.S. U.T. Arad 17 9 0 8 24—22 18
6. C.I.L. Sighet 17 8 2 7 20—23 18
7. C.S.M. Reșița 17 7 3 7 20—17 17
8. Minerul Cavnic 17 8 1 8 25—25 17
9. Metalul Bocșa 17 7 3 7 23—34 17

10. Aurul Brad 17 7 2 8 16—19 16
11. Mureșul Deva 17 8 0 9 17—26 16
12. Strungul 17 6 3 8 25—25 15
13. C.F.R. Timișoara 17 6 3 8 17—17 15
14. Mecanica Orăștie 17 6 3 8 27—30 15
15. Unirea Alba Iulia 17 7 0 10 23—33 14
16. Armătura Zalău 17 5 3 9 13—28 13
17. înfrățirea Oradea ■ 17 4 4 9 11—19 12
18. Minerul Lupeni 17 5 2 10 13—29 12

Concurs de karcing

Și
Petrila, 
concur- 

s-au în- 
pasionant

Intr-un decor specific 
zilelor de iarnă, pionierii, 
membri ai cercului de kart 
de la Casa Pionierilor 
șoimilor patriei 
echipați adecvat 
surilor de moto, 
trecut intr-un
concurs, angajînd pe pista 
de la clubul muncitoresc, 
12 echipaje.

Concurenții au dat do
vadă de o bună pregătire 
teoretică, privind 
mecanică a kartului, a 
gulilor de circulație, 
și a îndemînării 
cerii pe terenuri

partea 
re
cit 

condu-
dificile.

Revirimentul a sporit 
ambiția
seriei

C, for
au

In urma probelor de con
curs pe locul I s-a situat 
echipajul Școlii generale 
nr. 5, urmat de Școala ge
nerala nr. 6 și Școala ge
nerală nr. 1. La individual, 
pe primul loc s-au clasat: 
categoria 8—10 ani: Cristi 
Popa și Mirabela Gavriș; 
categoria 10—12 ant. Ma
rius Gligor și Nicoiina 
Marmaliuc; categoria 12— 
14 ani: Robert Schimeder 
și Gianina Ciubotaru ; ca
tegoria 14—16 ani: Vasile 
Mălăescu și Aurel Bradea.

Titu CORNEA

Angajate în elita 
;a VHI-a a diviziei 
Imațiile din Vulcan 
placat totuși în prima par
te a turului, după opt eta
pe situația combinatei Mi- 
nerul-Știința provoca 
Chiar îngrijorare; pierdu
se acasă patru puncte, eu 
Strungul Chișineu Criș 
(11—2) și C.S.M. Lugoj 
(1—1). La timona echipei a 
fost chemat apoi tande
mul tinerilor antrenori 
Constantin Maria — Ma
rian Mihai, „rodat" cu pu
țină vreme în urmă, la 
Minerul Paro.șeni.

— In următoarele etape, 
remarcă ing. C. Maria, am 
obținut, în gazon propriu, 
victorii în fața Minerului 
Paro.șeni (1—0), U.M. Timi
șoara (5—1), C.S.M. Ca
ransebeș (1—0). Trei punc
te am cucerit la Rapid A- 
rad (2—0) și unul la Vic
toria Călan (0—0). Am 
pierdut o singură întîlnire, 
în ultima etapă, la Șoi
mii Lipova (1—2), înscriind 
în această perioadă 10 go
luri și primind doar trei.

— Lotul a rămas același, 
îl completează Marian Mi
hai. altul a fost însă com
portamentul echipei, s-a 
simțit sudura sufletească 
a întregului efectiv, am 
cerut doar mai multă mun
că și dăruire la antrena
mente și în jocuri, fiindcă 
valoare tehnică exista.

Analiza în detaliu, între
prinsă cu cei doi antrenori, 
a relevat faptul că greul

a fost purtat pe umeri de 
apărare și linia mediană, 
in topul celor 15 etape s-au 
evidențiat: purtătorul
banderolei de căpitan Fră- 
țilă, colegul său din linia 
defensivă Truică, portarul 
Oltean, mijlocașul Dordea, 
înaintașii Topor și, mai tî- 
nărul, Bejan. Au rămas în
să datori, în unele partide, 
atacanții și mijlocașul Cio- 
rîia.
rului 
flă 
15 
de puncte, la numai două 
de lider, Minerul Paro- 
șeni. Programul partidelor 
din retur este foarte avan
tajos, doar șapte partide 
în deplasare cu formații 
mai slab cotate.

— In retur, lotul 
păstra în linii mari 
ceea.și componență. < 
18, cbnchide Mihai 
rian, li se vor adăuga 
va tineri fotbaliști 
Vale, fiindcă aceasta 
singura investiție de 
mai avem nevoie, 
clauzelor 
de disputare 
din divizia C 
de tinerețe.

— Nc-am propus, insistă 
ing. C. Maria, clasarea în 
vîrful piramidei si, de ce 
nu. PROMOVAREA.

Urmează o vacanță 
meritată, fără griji, 
din 13 ianuarie 1986. 
rile turului se vor fi 
urmează emoțiile returului.

Andrei APOSTOL

Astfel, înaintea retu- 
Minerul-Știința se a- 
pe locul 5i

7 3 5 23—15 24

va 
a- 

Celor 
Ma- 

i cîți- 
din 

este 
care 

potrivit 
regulamentului 

a partidelor 
— investiția

bine-
Dar 

ecou- 
stins,
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Vizita oficială da prietsnie in 
H. D. Gsrinanâ, a primului 

ministru al guvernului român
BERLIN 2 (Agerpres). 

Tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
a sosit, luni, într-o vizită 
oficială de prietenie în 
R.D. Germană.

Primul ministru român 
este însoțit de tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-ministru al guver
nului, Ion Ceaușescu, mi
nistru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al C.S.P., 
de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Schone
feld, din Berlin, împodo
bit eu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde 
a avut loc ceremonia pri
mirii oficiale, primul mi
nistru român a fost întîm- 
pinat și salutat de 
ședințele Consiliului
Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoph.

p re
de

☆

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, au fost pre- 
zenți tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, alți 
membri ai guvernului.

Ședințe ale comisiilor permanente C. A. E. R
Pentru comerț exterior Pentru colaborare în domeniul transporturilor

statului
(Agerpres). 

își

• Declarația 
ministrului 

zimbabwean al 
securității
HARARE 2

Republica Zimbabwe 
va apăra teritoriul cu toa
tă fermitatea, în cazul în 
care regimul rasist de la 
Pretoria îl va încălca — a 
declarat ministrul zimba
bwean al securității statu
lui, Emmerson Munangag- 
wa. Potrivit agenției 
Reuter, a dezmințit cate
goric afirmațiile autorități
lor sud-africane, în sensul 
că forțe ale Congresului 
Național African care luptă 
pentru abolirea sistemului 
de apartheid din Africa de 
Sud, ar acționa de pe teri
toriul Republicii Zimba
bwe. La rîndul său, minis
trul de externe al Zimba
bwe, Witness Mangwende, 
a lansat un apel tuturor 
cetățenilor țării sale să fie 
pregătiți pentru a riposta 
unei eventuale agresiuni 
sud- africane.

☆

Luni după-amiază, 
mul ministru român a de
pus o coroană de flori la 
„Monumentul victimelor 
fascismului și militaris
mului".

pri-

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
La Moscova, a avut loc șe
dința a 72-a a Comisiei 
permanente a CAER pen
tru comerț exterior.

Delegația română a fost 
condusă de Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exte
rior și cooperării economi
ce internaționale.

Au fost examinate și a- 
doptate măsuri pentru în
deplinirea hotărîrilor 
siunii CAER și ale 
tetului Executiv al 
liului, care se referă 
tivitatea Comisiei.

A avut loc un schimb de 
păreri privind stadiul 
tativelor și încheierea 
tre țările membre 
CAER, precum și 
R.S.F.I., a acordurilor 
merciale pe termen 1 
(1986—1990) și a protocoa
lelor privind livrările reci
proce de mărfuri pe anul 
1986, convcnindu-se să se 
Urgenteze lucrările în a- 
cest domeniu.

Se- 
Comi- 
Consi- 
la ac-

tra- 
în- 

■ ale 
cu 

co- 
lung

Aniversarea proclamării Republicii 
Democrate Populare Laos

VIENTIANE 2 (Ager
pres). Cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a proclamă
rii Republicii Democrate 
Populare Laos, la Vientia
ne a avut loc o paradă mi
litară, un miting și de
monstrația oamenilor mun
cii, relatează agenția TASS.

In tribuna oficială se a- 
flau conducători de partid 
și de stat laoțieni, oaspeți 
de peste hotare, sosiți la 
sărbătoarea națională a po
porului laoțian. La mani
festări participă o delegație 
de partid și de stat din 
țara noastră, condusă de 
tovarășul Ludovic Fazekaș,

membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului.

Luînd cuvîntul la mitin
gul de la Vientiane, Kay- 
sone Phomvihane, secretar 
general al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar 
Laoțian, a relevat că, sub 
conducerea partidului, po
porul laoțian făurește socie
tatea socialistă.

Pe plan extern, Laosul 
dezvoltă colaborarea cu ță
rile socialiste, luptă pen
tru încetarea cursei înar
mărilor, pentru lichidarea 
pericolului unui război nu
clear, pentru pace.

(l

Comisia a adoptat 
vederi îmbunătățite 
vind clauzele de < 
exterior din 
acordurile de 
și cooperare în producție. 
4 fost adoptat planul de 
lucru pe 1986—1987, în ca
re se prevăd acțiuni con- 

dez- 
a 

pe-

pre-
pri- 

comerț 
convențiile și 

specializare

crete, îndreptate spre 
voltarea în continuare 
comerțului reciproc pe 
rioada 1986—1990.

ULAN BATOR 2 (Ager
pres). La Ulan Bator s-a 
desfășurat ședința a 74-a 
a Comisiei permanente 
CAER pentru colaborare în 
domeniul transporturilor.

Au participat delegații 
din țările membre ale 
CAER și R.S.F. Iugoslavia.

In centrul atenției Comi
siei s-au situat probleme
le colaborării în domeniul 
dezvoltării legăturilor de 
transport decurgînd din ho-

Convorbiri româno-gaboneze

tărîrile Consfătuirii econo
mice la nivel înalt a țări
lor membre ale CAER, pre
cum și sarcinile trasate în 
acest sens de Sesiunea 
CAER și de Comitetul E- 
xecutiv al CAER.

Totodată, au fost exami
nate rezultatele lucrărilor 
de coordonare a planurilor 
în domeniul transporturi
lor, în cadrul cărora 
fost convenite 
preliminare de 
al mărfurilor și 
în cincinalul 
stabilindu-se și
respunzătoare de 
rare pentru realizarea 
cestora.

Comisia a adoptat planul 
său de lucru pe anii 1986— 
1987.

LIBREVILLE 2 (Ager- 
pre). Președintele Republi
cii Gaboneze, El Hadj O- 
mar Bongo, l-a primit pe 
Gheorghe Cazan, ministru 
secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice In
ternaționale, aflat în vizită 
în Gabon în fruntea unei 
delegații economice. Șeful 
statului gabonez a rugat să

se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un sa
lut prietenesc și urări de 
sănătate și fericire perso
nală. In cadrul convorbirii 
ce a avut loc au fost abor
date aspecte legate de dez
voltarea și întărirea relați
ilor dintre cele două țări, 
promovarea schimburilor 
comerciale și a cooperării 
economice bilaterale.

-au
volumele 
transport 

călătorilor 
1986—1990, 
măsuri co- 

colabo- 
a-
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în
neozeelandeze, 

agenția TASS.
pri-

O 
mici 
brei 
una 
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te Bartholdi pentru

La Hamburg a fost lan
sat volumul „Armele 
țiale — o nouă calitate 
domeniul 
care 
ziție 
ință 
ton ți 
din R.F. Germania în 
gătură cu planurile S.U.A. 
„Inițiativa de Apărare Stra
tegică" (SDI).

In prefața cărții, editorii 
relevă faptul că, prin ar
mele spațiale, sporește pe- ■ 
ricolul de război și arată 
că volumul este destinat 
conștientizării populației

spa- 
în 

armamentelor", 
reunește luări de po
ale oamenilor de ști- 
și ale unor reprezen- 
ai diferitelor partide 

le-

și sprijinirii activităților 
mișcării pentru pace ce vi
zează să nu se ajungă la 
extinderea în spațiul cos
mic a cursei înarmărilor și

NOTĂ

să fie realizate dezarmarea 
și destinderea pe Pămînt.

Volumul cuprinde alte 
numeroase luări de poziție 
ale unor adversari ai „răz
boiului stelelor", social-de- 
mocrați, creștin-democrați, 
sindicaliști, reprezentanți ai 
tineretului, ai femeilor, ai

bisericii și ai altor catego
rii ale populației, care își 
exprimă cu fermitate op
țiunea în favoarea păcii și 
dezarmării, respingînd cu 
fermitate ideea militariză
rii Cosmosului. Hltimul 
sondaj de opinie indică, de 
altfel, că majoritatea popu
lației vest-germane se o- 
pune participării R.F.G. la 
proiectul SDI și numai 9 
la sută se pronunță pentru 
participarea firmelor par
ticulare la cercetările vi- 
zînd realizarea armelor spa
țiale.

LA CANBERRA ȘI SYD
NEY AU AVUT 
lucrările 
sesiuni a Comisiei 
guvernamentale 
australiene de 
economică. A fost 
nată evoluția relațiilor 
conomice dintre cele două 
țări și au fost stabilite mă
surile ce urmează a 
te pentru creșterea 
mului schimburilor 
rale, diversificarea 
de produse comercializate 
în contrapartidă, pe baza 
unor contracte de lungă 
durată și intensificarea co
operării economice. La în
cheierea lucrărilor sesiunii, 
a fost semnat un memoran
dum. de înțelegere.

COMITETUL CENTRAL 
AL P.S.U.G., Camera Popu
lară, Consiliul de Stat 
Consiliul de Miniștri 
R.D. Germane anunță 
profundă durere încetarea 
neașteptată din viață, în 
urma unui stop cardiac, a 
lui Heinz Hoffmann, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării naționale a R.D.G. 
— informează agenția ADN.

GUVERNUL NOII ZE- 
ELANDE a aprobat proiec
tul de lege prin care se in
terzice navelor cu motoare 
nucleare sau cu arme nll-

LOC 
celei de-a VH-a 

mixte 
româno- 

colaborare 
exami- 

e-

fi lua- 
volu- 

bilate- 
gamei

și
ale
cu

cleare la bord să intre 
porturile 
relatează
După cum a declarat
mul ministru, David Lan
ge, înainte de a prezenta 
proiectul de lege spre a- 
probare Parlamentului, gu
vernul va avea consultări 
cu S.U.A., cu partenerii săi. 
din Ânzus și cu Marea Bri
tanic.

DUPĂ CUM RELEVA A- 
GENȚLA. FRANCE PRES- 
SE, mai multe mii de mun
citori de la firma america
nă „Pratt and Whithey", 
specializată în fabricarea de 
motoare de avion, au în
ceput luni o grevă nelimi
tată. Greviștii revendică 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață și reînnoirea con
tractelor de muncă.

PERU A HOTARIT 
să-și închidă consulatul din 
Africa de Sud, solicitînd 
regimului minoritar de la 
Pretoria să-și retragă, la 
rîndul lui, consulatul de la 
Lima — transmite agenția 
Prensa Latina, citind 
comunicat oficial dat 
blicității în capitala 
ruană. S-a precizat că 
sura a fost luată ca
puns la politica de discri
minare rasială și apartheid 
promovată de regimul sud- 
african

FILME
i PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Piedone în E- 
f gipt; Unirea: Pisicuța de 
; catifea; Parîngul: Aripi de 
i zăpadă.
î LONEA: Dosarul al- 
î bastru.
I ANINOASA: Măsuri
: preventive.
; VULCAN: Amintirea
i unei mari iubiri.
| LUPENL Marele șar-

URICANI: In umbra ?
legii.

TV.
20,00 Telejurnal.

â0,20 Actualitatea in eco- ; 
nomie.

20.35 Angajarea revolu- ț 
ționară a școlii în i 
pregătirea pentru ! 
muncă și viață a ti- i 
nerei generații.
(color).

21,00 Teatru TV : Seri- I
sori neexpediate.
(colo:).
Premieră pe țară. f 

21,50 Telejurnal. i
22,00 închiderea progra- î 

mului.

un 
pu- 
pe- 

mă- 
răs-

COPIE
copie de mai 

dimensiuni a cele- 
Statui a Libertății, 

din cele cîteva reali- 
de Frederic-Augus- 

a
strînge banii necesari con
struirii colosului de 93 
m plasat la New York, a 
fost vîndută pentru 
148 500 dolari. După cum 
precizează agenția Asso
ciated Press, replica - în 
bronz a Statuii Libertății 
măsoară 1,35 m înălțime 
și a fost executată de ar
tist în jurul anului 1885.

VIDEODISC
Compania niponă „Pio

neer” a realizat un video
disc care poate înmaga
zina toate informațiile și 
imaginile cuprinse în cele 
20 de volume ale Enciclo
pediei academice ame
ricane, relatează agenția 
TASS. Posesorii unui a- 
semenea videodisc vor 
putea obține pe ecranele 
televizoarelor lor imagi
nea oricăreia dintre cele 
54 000 de pagini ale enci
clopediei

STUDIU
Potrivit unui studiu e- 

fectuat în Austria, înălți
mea și greutatea medie 
a bărbaților din această 
țară sînt în prezent mai 
mari decît în urmă cu un 
deceniu. înălțimea medie 
a bărbaților este de 174,6 
cm, iar greutatea de 77,6 
kg (față de 76 kg în 1973). 
Înălțimea medie a femei
lor este de 163,4 cm, iar 
greutatea de 64,8 kg.Romeo NAdAȘAN

Mica p u b licitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Tîra 
Petru, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (5442)

PIERDUT foi de parcurs 
seria 810 209 din 8. 10. 1985,

seria Bb 0731098/12. 9.
1985, seria Bb nr. 0789693/ 
18. 07. 1985, eliberate de 
I.C.C.F. Timișoara, pc nu
mele Pușcă Ștefan. I.e de
clar nule. (5445)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Elisabcta, fiul Carol, nora Teodora și ne
poții Daniela și Claudiu, anunță cu adincă durere 
încetarea din viață a scumpului lor

TURBUTANALEXANDRU
Inmormintarea are loc în 5 decembrie, ora 15, 

din Lonea.
Nu-I vom uita niciodată. (5447)

Colectivul întreprinderii de Utilaj Minier Petro
șani este alături de colega lor, ing. Aurelia Vărășeț, 
in marea durere pricinuită de decesul tatălui ei 

STAUDERIOAN
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(5441)

Familia anunță împlinirea unui an de la decesul 
celui care a fost un bun tată, socru și bunic

GHEORGHE LAZARESC
Ii vom păstra mereu amintirea. (5446)
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