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ȚARII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
'rri

Trimestrul IV—hotărîtor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan

Fiecare colectiv, fiecare om al muncii, 
mai ferm mobilizat pentru creșterea producțieiTrimestrul IV, pe care abia l-am început, este hotărîtor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan anuale, pentru creșterea continuă a producției de cărbune extras, pentru sporirea productivității muncii, dar, tot în ă- ceastă perioadă toate colectivele din unitățile e- conomice ale CMVJ sînt implicate pentru materializarea măsurilor stabilite prin programul pregătirilor de iarnă. Șe depun eforturi susținute, tot în această perioadă, pentru pregătirea producției anului viitor. Prin urmare, acum este necesară o mobilizare excepție din partea cărui om al muncii toate întreprinderile conomice pentru o acti-

de fie- din e-

vitate susținută, la cote superioare, calitative. ■In minerit, spre exem-. piu — domeniu de activitate la care ne vom o- pri în cele ce urmează — rezultatele obținute perioada trecută din cest an demonstrează că în ansamblul activității de extracție a cărbunelui s-a acționat mai eficient decît în aceeași perioadă a anului trecut. Realizările înregistrate sînt concludente: la total huilă extrasă, producția acestui an este superioară a- celeiași perioade din a- nul trecut cu peste 500 000 tone, la huilă netă cu aproape 150 000, la huilă specială spălată pentru cocs cu 260 000 tone, la huilă mixtă șlam cu 60 000 tone, iar la

îna-
brichete cu 41 000 de tone. Cele mai mari creșteri le-au înregistrat minerii întreprinderilor Lupeni (plus 126 566), Paro- șeni (plus 123 072) și U- ricani (plus 105 469 tone).Că în acest an s-a muncit mai eficient o demonstrează și sporurile de productivitate realizate care sînt superioare prevederilor de plan cu 3,1 la sută, la productivitatea muncii calculată după producția marfă,’ceea ce reprezintă o creștere de peste 14 000 lei pe om al muncii și 2,2 la sută la productivitatea fizică. Dintre u- nitățile miniere cele mai bune rezultate le-au obținut la producția fizică de cărbune extras mi-

(Continuare în pag. a 2-a) .

Noi elemente ale urbanisticii moderne se adaugă, mereu, zestrei de frumos 
a orașului Petroșani. Foto : O. GEORGESCU

Depășiri ale 
planului la exportColectivul de muncă de la UFET Petroșani raportează importante ♦ depășiri ale planului export: prevederile tractelor încheiate cu beneficiarii externi au fost suplimentate, de la începutul anului, cu o producție în Valoare de un milion de lei. De subliniat este și faptul că la toate sortimentele au fost obținute producții în plus, acor- dîndu-se o deosebită a- teriție valorificării superi-. oare a masei lemnoase.S-au remarcat, în această activitate, forestierii sectoarelor Buta, Lupeni, Iscroni și Lonea, precum și formațiile de lucru din cadrul centrelor de sortare și preindustrializare a lemnului de la Iscroni și Uricani. (C.T.D.)

Două probleme sub semnul urgenței

pe șantierele locuințelor din municipiu

lacon- Recuperarea 
și pregătirea In perioada celor tre/ trimestre care au trecut din acest an, colectivul Antreprizei construcții și montaje Petroșani a depus eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor și a obținut unele . rezultate. Au fost predate ben£fici- arului 602 apartamente, importante su- prafețe pentru noi spații mercialeprestări servicii în

INVESTIȚIILE 
ANULUI 1986

Vulcan., maga-

cuUn șarpe de oțel, unduiri viclene ale trupului, în toate planurile. Conducta de metal, flexibilă precum cauciucul, va servi la alimentarea cu e- nergie pneumatică a subteranului. Privim deocamdată — unicatul, care va ti montat pe fîșia brigăzii lui Anton Floreă, de la sectorul IV al minei Lo- nea. Conductele actuale, de cauciuc ,„scapă" presiunea, în final afectează productivitatea muncii. La cererea minerilor, de a găsi o soluție, meseriașii din sectorul mecano-ener- getic s-au apucat de treabă, cu vreo lună în urmă.— Soluția, ne explică maistrul principal specialist 'Gheorghe Robică, înglobează ideile mai multor oameni de-ai noștri. Un cuplu cu două calote sferice la capete, îmbucîndu- se cu două piulițe echipate cu minere de strîngere. Calotele biconvexe se etan- șează cu calota concavă de pe fiecare țeava, pj-intr-un canal, cu garnitură cauciuc.Fiecare componentă conductei se răsucește în cerc, această flexibilitate ideală i-a fost conferită de șeful echipei de prelucrări prin așchiere Simion Bocănici. Din șase în șase metri, conducta poate fi racordată, deci poate alimenta un perforator, o lampă sau un ventilator, fără a mai fi cărată zeci de metri. Pentru a confecționa calotele a fost nevoie de o matriță de presare. Care a fost făcută în telier. Dispozitivele sudare ale mînerelor constituie opera echipei conduse de Nicolae Wolf, bun specialist în hidraulică.
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Oamenii cu inițiativă se cunosc după realizăritoare etc, cu mențiunea că n-a fost neglijată nici realizarea unor piese mărunte la prima vedere, dar de care depinde buna funcționare a unor Utilaje din subteran și de la suprafață.Rezultatele bune înregistrate pînă în luna a 
I

Cifrele prezentate de sing. Florea Aștelean, nor- mator în cadrul brigăzii mecano-energetic a I.M. Lupeni, vorbesc de la sine despre modul responsabil cu care colectivul a- cestei brigăzi acționează pe tărîmul recuperării, recon- diționării și refolosirii di- ’ feritelor piese și suban- samble. Reținem, pentru începtit, situația din primele opt luni; 7 876 0001ei, sumă ce reprezintă valoarea pieselor recondiționate. Dacă mai amintim că,, doar în acest interval de opta, cît și în septembrietimp, economiile realiza- (valoarea recondiționări-te în urma acțiunii de re- lor : llOflOOO lei — la da-jcondiționare ating peste ta documentării noastre,7 400 000 lei, avem un tablou aproape complet a ceea ce înseamnă, la mina Lupeni, „3R“. Care au fost principalele repere supuse recondiționării ? Tam- buri și brațe pentru diferite tipuri de combine, pistoale de pozare, distribuitoare, tamburi de întoarcere și acționare pentru transportoare, capete de acționare de la transpor-

a urcat pînâ la 1 417 000 lei I— De fapt, aceasta constituie doar una cin laturile activității noastre, menționează maistrul principal Vașile Racolța, șeful brigăzii mecano-energe- tice. Din piese și materiale recuperate, un colectiv din cadrul atelierului, condus de maistrul Nicolae Sîrb, a conceput și executat un stand pentru verificat, încărcat și etalonat supape. •— Pînă în august, cînd am pus in funcțiune standul acesta, detaliază maistrul Sîrb, etalonarea ven- tilelor de siguranță pentru stîlpii SVJ se făcea cu aproximație. Aparatul gîndit și făcut de noi e- talonează în raport cu tectonica stratului, fiind eliminat orice grad subiectivitate.Mai stăruim asupra meniului de activitate„3R“

24 septembrie), sînt rodul mobilizării de excepție a formațiilor conduse , de Antoniu Duban, Gheorghe Gaiță, Dănilă Mathe și Ludovic Kovacs. Spunem de excepție pentru că, la oricare din aceste luni ne-am opri, valoarea re- condiționărilor se cifrează cumscris celor la peste 1 200 000 lei, o situație aparte fiind luna iulie, cînd suma respectivă

dedo- cir- prin
Gheorghe OLTEANU

co-Și de ( Petroșani, Petrîla, Lupeni și Uricani. zinul general din Aninoa- sa și alte însemnate o- biective de investiții. Conducerea antreprizei a cordat atenția cuvenită cuperării unor restanțe anul trecut, atît la partamente cît și la lucrările de sistematizare. In acest scop au fost întocmite grafice de lucru speciale pentru executarea, în paralel cu obiectivele de investiții prevăzute în plan, a unor lucrări de finisaje la fațadele rămase în urmă cu tencuielile exterioare, dar date în folosință populației. Din ce-

• arce- din a-

IN PAGINA A 3-A :

Un tînăr în care 
fi investită toată 
derea.

• Cronica de film : 
sibila iubire.

• S P ORT.

poate
încre-

Impo-

restanțelor 
pentru iarna le 16 lucrări, cu astfel de restanțe, au fost rezolvate 7, iar celelalte sînt în curs de execuție.Cu toate aceste rezultate bune, analiza stadiului realizării planului . fizic, de apartamente, acum cînd am intrat în ultimul trimestru al anului, pune în evidență unele rămîneri în urmă. Cele 602 apartamente predate beneficiarului reprezintă mai puțin de 50 la sută din planul fizic anual. Este adevărat însă, că peste 40 la sută din a partamentele prevăzute ' în planul anual șe află în faze destul de avansate de execuție. Concomitent, sînt repartizate însemnate 6- fective. și mijloace materiale' pe obiectivele de investiții Care cer multă. ma noperă, cum sînt spațiile comerciale de la partere-.

Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)

Atelierul de zonă Petroșani

PORTDRAPEL 
AL HĂRNICIEI

CEFERISTE

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

a- de

Pentru a scrie despre cuarțul de Șiglău. documentarea trebuie să înceapă, neapărat, de la cota 1470! Pornim, așadar, cu autobasculanta de 16 tone 32 PH 1689, a- vîndu-1 la volan pe Nicolae Petreșcu. ,,Nieă“l îi spun prietenii. Același șofer care a transportat, cu circa șapte ani în Urmă, primele tone de minereu de cuarț din carieră pînă la secția de exploatare 
t și preparare din Uricani. Cale de 50 km, dus-întors! Iar de atunci „nea Nică” a urcat pe Șiglău de peste 10 000 ori I ;In carieră stăm de vorbă cu ing. loan : Sîrbu, șeful secției. Aflăm că la această oră în curtea preparației se află deja

Alexandru TĂTAR

Acționînd.. cu responsabilitate comunistă, cu dăruire . și pasiune, colectivul de oameni ai muncii de la atelierul de zonă CFR Petroșani a încheiat primele 9 luni ale anului cu rezultate de excepție, datorită cărora se situează pe primul loc pe țară. Despre acest succes, maistrul de atelier loan Straja, ne-a dat amănunte : depășirea producției fizice cu 24 la sută, a productivității muncii cu 24 la sută, reducerea timpului de imobilizare a vagoanelor în reparație cu 20 la sută și e- conomii la prețui de cost în valoare, de peste 60 000 — iată principalii indicatori care au propulsat a- cest colectiv pe primul loc.Dar, pentru că autorii a- cestui succes remarcabil sînt oamenii, iată numele lor, așa cum ni i-a prezentat tovarășul Nicolae Colcer, secretarul organizației de bază P.C.R.: Victor Andraș, Gheorghe Grangure, Ștefan Străjeru și Irma Purece — sudori, Constantin Firoi, Dănuț Petruș, Mihai Badea, Constantin Năstase, Ion Paul, Ionică lordache — lăcătuși, loan Bîra — electrician, VoicU Ungur — strungar, Virgil Dudaș — tîmplar. Ion Manea —- forjor.
R. T AVIAN
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cu bune rezultate

Neag , Pre- IACMM
In cadrul acțiunilor de gospodărire și înfrumu

sețare a localităților r- inițiate de Consiliul popular 
municipal — și Ia Uricani mobilizarea deosebită a 
cetățenilor a condus la realizări frumoase; Despre 
rezultatele obținute în cadrul 
perioadă ne-a vorbit tovarășul 
ședințe al consiliului popular

acțiunilor din ultima 
Dan Marcu, vicepre- 

orășenesc Uricani.a 300 metri.de țeava— La acțiunile de gospodărire și înfrumusețare au participat — mobilizați de lucrători ai consiliului popular și deputați — peste 3500 de cetățeni, la care s-au alăturat 1600 elevi din școlile generale ale 'orașului. A fost de ajuns o singură chemare, a- dresată prin intermediul asociațiilor de locatari și — înțelegînd importanța acțiunilor — cetățenii s-au mobilizat exemplar Ia acțiunile, noastre.
— Care sînt cele mai 

importante lucrări execu
tate în cadrul acțiunii 3Contribuția în muncă a cetățenilor s-a materializat în executarea unor lucrări importante la două dintre obiectivele de investiții de pe raza orașului. Este vorba despre săparea fundațiilor la construcția noii policlinici 
a orașului, precum și mon-

*

tarea la canalele termice legate la centrala termică nr. 2 din cartierul „Bucura". In aceeași ordine de idei, ia sfîrșitul săptămânii tre- ... cute s-au executat lucrări de finisare a staționarului din stația de autobuz Bi- lugu și s-au finalizat lucrările de betoriare a străzii Aleea Brazilor.
— Alte lucrări edilitar 

gospodărești ?— In cadrul acțiunilor, s-au curățat 11 hectare de zone verzi, s-au transportat 500 metri cubi de pămînt fertil pentru a- ceste zone, s-au curățat 5 km de șanțuri și rigole și s-au executat nivelări pe malul Jiului de Vest, între cartierul „Sterminos" și centrul orașului. La obținerea acestor rezultate au contribuit cu utilajele necesare, toate întreprinderile de pe raza orașului. Aur

răspuns solicitărilor gada Uricani a ACCF, secția din Cîmpu lui a SUCT Petroșani, parația de cuarț, și, bineînțeles, secția EGCL din oraș. Zilnic, la descongestionare și transport am beneficiat de cel puțin 4 autobasculante, buldozere și utilaje de încărcat IFRON.
— Vorbiți-ne despre con

tribuția cetățenilor.— Este greu să evidențiem pe cei mai harnici dintre cei harnici. In fruntea acțiunilor, s-au aflat deputății Iosif Florăncscu, Miron Fluieraș și loan Voloearu, care au avut o contribuție hotărîtoare. a- lături de lucrătorii consiliului popular. Ia mobilizarea cetățenilor. Dintre cetățeni, s-au evidențiat Elena Huruban, Ana Szat- mari, Tache Sândulaehe, Gheorghe Rață și mulți, mulți alții care au lucrat cu sîrg pentru ca orașul nostru să fie mai frumos, mai bine îngrijit.
Discuție consemnată des 
Mircea Bl JORESCU

Caratele „aurului cenușiu"
(Urmare din pag. 1)li-a adus obolul și echipa hidraulică, de confecții metalice a lui ; ‘loan Madarasz. Apoi se cuvine subliniată contribuția debitorilor-frezori Lenuța Tiric și Adriana . Dioane.— Dacă e să ne lăudăm, remarcă cu modestie sing, loan Kulcsar, șeful sectorului, colectivul nostru a pus la punct o instalație “de demontat, curățat și verificat Ventile pentru stîlpi hidraulici. La realizarea ei 'ș-au șeful de atelier, evidențiat lăcătușul hidraulician Lazăr Boan- tă, colegii săi de muncă Nicolae Danci, Valentin Blag, Rozalia Opriș, Liviu Duraina, Simion Bocânici lăcătuși, sudori, strungari, frezorul Stei ian Co- coșatu.Instalația, o adevărată - bijuterie, cu aparate de măsură și control, cu butoane. Oferă siguranță deplină în exploatare, ușurează efortul : fizic, dar, mai ales, are o eficiență sută la sută în acțiunea de recuperare, recondiționa- re și refolosire. Cită vreme are crom pe el, un ventil poate fi refolosit. Și celelalte, după «metalizare la tă. SSH, ău aceeași soar-Ideea, revine.Robică. ne-a mai- dat-ostrut inginerul șef al întreprinderii. Ion Mîrlogeanu. Am beneficiat și de sprijinul constructorilor de utilaj minier de la IUMP.Simplu, vor zice Simplu, dar făcut pentru prima oară aici. Ideile,' â la oul lui Columb, rezultă din estimabila zestre de „aur cenușiu1* a colectivului. Să mai adăugăm instalația hidraulică

uhii.Ideile,

pentru recuperarea materialului lemnos, o „secure" , mulțumită căreia bandajul de lemn se confecționează la fața locului, în .galerie. Cu ea se recuperează și cablurile vechi din subteran. Ar mai fi instalația de. clau- baj, tot rod ăl investiției proprii de gîndire, grătarul conceput și realizat de inginerii și meseriașii sectorului asigură calitate producției de cărbune A-, șadăr, la eforturile și împlinirile minerilor de la Ldhea, cei care au lansat chemarea pe țară, adresată oamenilor muncii, din ramura minieră a cărbunelui și se mențin pe o poziție fruntașă în întrecerea socialistă, contribuie, cu truda minții și brațelor lor, Specialiștii și meseri- . așii din sectorțil mecano- energetic. cu efecte spectaculoase pentru nivelul productivității muncii, pentru calitatea muncii și producției.Maistrul Robică vrăsu- . c.ește, aidoma unui dresor indian, „cobra" de oțel. în unduieli dictate, pe o melodie bănuită. Aceasta s-e supune docil, semn că-i va primi hrana de aer comprimat fără să o risipeas-
\ căM' > l 'O':.;'— Noi am reușit să facem această conductă specială, de ea vor beneficia în viitor arterele de aer comprimat ale. minei noastre. Cine are nevoie poate să comande orice cantitate, noi vom onora , eo-■ < men zile.Invitație generoasă la cunoașterea și generalizarea unei valoroase experiențe, a unor instalații care ușuiează și îmbunătățesc peifcrmanțele muncii minerilor.

CONCURS. La IFA „Vîs- coza" din Lupeni a avut loc concursul „Olimpiadă chimistului". Pentru , faza, pe centrală, care se desfășura în tre 9—11 tombrie, s-au calificat f chinrști. 
I zenta 
I cest e< 
I (T-S )

va oc- 11care vor reprezenta întreprinderea în a- cest concurs profesional.<T.S)

■ ■

• ■ ... •.
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Oaspeții găzduiți
Hotelul „Petroșani" gă
sesc, aici, ambianța u- 
nui deplin confort, com
pletat cu servicii de ca
litate, asigurate cu mul
tă profesionalitate de o 
gazdă atentă, primitoa- 
te.

Foto: Gh. OLTEANU

Oamenii cu inițiativa se cunosc 
după realizări

(Urmare din pag. I)enumera alte materiale1274a ____ __________________și piese recuperate : ml țeava de diferite profiluri, 341 kg bronz, 252 kg cauciuc, 161 metri furtun, precum și importante cantități de aluminiu -și a- larnă. Cu toate că pentru activitatea de recuperare nu există un plan. grija de bun gospodar, de a reține tot ce se poate re- folosi intr-un fel sau altul,

se reflectă în cei. 1 236 000 lei, adică valoarea respectivelor materiale și piese.Acestea sînt valențele re-. cuperăriî, recondiționării și «folosirii, așa cum se prezintă ele la l.M. Lupeni, la brigada ; mecano-energeti-■ că. Un colectiv, harnic și conștiincios, pentru care a chibzui gospodărește orice metru sau kilogram de mater/al se traduce prin economii importante în bugetul întreprinderii.

le blocurilor de locuințe, laboratorul de alimentație publică, noul centru stomatologic, sediul IRE din Petroșani și lucrările de sistematizare și tehnico- edilitare din toate localitățile municipiului. „Colectivul nostru — ne-a declarat tovarășul Matei Gheor- ghe, directorul. Antreprizei de construcții și montaje Petroșani, va depune toate eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce-i revin. Dar pentru înfăptuirea prevederilor din graficele fizice de execuție, pe obiective, se impui.c asigurarea unei a- provizionări Ia nivelul necesarului cu agregate de balastieră, cu mijloace de transport și utilaje grele".O problemă deosebită o constituie fundamentarea și organizarea temeinică a investițiilor din anul viitor. In prezent, pentru cele 1460 de apartamente

prevăzute pentru anul viitor ca plan al A CM Petroșani, nu sînt asigurate decît 16 la sută din documentațiile de execuție, iar în ceea ce privește situația finanțărilor și admiterilor la decontare, a eliberării amplasamentelor, rezolvările sînt sub 14 la sută Or, în trimestrul IV se impune să fie atacate cel puțin 30 la sută din obiectivele prevăzute în planul anului viitor, pentru asigurarea frontului de lucru corespunzător din primul trimestru, din perioada de iarnă.Prin faptele lor de muncă, harnicii constructori din cadrul ACM Petroșani trebuie să facă totul pentru realizarea sarcinilor de plan. Daf eforturile lor trebuie susțirpjte printr-un sprijin corespunzător din partea beneficiarului, a consiliilor populare orășenești, a tuturor factorilor care răspund de organizarea lucrărilor de investiții.
(Urmare din pag. I) de prevederile de plan ale trimestrului trecut, aceasta pe lingă faptul că, trebuie să se manifeste o preocupare .intensă pentru îndeplinirea măsurilor din planul pregătirilor de iarnă și pentru. asigurarea condițiilor necesare reali-

pentru creșterea capacităților de producție. Ea mina Petrila Vor fi puse în funcțiune două abataje cu producție de 350 tone pe zi, iar la Lupeni altedouă abataje cu producții de 500 și, respectiv, 600
de Brazi. La mina Ani- noasa va fi pus în funcțiune un complex de înălțime medie de tip SMA 2, cu o capacitate de cel puțin 350 de tone pe zi. La mina Dîlja se insistă mult pe îmbunătățirea tehnolo-tone pe zi. La Livezeni pro- giilor de lucru cu abataje _ ___________ _____________ ;_________ cu tavan de rezistență.

Fiecare colectiv, mobilizat 
pentru creșterea producției

itele Paroșeni $.i Lonea, întreprinderi cu cele mai ritmice realizări și constante depășiri ale sarcinilor de plan. Bineînțeles, rezultatele puteau fi mult mai bune dacă la nivelul t u'.u- ; ror unităților exista o puternică mobilizare pen- ;’ tru valorificarea întregu- ;lui potențial tehnic și u- marr de care dispun. S-au manifestat neajunsuri în ceea ee privește asigurarea liniei de front active,dirijarea optimă a -capaci- 'zării saicinilor de plan tățiloȚ- de producție, core- stabilite pentru anul 1986. larea justă a intrărilor cu Pentru îndeplinirea e- îeșirile din funcțiune a' xemplară a acestor sarcini fronturilor de, lucru pro- * ~ •—»ductive, folosirea intensivă a mecanizării complexe, calitatea reviziilor și reparațiilor, menținerea. unui climat de muncă la înalte cote calitative.Orientarea preocupărilor spre rezolvarea urgentă a acestor probleme de importanță majoră pentru bunul mers al' producției este absolut necesară, mai ales în condițiile cînd în trimestrul ÎV a- vera de îndeplinit sarcini substanțial crescute față

este necesară în primul rînd o mai intensă preocupare din partea organizațiilor de partid și a c.o.m. pentru coordonarea, îndru-

ducția zilnică va crește, în• vul- plus cu și tone

Sigur, acestea sînt nu- măt cîteva dintre preocupările și măsurile stabilite Ia început de trimestru de către organele și organizațiile de partid, de conducerile colective ale întreprinderilor miniere pen- 1,’U sporirea producției de cărbune extras, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor planificate. Dar pe lingă toate acestea este
marea întregii activități . , . . .. . .productive, pentru crește- lelor lucrări din abataje.

...... = . V.... . VuU

medie, cu 150 de tone, canul vă obține în dintr-un nou abataj susținere individuală combină alte 300 de _____ ----- — . - -pe zi. Se depun eforturi ? necesară o puternică an- pentru introducerea și folosirea eficientă a mecanizării .complexe a principarea. eficienței economice în procesul de producție, printr-o mobilizare de excepție a tuturor colectivelor miniere și îmbunătățirea stării disciplinare. In ceea ce privește măsurile tehnice, ■ evidențiem doar preocupările , existente la fiecare unitate minieră
PRESELECȚIE. Casa de 

cultură a sindicatelor or
ganizează zilnic, între ore
le 17—20, concurs de pre- 
selccție 
tiști și 
muzică 
menea, 
sității 
casa de 
ză cercuri de pian și! flaut, 
înscrierile se primesc 
sediul ășezămîntului 
cultură. (M.B.)

pentru instrumen- 
soliști vocali de 
populară. De ase- 

în cadrul univer- 
cultural-științifice, 
cultură organizea-

ACȚIUNE UTC. De tovarășul Corneliu

secretar adjunct al corni-? tetului UTC ăl l.M. Uri- cahi, aflăm că, recent, la căminul de nefamiliști al minei s-a desfășurat concursul pe teme de conomică a câni. ,Cine știe, cîștigă1 dezvoltare e orașului Uri
TEATRU.

gajare din partea tuturor colectivelor miniere, de 
o mobilizare fermă a fiecărui om al muncii, a fiecărui comunist pentru sporirea eficienței activității i domeniul mineritului, pentru< a da țării, economiei noastre naționale, industriei românești cărbunele atît de . necesar..

Astfel,' Ia Paroșeni, . . can și Valea de Brazi se vor introduce cîte un complex de mare înălțime, desfășurate mceea ce va permite minelor respecti ve să producția zilnică, în die, cu 1300 tone la roșeni, 600 tone la câni și 500 tone la Valea
crească me- Pa- Uri-

Iară, dezbateri, lecturi 
literare etc. (Al.H.)CALITATE. De curînd,. secția „Foto" din strada Viitorului, aparținînd cooperativei meșteșugărești „Straja" din Lupeni, a fost dotată cu aparatură ce permite. executarea fotografiilor alb-negru și color de foarte bună calitate. Adăugăm la aceasta garanția pe care o prezintă bună pregătire a personalului din unitate.

GOSPODĂRIRE Mem
brii fanfarei minerilor din

Lupeni au an „repertoriu" tîrzie se apropie. Facem 
variat de activități. Astfel, această afirmație în speranța că, în acest an, cele două cooperative meșteșugărești din municipiu se 

vor gîndi — poate — la utilitatea unor unități de reparat și recondiționat um
brele.

ei se remarcă și în acțiu
nile de gospodărire. In 
prezent lucrează cu tot 
efectivul la amenajarea u- 
nui parc lingă actualul se
diu, situat în apropierea 
clubului sindicatelor din 
localitate.

I

Rubrică realizata de 
Alexandru TĂTAR

_,, Ineepînd 
i„’. duminică, la Teatrul 

Stat „Valea Jiului" se 
organiza pentru elevi, 
genericul „a.b.c. 
un ciclu de spectacole cu- 
prinzînd lucrări dramati
ce incluse în programa șco-

ia 
de

de 
de 
va 

sub 
teatral",IaBraia,

DE SEZON. , Chiar dacă în amiaza acestor zile căldura unei toamne de excepție ne mai răsfață, nu trebuie să uităm că sezonul ploilor reci de toamnă

metri.de


MIERCURI, 8 OCTOMBRIE 1986 steagul roșu 3

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

Minerii de la cota... 1470
(Urmare din pag. I)

in care poate fi investită 
toată încredereaDacă-1 întîlncști pe stradă, lesne îl confunzi cu un elev din ultimii ani de liceu Ca un semn distinctiv, îl recunoști -i- mediat după zîmbelu-i caracteristic, zîinbet ce nu dispare nici în abatajul frontal unde își desfășoară activitatea. Ba chiar și problemele dificile, ce se ivesc la locul de muncă, tot zîmbind le rezolvă. ,, Se numește Dănuț Bă- lăuță. A sosit în Vale de pe meleagurile vaslu- îene, în 1979. Acum-, la cei aproape poate lăuda palmares, cinste atît brigăzii în care te.La terminarea lui militar, în 1983, a venit în brigada condusă de Gheorghe Matei la I.M. Dîlja. In tot

rata . probă de mdemînare și curaj, de care dau dovadă, strumndu-și „căii putere", conducătorii auto Constantin Bota, Grigore Rodilă și, bineînțeles, „veteranul pe roți" al carierei,. Nicolae Petrescu. -Prin munca acestor oameni, în acest an Secția de exploatare și preparare a cuarțului din Uricani a li-1 vrat beneficiarilor 301)tone materie primă pentru sticlă optică (București), 650 tone pentru (Bistrița, Avrig), 300 — pentru emailuri dia.ș) și 2000 tone tehnic (Combinatul lurgic. Tulcea). In 6200 tone de minereu de cuarț exploatat,, transportat și preparat de o mînă de oameni deosebiți, tr un tînăr colectiv muncă din Uricani.

secretarul organizației de partid. Sub îndrumarea maistrului loan Maftei și a electromecanicului Nicolae Stol, zi de zi, își afirmă curajul și vrednicia, acolo sus, la cota minerii Constantin lea, Nicolae Tătaru, ralambie Atudorei, gore ‘Moldovan, rul Ștefan Korpos, mecanicii Remuș Mureșan, Gheorghe Groza, Ioan Vig, lăcătușul Petru Czeger. Tot : . aici muncesc, : ? eu vrednicie sortatoarele Viorica Groza. Maria Muciu, Daniela Bîrlea. Elena Dumb rică și Angela Dumitru. ' • • Ț.' ..<. .Din convorbirile (cu interlocutorii noștri am reținut că toate succesele preparatorilor de cuarț nu ar fi posibile fără adevă-

• V. BUTUZA, Petroșani: Demersul redacției la dispeceratul EGCL din cartierul Aeroport — Petroșani s-a soldat cu următoarea precizare din partea cestuia: instalațiile încălzire centrală vor verificate,
depozitate peste 4 400 tone cuarț brut, urmîndu- se a se completa cantitatea la circa 5500 tone, suficient pentru prelucrare în perioada de iarnă. -i — Cum vă desfășurați activitatea ? —' îl întrebăm,— Aici, în carieră, unde ne aflăm, ciclul de producție durează, de regulă, din aprilie pînă în noiembrie.. Aceasta dacă zăpada nu nc dereglează programul. In acest timp se pușcă, se face rînguire, curățirea frontului, sortarea și, în final, evacuarea minereului. 'Despre cei care își lasă amprenta muncii făcută cu dăruire și tenacitate, sus pe vîrful Șiglău, în împărăția înălțimilor, ne-a. vorbit tovarășul Viorel Ular.

cest interval de timp, nu a fost lună în care nu-și fi îndeplinit, preună cu tovarășii muncă, sarcinile de plan.De doi ani este miner, iar ca o recunoștință a meritelor profesionale, conducerea sectorului II îi atribuie responsabilitatea conducerii unui schimb ori de cîtc ori este nevoie.Priceput și harnic, bun organizator, poate fi dat oîicînd ca exemplu demn de Urmat pentru tinerii mineri din Valea Jiului, surprinde pe dacă, în cu- atizi că a fost fruntea Unei tineret. Aceaș- < întotdeauna, elanul, entuziasmul specific tinereții generează realizări deosebite.

Și nu va nimeni rînd, vom numit în brigăzi de ta deoarece, elanul,

să

Foto: P. OVIDIUI. RADU

25 de ani, se cu un bogat care-ilui, face cît și munceș-stagiu-
Noua unitate comerci

ală cu autoservire din 
Petrila asigură o bună 
aprovizionare a popu
lației. In imagine, raio
nul de zaharoase.

I

1470,Bîr-Ha-Gri- artificie-
cristal tone (Me- siliciu meta- total.

<1 iade
p SI B I L

a- de fi la solicitarea celor interesați, în cîteva zile premergătoare datei de 15 octombrie• VASILE GRAURE, Lupani: După cite știm, transportul' navetiștilor • din Luperii la unitatea minieră Cimpu lui Neag și spre domiciliu se asigură de către mașinile în convenție. Vă recomandăm să folosiți aceste mijloace de transport puse la dispozi-. ție de către întreprinderea la care lucrați și mai pu- țin autobuzele AUTL.

- rfi r

I____

SPORT ■ SPORT
FOTBAL,___D

SpectacolMINERUL ȘTIINȚA VULCAN — METALURGISTUL CUG1R 4—2 (1—1). Puținii spectatori au vizi-." onat o partidă spectaculoasă, cu multe faze fierbinți și pentru că metalur- giștn au acceptat lupta deschisă, fără menajamente. După trei cornere consecutive la poarta lui Deac, în fftin. 10, Constantin l-a incomodat pe Topor, aflat în excelentă poziție de șut. Trei minute mai tîrziu, Si- mu l-a „cosit" în careu pe Ciprian Enc, Topor tran- sformînd lovitura de pedeapsă : 1—0. Egalitatea a survenit, contrar cursului jocului; Simfl și-a răscumpărat greșeala, pe contraatac, centrînd în fața porții adverse; Svedac n-a reușit decît să devieze balonul, Care a fost reluat în plasă de Ghiolea. Cel mai bun jucător din teren, fundașul dreapta metalurgist V. Popescu (care ar putea juca oricînd în prima divizie) a creat panică (26, 31) în fața nesigurului Svedac, de fapt combinata nu are portari la nivelul exigențelor.. Inițiativa a trecut apoi de partea gazdelor, imediat după ratarea lui Constantin (35), Modreanu l-a pus în cursă pe insistentul Topor, care a șutat în colțul

I V I Z I A C

de calitatedrept: 2—1. Pînă la sfîr- șitul primei reprize. Topor (37, 39) a mai avut două execuții excelente„dar butul stîng și portarul advers au păstrat , diferența minimă. , ;t.După, pauză, mijlocașii combinatei s-au „dezlipit" de propria apărare, com- binînd surprinzător, 1 cu multă eficiență, detașîn- du-se Negruț și Tănașe, înlocuitorul lui Constantin. Sarcina măririi. handicapului și-a asumat-o, cu briox Milenovici (71 și 89), prin două șuturi imparabile; replica metalurgiștilor s-a materializat la o lovitură de corner, cînd Simu (82) a lovit balonul cu capul, în timp ce adversarii săi rămăseseră pironiți în careul mare. La frumusețea jocului au contribuit ambele combatante, de fapt, furat de faze, arbitrul severinean Doru Popescu a pus capăt disputei abia în minutul,.. 95, fără a afecta însă rezultatul. ■ -MINERUL ȘTIINȚA : Svedac — Iszak, Chițăc, Frățilă, Ispir —- Negruț, 
Modreanu, C. Ene — Mi
lenovici, Constantin (Tă- nase), Topor.

Ion VULPE

Proza lui Marin Preda, solidă în construcție, compoziție savantă de analiză, obiectivitate și parodie din care rezultă inefabilul său ton fundamental, impunînd personaje care-și asumă frenetic destinul, a creat pentru cinematografia noastră un complex paralizant. După „Desfășurarea" — o reușită a filmului a- anilor '50 —■ versiunile cinematografice ale acestei proze accentuau ideea imposibilei sale abordări cu mijloacele celei de-a șaptea arte.Marcat de. acest complex, idolatrizînd romanul de la care pornește — „Intrusul"— Constantin Vaeni păstrează o fidelitate globală față. de carte, considerînd-o un scenariu gata scris. El efectuează doar un minuțios decupaj, căruia nu-i scapă nimic din curgerea romanului. A rezultat . o construcție simfonică, filmată amplu, epicizată, ețnanînd- un puternic suflu epopeic. Personajele sînt vii, riguroase, parcă ieșite din „materia intelectualist

tratată de Marin Preda", iar prin imaginea densă, concretă, mergînd la alternanțe de negru și —culoare,inserturi documentare, cuvintele primesp sensuri noi.
pina alb-■ ori

CRONICA DE FILM

Dezinvolt manevrat, a- paratul de filmat se substituie „vocii" eroului, adUcînd pe ecran o altă fațetă a tehnicii narative a lui Marin Preda.Distribuția include actori din generații diferite, dar integrați viziunii regizorale. Prestațiile lor sînt de înalt nivel, tipologiile pe care le compun dau iluzia vieții. Prezența lor pe generic (Amza Pellea, Irina Petrescu, Șerban Iones- cu, Tora Vasilescu, Valentin Teodosiu, Remus Mărgineanu, Valeria Sitarii, Magda Cat one, Gheorghe Cozorici, Pe-

tre Nicolae) este un atu major al filmului.Imaginea (Anghel Deca) urmărește cU fidelitate intențiile regizorale, subliniind semnificațiile destinelor, încăreînd totul cu o undă de nostalgie. Muzica, scrisă de Cornelia Tăutu, cuprinde în sonoritățile sale romantismul necenzurat al a- nilor de început, „tentația zborului" și „coborî- rea pe pămînt".Constantin Vaeni echipa sa de cineaști realizat un film plin autenticitate, complexul ,,transpuneri". In„Imposibila iubire" consacrată valoric Festivalul de la Avellino (Italia), unde primește „Marele premiu pentru cea mai bună regia?, iar getrita Tora Vasilescu este recompensată cu „Premiul pentru cea mai bună: interpretare". Filmul.. poate fi vizionat la cinematograful iembrie" din în săptămîna i tombrie.

Și au de deeliberat__„imposibilei‘ 1984,este la

; „7 No-Petroșani,6—12 oc-
Gheorghe POGAN

SPORT SPORT * SPORT * SPORTALP1NIȘTII DIN PETRILA la finala competițională
Incepînd de azi, respectiv, în zilele de 8—11 oc

tombrie, are loc în masivul Domoglet de la Hercu- 
lane, finala alpiniadei naționale —■ Campionatul re
publican de cățărareț-manifestare sportivă de pres
tigiu la care participă și reprezentanții Văii Jiului, 
tinerii secției de alpinism a A.S. „Jiul" Petrila. 
înainte de plecare, l-am invitat, Ia redacție, pe an
trenorul secției, Vasile Atomi, solicitîndu-i cîteva 
amănunte cu privire Ia reușitele tinerilor petrileni 
în acest frumos sport al curajului și bărbăției :

— Din calendarul cotn- 
petițional pe 1986 cuprin-v 
zînd alpiniadele republi
cane și cupele nominali
zate de FRTA, reținem că 
din 33 de competiții, alpi- 
niștii petrileni au fost pre- 
zenti la 13. Cu ce rezul
tate?— Destul de bune. Adică» am acumulat un punctaj maxim la toate etapele campionatului republi-, can, iar la cupele nominalizate, de fiecare dată am ocupat locurile I, II sau III. Prin punctajul maxim la etapele republicane am reușit să ne calificăm pentru etapa finală, campionatul republican de căță- rare. E ceva. Ne vom confrunta cu 14 echipe cu tradiție în mișcarea alpinisti- că română, ca Dinamo Brașov, Torpedo Zărncști, Armata Brașov, precum și cu Voința Cluj-Napoca, Minerul Bălan și altele mai echilibrate ca valoare.

— Cu ce echipă și cu ce 
șanse plecați la Herculane?— Cu cei mai buni cățărători: Dumitru Rîza,Vasile Nagy, Mircea Bo- descu, Cristinel Rica, Iosif Barabaș și Ion Băltăreții, care de-a lungul a trei ani de cînd echipa Jiul participă la campionatele naționale s-aU dovedit cei mai buni ca pregătire teh-, nică și fizică., :

— Cu ce șanse vă pre
zentați la finală ?—- Vom face tot posibilul să obținem rezultate cît mai bune, să ne clasăm, la Individual, cu cel puțin un sportiv între primii zece din cei. aproape 100 de alpiniști participanți Ia competiție. Ne bazăm pe reușitele de pînă acum, dintre care aș remarca mai ales trofeele aduse în Juna septem brice de la Cheile Bicazului unde am cîștigat „Clipa Armatei Brașov". Jocul I pe echipe

pe țarăde tineret și locul 111 la individual.
— In afară de activitatea 

competițională ce alte 
preocupări au alpinișții Pe- 
trilei ? Ț— Ne preocupă mai ales pregătirea noastră tehnică?1 și fizică Avem antrenamente la baza noastră proprie din Cheile Taiă, amenajată cu sprijinul conducerii I.M. Petrila, în Cheile Roșia, precum și la baza de antrenament din Paring. . ' .Urmărim, totodată, să atragem la activitatea secției, cit mai mulți tineri, fii ai minerilor din Valea Jiului, urmărind două scopuri: lărgirea mișcării alpinistiee și atragerea a cît mai mulți tineri în natură, pentru a . cunoaște și îndrăgi frumusețile zonei alpine din împrejurimi. Prin tot ce întreprindem ne pregătim pentru viitoarele confruntări din următorul sezon competițio- tial. Sperînd la un rezultat cît mai concludent în actuala finală, avem convingerea că și în următorul campionat vom obține performanțe de valoare.

— Mult succes în actu
ala finală ți în viitor !

Interviu consemnat de 
Ioan DU BEK

Sfidînd înălțimile.
Foto: O. P A RĂI AN U



4 MIERCURI, 8 OCTOMBRIE 1986

Conferința Uniunii 
InterparlamentareBUENOS AIRES 7 (Agerpres). — Cei peste 800 de delegați reprezentînd forurile legislative din de țări ale lumii — iau parte la lucrările ferinței de la Buenos Aires a Uniunii Interparlamentare — au început dezbaterile generale.In discursul său, președintele Argentinei, Râul Alfonsin, a relevat necesitatea sporirii rolului și contribuției parlamentelor la eforturile generale consacrate stopării cursei înarmărilor, realizarea dezarmării, în primul rînd a de-

100 care Con-
zarmării nucleare, tării experiențelor domeniu, edificării ordini politice și economice internaționale.Alți vorbitori s-au pronunțat pentru democratizarea vieții politice internaționale, lichidarea vestigiilor politicii colonialiste și neocolonialiste, respectarea principiilor neamestecului în treburile interne, autodeterminării popoarelor, soluționării exclusiv pe căi pașnice, prin tratative, a diferendelor.

și încoin acest, unei noi
SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIONALE A 
REPUBLICII DEMOCRATE GERMANEBERLIN 7 (Agerpres). - Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democrate Germane, la Berlin a avut loc o paradă militară. După cum relatează agenția ADN, de la tribună, parti-

„TITANIC" — un 
viitor monument 

marin ?WASHINGTON 7 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite a adoptat un proiect de lege care autorizează Administrația să înceapă negocieri internaționale vizînd transformarea locului unde se află epava pachebotului „Titanic" din Oceanul Atlantic într-un monumehț marin internațional. Proiectul de lege a fost aprobat anterior de Senat, urmînd să fie contrasemnat de președintele Ronald Reagan.
FLUTURI DINTR-O 

SPECIE RARĂExemplare din specia de fiuturi „Jova Volante", una dintre cele mai frumoase de pe glob, au fost descoperite în Peru, într-o regiune situată între Yurimagu- as și Iquitos. Deosebit de apreciat pentru coloritul și forma aripilor sale, fluturele din această specie este o- raritate pentru entomologi. Un specialist nipon careAl-a studiat a subliniat ’ că fluturele se prinde cu dificultate și că zborul său este un adevărat spectacol datorită coloritului diferit ale celor două fețe ale aripioarelor.
PLOI ȘI INUNDAȚIIPloile torențiale căzute pe teritoriul Statelor Unite au cauzat inundații în zonele centrale și în alte regiuni ale țării. In unele locuri, nivelul apelor revărsate ale peste 8 nundate tăți din chigan,Oklahoma, Pennsylvania și Texas. Numai tn statele Oklahoma și Illinois peste 45 000 de locuitori eu fost

rîurilor a ajuns la metri. Au fost i- numeroase locali- statele Ilinois, Mi- Kansas, Missouri,

instructlv-educativ, pentru copiitoria și teoria artelor plastice, serialul „Tainele desenului" se adresează, de asemenea, elevilor. In rîndul noutăților se înscrie și filmul det desen animat „Cine ride Ia urmă", peliculă cu un mesaj moralizator, în regia lui Luci Profirescu, Ion Manea și Badea Artin. In curs de filmare sînt noiepisoade din „Novăceș- , tii", care oglindesc momente esențiale din lupta poporului român pentru apărarea independenței patriei, serialul „Temerarii de la scara doi", precum și adaptările pentru ecran „Amintiri din copilărie", „Harap Alb" „Cei trei mușchetari".
(Agerpres).

FILME

20,35

20,55

memento 20,0020,20

21,5022,00
Mica publicitate

cipanții ia paradă au fost salutați de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.,. președintele Consiliului de Stat, de alți conducători de partid și de stat ai R.D. Germane.
Conferința anuală a P.C. din DanemarcaCOPENHAGA 7 (Agerpres). — La Aarhus s-au desfășurat lucrările Conferinței anuale a P.C. din Danemarca, dedicată activității comuniștilor pentru

Conflictul militar irakiano-iranianBAGDAD 7 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar irakian, citat de a- genția 1NA, avioane de luptă irakiene au efectuat, luni, raiduri asupra a trei importante obiective de pe teritoriul iranian. Se pre- cizeaiă că au fost bombardate stațiile de pompare de gaze din zona Bedboland și stațiile de pompare de țiței de pe cîmpurile petrolifere de la Maron și Ah- vaz. Toate aparatele de zbor irakiene s-au reîntors

la bază — conchide comunicatul.
☆TEHERAN 7 (Agerpres). — Un comunicat militar difuzat la Teheran, citat de agenția iraniană IRNA, relevă că aviația și unități de apărare antiaeriană iraniene au do- borît, luni, deasupra insulei Kharg, două avioane de luptă irakiene. IRNA menționează că avioanele irakiene au bombardat în a- ceeași zi trei obiective industriale din provincia Khuzestan, raidurile sol- dîndu-sc cu victime și pagube materiale.

întărirea păcii și destinderii, asigurării realizării drepturilor economice și sociale ale oamenilor muncii. In cuvîntarea rostită la conferință, președintele P.C. din Danemarca, Joer- gen Jensen, a subliniat necesitatea activizării eforturilor pentru ca omenirea să intre în al treilea mileniu fără arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă, relatează agenția TASS.

Mai multe seriale cu caracter instructiv-educa- tiv, de răspîndire a noțiunilor științifice, pelicule, științifico-fantastice, ca și' adaptări pentru ecran ale unor cunoscute scrieri ale literaturii române și universale sînt oferite copiilor dc studioul „Anima- film". Treisprezece episoade reunește serialul ‘științifico-fantastic „Ulti- ' ma misiune", realizat în regia lui Călin Cazan, Mircea Toia și Dan Ci- sovschi. Anul acesta se va încheia serialul cinematografic „Vreau să știu", consacrat răspîndirii no- . țiunilor științifice de bază în rîndul elevilor și cuprinde pînă în prezent peste 20 de episoade.Ca o introducere în is-

nevoiți să-și părăsească căminele. Pagubele provocate sînt evaluate la sute milioane de dolari.
☆Ploi abundente, ’ însoțite de vînturi puternice, afectează zona sud-esțică a Spaniei, provoeînd inundații. Potrivit unui bilanț preliminar, citat de agenția Associated Press, patru persoane și-au pierdut viața.

de

traficul rutier și feroviar a fost blocat în numeroase zone, funcționarea serviciilor telefonice, precum și aprovizionarea cu energie electrică au fost întrerupte. Numai în regiunile Aii-?, cânte și Valencia circa 55 000 de persoane au rămas fără curent electric. După cum apreciază oficialitățile locale, pagubele pricinuite de ploi și inundații se ridică la aproximativ 1 miliard de pesetas (circa 7,5 milioane dolari).Serviciile meteorologice au anunțat că ploile vor continua.

TRATATIVE. In cadrul tratativelor sovieto-ameri- cane cu privire la armele nucleare și cosmice, la Geneva a avut loc, marți, ședința grupului de lucru care examinează aspectele legate de armele cosmice, informează agenția TASS.REUNIUNE. In capitala Republicii Zimbabwe s-au deschis lucrările unei reuniuni regionale, sub auspiciile biroului regional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Participă reprezentanți din 17 țări de pe continent.PROTEST. Primul ministru al Greciei, Andreas Pa- pandreu, a condamnat „comportamentul inaccep- tabil al NATO și Statelor Unite în cursul manevre? 1 ’ „1 isp îy deters i iaticcare se desfășoară în pre- zent in zona Mării Eg« , 
i apandr »« a mlificat at tudinea NATO și a Statelor Unite drept o „violare a ordinii legale internați na le".

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Imposibila iubire, I—II; Unirea: Legenda călărețului singuratic; Parîngul: Lanțul amintirilor, I—II.PETRILA: Licitație. LONEA: Ian Bibian.

VULCAN — Lucea
fărul; Cursă infernală.LUPENI — Cultural: Pilot de formula unu.URIC ANI: Aventuri în Ontario.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

Telejurnal.Pe drumul înfăptuirii noii revoluții a- grare (color). Episodul 8.Tribuna TV. Emisiune de dezbateri po- litico-ideologice.Faptele — adevărata măsură a spiritului muncitoresc revoluționar.Film serial (color) 
Casă pentru copiii 
noștri.Premieră pe țară. Producție a televiziunii bulgare — pisodul 2.Telejurnal.închiderea programului.

LONDRA 7 (Agerpres). — In Marea Britanle sg fabrică o miniturbinâ eoliană, care poate asigura alimentarea unui bec sau a unor mici aparate electrice de pe o ambarcațiune sau d.intr-o cabană. de exemplu. Amplasată într-Un loc expus vîntului, miniturbinâ eoliană —- „Volteole" — furnizează curentul electric necesar încărcării sau funcționării unui acumulator

e n e r g de 12 V, precizează publicația „Systemes Solaires". Avînd șase pale cu diametrul de 0,9 m, turbina demarează sub vînt slab debitează aproximativ W la o tensiune de 12 dacă vîntul suflă cu metri pe Secundă.
★WASHINGTON 7 (Agerpres). — Statele Unite ale Americii, mare producător de petrol, sînt în același

Și 
50 
V. 10

eticatimp, și importatoare de „aur negru". O statistică publicată la Washingt n citată de revista „Afxtque — Asie" relevă că primul loo pe, lista exportatorilor pe piață americană este deținut "/de Mexic, cu 17,3 la sută, urmat de Arabia Sau- dită, cu 17,1 la sută, în continuare figurînd alte state producătoare de petrol, toate însă cu o rată de sub 10 la sută.

CU prilejul zilei de naștere, prietenii urează lui Marin Iacob „La mulți ani, cu sănătate !“. (9022)VIND Lada 1500,- stare bună. Informații, Vulcan, Bulevardul Victoriei, bloc Dl, sc. II, ap. 57. (9020)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hoban Francisc, eliberată de Pre- parația Coroești. O declar nulă. (9021)PIERDUT carnet student și legitimație biblio-
ANUNȚURI

• i (pe iodice) pe numele Neagu Tiberiu, de Institutul de Petroșani. Le declar nule. ■
24)PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice nr. 6340, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8025)PIERDUT diploma calificare electrician, pe au- mele Florea Gheo ghe, eliberată de I.M. Păroșeni. O declar nulă. (9026)

DE FAMILIE

eliberate 
mine

CADRELE didactice de la Liceul industrial Pe
troșani sînt alături de colega lor Herman Marilena, 
în greaua încercare pricinuită de moartea mamei 
sale. ' •Cele două probleme fundamentale ale omenirii — pacea și dezvoltarea — continuă să rămînă fără soluție.Totalul cheltuielilor mondiale consacrate înarmărilor s-a ridicat la 800 miliarde dolari în 1984 și la 980 miliarde dolari în 1985 ceea ce înseamnă mai mult de- cît venitul global al jumătății sărace a omenirii. Cursa înarmărilor nu numai că a agravat pericolul unui conflict nuclear, ci. și a absorbit enorme resurse umane și materiale, accen- tuind dificultățile economice la scară planetară. Cursa înarmărilor obstrucționează creșterea economică a țârilor industrializate, dar principalele victime ale a- cesteia sînt țările în curs de dezvoltare. Națiunile

industrializate suferă de inflație, șomaj și de lipsă de capitaluri, în parte din cauza cheltuielilor militare. După criza economică pe care lumea capitalistă a suferit-o în perioada anilor
atragerea de capitaluri străine pe piața americană și creșterea vertiginoasă, a cursului dolarului la bursele de schimb.In timp ce afluxulcapital străin a acceleratde

DIN PRESA STRĂINĂ

(„J1NGJI RIBĂO — BEIJING")1980 — 1982, S.U.A. și alte cîteva țări au înregistrat o relansare economică de circa 18 luni, determinată în mare măsură de politica economică americană-. Un deficit bugetar considerabil, însoțit de un control monetar riguros, a favorizat creșterea ratei dobinzi- lor, ceea ce a avut ca efect

creșterea economică americană, cursul ridicat al do- larului a stimulat exporturile celorlalte state pe piața S.U.A. Dar, cu timpul, a- gravarea deficitului american, ratele înalte ale do- binzilor și supraevaluarea dolarului au exercitat o influență din ce in ce mai nefastă asupra economiei

mondiale. Incepind din al doilea semestru al anului 1984, rata de creștere economică a S.U.A. și a altor țări occidentale s-a redus substanțial.In ceea ce privește țările in curs de dezvoltare, majoritatea acestora nu au depășit încă efectele dezastruoase ale crizei mondiale din anii 1980 — 1982, și situația lor economică s-a agravat și mai mult în 1985. La ora actuală, povara datoriei externe. barierele protecționiste, lipsa de capitaluri și scăderea prețurilor la materiile prime exportate constituie principalele dificultăți cu care se confruntă lumea a treia. Or, toți, acești factori decurg în parte din politica comercială și financiară a marilor țări industrializate.

SOȚUL Mihai, fiii, fiicele, ginerii, nurorile și 
nepoții anunță împlinirea a 6 săptămîni de ia dis
pariția celei care a fost soție, mamă,' soacră și bu
nică

TEKUȘ EMILIA
Elori și lacrimi pe mormîntul ei. (9013)

SOȚIA Viorica și fiica Adriana, anunță cu ace
eași mare durere împlinirea unui an de la moar
tea fulgerătoare a celui care a fost cel mai iubit 
tată și soț

CALATORU CONSTANTIN
Veșnic vom depune lacrimi și flori pe mormîn

tul tău. (9923)

SOȚIA, cumnații și nepoții anunță cu durere îm
plinirea a doi ani de la decesul scumpului nostru

ROMAN VASILE (Iosif)
Nu-i vom uita niciodată. (9027)
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