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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

plecat, duminică, la Moscova pentru 
a participa la întîlnirea de lucru 

a conducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești din țări socialiste
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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Colectivul întreprinderii miniere Paroșeni
Cu planul anuar îndeplinit

■ 87 000 DE TONE DE CĂRBU
NE extras peste plan.

■ In. abatajele mecanizate au 
fost atinse productivități de vîrf de 
30 TONE DE CĂRBUNE PE POST.

■ Pînă la sfîrșftul anului se esti
mează realizarea unei producții

suplimentare de peste 130 000 TO 
NE DE CĂRBUNE.

■ Devansarea lucrărilor 
pregătiri asigură linia de front 
pentru întrecea producție din a- 
nul viitor.

Duminică, 9 noiembrie, 
colectivul I.M. Paroșeni, 
a raportat un succes deo
sebit : realizarea întregii 
producții planificate pen
tru acest prim an al ac
tualului cincinal, 
plinirea planului 
constituie încununarea e- 
forturilor stăruitoare ale 
întregului colectiv care, 
sub conducerea organiza
ției de partid, a acționat 
cu perseverență pentru 
continua îmbunătățire a 
muncii pe întregul flux 
de producție, din abataje 
la suprafață, pentru bu
na întreținere a utilaje
lor din dotare șî creșterea 
productivității muncii'. 
Producția suplimentară 
realizată de la începutul 
anului pînă în prezent se 
ridică la 87 000 tone de 
cărbune. Cele mai mari 
cantități de cărbune peste 
plan le-au realizat colec
tivele sectoarelor I și III.

După cum ne-a infor
mat ing. Ioan Beserman, 
directorul întreprinderii, 
comparativ cu aceeași pe
rioadă din anul trecut, 
în acest producția Șohtapy pwirM Antohi, Ion

Inde- 
anual

realizată a fost mai mare 
cu 136 000 tone de cărbu
ne. Au fost îndeplinite și 
depășite prevederile de 
plan la producția marfă, 
la productivitatea niun- 

' cii, la producția netă, în 
condițiile reducerii cu 45 
lei a cheltuielilor la 1000 
lei producție și cu 26,6 
lei pe tona de, cărbune 
extras, fapt care a per
mis raportarea unor be
neficii de 20,7 milioane 
lei peste. plan. Pe loc de 
frunte în întrecerea pen
tru, a da țării cît mai. 
mult, cărbune, în condiții 
de eficiență economică se 
situează minerii din a- 
batajul mecanizat condus 
de Gavrilă Mesafoș, care 
au realizat, printr-o mo
bilizare exemplară, pro
ductivități medii de 23,4 
tone pe post. Rezultate 
deosebite au realizat și 
minerii din brigăzile con
duse de Vasile Cojocaru, 
Mihai Bărbăcaru, Viorel 
Po.șa, Vasile Liuță, Ilie 
Filîche, Nicolae Andra- 
șic, Gheorghe Găman, 
Traian Liuț, Țane Oprea, 
Ferencz Fazakas, Mihai

Tovarășul N i c o 1 a.e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a plecat, duminică, la 
Moscova pentru a partici
pa la întîlnirea de lucru 
a secretarilor generali 
a primilor secretari 
partidelor comuniste 
muncitorești din țări soci 
aliste.

Chiriță, Ion Cibea, loan 
Dominteanu, care și-au 
depășit lună de lună, sar
cinile de plan. Merită să 
fie menționat și aportul 
colectiv al echipei servi
ce, al electrolăcătușilor 
și electromecanicilor, care 
au asigurat promptitudine 
în reparația utilajelor, 
folosirea eficiență a com
plexelor mecanizate; a 
întregii zestre tehnice din 
dotare. ’

De menționat faptul că 
toate cele 7 complexe de 
susținere mecanizată a 
abatajelor aflate în func
țiune în mina Paroșeni 
sînt de fabricație româ
nească și_ își dovedesc în 
practică fiabilitatea și 
calitatea ireproșabilă.

Pe baza producțiilor 
zilnice superioare 
planificate, care se 
lizează în abatajele 
întregime mecanizate ale 
minei Paroșeni, se poate 
estima, după cum apre
ciază conducerea tehnică

Viorel STRĂUȚ

celor 
rea- 

în

Și 
ai
Și

Conducătorul partidului 
și statului ă fost salutat la 
plecare de membri și mem
bri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai. 
Comitetului Central al 
Partidului, de membrii ai 
C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guver
nului, de reprezentanți ai 
unor instituții centrale, or-

ganizațîi de masă și ob
ștești,

☆
La sosirea ' ia Moscova, 

pe aeroportul Vnukovo, to
varășul Nicola e
Ceaușescu a fost salutat 
de E.A. Șevardnadze, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al
U.R.S.S., de alte persoane
oficiale sovietice.

Semnificațiile majore ale referendumului

de la 23 noiembrie,

în inima și conștiința tuturor

Un exemplu demn de urmat
spor, așaMuncind cu spor, așa 

cum ne îndeamnă partidul, 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
am reușit să extragem, de 
la începutul acestui an, un 
plus de peste 10 500 tone 
de cărbune față de sarcini. 
Ne mîndrim cu acest lucru

și dorim ca, pînă la înche
ierea anului să majorăm 
sporul de producție al bri
găzii.

Pentru aceasta, însă, a- 
yem nevoie de pace, deoa
rece dorim' ca munca 
noastră să servească la

dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste. 
Noi toți dorim, iar noua

Gheorghe PADURARU,, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)

Ne exprimăm adeziunea fermă 
la politica de pace a

Nu există om de pe pla
neta noastră care să nu 
simtă într-un fel sau altul 
povara munților de arma
ment și tehnică de luptă 
ce se înalță tot mai ame
nințători. In timp ce arse
nalele de război cresc con-

tinuu, miliarde de glasuri 
de pe toate meridianele 
globului cer trecerea la 
măsuri neîntîrziate, con
crete pentru înlăturarea 

. primejdiei distrugerii vieții 
pe pămînt. Iată de ce noi, 
cadrele Companiei de pom-

partidului
pieri Petroșani, împreună 
cu toți ostașii, am primit 
cu deosebită bucurie și

Piui. adj. loan JITEA, 
Compania de pompieri 

Petroșani ; ț.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Foto: I. LICIUPETROȘANI. înnoiri edilitare de referință.

SPORT • SPORT

Implicare cu spirit civic în acțiunile de

înfrumusețare și bunâ 
gospodărire a orașului

I.P.S.R U.E.E.M, PETROȘANI

însemnate depășiri prin mai
buna -organizare a producției

Inregistrînd lunar depă
șiri ale indicatorilor de 
plan, colectivul IPSRUEEM 
raportează, la încheierea 
primei decade din noiem
brie, realizări meritorii. 
Ne referim, în principal, 
la depășirea cu 1 milion 
de lei a indicatorului pro
ducție marfă, spor obținut 
prin fabricarea, suplimen
tară planului, a 200 stîlpi 
hidraulici de abataj, prin 
depășirea planului cu 
250 000 lei la confecționa
rea de piese de scTtimb, și.

totodată, prin executarea 
unor reparații suplimenta
re de 300.000 lei.
• ;S-au evidențiat formați
ile conduse de Nicolae 
Borbely (SSH Vulcan), Va
sile Voiculescu (service) și 
Ștefan Kezan (reparații e- 
lectrice).

Prin realizările mențio
nate se creează premise 
ca, pînă la încheierea lunii 
in curs, depășirea produc
ției marfă să crească cu 
încă o jumătate de milion 
de lei. (Gh. O.)

Op K

Oameni gospodari, atenți 
la aspectul plăcut și ordo- 
nat al împrejurimilor 
blocurilor în care locu
iesc, sute, de cetățeni . din. 
cartierul Aeroport al ora
șului Petroșani și-au în
ceput încă de sîmbătă du- 
pă-amiază munca ' patrio
tică. La blocul 1 aflat pe 
strada Independenței era 
atmosferă de lucru dem
nă de consemnat; Gheorghe 
,Paca, Ion Roncea, Mișu 
lonete, Gheorghe Stoian; 
Marian Costache, Ilie Știu- 
că și alți mulți locatari, â- - 
jutați de copii, măturau 
și greblau frunzele, măr- 
turisindu-ne că felul în 
care sînt întreținute spa
țiile din jurul blocului 
constituie o oglindă a spi
ritului gospodăresc al lo
cuitorilor, a inițiativei lor.

Toate acțiunle gospodă
rești au continuat și du-

minică dimineața. Pe stră
zile din apropierea Școlii 
generale nr. 6, elevii îm
preună cu cadrele didac
tice munceau cu vrednicia 
unor buni gospodari, așa 
cum ar trebui să fie și 
sutele de cetățeni, mulți 
dintre ei părinți ai copi
ilor, pentru care se putea 
găsi de lucru...

— Astăzi, la aceste acti
vități de înfrumusețare, 
constînd în întreținerea zo
nelor verzi, curățitul rigo
lelor și săparea unor gropi 
în care se vor plantă ar
bori și arbuști ornamen
tali, s-au remarcat sute de 
elevi, ne spunea prof. Va
sile Gorun, directorul șco
lii. Așa sînt detașamente-

T. SFĂ.TARU

(Continuare în pag. a 2-a)

cît costă și cine plătește Staționările de vagoane
Cifrele sînt neiertătoare: 

valoarea penalizărilor plă
tite, pînă la sfîrșitul lui 
octombrie, pentru imobili
zările de vagoane la des
cărcare, este, pe raza Com
plexului CFR Petroșani, de 
16 156 609 lei. Suma aceas
tă poate fi. evaluată și alt
fel : ea reprezintă costul 
de producție a peste 26 000 
tone de cărbune. Sugerăm 
această echivalență finan
ciară nu numai pentru că 
ne aflăm îritr-o zonă în ca
re industria carboniferă 
este preponderentă — ci, 
mai ales, din pricina fap
tului Că „partea leului" din 
respectivele, milioane revi
ne unităților miniere. Mai

mult decît atît, consecin
țele, altele decît cele fi
nanciare, și mai păgubitoa
re, se repercutează asupra 
bunului mers al activită
ții din minerit, așa cum 
vom vedea.

Din evidențele Comple
xului CFR Petroșani, re
ținem că suma cea mai 
mare din penalizări plăti
te pentru vagoanele sta
ționate reVine IPCVJ-ului 
și ea se ridică la 12 731 350 
lei, pe 10 luni ale anului. 
Au fost imobilizate 52 167 
de vagoane, însumînd 
609 681 de-vagoane pe oră. 
Trebuie făcută, însă, preci
zarea că aceste penalizări 
nu provin, în totalitate, de

la unitățile miniere, că ele 
își au sursa și în modul 
defectuos în care se des
carcă vagoanele și de că
tre alte unități economice 
— lPCVJ-ul încasînd, ia 
rîndul său, sumele pe care 
le avansează CFR-ului. A- 
supra acestor aspecte vom 
reveni mai în amănunțime, 
cu alt prilej — dar nu tre
buie minimalizat faptul că 
sumele - mari de bani care 
se plătesc, grevează asu
pra balanței de cheltuieli 
a întreprinderilor respec
tive, scad din eficiența e,- 
conomică a activității ge
nerale.

Problema imobilizărilor 
de vagoane nu trebuie pri

vită doar din perspectivă 
pur financiară. Ele influen
țează și sub alte laturi, 
esențiale, bunul mers al 
producției, al extracției și 
expedierii cărbunelui că
tre beneficiari. Ne vom 
opri doar asupra cîtorva 
dintre elementele majore.

In vagoanele de la ram
pe se află. în cele mat 
dese cazuri, materiale care 
interesează în cel mai ma
re grad munca din subte
ran sau din secțiile de fa
bricație, utilaje care sînt

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)
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de la 23noiembrie,
■ ■

îfl inima $i conștiința tuturor
ft

(Urmare din pag. I)

Adunări generale ale oamenilor muncii

miniere
Analiza efectuată, cu 

deosebită atenție și respon
sabil itate'. în adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii din IUM 
Petroșani, a relevat faptul 
că, urmare a măsurilor po' 
litico-organizatorice. adop
tate de C;o.m., sub condu
cerea organizației de partid, 
în primele 10 luni ale a- 
nului s-au înregistrat o 
serie de împliniri în ceea 
ce privește planul de pro
ducție. La capitolul utilaj 
minier, planul a fost rea
lizat în proporție de 101,5 
Ia sută, aceasta însemnînd 
realizarea planului. Tot la 
împliniri trebuie mențio
nată depășirea planului la 
piese de schimb pentru u- 
tilajele miniere, realizarea 
productivității muncii șl a 
producției marfă planifica
te. Al..-;

Dezbaterile s-au referit 
însă . la nerealizările 
din „sectoarele calde" ale 
întreprinderii, unde, atît 
prin materialele prezen
tate în adunarea generală, 
darea de seamă și progra
mul de măsuri, cît Și în 
cuyîntul participanților s-a 
cerut adoptarea de măsuri 
ferme, imediate, pentru e- 
radicarea cauzelor care au 
generat minusul de pro
ducție față de plan. Au 
fost menționate, printre 
cauze, restanțele la pune
rea în ' funcțiune a unor 
capacități de producție, ne- < 
asigurarea cotei de elec
trozi pentru turnătoria de 
oțel, a altor materiale și 
materii prime, nerealiza- 
r.ea programului de per
fecționare a personalului 
muncitor — numai 83 la 
sută față de plan — a in-

dicelui de utilizare a ma- 
șinilor-urielte. O cauză a- 
parte o constituie numărul 
mare de nemotivate, ceea 
ce implică o acțiune fer- 

imă a tuturor factorilor po- 
litico-organizator.ici pentru 
.întărirea disciplinei.

In obiectivul adunării ge
nerale, în luările de . cu- 
vînt ale vorbitorilor loan 
Dobre, Marian Martines- 
eu, Ioan Daraban, Gheor
ghe Maghiarii, Sorin Giu- 
rea, Wilhelm Lojadi, Flo
rina Aniza, Ionel Botoroagă, 
luliu Nache, Eugen 
Nicușor Vulpe, un 
central l-au ocupat 
cUpările oamenilor 
vizînd sarcinile ce

Groza, 
loc 

preo- 
muncii 

_____ ...___ _ revin 
colectivului în 1987. Anali
za indicatorilor pe 1987 
evidențiază creșterea pon
derii producției pentru ex
port, fapt pentru care — 
s-a arătat în dezbateri — 
trebuie să crească sprijinul 
fbrUrilor tutelare. Pentru 
1987 pregătirea fabricației 
s-a realizat în proporție de 
70 la sură atit. la 
minier cit și la piese 
schimb.

In atenția c.o.m. a 
tregului colectiv, se situea
ză, pentru 1987, asimilarea 
de noi utilaje, introducerea 
progresului tehnic, efec
tuarea la. timp a reparați
ilor și reviziilor, întărirea 
disciplinei tehnologice, a 
disciplinei Ia locul de 
muncă, diversificarea. pro
ducției, creșterea indicilor 
de utilizare a mașinilor- 
unelte, a timpului de lu
cru și a productivității 
muncii, încadrarea în con
sumurile specifice stabili
te.
Horațiu ALEXANDRESCU

utilaj 
de

în-

Mobilizarea colectivelor 
de„ muncă la realizarea sar
cinilor de plan pe acest 
an, dezbaterea în s.' 
revoluționar a prevederi
lor pe anul 1987 și stabi
lirea tuturor măsurilor 
pentru înfăptuirea aces
tora încă, din primele zile 
ale anului — iată 
sub semnul cărora 
desfășurat lucrările 
nării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii 
din cadrul întreprinderii 
de preparare a cărbunelui 
Valea Jiului.

Evaluarea posibilităților 
de realizare a sarcinilor de 

pornit fireș- 
la rezultatele 
9 luni 

acest an. Faptul că, 
comparație cu aceeași 
rioadă a anului trecut, 
înregistrat realizări supe
rioare este ilustrat de ci
frele cîtorva indicatori de 
bază. • S-a recepționat cu 
573 815 tone mai multă 
prorducție brută, cantita
tea de huilă pentru cocs 
și semîcocs .preparată a 
fost superioară cu 260 023 
tone, producția netă tota
lă a fost mai mare eu 
129 591 tone, producția de 
brichete a fost depășită țu 
36 975, în timp ce recupe
rarea în special a fost îm
bunătățită cu 0,6 puncte. 
Aceste realizări sînt ur
marea amplului proces de 
modernizare ce s-a desfă
șurat la uzinele de prepa
rare din Lupeni, Coroeșți 
și Petrila, precum și an
gajării preparatorilor în- 
t.r-o activitate responsabi
lă. De altfel, după, ce în 
darea de seamă s-a dat 
citire cifrelor care atestă

că în fața preparatorilor 
din Valea Jiului stau sar
cini, majore în anul 1987, 

spirit cei care aU luat cuvîntul,

ideile 
ș-au 
adU-

plan a 
te de 
primelor din 

în
pe- 

s-au

au subliniat angajamentul 
ferm al colectivului de a 
acționa încă din aceste zile, 
pentru realizarea sarcini
lor de plan, dă a contribui 
Ia finalizarea- cu succes a 
dării în funcțiune a pre
para țiilor de la Livezeni 
și Uricani. Gheorghe Biro, 
Francisc Appel, Elenă 
MedVes, Tudor Geamănu, 
Nicolae Niță, Nicolae Lu- 
dinaș, Grigore Bălăceanu 
și Horia Tripon, au făcut 
referiri și la aprovizionarea 
cu piese de schimb și uti
laje, perfecționarea per
sonalului, întărirea disci
plinei, buna conlucrare în
tre atelierele de transport 
și stațiile CFR, efectuarea 
unor reparații de bună 
calitate, creșterea siguran
ței în funcționarea utila
jelor de recepție și prepa
rare. Sînt probleme care, 
odată rezolvate, vor crea 
condițiile necesare pentru 
ca preparatorii să se achite 
de sarcina lor prioritară : 
livrarea unor cantități tot 
mai mari de căbune cocsi- 
ficabil și energetic, în con
sens eu cerințele imperioa
se ale economiei naționale.

Alexandru TATAR

inițiativă de pace a Româ
niei, a președintelui Re- 
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniază preg
nant aceasta, ca, împreună 
cu celelalte 
trăim într-o 
a Securității 
tă de arme 
orice fel de

De aceea, alături de în
treaga noastră națiune, vom 
spune, în cadrul referen
dumului de la 23 noiem
brie, lin „DA“ ferm, hotă-

popoare, să 
lume a păcii, 
depline, I ipsi- 
nucleare, 
arme.

de

Cu planul anual îndeplinit
(Urmare din pag. I)

a întreprinderii, că pînă 
i la finele acestui an, pro

ducția de cărlnine extras 
peste plan se . va ridica 
la peste 1.30 000 tone. In 
prezent, eforturile colec- 

- tivului se concentrează 
asupra devansării liniei 
de front îh cărbune, prin 
care se prevede asigura- 

■ rea' întregii producții din 
anul viitor.

faptele lor
de muncă, minerii 
Paroșeni se situea-

Prin 
dabile 
de la 
ză. și în acest an pe pri
mul loc în întrecerea so
cialistă din cadrul Com
binatului minier Valea 
Jiului, exprimîndU-și ho- 
tărîrea de a da țării cît 
mai mult cărbune cocsi- 
ficabil și energetic. în 
condiții de eficiență eco
nomică sporită. \

Ieri, la ieșirea

laU-

clin

schimbul I, hărnicii -mi
neri din abatajele .rimei 
Paroșeni au fost, întîmpi- 
nați sărbătorește. Ei au 
fost felicitați pgntrjj re
zultatele deosebite obți
nute în producție de că
tre reprezentanți ai eonii, 
tetului de partid, comi
tetului sindicatului și con
ducerii tehnice a între
prinderii, iar un grup de 
pionieri le-au oferit bu
chete de flori. '

rumusețarea
(Urmare din pag. I)

și buna gospodărire a orașului

rît, conștienți că hotărârea 
de a reduce cu 5 la sută, 
efectivele, armamentele și 
cheltuielile militare va fi 
un exemplu demn de ur
mat și de alte popoare.

Această inițiativă
i ț mă voința noastră 

mă a minerilor, a 
oamenilor muncii,
că vrem să ne crește® co
piii într-o lume a păcii, 
a demnității, pentru că do
rim ca munca noastră să 
slujească realizării- înalte
lor țeluri pe care ni le-am x 
propus.

expri- 
Uiiani- 
tuturor 
pentru

Gazetă de perete
Cuprinzînd articole care 
se adresează, în egală mă- . 
sură, atît elevilor din ci
clul al II-lea, cît și „bobo
cilor", gazeta de perete 
a Școlii generale nr. 4 din 
Vulcan atrage prin tema- • 
tica bine aleasă și redacta
rea îngrijită a articolelor. 
(Gh. O.)

țiile eliminării oricărui pe
ricol de război, intr-o at
mosferă prielnică înțele
gerii și colaborării multi
laterale dintre toate state
le- O. I . .::.;-

Susținem cu tărie aceas
tă generoasă inițiativă a 
țării noastre, și ne vom 
pronunța cu „DA" la refe
rendumul din 23 noiembrie, 
exprimîndu-ne adeziunea 
totală și atașamentul nos
tru de nezdruncinat la po
litica internă și externă 
a partidului și stalului nos
tru! Ne angajăm să parti
cipăm. cu toate puterile la 
ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație, să fim neînfricați os
tași ai partidului și pairi- 
ci, ai p ă c i i, a- 
părînd cuceririle revolu
ționare ale poporului; va- 

ale 
comunis-

profundă satisfacție noua 
inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
exprimînd nestrămutata 
voință a tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe stră- 
moșeștile meleaguri româ
nești, de a trăi în pace și 
înțelegere cu toate popoa
rele lumii.

Noua inițiativă privind 
reducerea cu 5 la șută a 
armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare de
monstrează consecvența 
pilduitoare cu care țară 
noastră militează pentru 
pace, prin măsuri concrete 
de dezarmare.' Perspecti
vele de înfăptuire ă pla
nurilor noastre de dezvol
tare economico-sdciaîă, as-, 
pirațiile de progres și ci- . ---■•,
viliz’ație ale tuturor - po- lorile fundamentale 
poarelor, se pot materializa socialismului șj 
cu succes numai în coondi-

socialismului 
multa.

Cît costă și cine plătește

Staționările de vagoane
(Urmare din pag. I)

le de pionieri din clasele a 
IV-a A și C, a V-a .A si B, 
a VLa A, a VI La C și D, 
care lucrează cu hărnicie.

Ziua frumoasă de dumi
nică, o zi de toamnă tîr- 
zie, prielnică activităților 

gospodărești, a determinat 
deputății, asociațiile de lo
catari, cetățenii din carti
erul Carpați, din zona Pe
troșani Nord sau Aeroport 
să-și continue munca în
cepută sîmbătă, La toate 
aceste lucrări se aflau su
te de cetățeni atenți sau 
buni gospodari cum sînt, 
în cartierul Carpați, Mihai 
Ștoiccscu, Balasko Gheor-, 
glie, familia Bejan ori. Ia 
blocul 74 de pe strada Re
publicii Szamolka Andrei.

Și, ca întotdeauna, elevii 
s-au implicat în această 
complexă activitate de în
frumusețare și bună gospo
dărire a orașului : cei de 
la Școala generală nr. 4 
trebăluiau în zona Petro
șani Nord, colegii lor din 
școlile generale 5, 7, î, îm
preună cu liceenii, mun
ceau în zonele ce le apar
țin.

— Au fost zile rodnice 
pentru înfrumusețare, ne 
spunea tovarășul Hodoș 
Istvan de la sectorul gos
podăresc al Consiliului 
popular municipal. Peste 
2300 de cetățeni, 
sebi din cartierele 
port și Carpați, și aproape 
4000 de elevi au participat 
la aceste acțiuni care s-au 
încheiat cu întreținerea a

indeo-
Aero-

peste 32 hectare de zone 
verzi, curățirea a 2400 ml 
de rigole' și 300 ml de 
șanțuri. La munca d 
nată bunei gospodăriri 
orașului au contribuit, 
spiritul Legii 1 din 
și întreprinderile: 20 
autobasculante de la auto
baza 1TA, AUTL Petroșani 
și ■ de la secția tuneluri a 
ACCF, alte utilaje specia
lizate și oameni ai muncii 
de la EGCL. S-au tran
sportat 300 tone criblură 
de la Porceni (Gorj), ne
cesară în reparații de 
străzi, 300 tone de piatră 
roșie (de la Banița) pentru 
drumul ce duce la Dîlja 
Mică, pe străzile Dacia și 
Slătinioara, 90 tone pămînt. 
vegetal în zona centrală a 
orașului. ;

ce

la

așteptatc de către forma
țiile de montori ce lucrea
ză la finalizarea unor im
portante obiective indus
triale. De aici, pierdere de 
timp efectiv de lucru, în- 
tîrzierea unor operațiuni — 
cu toate consecințele 
decurg din acest fapt.

Prin nedescărcarea
timp a vagoanelor se. intră 
într-un veritabil cerc vi
cios: se blochează liniile 
către care vin alte vagoa
ne ce transportă materiale 
și utilaje, unele dintre ele 
vitale pentru buna 
fășurare a procesului 
producție. Se ajunge la 
„sufocare" a fluxului 
descărcare, . Ia perturbări 
păgubitoare în sistemul de 
aprovizionare tehnico-ma- 
terială.

In sfîrșit, vagoanele care 
stau imobilizate înseamnă 
tot atîtea capacități de 
transport scoase din circui
tul normal și necesar al 
căilor ferate. Ele lipsesc, 
deci, de la o activitate e- 
sențială pentru economia 
noastră națională : expe-

des
fid

O
de

dierea cărbunelui din Va
lea, Jiului către unitățile 
siderurgice și către țermo- 
centrale. ■. .■ ■■ 'A

Șă exemplificăm : cu
„radiografia" unei zile' lua
te la întîmplare, semnifi
cativă, totuși, pentru si
tuația, am spune cotidiană 
în ceea ce privește opera
tivitatea descărcării vagoa
nelor. In -stația- Lupeni: 42 
de vagoane convenționale 
aparținînd I.M. Lupeni 
stau de zece zile, așteptînd 
să fie reexpediate acolo 
unde le este rostul, în nici 
un caz pe „linia moartă" 
a rampei. Alte 20 le „țin 
tovărășie", încărcate cu u- 
tilaje. Beneficiar : 
Bărbătehi. Așteaptă, 
schimb, de mai mult timp: 
de 12 zile. Și ne imaginăm 
că tot de 12 zile aceste u- 
tilaje sînt așteptate de 
mineri. Cum, de aproape 
o lună de zile așteaptă și 
minerii de la Valea de 
Brazi blocurile și Utilajele 
care „zac", de 28 de zile, 
în cele 31 de vagoane, ga
rate, .și ele, în apropiere. 
Lista ar putea continua 
— cu stația Iscronl (zeci

I.M. 
în

de vagoane cu cabluri, ' 
lemn, utilaje, pentru mi
nele Aninoasa, Vulcan, 
pentru IACMM staționea
ză. între cinci și șapte zile), 
cU gările Livezeni și Pe
troșani. In total, în ziua 
respectivă, (5 noiembrie), 

erau imobilizate 185 de 
vagoane. Din care — și a- 
cesta este un aspect esen
țial —- 65 se pot recupera 
pentru transportul cărbu
nelui.

Credem că cifrele sînt 
edificatoare în sine. Din
colo de ele, trebuie eva
luată pierderea provocată 
desfășurării activității de 
producție, aprovizionării 
tehnico-materiale a Unită
ților miniere și întreprin
derilor economice, difi
cultățile provocate trans
portului de cărbune către 
beneficiari. Cu alte cuvin
te, staționarea vagoanelor 
nu trebuie privită doar din 
unghiul penalizărilor, 
sumelor plătite doar

. tiu că,.; vagoanele

al 
pen- 
stau, 

ci al pagubelor de tot fe
lul, din pricină eă ele nu 
circulă. Asupra. acestor as
pecte vom reveni; ' ,

SIMPOZION. Sîmbătă 
la l.M. Petrila, în organi
zarea comisiei inginerilor și 
tehnicienilor fie pe lîngă 
comitetul sindicatului, a 
avut loc un simpozion pe 
terna protecției .: muncii. 
S-au prezentaț comunicări 

I îh legătură eu ■ protecția 
| zăeămîntului, exigențele 
I privind securitatea muh- 
I cii in condițiile noilor teh- 
Ii nologii, precum și înșirui

■ rea și autocontrolul de 
protecție a muncii.

„VALEA DE BRAZI — 
! mină model, școală a hăr

niciei, bunei organizări . a 
i muncii, a ordinii, discipli-
■ nei". Este genericul recen

tei foi volante editate de 
comitetul- de partid, c.o.m., 
comitetele sindicatului și 
U.T.C., din cadrul I.M. 
Valeă de Brazi, consacra
tă pregătirii temeinice a 
producției anului viitor, 
prin încheierea cu succes 
a primului an al cincina
lului.

ZONA DE AGREMENT 
STRAJA Lupeni se pregă
tește pentru noul sezon
al sporturilor de iarnă.
Au fost revizuite și repara
te cele trei instalații de 
teleschi, iar în cadrul ca
banei au fost executate 
asemenea, ample lucrări 
reparații și igienizări.

sub tensiune era deschis \ 
șl se jUCau copiii eu el I | 
Asemenea neglijențe sînt : 
ele neîngăduit. Conducerea » 
ACM trebuie să dispună 
măsuri, drastice împotriva 
celor care prin neglijență 
prime jduiesc viața unor 
copii necunoscători, (C.D.)

dar, apicultorii restanțicri te 25 de ani de muncă în 
cu predarea | 
sînt așteptați la 
cercului. Totodată, ■ șe 
înnoiesc abonamentele 
revista „Apicultura 
România". In vederea nou
lui recensămînt, membrii 
cercului își înscriu fami
liile de albine la secțiile 
agricole ale < 
populare de care aparțin. pînă la etajele II și 

suspendați de rama unei 
A FOST SĂRBĂTORIT, macarale-fereastră. Ce se 

eu ocazia ieșirii la pensie, putea întimpla e lesne de 
maistrul minier Gheorghe priceput- La alt punct dg 

fondul Rotaru din sectorul II al lucru, la blocul de Ia fas- 
1. I.M. Petrila. După cei pes- tul stadion. Un cofret pus

produselor subteran ortacii i-au urat 
sediul

re
ia
în

ani multi cu sănătate.

de 
de.

de> A 1’1 COI.A. La ordinea 
zi a preocupărilor cercu
lui apicol Petroșani este 
realizarea planului de a- 
chiziții la produsele - con
tractate pentru f 
centralizat al statului. Asa-

E NEPERMIȘI Dumini
că, la blocul de garsoniere 
de pe stradă Ilie Pintilie, 
aflat în construcție, copii 
de 5—6—7 ani se dădeau 
huța... ridicați și coborîți 

consiliilor de un copil de-o șchioapă 
........................ “ ' III.

■I
II

Rubrică realizată de 
Dan STEJARII
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Pledoarie pentru 
fotbal-spectacol!

Scorul, oglindă a jocului

A.S. PAROȘENI VUL
CAN — STEAUA CER 
CLUJ-NAPOCA 4—0 (2—0).

Programată la „concu
rență" cu derby-ul seriei 
a VlII-a a diviziei C din 
același oraș, partida de 
peste Jiu a avut, totuși, 
în tribunele cochetului sta
dion AS Paroșeni, peste 
3000 spectatori, care n-au 
avut ce regreta pentru ale
gerea făcută.

încă din min. 5, Cristea 
îl lansează pe Adr. Barbu 
într-o cursă pe dreapta, a- 
cesta centrează, Cristea a* 
pare din nou, și catapul
tează balonul în plasă, 1—0 
pentru AS Paroșeni.

Golul acesta, venit atît 
de repede, mărește elanul 
echipei gazdă, care reu
șește multe acțiuni de fac
tură spectaculoasă la poar
ta clujeanului V. Nagy. 
Astfel, în min. 6, centrarea 
lui Baltaru este aproape de 
gol, pentru ca un minut 
mai tîrziu, tot Baltaru să 
execute periculos o lovi
tură liberă. In min. 12, 
oaspeții încearcă vigilența 
portarului Homan, prin 
Micu, la o combinație a 
acestuia cu Boca.

Urmează faze care vor 
prevesti victoria lejeră, a 
gazdelor. Astfel, în min; 
14, Matula centrează, Cră
ciun reia spectaculos, a- 
poi Ia o combinație Barbu 
— Baltaru, . Matula trimite 
din apropiere pe lingă 
poartă. In min. 19 Sălă- 
gean reia într-un fundaș 
al oaspeților, centrarea 
Venită de la Baltaru, două 
minute mai tîrziu, Crăciun 
scapă de doi adversari dar 
ezită, crezînd că e ofsaid, 
dînd posibilitate apărării 
clujene Să se replieze. Pe 
acest fond de dominare a 
gazdelor, remarcăm cîteva 
pătrunderi în zona careului 
echipei gazdă a lui Olariu, 
soldate cu lovituri libere 
rămase fără rezultat.

Dominarea clară, a echî* 
pci lui Tiberiu Benea va 
fi din nou concretizată — 
după un șut razant în min. 
39 peste poartă a lui Bar
bu— în min. 40, cînd ■ de 
la un Corner executat de 
Baltaru, Vișan „scoate" cu 
capul spre Matula, pas al 
acestuia la. Cristea, șut res
pins de portarul Nagy la 
Barbu, pas lui Crăciun, șut 
și 2—0 1 ■

, începutul reprizei secun
de găsește echipa Paro- 
șehiului în „priză", în miri.

46 Sălăgean riiarcîrid cu 
capul din plonjon centra
rea venită de la Crăciun,
3— 0 I

In min. 03 Crăciun pă
trunde impetuos trage în 
V. Nagy, care respinge pînă 
la Baltaru, de unde extre
ma cu nr. 11 reia în gol,
4— 0 pentru AS Paroșeni 1

Lat fluierul arbitrului 
Gh, Pîrvu din Constanța 
au jucat echipele : AS
Paroșeni : Homan (min. 71 
Viluț Oltean) — Dodeneiu, 
(min. 71 Dicuț), Buzduga, 
Vișan, Gr. Petre, Cristea, 
Crăciun, Matula, Adr. Bar
bu, Sălăgean, Baltaru; 
Steaua CER Cluj-Napoca : 
V. Nagy— Jucan,. TOth, 
Iepure, (min. 68 V. Rus), 
Man — Fl. Pop, Micii, O- 
lariu — Corpodeari (min. 
46 Orosz), Boca, C. Ologu.

Genu TUȚU

Reamintim iubi tori lor fot
balului că, joi, 13 noiembrie 
a.c., pe stadionul „AS Pa
roșeni" din orașul Vulcan, 
se va desfășura partida o- 
ficială de fotbal dintre di
vizionarele B de fotbal AS 
Paroșeni Vulcan și ' Aurul 
Brad, contînd pentru edi
ția 1986—1987 a Cupei 
României. Ora de începere 
a partidei este 13,00. Al. TĂTAR

Una dintre puținele faze care au animat partida de la Vulcan, dintre cele 
două divizionare C : portarul Grigore respinge șutul Iui Milenovici din... careul 
de 6 metri. Foto: T. ALEXANDRU

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN — MINERUL LU- 
PENI 0—0.

Spre decepția celor circa 
500 de spectatori veniți din 
Lupeni și a celor încă... .">0 
din Vulcan, derby-ul de 
„C“ al Văii Jiului s-a ter
minat hedecis. Un scor 
nul, după o partidă care 
nu s-a ridicat nici pe de
parte la nivelul celui de-al 
treilea eșalon. O partidă, 
anostă, în care, fiecare e- 
chipă a căutat, în primul 
rînd, să nu primească gol.

Cele cîteva ocazii nu 
au fost fructificate pentru 
că, pe de o parte Dordea, 
Topor, și Constantin (Mi
nerul Știința) sau Nichi- 
miș, Colceag și postelnicu 
(Minerul Lupeni) au ratat, 
iar pe de altă parte Gri- 
gore și Munteanu (cei doi 
portari) au avut interven
ții inspirate.

Partida nu a fost cîștiga- 
tă de nici una dintre e- 
chipe, dar rezultatul de 
egalitate nu poate mulțumi 
nici măcar echipa din Lu
peni care, abia cu plus 2 
la „adevăr", se vede ca și 
eliminată din lupta pen
tru promovare. Șansele 
rămin numai teoretice, dar 
și asta eu condiția ca jocu

rile următoare să fie abor
date cu' mai mult aplomb. 
Situație valabilă și în ca
zul combinatei din Vul
can care — iată »— se ve
de coborîtă la plus 1, de la 
plus 3, la „adevăr".

Să amintim, totuși, sin
gura latură pozitivă a par
tidei de duminică: cu ex
cepția a trej-patru faze 
fierbinți, partida s-a des
fășurat într-o atmosferă 
de fair-play total, situație 
valabilă și pentru disputa 
galeriilor. Atît.

Formațiile ; MINERUL 
ȘTIINȚA VULCAN: Mun
tean — Ișpir, Chițac, Fră- 
țilă, Tănăsie — Dordea 
(min. 66, Brădeanu), Ene, 
Negruț — Milenovici, To
por (din min. 73 Constan
tin), Burduleanu.

Minerul lupeni: Gri. 
gore — Leordean (min. 80, 
Leea), Tercche, Vaidasi- 
gan. Ciulă — Postelnicii, 
Voicu, Mitrea (din min. 
62, Oaidă) — Nichimiș, Mir
cea Adrian, Colceag.

La juniori : Minerul Ști
ința Vulcan — Minerul Lu
peni 0—3 (0—0). Au mar
cat BodescU, Chicidan și 
Brăneț.

Dacă fluierul final ar fi fost 
în minutul 72...

ȘTIINȚA PETROȘANI
— STEAUA BUCUREȘTI 
14—16 (3—4). Atmosferă 
de mare derby în dealul 
Institutului. Duminică, e-

. chips studenților s-a fu
til nit cu vicecampionii na
ționali, într-un meci al 
ambițiilor, un meci care a 
răsplătit pe deplin așteptă
rile publicului și specialiș
tilor prezenti. Iată pe scurt 
filmul meciului.

Știința are lovitura de 
începere. Bezărău încear
că deschiderea scorului, 
așa cum, de altfel, i-a reu
șit. în multe întîlniri. De 
data aceasta, lovitura de 
picior trece de puțin, pe 
iîngă buturi. Era min. 1. 
Numai un minut se scurge 
și, la o acțiune a lui Mu- 
reșan, gazdele obțin o lo
vitură <le pedeapsă pe care 
Drăghici o transformă: 3-—0. 
In miri. 5 putea fi G—0, dar 
lovitura de pedeapsă acor
dată în urma unui ofsaid 
al steliștilor, este ratată. 
Jocul curge frumos. Știin
ța joacă bine, încereînd mă-_ 
rirea avantajului, dar se 
ratează, fie din cauza u- 
rior mici ezitări, fie datori
tă intervențiilor apărării 
echipei Steaua. Așa a fost 
în min. 7 — Bezărău ra
tează o- lovitură de picior, 
min. 26 — tandemul Sava
— Medragoniu este oprit 
greu la numai 10 m de te
renul de țintă, min. 27 și 
28 — lovituri de pedeapsă 
irosite. „Ratările — spune 
o vorbă sportivă — se răz
bună". In min. 34 Fuicu, 
speculează o ezitare a li
niei de treisferturi a Știin
ței și... 3—4. Codoi ratează 
transformarea.

Repriza a ,II-a. Lovitură 
de pedeapsă pentru Știin
ța în min. 46, de la peste

In urma fazei județene, 
desfășurată la Deva, șapte 
spprtive judoka de la AS 
Jiul Petrila s-au calificat 
la etapa de zonă a con- 

. cursului republican denii- 
niri senioare.

Secția de judo feminin 
de la Jiul Petrila și-a în
ceput mai intens activita
tea din luna martie a.c. 
sub conducerea tehnică a 
profesorului Ioan Cordea.

Prin grija conducerii în
treprinderii și a asociației 
sportive, secția de . judo 
dispune de o sală de pre
gătire cu saltele, echipa
ment, precum și ■ fonduri

45 m. Bezărău transformă, 
întoreînd din nou tabela 
de marcaj r 6—4. Urmează 
o fază de toată: frumusețea. 
Palamariu trimite în tușă, 
la numai 5 mile butul Ste
lei. Sușinschi prinde, în 
urma tușei și eseul îi îneu- 
nuriează efortul : 10—4

Trec doar două minute ' 
și, dintr-o lovitură de pe
deapsă, Alexandru reduce 
din handicap : 10—7. ' In 
min. 72, pe aceeași parte 
dreaptă, ca Ia primul eseu 
al studenților, tot după o 
tușă, Bonea prinde, pasează 
la Orteleean iar experimen
tatul înhintaș al ; Științei 
pătrunde irezistibil, ’ cu 
toată opoziția .apărării ,ste- 
liste. Un eseu care smulge 
ropote de aplauze și urale: 
14—7. Drăghici ratează 
transformarea. Dacă me
ciul s-ar fi încheiat aici... 
Mai erau 8 minute de joc 
și a urmat o lovitură de 
teatru. Contraatac stclist. 
în min. 74, Fuicu pătrunde 
și... eseu, 14—11.. , Alexan
dru nu greșește transfor
marea : 14—13. Peste încă 
4 minute, Alexandru în
toarce scorul. împotriva 
cursului jocului din lovitu
ră de picior : 14 -16. lri- 
frîngere nemeritată. Dar 
rugby înseamnă și puncte, 
nu numai .spectacol, iar 
meciul durează 80 de lili
pute

A arbitrat, impecabil bri
gada condusă de Gheorghe 
Rășcânu, o partidă : fru-' 
moașă, un spectacol spor
tiv de înalt nivel.

ȘTIINȚA: Sandu, Orte
leean, Petre, Drumea, Su
șinschi, Mure.șan, (Cîorăs. 
cu). Palamariu, Duma. Bo
nea, Bezărău, Chiriăc, Sa
va, Medragoniu, , Catană, 
Drăghici. (Al. HORAȚIU)

pentru participarea în com
petiții. .. ,

Printr-d muncă serioasă 
lă care se adaugă și o se
lecție riguroasă, iată că 
după numai 8 luni rezul
tatele au început să apară.

Iată rezultatele obținu
te la Deva : Irina Balâhăn 
categ. 48 kg, locul I ; Mi
oara Lăcătuș (72) locul I; 
Angela Hoțea (48), locul 
III, Alina Tăriâșeseu (48), 
locul I II; Cristina . Bedea 
(52), locul III; Elisabeta 
lonuț (61), locul III: Clara 
Szabo (66 kg) locul III.

Prof. Ionel GRECU

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

torul echipei) îl deschide 
excelent pe Olaru, centrare 
ca la carte a acestuia și 
vîrful de atac Gîtan se 
remarcă, ridicînd scorul la
3—0. Gazdele domină și; in- 

„ sista în atac, astfel că înCoge
pri-

Meci viu
MINERUL URICANI — 

UTILAJUL PETROȘANI 
5—2. început de meci ex
celent pentru elevii pro
fesorului Irimie, care ata
că chiar din start, dar gaz, 
dele se opun deschiderii 
scorului, portarul 
pare imbatabil. Deci
mele ocazii de deschiderea 
scorului o au oaspeții, dar 
jucătorii din Uricăni își 
amintesc că sîrit gazde și 
în min. 32. Gîtan trimite 
eu capul peste ; .portarul 
oaspete ieșit în întîmpiria- 
re, deschizînd scorul, 1—0 
pentrii gazde. In min. 35 
Ciorîia înscrie spectaculos 
cu capul al doilea gol al 
gazdelor, gol care pece
tluiește scorul primei re
prize.

La reluare gazdele par 
puse pe fapte mări,, astfel 
eă în min. 47 Ciorîia (mo

min. 54 Nagy ridică scorul 
la 4—0, trimițînd specta
culos mingea sub transver-
sală. Uri minut mai tîrziu 
același Nagy înscrie plasat 
al cin.cilea gol pentru gaz
de. Inexplicabil, după a- 
cest gol, gazdele sînt de 
nerecunoscut, acestea au 
o decădere totală,, fapt de 
care profită oaspeții ie
șind la atac curajos și în 
min. 61 Nistor reduce din 
handicap, pentru ca în min. 
74 același Nistor sâ trans
forme o lovitură de pe
deapsă. ’ ~-

llie COANDREȘ

DIVIZIA B3
REZULTATE TEHNICE: Minerul Cavnic - Mu- 

reșul Deva 4—0, CSM Reșița — Strungul Arad 3—0, 
CIL Sighet — Dacia Mec. Orăștie 2—0, FC Maramu
reș — Gloria Bistrița 4—0, UT Arad — Armătura 
Zalău 4‘—1, FC Bihor — Aurul Brad 3—0, AS Paro
șeni Vulcan — St. CFR Cluj-Napoca 4—0, Metalul 

Satu MareBocșa — UNIO Satu Mare 1—0, Olimpia 
— „Poli" Timișoara, amînat.

.Ț/ iȚ ■ CLASAMENT
. 1. Politehnica Timișoara . 11 7 4 0 28—13 1 18

2. UT Arad 12 7 1 4 16—15 15
3. FC Bihor Oradea* 12 7 3 2 22— 6 14
4. FC Maramureș 'l.. 12 6 2 4 21—9 14
5. CSM Reșița 12 6 2

2
4 14—10 ' 14

6. Gloria Bistrița 12 6 4 15—13 14
7. AS Paroșeni Vulcan 12 5 3 4 16—11 13
8. Armătura Zalău 12 5' 2 5: 21—18 12
9. Strungul Arad 15 4 4 4 11—14 12

10. Metalul Bocșa 12 5 1 6 16—17 11
11. CIL Sighet 12 4 3 Ti 14—17 11
12. UNIO Satu Mare 12 4 2 6 10—15 10
13. Olimpia Satu Mare 11 4 2 5 14—19. 10
14. Aurul Brad 12 4 2 6 13—19 10
15; St. CFR Cluj N.Ți ;/ 12 4 2 6 < 12—19 10
16., Minerul Cavnic ' 12 4 1 7 18—19 9
17. Dacia Mec. Orăștie 12 4 1 7 ,16—21 9
18. Mureșul Expl. Deva 12 2 1 9 6—28 5

*) Echipă penalizată cu 3 puncte.
ETAPA VIITOARE, duminică, 16 noiembrie,1,986: 

„Poli" Timișoara — UTA, Steaua CFR Cluj-Napoea
— UN IO Satu Mare, Strungul Arad, r- ĂS Paroșeni, 
Olimpia -Satu Mare — Metalul Bocșa, Gloria Bistrița
— CSM Reșița, Dacia Orăștie — Minerul Cavnîc, 
Aurul Brad — CIL Sighet, Armătura Zalău — FC 
Bihor. Mureșul Expl. Deva — FC Maramureș.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE, etapa a Xl-a : CSM — 

Obilici 3—0, Metalurgistul Cugir ■— Strungul 3—0, 
CFR Simeria — Unirea Ș.M. 2—0, Minerul Șt. Vul
can ■— Minerul Lupeni 0—0, CFRTimisoara — UM 
Timișoara 3—2, Unirea Tomnatic — Victoria Călan 
2—0, Minerul Ghelari — Șoimii Lipova 3—1, Pro-

’) Echipă penalizată cu 1 punct. 
”) Echipă penalizată cu 3 puncte.

greșul Timișoara — CSM Vagonul
, î CLASAMENT

Arad 2—1.

1. Progresul Timișoara 11 8 0 3 21—12 24
2. Unirea S.M. 11 Ți/ 1 3 14— 8 22
3. CFR Timișoara 11 6 1 4 19— 9 19
4. CSM Vagonul Arad 11 5 4 •fo? 18—10 19
5; Minerul Șt. Vulcan 11 6 1 4 16—15 19
6. Șoimii Lipova , 11 6 0 21—18 18
7. Metalurgistul Cugir 11 5 .1 5 19—13 16
8. Minerul Lupeni* 11 5 2 4 16—12 16
9. CI R Simeria 11 5 1 5 18—19 16

10. Unirea Tomnatic 11 5 20—17 15
11 Strungul Chișincu Griș ii 5 6 12—20 15
12. UM Timișoara ii 4 2 "'S' 12—19 14
13. CSM Lugoj ii 4 0 ■■ 7 •- 16—21 12
14. Obilici S. Șîrbesc*’ ii 4 ȚI 6 14—15 10
15. Minerul Ghelari ii 3 1 7 12—25 1016. Victoria Călan ii 2 1 8 8—20 7

ETAPA VIITOARE, a XH-a, duminică. 16 no
iembrie: Strungul — CFR Simeria, UnireațS.M. — 
Progresul Timișoara, Obilici — Șoimii, Minerul Lu
pani — CFR Timișoara, Minerul Știința Vulcan — 
Minerul Ghelari, . Victoria Călan — Metalurgistul 
Cugțr, UM Timișoara, — CSM' Lugoj. CSM Vagonul 
Arad — Unirea Tomnatic.

(■
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Întrevederi româno-irakieneMOSCOVA

“ - 1987

și muncitorești din țările
membre

MOSCOVA 10 (Agerpres) 
— Luni, la Moscova a în
ceput întîlnirea de lucru 
a conducătorilor partide
lor comuniste și muncito
rești din țările membre ale 
CĂER.

La schimbul de păreri 
privind problemele actu
ale ale adîncirii colaboră- 

țărilor 
Todor

rii și conlucrării 
frățești participă:
Jivkov, secretar general al 
C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulga
ria, Gustav. Husak, secre
tar general al C.C. al Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Re
publicii Socialiste Ceho
slovace, Fidel Castro, prim-, 
secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba, 
președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cu
ba, Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania, președinte
le Consiliului de Stat al

ale CAER
Republicii Democrate Ger- 
mane, Jambîn Batmunli, 
secretar general al C.C. 
al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongo
le, Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoreso U- 
nit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului . 
Comunist Român, președin
tele Republicii . Socialiste 
România, Janos Kadar, 
secretar general al Parti
dului Muncitoresc Socia
list Ungar, Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
C.C. al'. Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 

' Truong Chinh, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 

. Comunist din Vietnam, 
președintele Consiliului de 
Stat al. Republicii Socia
liste Vietnam.

Intîlnirea își 
lucrările.

' continuă

socialiste
darea în exploatare de 
noi mine și extinderea u- 
nor unități existente pen
tru extracția cuprului au 
început să funcționeze noi 

_ instalații pentru îmbogă
țirea minereurilor. La ora 
actuală, se subliniază, ci
clul prelucrării cuprului 
este complet și s-au făcut 
pași înainte în prelucrarea 
cromului, în elaborarea de 
noi mărci de oțel.

Din tarile»
Intr-un viitor apropiat, 

zona-de dincolo de Cercul 
polar a lakuției va deveni 
principala bază a industri
ei sovietice a plumbului. 
Se află într-un stadiu final 
construcția combinatului de 
plumb din Deputatski și 
în curînd vor fi livrate 
primele cantități de con
centrat de plumb.

După cum informează 
presa sovietică, pentru a- 
limentarea cu energie elec
trică a combinatului, a 
altor obiective economi- 

. ce din zonă, pe rîul Adî- 
cia va fi construită o hi
drocentrală, care va înlo - 
cui actualele mici unități 
energetice pe bază de 
petrol și gaze, 
nate cu combustibil 
distanțe de mii de 
metri.

Această nouă bază 
getică va permite să 
prevadă sporirea conside- _ ------- ---------- -----
rabilă pînă în anul 2000 gul coastei chineze, 
a producției de plumb a 
combinatului, fără o ex
tindere însemnată a capa
cităților de producție.

In perioada ultimului
plan cincinal albanez,

. sectoarele industriei gre
le au cunoscut ritmuri ri
dicate de dezvoltare, a- 
tenția fiind concentrată — 
după cum relevă agenția 
ATA — în direcția reali
zării ciclului complet de 
prelucrare locală a mate
riilor prime, Paralel cu

pe bază 
, aprovizio- 

de la 
kilo-

ener-

In șirul obiectivelor ma
jore din ’ domeniul tran
sporturilor. ce urmează să 
fie realizate în China în 
perioada următoare prin- 
tr-o importantă concentra
re de resurse financiare și 
materiale, se înscrie și 
artera de navigație mari
timă Nord-Sud.

Agenția China Nouă 
levă că este vorba de 

se linie de navigație 
18 000 kilometri de-a lun-

re- 
p 

de

feui vuuovei u.urc£c, Care 
va porni din Dalian, port 
în nord-est, și va avea ca 
punct final Beihai, în sud. 
Majoritatea porturilor din 
zonă sînt înzestrate cu noi 
facilități. Printre cele mai 
importante lucrări se nu
mără cele din porturile 
Dalian, Qinghuangdao, Xi- 
dati și Lianyungang. ’ In 
plus, se prevede amenaja
rea unor facilități de / a- 
costare de capacitate me- 

• die . și mică de-a lungul 
coastei.

Comunitatea științifică lari). In ultimii zece ani. 
olandeză, sprijinită, de par- ’ ........................ - -
tidele de opoziție, 
zează că o reducere drasti
că a alocațiilor de, fi '•.L’-X* '•

averti-

că a alocațiilor de stat 
pentru universități pune 
serios în pericol nivelul în- 
vățămîntului în Olanda.

Alocațiile de stat prevă
zute pentru învățămîntul 
pe anul școlar 1986—1987 
vor fi, în termeni 
cele mai scăzute din 
rioada postbelică.

Anul acesta, alocațiile 
de stat pentru universități 
vor cunoaște o reducere 
masivă, de 130 milioane de 
guldeni (50 milioane

reali,
pe-

■ Vizita în Irak a delegației U.T.C. condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu.

BAGDAD 10 (Agerpres) — 
Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, al 
C.C. al P.C.R., prim-secre
tar. al C.C. al U.T.C., care 
a efectuat o vizită în Irak 
la invitația Uniunii Națio
nale a Studenților și Ti
neretului din această țară, 
s-a întîlnit cu Taha Yassin 
Ramadhan, membru al 
Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, membru al Con
siliului comandamentului 
revoluției, prim viceprim- 
ininistru, și cu Hassan Aii, 
membru al Comandamentu
lui regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, mem
bru al Consiliului coman
damentului revoluției, pre
ședintele Frontului Națio
nal Progresist.

Cu acest prilej au 
relevate raporturile
prietenie și î colaborare, pe

fost 
de

multiple planuri, existen
te între cele două partide, 
țări și popoare, impulsio
nate în mod hotărîtor prin 
întîlnirile și înțelegerile 
convenite între tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, .pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și Saddam 
Hussein, secretar general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Irak.

In cadrul vizitei . între
prinse în Irak, tovarășul 
Nicu Ceaușescu a avut, 
de asemenea, întrevederi 
cu Anwar Maolood Theban, 
președintele Uniunii - Națio
nale a Studenților și Ti
neretului din ’ ,Irak 
(NUISY), Fattah Moham
med Amin, ministrul tine
retului, și Udai Saddam 
Hussein, președintele Co
mitetului olimpic național 
irakian.

Comitetul Național pen
tru apărarea Păcii din 
Republica Socialistă Româ
nia organizează un nou. 
concurs, pe bază de bule
tine, „Fondul Păcii" — 
1987 cu tema „România — 
Ceausescu în conștiința lu
mii; mesaje de pace, pro
grame de pace".

Prin conținutul său, con
cursul constituie o am
plă acțiune de educare po
litică și patriotică a ma
selor populare din : țara

în perioada decembrie 1986 
— 31 mai 1987.

Buletinele de concurs pot-, 
fi procurate prin comite
tele județene, municipale 
și orășenești pentru apă
rarea păcii, prin întreprin
deri, instituții și așezămin
te culturale de la orașe 
și sate. In Capitală, pot fi 
procurate de la Comitetul 
Municipal București pentru 
Apărarea Păcii, str. Biseri
că Amzei nr. 29, și de la 
comitetele pentruselor populare diri țara’ comitetele pentru apăra- 

noastră și se va desfășura rea păcii ale sectoarelor.
*

FILME

UN CICLON de o inten
sitate deosebită a afectat 
în Ultimele două zile lito
ralul de la Golful Bengal 
din Bangladesh, provocînd 
importante pagube mate
riale. In zona devastată de 
vîntul care sufla cu peste 
120 km pe oră 15' persoa
ne și-au pierdut viața, iar 
alte 1500 au fost rănite, 
relatează agenția United 
Press International. Forța 
vîntului â generat un uri- 
aș val de 3 metri înălțime 
care a „măturat" pur și 
simplu mai multe Ideali
tăți de pe coastă, adaugă 
sursa citată.

ARHEOLOGII au desco
perit în Sierra Nevada, la 
240 km est de San Fran
cisco ceea ce se consideră 
a fi prima locuință con
struită de om pe continen
tul american. După opinia 
specialiștilor, care au a-

nalizat prin metoda radio
carbon rămășițele con
strucției, aceasta a fost re
alizată cu aproximativ 9750 
de ani în urmă. După cum 
afirmă Melinda Peak, spe
cialistă în istoria veche 
a SUA, această descoperi
re vine să adauge noi da
te privind felul de viață 
al locuitorilor din zona 
muntoasă a vestului con
tinentului și, mai ales, să 
arate că migrația locuito
rilor în aceste regiuni s-a 
făcut mult mai devreme 
decît se credea.

CERCETĂTORII specia
lizați în Evul Mediu din 
Munchen au descoperit o 

nouă Versiune în manu
scris a celebrului „Cîntec 
al Nibelungilor", însumînd 
aproape 2 400 de versuri. 
După toate probabilitățile, 
este o copie realizată în 
jurul anului 1650. Lingviș
tii apreciază că evoluția 
versificației acestui poem 

■ medieval a influențat con
siderabil 
tervenite în limba germa
nă de-a lungul întregului 
ev de mijloc.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Spartacus, I-II ; 
Unirea; Stigmatul; Pa- 
rîngul : Căutătorii de aur, 
I-II.

LONEA: Tributul zile
lor cenușii.

VULCAN — Luceafărul: 
Hotel Central.

LUPENI — Cultural s 
Confruntarea, decisivă.

URICANI: Jandarmul 
și extraterestrii..

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Viața economică. 

Pentru recolta anu
lui’ 1987.

Experiența frunta
șilor s-o cunoaștem, 
s-o generalizăm 1 

. 2Q.30 In numele vieții.
Pentru dezarmare și

- pace. ■.
Eseu - documentar. 

20,40 Teatru TV.
„Profesoara"
de Natașa Tanska. 

21,50 Telejurnal.

L O T O
Rezultatele tragerii ,,.L0- 

td-2“ din 9 noiembrie 1986;

64, 47, 37.
Fond de

Extragerea 1: 41, 15,
4, 19.

Extragerea a 2-a: 68,
22, 9, 54.

Extragerea a 3-a: 46,

cîștiguri :
5.71 978 lei, din care 46 806 
lei, report la categoria 1.

TO

.<■

schimbările in-

INCADREAZA :
prin transfer sau repartiție

- un sudor autogen, categoria IH-V. ? 
încadrarea se face în conformitate cu 

prevederile Legii 57/1974 și Legii 12/1971.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii, telefon, 70710.

t-- E m b a r g o u
10 (Agerpres). tre altele, se au în vedere 

un embargo asupra livră
rilor de arme către Siria, 
restricții în privința con
tactelor la nivel înalt cu 
oficialități siriene — rela
tează agenția France Pres- 
se. .’ - ,

—: Miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale 
Pieței comune reuniți în 
capitala Angliei au adop
tat — cu excepția Greciei 
— unele măsuri în ce pri
vește relațiile cu Siria. In-

Cooperativa „Slraja" Lupeni
încadrează direct sau prin transfer

- CONTABIL ȘEF

• OMAR BONGO A FOST REALES pentru al 
treilea mandat de șapte ani în funcția de președinte 
al Republicii Gaborieze, în urma scrutinului de du
minică, în care â “obținut 99,97 din voturi. In comu
nicatul oficial dat-publicității la Libreville se preci
zează că pentru Omar Bongo, candidat din partea 
Partidului Democrație Gabonez, de guverhămînt, au 
fost exprimate 904 039 voturi din cele 904 467 înregis
trate. - . . . .. . --- -.. .

ritate, ce au dus la redu
ceri masive în Ministerul 

cu Invățămîntului.
1 miliard de guldeni (430 '?* „Am fost de două

DIN PRESA STRĂINA

bugetele de învățămînt au 
fost diminuate în total

ori

universitar, muncești ca un 
ești 

afir- 
la 

din

(AGENȚIA REUTER)

milioane de dolari). Din 
.1982, cînd primul ministru 
Ruud Lubbers, și guvernul 
său de centru-dreapta au 
preluat puterea, s-au adop-

do- tat măsuri severe de auste-

condițiile de încadrare :

- absolvenți ai învățămînfului superior e- 
conomic - vechime 7 ani.

- absolvenți ai învâțămîntului mediu, ca
re au îndeplinit funcții economice - vechime 
în specialitate - 11 ani.

Informafii suplimentare se primesc la bi
roul personal-învățămînt al cooperativei, sau 
la telefon 60312-60593.

cadru didactic, dar 
plătit ca un portar’1, 
mă Bart Teulings, de 
Uniunea Studenților 
Olanda.

Planurile de austeritate 
au afectat și fondurile de 
cercetare, determinînd pe 
unii cercetători să se a- 
dreseze corporațiilor parti
culare olandeze pentru 
subvenții. Cu toate con
tractele oferite de acestea, 

i Universitare 
sumbru,

Ke-

înșelați tu <noul program. - 
In timpul facultății nu ne viitorul vieții 

olandeze rămîne 
după opinia lui Van 
menade.

bucurăm de condiții de. în- 
vățămînt adecvate, iar da
că ți se permite, în final, 
să frecventezi un curs post-
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Mica publicitate
AVEM bulbi (ceapă) de sați Radu Iile, Ghiroda- 

gladiole „Oscar". diferite y ( B n 38
mărimi. Răspundem și la .
scrisori (comenzi). Adre- coci 1911, județul Timiș.

ANUNȚ DE FAMILIE

COPIII Nelu, Gheorghe și Lenuța mulțumesc tu
turor celor care prin prezență, flori și compasiune 
au fost alături de noi la încercarea grea suferită 
prin pierderea scumpei noastre mame
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