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in lumina sarcinilor trasate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.

'OO act al voinței poporului român 
de a trăi în pace

Bunul cel mai de
Prin meseria noastră de 

ceferiști, prin obligațiile 
noastre profesionale, tre-. 
buie să avem grijă, ca de . 
ochii din cap, de viața că" 
lătorilor pe care-i transpor
tăm la destinație. Pentru 
noi, bunul cel mai de preț, 
atunci cînd ne aflăm la 
comenzile locomotivelor, 
este_ omul, rodul muncii 
lui, cărora trebuie să le 
asigurăm deplină securita- 
te. : '

De .aceea, înțelegem cu 
atît. mai bine de ce trebu
ie să acționăm cu fermi
tate,. pentru îndepărtarea

pericolului care primej
duiește viața a milioane 
și m i 1 i o a n e de 
oameni de pe planeta 
noastră, însăși existența 
vieții pe Pămînt : perico
lul unui război nuclear, a- 
Iimentat. de cursa înarmă
rilor, atît de apăsătoare, 
nu numai din punct de ve
dere financiar, pentru toa
te popoarele. Iată, de ce, 
împreună cu colegii unei 
ceferiști, sînt alături, din 
toată inima, 1 și susțin ini
țiativele de pace ale Româ
niei socialiste, 
dintelui țării, 
Nicolae Ceaușescu. Iată de

preț
ee, la 23 noiembrie, la 

■referendumul organizat 
pentru consultarea între
gului popor privind redu
cerea armamentului, e- 
fectivelor și cheltuielilor 
militare cu 5 la sută, voi 
.spune un ferm „DA“, con
vins fiind că în felul a- 
cesta exprim voința noas
tră de pace, de liniște, de 
a ne construi o viață ..mai 
bună, de a ridica patria 
noastră pe noi culmi de 
civilizație și progres.

ale preșe- 
tovarășul

Ion SZEKEREȘ, 
mecanic de loi'omotivă. 
Depoul CFR Petroșani

Mladițcle patriei să crească în liniște
Cu vie mîndrie patrioti

că, alături de. întregul po
por, am primit noua ini
țiativă de pace a Români
ei, reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor milita
re — expresie a voinței’u- 
nanime a poporului român 
de a trăi în pace și cola
borare cu toate națiunile 
lumii.

Pentru toți cei care zi de 
zi, de la catedră, ne stră
duim să formăm noi gene
rații care să preia în vi
itor, destinele ~ 
pe drumul edificării, so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și comu
nismului, pacea reprezintă 
condiția fundamentală 
pentru împlinirea muncii

noastre. Invățămintul. ști
ința, cultura înfloresc nu
mai în pace, în liniște, a- 
sigurînd progresul conți-

României, nuu al societății. Numai 
în pace, mlădițele fragede 
care cresc sub îndruma-

Prof. Vasile REPEDE, 
Școala generală nr. 5 

Vulcan

nevii sectorului IV de la 
Lupeni care înregistrează 
în plus 1500 kg pe post 
la productivitatea muncii 
în abataje, sau cele reali
zate de membrii formați- 

7 ilor conduse de Vasile
Florea de la Aninoasa —- 
plus 6,3 tone pe post, ceea 
ce i-a permis să depășeas
că planul, la zi. pe aceas
tă lună cu peste 23 000 to
ne de cărbune și de Cris- 
tea Valache de la Live* 
zeni — plus 2000 kg de 
cărbune pe post. Revenind 
la mina Aninoasa trebuie 
să spunem că, în acest 
an. față de realizările a- 
nului trecut productivita
tea iduncii obținută în a- 
batajele mecanizate a- 
proape s-a dublat.

Prin urmare introdu
cerea și folosirea eficientă, 
intensivă și extensivă a 
mecanizării complexe con
stituie o calc deosebit de 
importantă pentru crește- 
prea productivității mun-

Dorin GIIEȚA

tar a obținut în abataje o 
productivitate cu 2558 kg 
de cărbune pe post mai ma
re decît sarcina planificată, 
în cărbune cu 1685 kg pe 
post, în subteran cu 385 
kg pe post, iar la nivelul 
întregii activități, cu .204 
kg pe post. Aceste pro
ductivități sînt rodul fi
resc al folosirii intensive 
ă complexelor mecanizate 
de către oameni cu înaltă 

. calificare. Un singur exem
plu este edificator în a- 

' i con
dusă de Gavrilă Mesaroș 
a obținut- constant pro- 

23.4
nu 

aba-

La recenta consfătuire de 
lucru, care a avut loc la 
C.C. al P.C.R., în cuvânta
rea rostită, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
sublinia că una dintre cele 
mai importante sarcini ca
re stau, în aceste zile, în 
față colectivelor de mun
că — și bineînțeles a în
treprinderilor minierș ale 
Văii Jiului —- constă în

a 
sarcinilor de plan, la fie
care sortiment și aceasta pe cest sens: formația 
baza unor sporuri însem- ’ ” ’ —
nate ale productivității 

. muncii. Cît de important 
este rolul pe care îl joacă 
în îndeplinirea sarcinilor 
de plan creșterea produc
tivității muncii o demon
strează rezultatele obținu
te de întreprinderi, sec
toare și formații de lucru 
din cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului. Astfel, 
mina Paroșeni, mină care 
și-a îndeplinit, deja, sar
cinile anuale de plan, ex- 
trăgînd numai în această 
lună, la zi, peste 21 000 to
ne de cărbune. suplimen-

(Continuare în pag. a 2-a)

a A

Văii Jiului -— constă 
îndeplinirea integrală

a obținut- constant 
ductivități medii de 
tone pe post, ca să 
mai amintim că, in 
t.ajele mecanizate ale mi
nei Paroșeni s-au atins a- 
devărate recorduri de pro
ductivitate de pînă la 30 
tone de cărbune pe post. 
Că introducerea tehnicii 
moderne, a complexelor 
mecanizate în abataje, și 
dacă sînt folosite eficient, 
conduce la creșterea pro
ductivității muncii o evi
dențiază și rezultatele ob
ținute în acest sens de mi- (Continuare în • ag. a 2-a)

INVAȚAMINTUL POLITICO-IDEOLOGie

in însușirea temeinică si
cadrul procesuluiI*1 

complex al edificării socie
tății socialiste, muncii 
politico-educative de for
mare .și dezvoltare a con
științei revoluționare ii 
revine un rol deosebit. 
Pentru a spori contribuția 
muncii politico-educative, în 
general, și a învățăinîntu- 
lui politico-ideologic, în 
special, la opera de mare 
răspundere de formare a 
omului nou, în spiritul Pro-

Să închidem robinetele risipei!

ideologic al parti- 
sarcinilor și exi- 
formulate 'de to-

N ic o. 1 a e 
măsurile . ela-

BRIGADA CONDUSA DE VASILE FLOREA 
ANINOASA
re, prin folosirea lor la 
parametri maximi, a- 
ceastă brigadă fruntașă 
pe sector și pe mină a 
reușit să: depășească per
manent randamentele 
planificate, în medie cu 
6,3 tone pe post. Ca ur
mare, a acestor înalte rit
muri de producție, orta
cii coordonați de brigadi
erul Vasile Florea — în
tre care se remarcă. Mi
hai Podaru, .Pavel Per- 
dun, Gheorghe _ Cioica. 
Traian Cerna — estimea
ză încheierea lunii noiem
brie cu un plus de peste 
23 000 de tone de cărbu
ne, față de sarcinile pre
văzute de la începutul 
anului. (S.B.)

DE LA I.M.
Minerii din cadrul bri

găzii conduse de VASILE 
FLOREA, din sectorul I 
al I.M. Aninoasa, ău a- 
tins parametrii planului 
pe 11 luni. Succesul este 
rezultatul plusurilor re
alizate lună i de lună, de 
la începutul anului și, 
mai cu seamă, a produc
țiilor record consemnate 
în cursul lui octombrie, 
cînd frontaliștii^ au obți
nut o avansare de mai 
bine de 45 de metri, în 
abatajul dotat cu un 
complex mecanizat SMA 2, 
din stratul 3, blocul II.

Prin buna organizare a 
activității, prin întreți
nerea utilajelor în con
diții optime de cxploata-

Apa, cîtă există, 
gospodărită
Alexandru Todor, director 
al IGCL Petroșani, care 
ne-â însoțit în teren, au 
darul să contureze conclu
zii îngrijorătoare în a- 
ceastă direcție. Astfel, deși 
capacitatea surselor de 
apă a crescut mult în ul
timii ani, la fel ca și lun
gimea, magistralelor — 200 
de kilometri — și a rețelei 
de distribuție (400 km), se 
simte nevoia realizării u- 
nuî studiu de către speci
aliștii Consiliului Națio
nal al Apelor, care să e- 
vidențieze și să valorifice 
potențialul hidrografic al 
municipiului nostru, 
nivelul necesităților, 
apărut stații noi de cap
tate la Sterminos și Lri- 
eani, dtir nu întotdeauna 
consi rnctorii tin pasul cu

Ion VULPE

trebuie bine
Am fost spre izvoarele 

Tăii și Jiețului. Ne-am 
convins că seceta clijtnu- 
iește bazinul hidrografica! 
Văii Jiului. Panglicile li
chide ale rîurilor s-au sub- 
ț:at considerabil.

— Aceeași situație 
tîlnește la barajele 
Braia și Valea de 
Sursele noastre de 
asigură acum doar 
tate din capacitatea
acumulare proiectată. Pî- 
rîul Baleia a secat. Apa 
din Jiul de Vest nu mai 
poate fi folosită la Ter
mocentrala din Paroșeni. 
Sîntem nevoiți să utilizăm 
apa potabilă.

se în
de la 

Pești.
apă 

jumă- 
de

Precizările inginerului

Brigada lui Virgil Dumitrașcu, formație de mineri apreciată în secto
rul VI al I.M. Petrila pentru performantele sale în muneă.

l oto : Ion BARBU

la
Au

(Continuare in pag. a 2-a)

muncă și în societate. Prin 
conținutul învățămîntului 
politico-ideologic șe urmă
rește, cu prioritate, însuși
rea aprofundatei de că
tre comuniști, de către cei- 

I . -î____, a
indicațiilor și orientărilor 
novatoare ale tovarășului 

în--- Nicolae Ceaușescu, a hotă
rârilor de partid .și de stat, 
a legilor țării, a progra- 

dinami- melor speciale și priorita- 
creatoa-
muncii

gramului 
dului, al 
gențelor 
varășul 
Ceaușescu.
borate de recenta ședință 
a Comitetului Politic Exe- lalți oameni ai nfuncii.
cutiv al C.C. al P.C.R. i.și 
propun să confere o nouă 
calitate, superioară, î 
vățămintului politico-ide
ologic, să-i sporească forța 
de mobilizare și 
zarg a energiilor 
re ale oamenilor 
pe măsura obiectivelor com
plexe ale construcției so
cialiste, elaborate de isto
ricul Congres al XIII-lca 
al partidului.

Măsurile referitoare la 
îmbunătățirea organizării 
și desfășurării învățămîn
tului politico-ideologic în 
anul de studiu 1986—1987 

. vizează- ridicarea nivelu
lui de pregătire a cadrelor 
de conducere, a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii, însușirea temei
nică și aplicarea eficientă 
în practică a politicii in
terne și externe a parti
dului și statului nostru, 
creșterea spiritului , revp- 
luționar, întărihea exigen
ței, a combativității și res- 

: ponsabilității cadrelor de 
partid și de stat, a- fiecă
rui om la locul său de

re adoptate pentru fiecare 
domeniu de activitate pri
vind modernizarea proce
selor.. de producție , și îm? 
bunătățirea organizării 
'muncii, creșterea contri
buției celor ce muncesc la 
înfăptuirea sarcinilor mari 
ce revin Văii Jiului în a 
cest an și pe întregul cin
cinal în toate sferele vie
ții economico-sociale. Prin 
legarea mai strlnsă a în
vățămîntului polii ieo-ide - 
ologic, a întregii 
de propagandă de 
nile și problemele 
crete ale fiecărui colectiv 
trebuie să sporească efici-

Gheorglie SACALUȘ, 
directorul Cabinetului mu
nicipal de partid pentru 
activitatea ideologică și 

poli tico-educati vă

munci 
sârci- 
con-

(Continuare în pag. a 2-a)în pag. a 3-a
SCHIMB

Ieri a avut loc un 
schimb de experiență în 
domeniul propagandei nu
ll io-vizuale, manifestare 
la care au participat res
ponsabili ai gazetelor de 
perete, ai stațiilor de ra
dioamplificare din între
prinderile miniere ale Văii 
Jiului, activiști de partid 
și ai organizațiilor 
tineret. Organizată 
Comitetul municipal de 
partid, această acțiune; 
a cuprins vizitarea ,cabi
netelor de informare-do- 
cuinentarc, a gazetelor de 
perete din întreprinderi

de 
de

DE EXPERIENȚĂ
le miniere Eivezeni 
Petrila. Avînd și un 
racter de instruire me
todică, prin prezentarea 
unor emisiuni ale stației 
de radioamplificare de 
la I.M. Petrila, schimbul 
de experiență a prilejuit, 
și o întîlnire cu minerul 
șef de b r i g a d ă 
Ștefan Alba, urmată de 
dezbateri vii. formulîn- 
dfl-se ■ propuneri și, idei 
noi care să contribuie la 
realizarea unei susținute 
a bfic ; nte i tiv itdți le 
influențare care să iaib:i‘‘

Șl
ca

audieni i la mineri, 
.masele de oameni 
muncii, pnntro unpLca 
re permanentă în proble
matica politică, economi
că, socială, educativă din 
întreprinderi și instituții. 
In cadrul schimbului de 
experiență a avut. 
consfătuirea cu- 
„Rolul propagandei 
ale si al stațiiloi 
dioamplificai e în 
zarea 
meni
■zarea

loe 
tema 
vizu- 

de ra-
tuobill- 

eolectivelor de 6a- 
ăi m unci i! 1 a. . ițea li - 
ai cit Itn le , ția i"

T. SPATARU
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MANIFESTĂRI ARTISTICE DE CALITATE
Vineri, sîhîbătă și du

minică, au avut loc încă 
trei spectacole literar-mu- 
zicale în cadrul etapei o- 
rășenești a Festivalului na
țional „Cîntarea Români
ei".

La Uricani, pe scena 
clubului muncitoresc au 
intrat vineri în concurs,, 
corul mixt, dirijat de prof. 
Elisabeta Bejan, brigada ar
tistică a clubului I.M. Uri- 
câni, formațiile de teatru 
scurt, teatru într-un act, 
recitatori, creatori de
costume populare, monta
jul literar-muzical. In
ansamblu, prezența în con
curs a artiștilor amatori 
din Uricani a fost superi
oară ediției trecute. Au 
fost prezente pe scenă do
uă formații nou înființate, , 
cele de teatru, formații ca
re au prezentat piesele 
„Idee" de P. Bărbuleseu și 
„Căldură mare" după I.L. . 
Caragiale. Interpreții . au 
dovedit reale posibilități 

artistice. Bine s-a prezen
tat montajul literar-muzi
cal. In ceea ce privește co
rul, aici se impune înnoi
rea repertoriului. In ca

zul brigăzii artistice se ce
re îmbogățirea textului în 
context cu tematica abor
dată.

Sîmbătă, ia Petrila, au 
intrat în concurs formația 
de teatru pentru copii, 
eu piesa „Aventurile celor 
trei iepurași" de G. Ne- 
graru, formația de satiră 
și Umor, cu textul „Nu 
vreau să spun..’, dar zic" 
— tie același autor, trio-ul

satiric „Să fim sobri", în 
fapt Monica și George Ne- 
graru la care s-a adăugat 
Simion* Pop,, formația de 
teatru a clubului I.M. 
Petrila, precum și brigada 
artistică a clubului I.M. 
Lonea. Juriul a apreciat 
pozitiv prezența clubului 
I.M. Petrila, colectivul ar-

un 
al

Sporirea continuă a productivității muncii
(Urmare din pag. I)

Festivalul național 
„Cîntarea României" 

— Etapa orășenească —

tiștilor amatori ai acestui 
așezămînt de cultură, dis- 
punînd de posibilități cer
te de a realiza spectacole 
antrenante,' originale. Am 
remarcat pasiunea pe care 
interpreții clubului o pun 
în fiecare moment, scenic, 
făcînd adevărată risipă 
de talent.

Din păcate, brigada ar
tistică a clubului I.M. 
Lonea nu a evoluat la ni
velul așteptat. Textul cere 
retușuri, iar de fluiditatea 
momentului de brigadă, ce 
să mai vorbim. Clubul I.M. 

din
se

Lonea s-a prezentat 
nou neconcludent. Ce 
întîmplă ?

Duminică, la Vulcan, 
tru coruri, un duet și 
cvartet, două formații 
cale camerale,

•literar, șase brigăzi artis
tice și un grup satiric — 
formații aparținînd tutu
ror unităților economice 
din oraș — au . evoluat cu 
aplomb și dăruire.

pă
un

vo- 
montajul

de altfel, pînă acum, sin
gura localitate unde toate 
întreprinderile au prezen
tat formații proprii.

S-au prezentat la 
bun nivel corul mixt
clubului și corul bărbă- 

' tesc al Uzinei de echipa
ment hidraulic, dirijate de 
prof. Vasile Repede și co- . 
rul feminin al sindicatului 
învățămînt dirijat de Attila 
Fullop. Bine a evoluat 
grupul coral în limba ma
ghiară, duetul și cvarte
tul înscrise 
muzică cultă.

Montajul, 
cal, intitulat 
tinerețe" impune o muncă 
susținută, , continuă, pen
tru finalizarea artistică.

Au plăcut prin ținută și 
text, brigăzile 1 artistice 
„Lecții și corecții la... Con
fecții" a I.C. Vulcan, „Di
verse" a U.E. Paroșeni, 
„Preparate la Corcești**, a 
Uzinei de preparare a căr
bunelui, „Cadențe șl ca
rențe" a U.E.H. Vulcan, 
„Controlăm și depistăm" 
a I.M. Paroșeni. Grupul 
satiric al TCSM Vulcan și 
brigada clubului I.M. Vul
can, „Audiențe, audiențe** 
au retușuri de făcut.

In ansamblu, la Vulcan 
s-a cunoscut că, în desfă- 

' șurarea concursului artiș--' 
tii amatori și factorii or
ganizatorici s-au implicat 
pe deplin, rezultînd fi
resc, un spectacol de cali
tate.

la categoria

literar-muzi-
„Eterna țării

cii și, implicit, a produc
ției de cărbune extras.

Dar nu peste tot condiți
ile geotectonice au fost 
favorabile introducerii me
canizării complexe și 
tunci conducerile 
inginerești 
soluții, noi 
exploatare 
care, să conducă la' crește
rea productivității mun
cii. Una dintre acestea — 

• și care, dovedindu-și efi
ciența, s-a extins rapid la 
numeroase întreprinderi 
miniere — o constituie a- 
batajele susținute cu ta
van de rezistență, metodă 
adaptată de fiecare for
mație și întreprindere con
dițiilor specifice de zăcă
mînt. Mina Lonea este una 
dintre întreprinderile mi
niere care aplică cu mult 
succes această nouă teh
nologie. Dacă în 1985, la 
această mină se extrăgea 
doar 30 la sută din tota
lul producției din abataje 
cu tavan de rezistență, în 
1985 producția a crescut la 
55 la sută, urmînd ca în 
1987 să ajungă la 70 la 
sută. Această dinamică a

a-
tehnico- 

au căutat noi 
metode de 
și tehnologii

l

Noua preparație din 
Uricani — un șantier 
apropiat de numărătoa
rea inversă.

Mlădițele patriei să
(Urmare din pag. I)

crească în liniște

rea noastră, copiii, se vor . 
putea afirma plenar ca 
viitori cetățeni, oameni ai 
muncii de nădejde.

De aceea, eUvîntul „DA" 
pe care îl vom rosti cu 
prilejul apropiatului refe
rendum este, în fapt, ex
presia aprobării depline 
de către întregul popor a 
politicii externe , a partidu
lui și statului nostru, con
dusă cu clarviziune de se-

cretartil general al parti
dului, tovarășul Nicol ae 
Ceaușescu. Vom spune un 
„DA" hotărit în cadrul 
referendumului de la 23 
noiembrie cu convingerea 
că acest cuvînt reprezin
tă voința națiunii româ
ne de a trăi in pace, în 
liniște, intr-un climat de 
colaborare și securitate cu 
toate popoarele, pentru a 
ridica prin muncă Româ
nia pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

(Urmare din pag 0

ehța" educativă a tuturor 
acțiunilor organizate, for- 

. țațele mobilizare a oame
nilor muncii la îndeplini
rea exemplară a politicii 
partidului, a sarcinilor ce 
revin colectivelor de mun
că în actualul plan cinci
nal.

Pregătirea politico-ide- 
•- «logică se va organiza și 

desfășura într-un sistem u- 
nitar, cuprinzînd cadrele 
de conducere și activul de 
partid în forme diferenți
ate. precum și: pe ceilalți 
comuniști și oameni ai 
muncii, urmărind sudarea 
organică . a pregătirii 
«logice a acestora cu 
blemele nou apărute, 
cerințele formulate 
conducerea partidului, 
strînsă legătură cu specifi
cul activității fiecărui 
colectiv sau loc de muncă, 
cu preocupările curente 
ale cursanților. Invăță- 
inîntul politico-ideologic se 
va desfășura lunar, pe 
cursuri și se va încheia 
prin două convorbiri re- . 
eapitulative. In toate

ide- 
p ro

cii 
de 
în

• fost determinată de creș
terea productivității mun
cii cu două tone pe post, 
în condițiile aplicării teh
nologiei de lucru cu ta
van de rezistență, compa
rativ cu abatajele clasice. 
Rezultate deosebite au ob
ținut folosind aceste teh
nologii și minerii sectoru
lui I de la Lupeni — sec
tor care și-â îndeplinit îna
inte de termen sarcinile 
de plan pe 11 luni — și 
anume o depășire a pro- lor existente. Elocvente în 

acest sens sînt rezultatele 
pe întreprinderilor

. . ' ! Paroșeni, Lupeni,
kg de cărbune pe Cîmpu lui Neag, 
înregistrînd-o și mi- sarcinile de plan

tot fluxul de producție șî 
nu numai la fronturile di
rect productive, îmbunătă
țirea stării 
pregătirea și 
rea profesională a 
naiului muncitor.
unde aceste căi de spori-, 
re 
cii 
ga 
le 
ra
lor depuse, a preocupări-

de disciplină, 
perfecționa- 

perso- 
Acolo

mur..a productivității 
sînt privite cu întrea- 
răspundere, rezultate- 
obținute sînt pe măsu- 
așteptărilor, a eforturi-

cu aproape
kg de cărbune

ductivitătii 
1500 L„ 
post, aceeași depășire, de 
1500 ' ‘ '
post, _ . . ... . . ________ _  1...
perii din brigada condusă cu productivități 
de Gheorghe Păduraru de 
la sectorul III al minei
Vulcan,

Deci, folosirea unor noi 
tehnologii de lucru, adec
vate condițiilor specifice 
de zăcămînt, chiar și atunci 
cînd nu poate fi introdu
să mecanizarea, 
în mod constant la spo
ruri de productivitate.

In marea acțiune de 
creștere a productivității 
muncii, locuri importante 
ocupă respectarea tehno
logiilor de lucru, buna or
ganizare a activității pe

conduce

Apa, bine
(Urmare din pag. IJ

miniere 
Lonea și 
toate cu 
depășite, 
superi- 

Sînt re- 
să 
Și,

oare prevederilor, 
zultate care ar trebui 
constituie un exemplu 
totodată, un imbold pentru 
celelalte, întreprinderi, 
sectoare și formații 
de lucru, la acțiuni tot 
mai susținute, mai eficien
te care să conducă la spo
rirea productivității mun
cii și, pe această bază, la 
creșterea producției de. 
cărbune extras, la îndepli
nirea Integrală și ritmică 
a sarcinilor de plan, co
mandament major al a- 
cestui sfîrșit de an.

H. ALEXANDRESUU
Foto : Al. TĂTAR

planificarea realizării o- 
biectivelor IGCL.

— Construcția rezervo
rului de la Petrila, care ar, 
trebui să asigure o distri
buție mai bună a apei po
tabile și un echilibru 
presiunii, menționează 
mărul orașului David 
vrilă, este tărăgănată 
doi ani.

— La Petroșani, intervi- 
discuție directorul 

con- 
pus, 

con- 
re-

al 
pri- 
Ga- 

de

ne în
IGCL, Antrepriza de 
strucții montaj nu a 
după cinci ani de... 
strucție. în funcțiune 
zervorul de la Cătănești, a- 
tît de necesar platformei 
industriale Livezeni.

In anul viitor se 
finaliza lucrările de ex
tindere și dublare a capa-

vor

ganizațiile de partid, de 
masă și obștești. se vor re
aliza 12 activități (10 dez
bateri și două convorbiri 
recapitulative). Activi
tatea este- structurată pe 
două direcții de acțiune 
bine definite. Pe de o 
parte, ținîndu-se seama, în

Ceaușescu, a hotărîrilor de 
partid și legilor țării. Invă- 
țămîntul politico-ideologic 
se va desfășura lunar, în 
cursuri la nivelul organi
zațiilor de partid, pe ba
za tematicii adoptate pe 
domenii de activitate. Pen-

ficul și sarcinile fiecărei 
organizații de masă și 
obștești. Membrii organi
zațiilor democrației și 
nitățiî socialiste 
drați în -activități 
mico-șociale vor
prinși în cursuri organizate 
pe cartiere și sate.

u-
neînca- 

eeono- 
fi cu-

ÎNVĂȚĂ MINT UI POLITICO-IDEOLOGIC
etapa actuală, de. necesi
tatea perfecționării con
ducerii vieții economico- 
sociale și fundamentarea 
științifică a acesteia, abso- 

toate cadra
și âc- 

și de 
din întreaga sțructu- 
aparatului de partid

lut
le de conducere 

, tiviștii de partid
stat, 
ră a
și de stat, vor ■ frecventa 
cursuri lunare, organizate 
la diferite niveluri, în ca
drul cărora vor fi susți
nute expuneri și referate 
urmate de dezbateri, de 
schimburi de experiență.

O atenție deosebită se va 
acorda seminarizării ex-
punerilor . și cuvîntărilor 
tovarășului N i c o 1 a e

tru' cei primiți de curînd 
în partid, precum, și pen
tru oameni ai muncii care 
se pregătesc în vederea in
trării în partid se organi
zează cursuri anuale de 
studiere a Stătutului PCR. 
a principiilor și metode
lor fnuncii de partid, a 
răspunderilor care revin 
membrilor de partid în a- 
plicarea fermă în viață și 
în muncă a hotărîrilor și 
a legilor țării. Membrii 
de sindicat, UTC' și ai 
ODUS vor fi cuprinși în 
cursuri constituite pe or
ganizații UTC, grupe sin
dicale, formații de lucru, 
tematica acestora fiind sta
bilită în funcție de speci-

MODERNIZARE. In săp. 
tămîna recent încheiată 
zona centrului vechi al 
orașului Lupeni a cunos
cut o vie animație, eXe- 
cutîndu-se ultimele retu
șuri .la intersecția din fața 
consiliului popular. Cu a- 
cest prilej au fost întreprin
se acțiuni de gospodărire 
Ia care au participat ele
vii școlilor generale și li
ceelor din localitate. (A.T )

cipat sîmbătă la 
acțiune de muncă patrio
tică. Harnicii școlari au 
curățat spații verzi, alei 
din zonele celor două sedii 
ale școlii, au efectuat lu
crări de întreținere, și cu
rățenie în incintele uni
tății. (Al,II.)

anta
eității Stației de captare 
Valea de Pești, de unde va 
porni o nouă magistrală 
spre Petroșani. Pe șantie
rul stației de captare Jieț, 
deși unele lucrări sînt în- 
tîrziate, se simte totuși o 
înviorare a activității. Si
tuația este clară deci. Apa, 
cîtă există, trebuie gospo
dărită cui chibzuință, 
înlăturîndu-se toate posi
bilitățile de risipă. Un 
exemplu concret în acest 
sens îl oferă lucrătorii sta
ției de captare* Taia.

— Vom mai face o priză 
și un baraj de arocamen- 
te, ne relatează loan Jur- 
că, șeful stației, qoleetînd 
astfel toată apa din Cheile 
Tăii. Vom montă două 
pompe. Concomitent am 
luat măsuri să remediem 
defecțiunile care afectea
ză magistrala, vom cîștiga 
un debit de 80 litri pe 
secundă.

O mare cantitate de apă 
potabilă se consumă în 
scopuri industriale. Ni se 
oferă exemple. Construc
torii toarnă betoane eu... 
apă potabilă, compresoa- 
reie minelor Petrila, Lonea, 
Valea de Brazi, Livezeni, 
Uricani, etc funcționează, 
tot cu apă potabilă folosi
tă pentru răcire. Prevede
rile legale sînt clare, 
tru nevoi industriale, 
treprinderile trebuie 
asigure surse proprii.

— întreruperile în

lunar de către comitete
le de partid municipal, de 
la orașe și comune. In ve
derea poului an de studiu 
s-a asigurat pregătirea 
propagandiștilor in cursul 
acestei luni. Punctele de 
documentare - politico-ide- 
ologică din întreprinderi șt 
instituții vor asigura in
formarea cît mai operati
va a propagandiștilor și 
cursanților în legătură cu 
problemele economice și 
de organizare a muncii din 
unitățile respective, cu ac
tivitatea internă și exter
nă a partidului și statului 
nostru, inițiind consulta
ții și răspunsuri la între
bări 
pentru 
muncii 
mîntul

Prin 
organizațiile de partid vor 
conferi o nouă calitate, su- 

", învățământului 
politico-ideologic, spori n- 
du-i forța de mobilizare

... ;și: dinamizare a energiei co
muniștilor, a tuturor oa
menilor muncii în înfăp-

In actualul an de pre
gătire, în cadrul învăță- 
mintului de partid din Va
lea-Jiului funcționează 831 
cercuri și cursuri, care cu
prind 27 283 de cursanți ; 
cele 956 de cercuri și 
cursiiri organizate de sin
dicate și ODUS sînt frec
ventate de peste 31000 de 
oameni ai muncii, iar în 
cele 769 de cursuri ale în- 
vățămîntului politic UTC perioară,. 
sînt cuprinși 25 000 de ti
neri. Avem, totodată, 
cursuri organizate pe car
tiere pentru cei neîncadrați 
în.' producție, 
propagandiștilor se face tuirea politicii partidului.

pentru comuniști, 
ceilalți oameni ăi 
incluși în învăță- 

politico-ideologic. 
măsurile adoptate,

Pregătirea

pen- 
în- 

să-și

ali
mentare, datorită condi
țiilor de secetă prelungi
tă duc la „stocarea** apei 
în căzi, butoaie, damigene, 
lighene etc; în fond 
face risipă, întrucît, 
revine apa, aceste 
sînt golite. Fiecare asocia
ție de locatari. fiecare 
gospodar, sugerează direc
torul IGCL Petroșani, tre
buie să ia măsuri pentru 
buna funcționare a insta
lațiilor tehnico-sanitare, să 
fie stopate astfel toate 
căile risipei.

Asupra acestui aspect 
vom reveni.

se 
cînd 
vase

BRIGADIERU
LUI. La mina Uricani s-a 
desfășurat tradiționala zi 
consacrată minerilor șefi 
de formații din abatajele 
și lucrările miniere din 
subteran. Actuala întru- 
nire a brigadierilor a fost 

I .consacrată, exigențelor ul- 
I liniuluiț trimestru și, mai 
I ales în ceea ce privește 
I pregătirea temeinică a pro- 
I iducției anului viilor. (I.D.) 1 din Petroșani aii parti- proprii ale clubului, parti- (T.A.J

o amplă cipante la ediția a VI-a a 
Festivalului național „Cîn- 

. tarea. României". (Al.II.)

^REALIZĂRI. Zilnic, u- 
nitatea de producție și des
facere — Centrul de răco
ritoare Vulcan — livrează 
consumatorilor produse de 
calitate. Intre acestea — 
răcoritoare obținute . 
sucuri naturale : de 
mîie, zmeură, portocale și 
struguri. Produsele sînt o 
carte de vizită ce onorea
ză colectivul de muncă 

Anton Kardos.

SPECT ACOL. Sîmbătă, 
la clubul I.M. Petrila va 
avea loc un atractiv spec
tacol pentru fruntașii In

MUNCA PATRIOTICA, producție. Vor fi prezente 
Elevii Școlii generale nr. pe scenă formații artistice condus de

din
Ia

CINEMATECA. In ca
drul proiecțiilor de cine
matecă, pasionații pentru 
cea de-a șaptea artă, pot 
viziona, pe ecranul cine
matografului 7 Noiembrie 
din Petroșani, filmul „Fer
ma lui Cameron**, 
duet ie americană, 
la este rulată pe 
azi, iar spectatorii 
întîlni cu stele de
mărime ale cinematogra
fiei — Robert Taylor, Ava 
Gardner, Anthony Quinn.

o pro- 
Pelicu- 

ecrăn 
sc vor 
primă

sugestie pe adresa A

J I
K
I

I
I

I
I

o
AUTL. Pentru buna infor-- 
mare a turiștilor, a celor 
care vin în Petroșani pen
tru prima dată, propunem, 
celor ce răspund de tran
sportul în comun, să mon
teze în gară sau în Piața 
Victoriei un panou cu tra
seele autobuzelor și orele 
de plecare. (Al.II.)

Rubrică realizată de 
D. GftETA

SUGESTIE. Revenim cu
vo
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Comportări contradictorii ta nivelul 8UG8Y, DIVIZIA A

eșaloanelor prim și secund
Dăruire totală a jucătorilor noștri

Previzibilă din start, di
ficultatea partidei 
Craiova, angrenînd 
formații în derivă, avea 
să se confirme. Dacă Jiul 
venea după o perioadă de 
întrerupere, ce a urmat 
unei victorii tonice în 
partida cu studenții din 
Regie, gazdele de pe sta
dionul central din Craio-* 
va așteptau partida de du
minică cu dorința decla
rată de a mai îmbunătăți 
situația lor precară din 
clasament, după ieșirea 
pe... ușa din dos din actu
ala ediție a Cupei UEFA.

Așa cum se știe, Univer
sitatea a înscris un gol în 
minutul 14 (prin „tunarul" 
IrimesCU), a mai ratat 
cîteva ocazii, dar și Jiul 
ar fi avut șansa de a-și 
materializa speranțele. N-a 
fost așa, deși, din minu
tul 50 craiovenii au jucat 
în 10 oameni, 
noștri, avîndu-1

de la 
două

Jucătorii 
acum ca

antrenor pe Petre 
mir, au pierdut un 
care putea foarte bine 
însemne un meci nul.

Partida de duminică

Drago- 
meci 

să

a
demonstrat însă că lucru-

FOTBAL

rile par să se îndrepte și 
așteptăm confirmarea, mîi- 
ne după-amiază, pe stadio
nul Giulești, unde jucăto
rii Jiului vor întîlni for
mația rapidistă. Suporterii 
așteaptă o mobilizare ma
ximă a jucătorilor în drep
tunghiul verde, avînd în
credere în șansele băieților 
noștri I

Și în eșalonul secund, 
etapa de duminică ne-a 
adus o surpriză neplăcută. 
La Arad, cu formația 
„Strungul", jucătorii din 
Paroșeni au fost întrecuți 
la un scor mare — mai

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Corvinul — Dinamo 

3-—5, Flacăra Moreni — FCM Brașov 0—1,. FC Ar
geș — FC Olt 0—0, Oțelul Galați — Gloria Buzău 
1—0, Petrolul’ — „U" Cluj-Napoca 1—0, Steaua — 
SG Bacău 4—1, Sportul studențesc — Rapid 7—2, 
Universitatea Craiova — Jiul 1—0, Victoria Bucu-

(miercuri,

rești — Chimia Rm. Vîlcea 3—2,
CLASAMENTUL

1. Steaua 11 10 1 0 29—4 21
2. Dinamo 10 7 3 0 35—8 17
3. Petrolul 12 5 4 3 13—8 14
4. FC Argeș ■ 12 6 2 4 13— 9 14
5. Victoria 12 6 2 4 17—13 14
6. FC Olt 11 6 2 3 12— 9 14
7. Sportul studențesc 11 5 2 4 21—11 12
8. FCM Brașov 12 6 0 6 11—14 12
9. SC Bacău 12 5 2 5 16—20 12

10. Oțelul Galați 12 3 5 4 11—10 11
11. Universitatea Craiova 11 3 4 4 10—11 10
12. Corvinul 12 4 2 6 18—20 10
13. Rapid 12 4 2 6 .12—23 10
14. „U" Cluj-Nappca 12 4 1 7 .12—15 9
15. Chimia Rm. Vîlcea 12 4 1 ir 18—26 9
16. Gloria Buzău 12 4 0 8 ll-^-24 8
17. Flacăra Moreni 12 3 1 8 8—23 7
18. Jiul 12 2 2 8 9—19 6

mult decât alarmant 1 A- 
cest 0—5 demonstrează lip
să de mobilizare și de se
riozitate din partea com
ponențelor echipei, în par
tida de tristă lamîntire 
din etapa a XlI-a.

Desigur, se poate invoca 
forma de excepție a gaz
delor, dar, chiar și în a- 
cest caz, mai rămîn semne 
de întrebare asupra modu
lui cum au evoluat în 
teren jucătorii antrenați 
de prof. Tiberiu Benea și 
Cornel Sălăgean. După o 
comportare peste aștep
tări în campionat, urmată 
de o calificare spectacu
loasă în „Cupa României", 
dovadă că echipa este com
petitivă, vane acest „duș 
rece", această înfrîngere 
penibilă. Este adevărat, 
doar o partidă, pierdută 
(la scor, e drept, și în 
deplasare), dar e mai bine 
să tragem acUm Un sem
nal de alarmă pentru ca 
formația din Paroșeni să 
revină pe linia bunelor 
evoluții.

Partida pe care o vor 
susține jucătorii din Paro
șeni în etapa viitoare, a- 
casă, cu Gloria Bistrița, 
poate și trebuie să de
monstreze că la Arad a 
fost un accident nedorit.

RULMENTUL BI RE AD 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 
6—15 (3—6). Victorie I Ști
ința a confirmat cele 72 
de minute excelente din 
meciul cu Steaua, 
sportivă ascendentă în ca
re se află. Ortelecan, Dru- 
mea, Sușînschi, Petre, San
du, Drăghici, Bonea, Be
zărău și ceilalți s-au în
tors cu trei puncte din de
plasarea lor la Bîrlad. 
15—6 e un scor care nU 
cere prea multe comenta
rii. Stăm de vorbă cu 
Mircea Ortelecan și Gheor- 
ghe Pop, antrenorii echipei 
studenților.

— Cum a fost meciul ?
— Gheorghe Pop: Intîl- 

nire de mare luptă, cu 
angajare totală din partea 
celor două echipe.

Mircea Ortelecan : 
Un meci frumos, deschis, 
în care jucătorii s-au dă-

ruit rugby-ului pînă la 
ultima picătură de energie.

— Un film a! partidei ? '
— M.O.: Mai întîi un 

cuvânt despre teren: i< 
forma O bază sportivă perl 

pentru rugby.
G.P.: După o tușă 

bîrlădenilor, în min. 
Palamariu plachează, 
inează un mol deschis, 
Ionul ajunge ___ ____
și, după obiceiul iui bun, 
jucătorul nostru, din lovi
tură de picior, ne aduce 
în avantaj.

M-O.: In min. 19, din 
lovitură de pedeapsă, am 
fost egalați. Tot din lovi
tură de pedeapsă Beză
rău ne readuce avantajul 
de trei puncte. Era min. 
39, și pînă Ia paUză nimic 
deosebit.

— In repriza a II-a ?
G.P. Ratarea de cîțiva 

centimetri a lui Bezărău — 
o lovitură de pedeapsă a-

cordată în min. 47 anunța 
hotărârea Științei de a ju
ca la victorie. In min. 50, 
după două grămezi ordo
nate la 5 m de terenul de 
țintă al Rulmentului, Or- 
teleean prinde, îl deschide 

a ideal pe Larie șl „aripa" 
4,- noastră plonjează peste 2 

ur- 
ba- 

la Bezărău

m în terenul de țintă. E- 
seu superb, transformat de 
Bezărău : 3—12.

M.O.: Meciul părea ju
cat, dar n-am vrut să se 
repete istoria din partida 
cu Steaua. Ne-am mobili
zat și va fi 3—15 cînd Be
zărău, din lovitură de pe
deapsă. ne va . mai aduce 3 

- puncte, în min. 75.
G.P. In min. 78, gazdele, 

tot din lovitură de pe
deapsă, reduc din scor : 
6—15. A arbitrat excelent 
Mircea Vătui din Bucu
rești.

Interviu realizat de 
IL ALEXANDRESCU

FOTBAL, DIVIZIA C

Gazdele
-MINERUL LUPENI — 

CFR TIMIȘOARA 4—0 
(1—0). Excelentă presta
ția de duminică a forma
ției antrenată de Romulus 
Leca și Constantin Co- 
troază. Avînd în formația 
feroviară de pe Bega, un 
adversar redutabil, gaz- . 
dele au jucat prudent în
că din primele minute.

19 noiembrie):
FCM Brașov —

ETAPA VIITOARE
Chimia — Petrolul, Rapid — Jiul,
Sportul studențesc, Victoria București — Universi
tatea Craiova, Gloria Buzău — Flacăra Moreni, Di
namo — Oțelul Galați, FC Olt — Corvinul, SC Ba
cău — FC Argeș, ,,U“ Cluj-Napoca — Steaua.

DIVIZIA B 3
REZU LTATE TEHNICE : ,Poli“ Timișoara —

UNIO Satu Ma- 
— AS Paroșeni Vulcan 5—0, 
Metalul Bocșa 3—fi. Gloria 

CSM Reșița 3—1, Dacia Mec. Orăștie — 
CIL Sighet 

Mureșul

UTA 4—2, Steaua CFR Cluj-N.” 
re 0—0, Strungul Arad 
Olimpia Satu Mare — 
Bistrița ~
Minerul Cavnic 4—2, Aurul Brad — 
5—0, Armătura Zalău — FC Bihor 0 
Expl. Deva — FC Maramureș 2—0.

Alexandru TATAR

DIVIZIA C 8

Șutul înșelător al lui Colceag, de Ia Minerul, 
îl învinge pentru întîia oară pe portarul timișorean.

Foto: Claudiu BURILEANU

la turația maximă
Acest lucru explică iși 

faptul că primul șut la 
poarta oaspeților îl con
semnăm în minutul 8. A- 
cest șut avea să aducă 
însă, neașteptat, și primul 
gol: la o minge trimisă de 
la centrul . terenului de 
Voicu, Colceag o preia și, 
de la limita careului de 
86 metri, șutează cu efect; 
portarul alunecă și pri
vește — neputincios — 
traiectoria (fatală) a balo
nului, 1—0. Pînă la pauză, 
deși jocul este alert și 
bogat în faze .spectaculoa
se, scorul nu se schimbă, 
deși, pe contraatac, timi- 
șoren ii au cîteva mari oca
zii. In min. 16 pătrunde
rea lui Banu nu este urma
tă de un șut plasat, deși 

. se afla la 8 m de poartă, 
7 pentru ca în minutul 40.

după o ratare a lui Col- 
ceg (în excelentă dispozi
ție de joc în... repriza a 
Il-a), centrarea perfectă 
a lui Csizmariu să fie 

—ratată de la... un (!!!) me
tru de același Banu. Avea 
însă să se remarce Gri- 
gore, care în minutul 45

cu
o

salvează de două ori din 
fața aceluiași Banu,

Repriza a doua aparține 
în exclusivitate gazdelor. 
După ratarea lui Mitre a 
(min. 57) — singur 
portarul —, .urmează
dominare teritorială totală 
a gazdelor, încununată de 
o periodă de cinci minute, 
decisivă pentru rezultatul 
final al partidei. • In min. 
65 șutul lui Voicu, de la 
25 m, se lovește de Ganea 
(CFR) și intră în*poarță, 
portarul Stan V. fiind.. 
prins pe picior greșit, 2—0. 
In min. 68, Nichimiș de
marează pe extrema dreap- ’ 
tă și centrează la Col,- 
ceag; lovitură de cap la 
vinclu de la colțul lung 
și — prin cel mai frumos 
gol al partidei — 3—0. In 
min. 70, Ia o greșeală co
lectivă a apărării timișo
rene, forcing-ul gazdelor 
se concretizează prin golul 
înscris de Nichimiș.

In concluzie, ■ o victorie 
meritată a gazdelor, după 
o evoluție foarte bună.

R. TAVIAN

REZULTATE TEHNICE, etapa a XILa : Strun
gul — CFR Simeria 2—0, Unirea S.M. — Progresul 
1—2, Obilici — Șoimii Lipova 2—1, Minerul Lu
peni — CFR Timișoara 4—0, Minerul Șt. Vulcan ,— 
Minerul Ghelari 1—0. Victoria Călan — Metalurgis
tul Cugir 0—0, UM Timișoara — CSM 5—0, QSM 
Vagonul Arad — Unirea Tomnatic 5—0.•o,

CLASAM E N TUL
1. „Poli" Timișoara . 12 8 4 0 32—15 20
2. Gloria Bistrița 13 7 2 4 18—14 16
3. FC Bihor Oradea *) 13 7- 4 2 22— 6 15
4. UTA - 13 7 1 5 18—19 15
5. FC Maramureș 13 6 2 5 21—11 14
6. CSM Reșița 13 6 2 5 15—13 14
7. Strungul Arad 13 5 4 4 16—14 14
8. Armătura Zalău 13 5 3 5 21—18 13
9. AS Paroșeni Vulcan 13 5 3 5 16—16 13

10. Aurul Brad 13 5 2 6 18—19 12
11. Olimpia Satu Mare 12 5 5 2 17—19 12
12. Dacia Mec.- Orăștie 13 5 1 7 20—23 11
13. Metalul Bocșa 13 5 1 7 16—20 11
14. UNIO Satu Maie 13 4 3 6 10—15 11
1.5. CIL Sighet J 13 4 3 6 14—28 11
16. Steaua CFR Cluj-N. 13 4 3 6 .12—19 11
17. Minerul Cavnic 13 4 1 8 20—23 9
18. Mureșul Expl. Deva 13 3 1 9 8—28 7
*) Echipă penalizată cu 3 puncte.

ETAPA VIITOARE: CSM Reșița — Mureșui
Deva, FC Bihor — „Poli'“ Timișoara, cu Sighet —,
Armătura Zalău, UNIO Satu Mare -- Strungul A-
rad. Minerul Cavnic — Aurul Brad. zlS Paroșeni 
Vulcan — Gloria Bistrița. Metalul Bocșa — Steaua 
CFR Cluj-Napoca, U'I'A — Olimpia Satu Mare, FC 
Maramureș — Dacia Mec. Orăștie.

3 puncte.

CLASAMENTUL
271. Progresul Timișoara 12 9 0 3 23—13

2. CSM Vagonul Arad ' 12 6 4 2 23—10 22
3. Unirea SM 12 7 1 4 15—10 22
4. Minerul ȘL Vulcan 12 7 1 4 17—15 22
5. Minerul Lupeni*) 12 6 2 4 20—12 19
6. CFR Timișoara 12 6 1 5 19—13 19
7. Șoimii Lipova 12 6 o 6 22—20 18
8. Strungul Chișineu C. 12 6 0 6 14—20 18
9. Metalurgistul Cugir 12 5 2 5 19—13 17

10. UM Timișoara ' ' 12 5 2 5 17—19 17
11. CFR Simeria ■ 12 5-- 1 6 18—21 16
12. Unirea Tomnatic .12 5 0 7 20—22 15
13. CSM Lugoj 3 12 4 0 8 16—26 12
14. Obilici S. Sârbesc**) .1.2 5 . 1 6 16—16 13
15. Minerul Ghelari 12 3 1 8 12—26 10
16. Victoria Călan 12 2 2 8 ■8—20 8
*) Echipă penalizată cu un punct.
**) Echipă penalizată cu

ETAPA VIITOARE: Vagonul Arad — Metalur
gistul Cugir, Minerul Ghelari — UM Timișoara, 
Șoimii Lipova — Strungul CSM Lugoj. — Unirea 
SM, Minerul Lupeni — Victoria Călan, CFR Timi- 
Ș’oara — Obilici, Unirea Tomnatic —<CFR Simeria, 
Progresul Timișoara — Minerul Ști Vulcan.

0 întîlnîre amicală cu semnificații majore
la, Peter Bonivart, Dorel 
Anca Toma, Marius Gîțe- 
iu, Mariana Ginghină, Ă- 
dela Pop, Geani Cimpoieș 
și Ionel Cucu — Minerul 
Lupeni. Prestațiile acesto
ra dovedesc că ei se află 
pe un drum ascendent al 
valorii lor. T o c m a i 
de aceea, așa cum, remarca 
și ing. Ion Pa velonesc, pre
ședintele secției țșje judo 
din Lupeni, este nevoie 
că asociațiile sportive în 
cauză, Consilii! municipal 
pentru educație fizică și . 
sport, să acorde mai mult 
sprijin acestei frumoase ra
muri sportive.

Sala de sport a clubului 
sindicatelor din Lupeni a. 
găzduit duminică, 16 no
iembrie, o atractivă întîl- 

■nire amicală între loturile 
de judo (masculin și femi
nin) ale asociațiilor spor
tive „Minerul" din locali
tate și „Jiul" Petrila.

Partide interesante, spec- 
.taculoase care pledează din 
plin pentru practicarea a- 
cestui sport,x Stau garanție 
în acest sens calitățile deo
sebite ale sportivilor Iosif 
Șitno, Ciprian Mateian, Ma
rius Lupea, Nicu Băltăre- 
te, lima- Bolohan, Mioara 
Lăcătușu, Romeo Lupii și 
Virgil Glod -— Jiul Petri- ALEXANDRU
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Agendă energeticăBiroul Politic al C.C. al P.C.
din Vietnam a aprobat 

rezultatele întîlnirii de lucru 
de la Moscova a conducătorilor 

partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 

membre ale C. A.E.R.

Anul Internațional al Păcii
• Acțiuni •Luări de poziție • Documente t.rala Ghezhouba, amena

jată pe marele fluviu 
Yangtze, în provincia Hu
bei, din regiunea centrală 
a R.P. Chineze. Este cel 
de-al treilea agregat al 
hidrocentralei ; aceasta, la 
rîndul ei, este unitatea 
cu cea mai ridicată capa
citate din China, construi
tă pe unul din marile 
cursuri de apă ale țării, 
care a fost conectat la sis
temul energetic național 
îp cursul acestui an și, tot
odată, al 10-lea de la rea
lizarea primului genera
tor, în anul 1981, toate a- 
vînd aceeași putere 
125 000 kW. '

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
Cercetătorii Universității 
din Erevan au reușit să 
realizeze descompunerea 
apei în hidrogen și oxigen ., 
cu ajutorul energiei sola
re, relatează agenția TASS. 
In cadrul laboratorului de 
semiconductor! al Univer
sității'a fost creată o in
stalație specială pentru 
obținerea hidrogenului „so
lar". Semiconductorii fo
losiți în instalație joacă 
rolul de catalizatori, de
oarece descompunerea apei 
se realizează chiar pe su
prafața lor.

BEIJING 17 (Agerpres). 
Un nou generator de ener
gie electrică, cu capacita
tea de 125 000 kW, ă intrat 
în funcțiune la hidrocen-

Westfalia, desfășurată sub 
lozinci ca „Ne pronunțăm 
împotriva războiului", „Este 
necesară oprirea cursei 
înarmărilor", „Să înceteze 
experiențele nucleare 1",

OTTAWA 17 (Agerpres). 
Un sondaj de opinie efec
tuat în Canada a scos la 
iveală faptul că 60 la sută 
din populația țării se pro- 

dez- ' nunță împotriva folosirii 
teritoriului canadian drept 
poligon pentru experimen
tarea de noi tipuri de ar
mament american.

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). Comitetul pen
tru probleme politice și 
de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. a lan
sat tuturor statelor inem- 
ble ale organizației . mon
diale apelul de a acționa 
în. vederea folosirii spațiu
lui cosmic exclusiv în sco
puri pașnice, prevenirii mi
litarizării Cosmosului, în 
interesul menținerii și con
solidării păcii și securită
ții internaționale, a 
voltării colaborării și înțe
legerii între popoare.

con- 
des- 
con-

HANOI 17 (Agerpres).,; CAER, exprimîndu-și 
Biroul Politic al C.C.
P.C. din Vietnam,

..nit luni în ședință
noi, a aprobat pe 
rezultatele întîlnirii 
cru de la Moscovă

U-Ll— co- 1------- -------- . . ■ -
și' muncitorești . întărirea păcii și securită- 

ale ții în lume.

întru- 
la Ha- 
depliri 
de lu- 
a con- 

. ducătorilor partidelor co
muniste 
din țările membre

al vingerea că discuțiile 
fășurate vor aduce o 
tribuție majoră la dezvol
tarea- în continuare a co- 
laborării multilaterale po
litice și economice a țări
lor socialiste frățești, la

Pentru găsirea unei soluții la diferendul dintre 
Marea Britanie și Argentina 

în problema Insulelor Malyine
LONDRA 17 (Agerpres). 

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii a 

.__ _______ __ , _  declarat luni că guvernul
care a propus pași concrețî britanic va studia propu- 
Vizînd găsirea unei soluții 
globale pentru diferendul 
în privința Insulelor Mal- 
vine (Falkland) — transmi-

> te agenția EFE.

BUENOS AIRES 17 (A- 
gerpres). Argentina a re
mis, prin ambasada Bra
ziliei la Londra, o hotă 
oficială Marii Britanii, în

nerea înaintată de Argen- 
. tina cu privire la încetarea 

stării de ostilitate dintre 
cele două țări.

BONN 17 (Agerpres). 
Secția vest-germană a 
mișcării internaționale „Me
dicii lumii pentru preîn- 
tîmpinarea unui război 
nuclear" a organizat o ma
nifestație a militanților 
pentru pace din R.F.G. în 

. localitatea' Stukenerok din 
landul Renania de Nord —

Rezultatele parțiale 
din Braziliaale alegerilor

Decernarea premiilor 
literare franceze

Situația în taberele de refugiați palestinieni 
din Liban

Pe de altă parte, luni 
au continuat luptele între 
milițiile „Amal" și comba
tanți palestinieni în zona 
taberei de la Bourj El Ba- 
rajneh, din'sudul Beirutu
lui, soldate cu moartea a 
trei persoane și
altor 22, relevă agenția 
UPI, care citează 
libaneză.

BEIRUT 17 (Agerpres). 
După raidul, aerian de du
minică asupra taberelor, 
de refugiați-. palestinieni 
de lingă orașul Saida din 
sudul Libanului, elicopte
re militare israeliene au e- 
fectuat luni un nou bombar
dament cu rachete asupra 
acestei zone. 'Pagubele pro
duse de aceste raiduri nu 
au fost încă anunțate.

rănirea

poliția

PARIS 17 (Agerpres). 
Premiul literar francez 
„Goncourt" a fost atribuit, 
luni, scriitorului Michel 
Host pentru romanul „Va
let de nuit", informează a- 
genția France Presse.

Tot luni a fost decernat 
și premiul „Renaudot" pe 
1986, care a revenit . lui 
Christian Giudicelli pentru 
romanul „Station bal- 
neaire". .

RIO DE JANEIRO. 17 
(Agerpres). Pri
mele rezultate parțiale 
pentru alegerile în Con
gres și de guvernatori din 
Brazilia indică un avans 
net al mișcării Democrati
ce și Frontului Liberal — 
coaliția actuală de guver- 
nămînt, condusă de pre
ședintele Jose Sarney. A- 
genția UPI menționează că

personalitățile înscrise pe 
listele de candidați ale 
coaliției menționate au ie
șit învingătoare în 10 din 
cele 23 de state ale confe
derației și sînt virtual cîș- 
tigătoare în alte șase state. 
Rezultatele definitive ale 
alegerilor urmează să fie 
anunțate în următoarele 
zile

■ &
CAIRO 17 (Agerpres). In 

Egipt a intrat în funcțiu
ne prima instalație de de
salinizare a apei de . mare 
cu ajutorul energiei solare. 
Amenajată în zona Abu 
Al-Ghudun, într-o regiune 
din apropierea țărmului 
Mării Roșii, instalația are 
o capacitate zilnică de 
desalinizare de 16 metri 
cubi de apă marină.

In aceeași regiune vor 
fi folosite, în viitorul a- 

i propiat, și echipamente de 
refrigerare ce vor funcțio
na cu energie eoliană, 
condițiile fiind propice și 
pentru acest mod de obți
nere ă energiei electrice.

CĂRȚI LILIPUTANE

. Tipărirea unor cărți de 
dimensiuni foarte mici a 
cunoscut în R.D. Germană 
o dezvoltare continuă. P® 
la apariția ediției liliputa
ne a Manifestului Partidu
lui Comunist al lui Karl 

JMarx și Friedrich Engels, 
la Leipzig, în 1959, au 
fost publicate în versiuni 
de acest fel circa 400 de 
titluri, în limba germană 
și în limbi . străine.

Cea mai miniaturizată 
carte apărută în R.D.G, 
este „ABC-ul picturii", ca
re, în pofida dimensiunilor 
sale, de numai 2,5 mm x 3

FAPTUL DIVERS

u-
fără

mm, poate fi citită de 
nele persoane chiar și 
lupă.

Prin editarea de 
în miniatură — care 
trebuie să fie. „mai mari1 
de 100 mm x 100 mm - 
ditorii din această

cărți 
nu 
i“ 

— e- 
țară 

continuă o veche tradiție. 
In 1880, Casa de publicații 
din Leipzig publica pen
tru prima dată „Biblioteca 
Pitic", cu aproape 1000 de

pagini, iar Ia Berlin apă
rea, în 1896, în mărime de 
25 pe 31 mm, o enciclope
die, care cuprindea nu mai 
puțin de 175 000 de cuvinte.

TRANSPLANT 
DE I’LĂMINI

La spitalul Harefiel din 
apropierea Londrei, un a- 
dolescent în vîrstă de 16 
ani a fost supus unei ope
rații în cursul căreia i s-a 
efectuat un dublu 
plant de plămîni, 
operație de acest fel din 
lume, informează .agenția 
France Presse, citind zia
rul „Daily Express". —.

trans- 
prima

LA MOSCOVA a început 
luni sesiunea Sovietului 
Suprem. Pe ordinea de zi 
figurează aprobarea Pla
nului de dezvoltare econo- 
mico-socială a U.R.S.S. și 
a bugetului pe 1987. La ■ 
lucrările sesiunii, iau par
te Mihail Gorbaciov, alți 
conducători de partid și de i 
stat sovietici.

PLENARA La Colombo 
s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.C. din țării: nealiniere, coopera- 
Sri Lanka, care a exami- — x :_x
nat probleme ale situației 
politice interne și interna
ționale. Plenara a hotărît 
ca cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului să aibă 
loc la sfîrșitul lunii mar
tie 1987, informează - agen
ția TASS.

CONGRES. La Mogadis
cio s-au deschis lucrările 
celui de-al treilea Congres 
al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez. In ra
portul prezentat în acest 
forum, Mohamed Siad Bar
re, secretar general al 
partidului, președintele Re- țiilor de viață.

publicii Democratice 
malia, a trecut în revistă 
realizările obținute de po
porul somalez pe calea 
progresului economic și 
social. Vorbitorul a reafir
mat direcțiile fundamen
tale ale politicii externe a

POPULAȚIE. Pînă în a- 
nul 2000, populația Vene
zuelei va ajunge la 
24 700 000 persoane. După 
cum apreciază sociologii, 

ai 
în

18 milioane de cetățeni 
Venezuelei vor locui 
orașe.: ’

re, coexistență pașnică și 
dreptul la autodeterminare.

CONFERINȚĂ. La Tunis 
s-au încheiat lucrările u- 
nei conferințe pe tema 
„Copilăria și dezvoltarea 
în lumea arabă" — infor
mează agenția' IPS. Parti- 
cipanții au adoptat o de
clarație în care se sublinia
ză că promovarea unei 
politici asupra copilului 
va fi uri element esențial 
al programelor sociale și 
de dezvoltare în regiune, 
urmînd să primească o a- 
tenție specială asigurarea 
de servicii adecvate de o- 
crotire a sănătății, educa- 

condi-ția, îmbunătățirea

VIOLENȚĂ. Forțele de
... ’ ."1______ au

deschis focul asupra parti- 
cipanților Ia o întrunire 
sindicală, organizată în lo
calitatea Durban, omorînd 
lin muncitor de culoare și 
rănind alte șase persoane. 
Pentru a determina îin- ’ 
prăștierea sindicaliștilor, 
au fost folosite gaze lacri- 
mogene. -B’,,

LEGE ELECTORALĂ, , 
Comitetul Permanent al * 
Adunării Naționale a R.P. 
Angola a adoptat noua le
ge electorală în legătură 
cu alegerile generale și în 
organele locale ale puterii 
de stat, care urmează să 
aibă loc la sfîrșitul acestui 
an, relatează agenția TASS. 
Se, acordă drept de vot 
tuturor cetățenilor țării ca
re au împlinit vîrsta de 18 
ani, indiferent de origine 
etnică și situația socială.’ '

poliție sud-africane

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ferma lui Came
ron;’ Unirea : Alice; Pa- 
rîngul: Căpitanul Flori
an, I-II.

LONEA: Lucia, spai
ma străzii.

VULCAN , —- Luceafă
rul: Pirații din Pacific.

LUPENI — Cultural: 
Furtuna.

URICANI: Berlin Ka
putt.

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

TV.
20,00 Telejurnal.
20,15 Viața economică.
20.30 Istoria în-monumen

te. „Geneza". Episo
dul 3 (color).

21jOQ .Glasul țării în uni
tate (color).

.— Cîntece patriotice, 
revoluționare.

21,10 Pentru dezarmare 
și pace :

— In numele vieții — 
reportaj.

21,20: Antologie teatrală: 
Idealul păcii în crea
ția dramaturgilor.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO

13.00 De la 1 Iu 3. 15,00 
Avanpremieră Radio-TV.
15.30 Ateneu. 16,00 Radio

jurnal. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 ... Radiogazeta 
economică. 18,00 Orele 
serii. Din cuprins : Bule
tin de știri. 19,20 Sport. 
20,00 Radiojurnal. 20,15 
Memoria pămîntului ro
mânesc. 21,00 La sugestia 
dv... 22,00 O zi într-o oră. 
Radiojurnal. 23,00 Mo
ment poetic. De la inimă 
la inimă. 23,10 Nocturnă 
muzicală. 23,55—24,00 Bu
letin’ de știri.

LO T O
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 

LOTO DIN
16 NOIEMBRIE 1986

Extragerea a Il-ă 85
1 31 88 66 63 78 71 21 15 
32 76;

Extragerea a lila: 29
18 83 22 12 46 49 34 31. 72 
67 87 ;

Extragerea a IV-a : 23
32 7.1-24 65 56 5 27 58 55 
4133.

Faza a Il-a
Extragerea a V-a : 80

29 43 87 6 40 ;
Extragerea a Vl-a : 79

60 48 77 69 8 ; < ’

Extragerea a VH-a : 72
38 84 44 31 52. .•■

Fond total de cîștigui'r: 
1 580 667 leii -.

Faza I
Extragerea I : 6 65 27

9 29 83 46 17 33 35 87 61;

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Fiberiu SPĂTARU.

întreprinderea minieră Vulcan
# \ încadrează direct sau prin transfer

- cinci maiștri minieri subteran.
Condiții de studii, școala tehnică de 

maiștri.
Informații suplimentare se primesc zilnic 

la serviciul personal . învățămînt - social, te
lefon 70740, interior 138.

Mica p u b
SOȚIA, copiii și nepoții 

urează celui mai bun soț, 
tată și bunic Kardos An
ton (Șați) cu ocazia . zilei 
de naștere multă sănătate 
și „La mulți ani (9270)

VIND Dacia.’ 1300, radio 
auto Blaupunk, cumpăr 
tele|dîor. Petroșani 43592. 
(9296) ș

licitate
PIERDUT contract de 

închiriere pe numele Na- 
rița Mircea, eliberat de 
EGCL Vulcan. II declar 
nul. (9299)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Pop loan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani, II declar 
nul. (9298)

Redacția și administrația : Petțoșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefoane ; secreta
riat : 41662, secții : M663, 42464. •
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