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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Minerii Vulcanului, implicați responsabil în exigențele activității

din finalul primului an al actualului cincinal

IN SECTORUL II

Revirimentul*poate și trebuie să 
fie permanentizat și consolidat!In ultima decadă din noiembrie, brigăzile de producție din sectorul II al minei Vulcan au intrat cu un plus de aproape 100 de tone, realizat de la începutul lunii. Fără îndoială — așa cum sînt de părere chiar oamenii sectorului — depășirea nu este prea mare. Dar, privită în contextul evoluției din perioada precedentă — cînd s-a acumulat un minus de peste 5000 de tone — cifra aceasta, „cu plus“, pune în evidență un proces pentru care întreg colectivul de muncă a depus și depune mări eforturi : înscrierea producției pe orbita unui necesar și posibil reviriment.Cum a fost posibil revirimentul, mai ales, ,cum va putea fi el amplificat pe viitor — iată aspectele pe care le-am urmărit cu precădere în cuprinsul in

vestigației noastre printre mineri, maiștri minieri, în rîndul formațiilor de a- provizionare. la conducerea sectorului. 'Revirimentul este, în primul rînd, efectul mai bunei organizări a aprovizionării cu materiale. „Din experiența lunilor trecute— subliniază sing. Stănilă Pantiloiu, șeful sectorului— nc-am dat seama că asupra aceștei laturi trebuie să acționăm. In consecință, am montat instalații de monorai pentru brigăzile din straiul V, am gîndit și am luat măsuri pentru mai. buna aprovizionare' cu materiale a brigăzilor din stratul III“. Iar roadele nu au întîrziat să apară : de pildă, . brigada Parașcliiv Ciureseu — deservită de o formație compusă din patru oameni, care- face aprovizionarea cu

materiale în schimbul III pentru o zi întreagă — a putut, în felul acesta, să crească în mod- substanțial randamentele pe post, în- registrînd o depășire a acestui indicator de eficiență cu 300 de kilograme pe post. Aceleași .. efecte s-au făcut vizibile și la celelalte brigăzi ale sectorului : cele conduse de Rornaniuc Anania, loan Tamaș și Idsif Costea.O altă pîrghie a redresării producției, a creșterii cantităților de cărbune extrase din abatajele sectorului II, o reprezintă preocuparea pentru asigurarea unei linii de front active, pentru darea, la termen, în funcțiune, a noilor capacități de producție. Este
C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
Brigada condusă de Gheorghe BuhuțanIn primele rînduri ale întrecerii, raportînd realizarea înainte de termen a sarcinilor dș plan pe 11 luni, se situează și minerii brigăzii conduse de Gheorghe Buhuțan. In cadrul sectorului I, unde au muncit pînă în 15 noiembrie, minerii din această brigadă, au reușit să livreze 9000 tone de cărbune peste prevederi, de la începutul anului. Din 15 noiembrie, brigada a preluat un abataj frontal cu susținere clasică, și tăiere cu combina în sectorul VI, continuînd șirul realizărilor de prestigiu. Din noul abataj au fost extrase, din 15 și pînă în 24 noiembrie, 500 tone de cărbune peste sarcinile de plan, obținute pe seama creșterii productivității muncii. Srau evidențiat, în mod deosebit, minerii din schimburile conduse de Miluță Roșu, Ștefan Buleandră, Istvan Pali și Laurențiu Ciobanu.Succesul dobîndit de minerii din brigada. condusă de Gheorghe Buhuțan, demonstrează hotărîrea lor de a susține, prin fapte de muncă, opțiunea de pace și dezarmare exprimată în cadrul referendumului din 23 noiembrie. (V.S.)

La centrul de infor
mare operativă din ca
drul Uzinei de prepara
re a cărbunelui Corc
ești, dispecerii loan 
Mogofan (dreapta) și 
Nicolae Iovan (stingă) 
veghează la buna des
fășurare a activității în 
secțiile uzinei,"

De la opțiunea fermă și unanimă, 
la fapte de muncă pline de abnegație 

pentru progresul patrieiȚara, poporul român a mai trait o zi de o semnificație deosebită. O zi istorică —- referendumul.Valea Jiului, puternica citadelă a cărbunelui românesc, a vibrat la u_ nison cu țara. A vibrat cu emoție, cu efervescența specifică zilelor deosebite. Mineri, constructori, preparatori, energe. ticieni, tineri elevi au votat cu toți împreună cu țara pentru țară, împreună cu toți fiii pămîntu- lui românesc pentru vi- (' itorul planetei, pentru pacea omenirii.Potrivit Comunicatului Comisiei Centrale pentru Referendum, cu privire lă rezultatele referendumului de la 23 noiembrie 1986 în legătură cu reducerea de către Republica Socialistă România, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, s-au prezentat la referendum 99,99la sută din cetățenii cu drept de vot, iar tinerii între .14—18 ani, trecuți pe buletine, și-au exprimat practic în proporție de 100 la sută opinia. Tot.

odată, se subliniază în Comunicat, pentru reducerea de către România cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare au votat în proporție de 100 la sută, adică toți cetățenii cu drept de vot și tot 100 la sută din numărul tinerilor care au fost consultați în cadrul referendumului. Așadar, milioanele de, participanți la referendum — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați, femei, tineri și vîrstnici, de la orașe și sate— se arată în comunicatul cu privire la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — au aprobat și sprijinit în mod entuziast, prin vbtlil lor, noua și deosebit de valoroasa inițiativă de pace a secretarului general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, pătrunsă de o înaltă răspundere față de viața și munca poporului român, de destinele umanității.. Rezultatele referendumului au pus pregnant în evidență adeziunea deplină a întregului popor

român la politica de dezarmare, de pace, promovată eu consecvență de partidul și statul nostru, voința sa fermă de a se angaja cu toate forțele în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete, practice de dezarmare, pentru făurirea Unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie.Prin opțiunea lor fermă, lucidă și responsabila, oamenii muncii au răspuns cu însuflețire chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de la tribuna înaltei adunări populare din Capitală, tuturor cetățenilor țării, ca la referendum să spună DA hotărît reducerii cu 5 la sută, de către România a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, ca o dovadă supremă a ho- tărîrii poporului român de a face totul pentru pace, pentru dezarmare, pentru înălțarea continuă a patriei socialiste.
(Continuare în pag. a 2-a)

Oamenii
rămîn oameniFilele calendarului se împuținează. Timpul, în ireversibilitatea lui, trece. Oamenii rămîn. Sînt oamenii care constituie măsura tuturor lucrurilor. Ei, care construiesc, ei, care înalță, ei, care scot din adîncuri bogățiile de preț ale păpiîntu- lui. Ii vedem zilnic, grăbiți, preocupați de grijile cotidiene, de ce și cum trebuie să facă. Ii vedem zilnic, în abataje, pe schele, în fața strungului, sau
INSCRIPȚII

LA MINA PETRILA

fl meritoriesăp_ în de

,In cadrul sectorului I al I.M. Lupeni, cu rezulta
te bune se remarcă brigada condusă de Ion Divri- 
ceanu. In imagine, schimbul Iui Stefan Patriciii 
(mijloc). ; : '

.. . .. ' Foto: Al. TA I AR

1 Era prima zi din , tămîna trecută cînd atmosfera de muncăI la mina Petrila vestea . s-a răspîndit cu iuțeală: minerii din brigada Ște- fan Alba au lansat o nouă inițiativă. Intr-adevăr, , cursurile de perfecționare moral-profesională sînt1 o inițiativă izvorîtă din i munca minerilor, din gîn- .. durile lor de autodepăși- !■ re. ■ /— Cu cîlva timp în urmă, ne mărturisea minerul șef de brigadă Ștefan Alba, am promis ortacilor că vom face un curs de perfecționare a noului încadrat. După cum l-ani gîndit. se dovedește atît de interesant îneît toți minerii, pe schimburi, participă la această acțiune și mi-au mărturisit că află lucruri folositoare . nu numai pentru munca noastră, ci pentru cultura lor generală. Le vom organiza în fiecare Jună, cu sprijinul specialiștilor care au îmbrățișat cu viu interes ideeă noas- . tră, iar tematica nu este | altceva dccît o necesita-» l te izvorîtă din preocupă- ) rile ortacilor mei, o do-

V
V

inițiativă muncitoreascărință a lor să s$ meze, s “ infor- știința. lor,A preocuparea_____ , să știe mai mult, necontenită de perfecțio- Pentru început am vorbit nare morală și profesională, despre protecția muncii, — Numai în acest an igiena muncii și probleme de sănătate, normarea muncii și calcularea retribuției, specialiștii din medicii răs-laîntreprindere și oferind minerilor punsuri competente temele acestea.împreună cu mineri care au vechime în muncă — cum sînt Iordache Po_

planșetei, în amfiteatre sau în săli de clasă. Oameni care desfășoară o activitate utilă. Timpul trece, oamenii rămîn.I-am văzut, în ziuă de 23 noiembrie, la referendum, hotărîți să_și exprime liber vrerea lor de pace. Fiecare semnătură a lor de aprobare a inițiativei românești privind reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, este simbolul dorinței de mai bine. Pesta 17 milioane de dorințe întruchipate într-una singură — dorința de pace — de bine, de liniște. încă o dată, România este privită în lume ca o țară a păcii. -Oamenii României sînt oameni pașnici. Și, cît va fi timp, cît va trece timpul, acești minunați oameni rămîn paș- nici, „cu ale lor“, nestă- pîniți de gîndjuri hrăpărețe. Fie, așadar, ca toți oamenii să rămînă oameni, să trăiască în înțelegere și să nu uite niciodată că natura.mamă i_a înzestrat cu o deosebită calitate — omenia I

Numai în acest peste 30 de mineri brigadă și-au însușit doua meserie, ne șeful de schimb Mihai Gavrila. Așa cum ne-a îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, noi ne perfecționăm necontenit cunoștințele pentru că numai cu mineri bine pregătiți ”i toate punctele de vedere ne îndeplinim sarcinile ce ne revin, .' ,Acest climat de desăvîrși- fe moral-profesională i-a cuprins și pe tineri. Adică . mai tinerii încadrați, peste ț 30 dintre ei urmînd cursu- < rile de calificare ca mi- 1 neri sau ajutori mineri. In ț
..  ” " "
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-- Vilii -ȘUII AW-VICIVJ.1C 111- , rumb, Nicolae Serban, Mi- prolestonal și clin minntnln r\a ■Xfcir.-iat'iȘipoș,Vașilehai Dumitru, Constantin, loan Ștefan Codreanu, Herineanu și tnulți alții —în brigadă muncesc 35 nou încadrați. Pregătirea lor profesională, integrarea în atmosfera brigăzii, în această adevărată familie, este o preocupare a tuturor deoarece minerii știu că numai astfel, printr-o apropiere prietenească, prin. întrajutorare, munca este mai rodnică în abataj. Iată de ce la aceste cursuri participă toți minerii brigăzii de- monstrînd, pe de o parte, spiritul de unitate din formația de muncă și, pe de altă parte, însăși con-

an din 
a spunea i

i

atmosfera de perfecționare, cvasi-generală în a- ceastă brigadă ompgenă, noua inițiativă care a debutat are- semnificații deosebite pentru însăși gîn- direa economică și socială a minerilor, pentru spiri-
B. MIRCESCU

T. SPATARU SPORT • SPORT
(Continuare în pag. a 3-a)
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Votul cu putere de nobil simbol

DA păcii, DA vieții, DA progresului general și înțelegerii între popoare. Aceasta a fost opțiunea unanim exprimată de toți cetățenii din cartierele Petroșani ului. In marele cartier Petroșani-Nord din reședința de municipiu, aflat în plină înnoire si modernizare u rbanistică, numeroși cetățeni ca soții Silvestru și Doina Oltea- nu, Ileana Marcu, Iosefina Sinek și multi alții s-au prezentat în număr mare la centrul de votare- cu mult înainte de deschiderea acestuia. Sub imboldul aceleiași dorințe de a spune primii DA inițiativei secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au prezentat la punctul de votare de la Casa pensionarilor soții Constantin și Maria Nicu, Kuty Eugen, Kiss Ștefan, Kovacs Alexandru, soții Petru și Saveta Bunea. Aceasta din urmă mărturisea : „Amvotat cu dragă inimă pen- ' tru pace, pentru ca cei trei
Gînduri de copilCa să avem, un cer senin Rogu-vă toate aceste : Lăsați hornu să-și prelingăFumu-n drumul secular, Barza pe acoperișul casei Cu etefriu-i hazliu dar, Ghioceii inocenței, și pădurea adorată. Catifeaua căprioarei, și 'seninătatea mamei. Trilul cipcîrliei noastre, In cîmpia cu hambare. Muntele plin cu verdeață Strâjuind la vechi hotare. Ca să-avem uu cer senin Și-un Pămînt mai roditor Vrem ca Pacea să triumfeȘi cu toții să trăim In unire și iubire.

Ionela MERINȚONI, 
elevă

(Urmare din pag. f) cazul, cel mai recent, al unui abataj frontal cu susținere mecanizată, pregătit de ortacii din brigada lui Petru Ailincăi, frontal care va „intra în plin" în curînd, contribuind, astfel, la creșterea producției de cărbune a sectorului.Despre frontalul din stratul 5, blocul IV, în care lucrează minerii conduși de loan Tamaș, se spune că este „cel mai greu" abataj — iar aprecierea are în vedere, mai ales, tectonica aparte a zonei. Dificultățile, generate <Je tec
tonică și amplificate de o aprovizionare neritmică, au condus la înregistrarea unor randamente cu mult

si liniștea lumiiAstrănepoți ai mei să poată crește în liniște, să aibă . un viitor sigur într-b lume fără război". Cu astfel de gînduri pline de optimism și speranță s-au prezentat din primele ore ale dimineții la punctul de votare de la Școala generală; nr. 5 riumereoși cetățeni ai cartierului Aeroport. De pe strada Păcii, ău Spus între primii DAla referendum soții A-drian și Maria. Ciornei, Pe- tru Păgâni, soții Octavian și Ioana Dobrescu; Dumitru Ciuciu. soții loan și Viorica Bolfescu și mulți .alții. Intr'-o impresionantă unanimita- tate, cetățenii cartierelor -— mici meseriași, pensionari, .gospodine, tineri și vîrstnici, au aprobat din inimă, prin votul ldr, reducerea armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare, strălucită inițiativă prin care România slujește pilduitor cauza păcii, destinderii internaționale și înțelegerii între popoare. (l.B.) 

Votează, Ia referendum, cadrele medicale din Spitalul municipal Petroșani.sub cele planificate și, în consecință, la minusuri mari, la producția de cărbune. In ultima perioadă, însă, prin măsurile pe care le-au luat minerii înșiși, 
•»■■>•■■■■at• ■laaaaaaaaaiiaaaaaaiaiaaiiBiaiaaiaiaaaiaaaat

Revirimentul poate și trebuie 
să fie permanentizat

prin ajutorul primit din partea sectorului, randamentele au început să crească și, să ajungă — prin dublare — foarte a- proape de nivelurile prevăzute.Fără îndoială, importantă acum, pentru brigăzile din sector, este consolidarea șî permanentizarea re

Opțiunea fermă și unanimă
(Urmare din pag. I)

„Să întărim votul nostru 
pentru reducerea arma
mentelor, pentru pace și 
dezarmare — se sublinia, în cuvîntare — angajîn-' 
du-ne cu toată liotărîrea 
și cu toate forțele noastre 
în munca și lupta pentru 
înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului 
de dezvoltare economică și 
socială a patriei, a Progra
mului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea 

spre comunism, asigurînd 
ridicarea României pe noi 
culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație socia
listă, de bunăstare și fe
ricire^Răspunzîrid înflăcăratei chemări, oamenii muncii din toate sectoarele de activitate au făcut chiar din ziua referendumului o zi de muncă exemplară, a înfăptuirii în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economîco-so- cială a țării.

virimentului înregistrat în luna noiembrie. „Sîntem hotărîți și avem posibilitatea să încheiem luna cu un plus de cel puțin 500 

de tone" — ne spunea maistrul minier Gheorghe Romaneștii, secretar al comitetului de partid din sector. Această perspectivă are în vedere nu numai măsurile luate pentru menținerea liniei de front active, sau cele vizînd îmbunătățirea, în continuare, 'a activității de aprovi

Fiecare semnătură pe buletinele de vot a fost Întărită prin fapte deosebite de muncă, de însemnate realizări în producerea bunurilor materiale, in înălțarea noilor centre industriale și social-cultu- rale, în elaborarea unor noi formule și soluții pentru modernizarea și perfecționarea producției, pentru progresul științei și tehnicii românești, pentru înflorirea culturii.Și, ca și duminică, înziua referendumului, șiieri, și azi, și inline, întoate zilele și în anii carevor veni, toți cetățenii României care au spus DA pe buletinele de vot își întăresc votul prin noi dovezi ale hărniciei și competenței, ale abnegației, pe frontul muncii pașnice, răs_ punzînd astfel chemării tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarului general al partidului, de a se angaja cu toată Ito- tărîrea pentru progresul și înflorirea patriei socialiste.

zionare cu materiale, ci șl alte laturi importante, cum ar fi calificarea și policali-. ficarea, forței de muncă, în acest scop, din sector fiind înscriși, la diverse asemenea cursuri, 56 de oameni.Eforturile colectivului de mineri de la sectarul II al l.M. Vulcan prind să se concretizeze în creșterea producției de cărbune, în recuperarea minusului înregistrat pînă acum. Cu alte cuvinte, brigăzile de frontaliști se află pe drumul cel bun, drum care duce și spre activitatea din 1987, care, paralel cu creșterea ritmurilor în acest șfîrșit de an, cere o pregătire riguroasă. Dar asupra acestui aspect vom reveni.
de 
ti

In atelierul de cercetare și proiectare al IUMP 
prind contur pe planșetă, noile utilaje miniere.

Foto: li. ALEXANDRESCU

Virozele respiratoriiBolile virale respiratorii au un cadru larg din punct de vedere etiologic (cauze). Pe primul Pâpn se situează cataruri virale (guturai, anginee, viroze, paragripale) care sînt frecvente în anotimpurile reci și nu au un caracter epidemic, cazuri care nu cuprind un număr mare de persoane. In schimb pe un plan dominant într-un timp relativ scurt anumite viroze, de exemplu gripa, cuprind un număr impresionant de îmbolnăviri, adevărate epidemii.In sezoane- .le reci și u- mede, la noi , în țară se înregistrează numeroase boli respiratorii negripale cu manifestări localizate: guturai, rinofaringită, lariri- gită, traheobronșită, pneumonie virală. Toate aceste viroze sînt caracterizate printr.o simptologie locală supărătoare și trenantă, timp ce răsunetul general este redus, febra fiind mo. derată sau absentă. Ele sînt denumite de multe ori gripă sau stare gripală. Dar de adevărata- gripă nu se vorbește decît . atunci cînd aspectul clinic este de boală generală cu febră înaltă, 40 grade, care durează în medie 5 zile. Febra este însoțită de dureri musculare, cefalee, dureri lșlpresiunea globilor oculari, stare de oboseală, a- cestea fiind însoțite și de î’ihită (guturai, bronșite). .. .^umărul cazurilor poate . ze mari cu vitamina crește zi de zi. îmbolnăvi- -1'“ -----iile pot fi puse în legătură Uj expunerile la frig sau ajte cauze. In aceste situa- și-au probat eficiența, ții trebuie luate toate ~ măsurile pentru reducerea numărului de îmbolnăviri.^>ă izolăm și să tratăm ca- . jectabile. zurile necomplicate la domiciliu. Cei cu complicații să fie internați în spital.‘Să se evite contactul cu bolnavii (mai ales cu cei aflați în primele 2—3 zile de boală), să fie redusă circulația în aglomerări (copiii mici, bățrînii).Dacă bolnavul a fost consultat și se precizează o stare generală clinică proastă, accesul lui la locul de muncă, în mijloacele transport în comun, în nitățile de aprovizionare, trebuie interzis. Activitatea normală va fi reluată după 4—7—10 zile. Dacă boala a fost descoperită la

Sfatul medicului

mare; tuseBolnavul va calde, supe degi;esate, curi de fructe, compoturi

început și nu prezintă complicații, bolnavul - rămîne la domiciliu.Temperatura la 40 grade este obișnuită și nu constituie un criteriu de gravitate care să decidă internarea în spital. De asemenea, o durată a febrei,.chiar la valori înalte, timp de 5 zile, să nu ne alarmeze. După 7-—10 zile, dacă febra. persistă, să ne gîndim la consultații.Măsura cea-mai eficielită în vindecarea bolii și evitarea complicațiilor este repausul la pat și bolnavul trebuie lămurit, să nu se sperie de o serie de simp- tome alarmante: febra chinuitoare, folosi ceaiuri su-• ’ lapte, iaurt, brînză de vaci, pîine prăjită.Medicația ' trebuie șă fie simplă : aspirină, ------- ~parace- situată pe primul plan, în . tamol sau antinevralgic pe cale, bucală. Afitibioticele, în forme ușoare ale bolii, sînt inutile, uneori chiar periculoase. Tusa spastică iritată va fi calmată cu 5 trecit, codenal, tusan și nu expectorante (sirop) nerecomandabil de Ia început. Obstrucția nazală beneficiază de instilații cu ri- nofug 3—4 zile. Este interzisă introducerea de antibiotice intranazal. Gargat rismele emoliente cu ceai de mușețel âu un rezultat bun.Injecțiile cu polidin, do- ’ C.vitanjine din complexul B, fenilbutazonă, medicație încetățenită în- practică nuDeci o viroză necomplicată nu necesită antibiotice ș: alte medicamente im-
de au mai

Dacă apar complicații, unele puțin alarmante : (congestie pulmonară, tușă, spută roșie, junghi toracic), bolnavul trebuie văzut medic. Bolnavii care complicații severe și ales au o boală cronică sau sînt la vîrste extreme, copiii mici, sugari, bătrîni și sînt predispuși la accidente amenințătoare de viață, necesită internare în spitalFemeile gravide vor fi urmărite atent la domiciliu, deoarece nu sînt excluse avorturi spontane sau naștere prematură.
Dr. Georgeta ȚURNA

MODERNIZĂRI. In Lu-
Ipeni, în zona noului, centru civic, Bulevardul Păcii, a fost extins pînă în | apropierea linii- Iței orașului, spre Uricahi. Aici se vor în-■ cheia, în curînd, ample lu_ ’ crări de modernizare a îns-așoselei principale, iar zona vechiului centru trecut deja la circulația rutieră pe patru benzi în

urma finalizării lucrărilor de betonare a șoselei.VACCINĂRI; Este în plină desfășurare campania de vaccinarp și revăc- cinare antipoliomelitică. La dispensarele de pediatrie în cadrul programelor de consultații ,în perioada 25—30 noiembrie, sînt vaccinați copiii născuți în perioada 1 februarie — 30 septembrie a.c. și revacci- națl copiii născuți în perioada 1 august 1985 — 31 ianuarie 1986. (Al. II.)

EXCURSIE. O frumoasă inițiativă a comitetului' organizației UTC de la Uzina de preparare a cărbunelui Lupeni ; pentru "tinerii ute- ciști evidențiați în producție se organizează periodic excursii. O astfel de excursie este programată pentru vizitarea stațiunii balneoclimaterice Geoagiu- Băi. în zilele de 29 și 30 noiembrie a.c. (Fr. COROf, coresp.)TEATRU. In această săptămîhă, amatorii de teatru din municipiu vor 

putea viziona, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului de stat „Valea Jiului" două 4101 reprezentații ale piesei „Autorul e în sală" de I, Băieșu. Spectacolele vor avea loc Sîmbătă, 29 noiembrie, la Sediul instituției, începînd cu ora 17 și duminică, 30 noiembrie, de la ora 18, la clubul sindicatelor din Vulcan. (Al. H.)VITRINE. La magazinul universal „Jiul" se lucrează (în șfîrșit !) la amenajarea vitrinelor pentru iarnă. (M.B.)

CONCERTE. Formația „Cargo" din Timișoara mai puțin cunoscută publicului iubitor al muzicii rock, vă prezenta în ziua de 30 noiembrie, la Casa de cultură a sindicatelor, două concerte, începînd cu orele,17 și 20. Componenții grupului ne invită la un program atractiv, ce cuprinde lucrări de gen. din creația muzicală românească și universală, precum si lucrări proprii. (AI. H.)CURIOZITATE. Mai mulți cititori ne sesizează faptul 

că la chioșcurile de difu- I zare a presei, lingă alma- I nahurile pe anul 1987 se I vînd, condiționat, agende | de buzunar pe anul... 1986. j Curiozitatea este că aceste agende pe 1986 (reușite de altfel I) costau 12,50 lei și se vînd acum eu... 6 lei. Cine lămurește nedumeririle ? (M.B.)
Rubrică realizată de

Viorel STRAUȚ

vo infoprnom
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In organizarea Comitetului județean'de partid 
Argeș, a Uniunii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, a. Consiliului județean al sindicatelor Argeș și a 
întreprinderii miniere Cîmpuiung, în binecunoscu
tul centru minier Cîmpuiung Muscel a avut loc recent, 
cea de-a V-a ediție a simpozionului național cu 
tema „Aplicarea și generalizarea invențiilor și ino
vațiilor în scopul afirmării progresului tehnic și 

creșterii eficienței economice în ramura „Mine—Pe
trol—Geologie".

Pentru amănunte, am stat de vorbă cu coilf. 
univ. dr. ing. Vașile Zamfir de Ia Institutul de mine, 
participant la simpozion.

— Vă rugăm să prezen
tați cititorilor noștri în ce 
a constat participarea 
specialiștilor din mineritul 
Văii Jiului, Ia simpozion ?— Manifestarea a reunit- aproape 30 de comunicări, în fapt, prezentări ale u- nor invenții și inovații din domeniul mineritului, petrolului și geologiei, deja brevetate sau aflate în curs de brevetare de către OSIM, urmărindu-se cunoașterea lor amănunțită precum și aplicarea lor pe scară largă în producție. Simpozionul a reliefat încă o dată înaltul potențial creator al științei și tehnicii românești, capacitatea cercetătorilor noștri de a da industriei extractive o nouă calitate. Lucrările prezentate, rod al unei munci asidue, depuse în colectiv, de cadre didactice și specialiști din producție, constituie noi dovezi. în ceea ce privește

—1    ; 11 I

SI MP O ZI O N NAȚIO N A L

importanța cercetării . ca factor de progres economic, fiecare nou brevet, odată cu aplicarea sa optimă, âducînd importante beneficii. In acest context, lucrările prezentate de cercetătorii din Petroșani au fost unanim apreciate de către, pfârticipanți.In Sală simpozionului s-au aflat cadre didactice de la IPG Ploiești și Institutul de mine Petroșani, specialiști din producție din cadrul unităților com
binatelor miniere Valea Jiului, Cîmpuiung, Ploiești, Sărmășag, Comănești, ai combinatelor petrochimice, și ICPP Cîmpina, specialiști din domeniul geologiei și topografiei, reprezentanți ai Oficiului de 

Stat pentru invenții și mărci.Specialiștii din Petroșani au prezentat lucrările „Braț post tambur extensibil pentru combine de abataj", autori prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliâș, ing. Dan Surulescu, director general al CMVJ, șef de lucrări ing. Iosif Grunean- tu și subsemnatul, „Procedeu și instalație pentru 
deschiderea și închiderea automată alternativă a ușilor, podurilor de siguranță din puțurile de mină în săpare"’ lucrare al cărei autor sînt, împreună ' cu sing. Victor Breloșek și tehnicianul Romulus Bis. trai, de la ICITPMH, „Construcție pentru fixarea cuțitelor de combină", autori prof. univ. dr. ing. Ion Marian, șef de lucrări, dr. ing. Ferencz Koronka, șef de lucrări, dr. ing. Iosif Kovacs, „Organ de tăiere pentru combine miniere de abataj", autori prof, u- niv. dr. ing. Ion Marian, conf. univ. dr. ing. Maria Hirian, șef lucrări, dr. ing. Ioșif Kovacs, „Organ de tăiere pentru combine de abataj cu stropire cu apă", 

autor prof. univ. dr. ing. 
Ion Marian.

— Cum au fost apreciate 
lucrările reprezentanților 
școlii superioare miniere 
din Petroșani '!— Aprecierile au fost deosebite, in primul rînd pentru ideile îndrăznețe abordate și soluțiile tehnice propuse. Lucrarea „Procedeu și instalație pentru deschiderea și, închiderea automată alternativă a ușilor, podurilor de siguranță din puțurile de mină în săpare", a fost distinsă cu premiul I, Cuvinte frumoase s-au rostit la adresa tuturor lucrărilor prezentate de noi. Simpozionul a relevat nivelul științifico.tehnic al școlii noastre superioare miniere aflată în avangarda cercetării științifice din domeniu.In institut dispunem astăzi de un excelent potențial creator, cadrele didactice și studenții, colabo- rînd strîns, eficient cu specialiștii din producție, în majoritate, tot absolvenți ai noștri, acționînd ferm pentru ridicarea mineritului românesc pe o treaptă superioară. Colaborarea permanentă este,' de fapt, Cheia succesului muncii de creație, de cercetare.

Interviu consemnat de 
Horațiu ALEXANDRESCU

Vulcanul în aceste zile de toamnă tîrzie.

Inițiativă muncitorească
(Urmare din pag. I) tul lor receptiv, deschis și sincer, de întrajutorare a tinerilor care sînt la începuturile lor în meserie. Așa cum se poate spune despre Emil Lache, Roineo Grigore, Gheorghe Groza, Aurel Lozneanu sau loan Șarpe.Este o nouă și valoroasă inițiativă muncitorească în Vaîea Jiului, izvorîtă din necesitatea muncii din a_ bataje, punînd în lumină grija minerilor din brigada lui Ștefan Alba pentru perfecționarea morală, înțe_ . legînd că o nouă calitate a muncii se obține prin oa- : meni. cu o calitate morală nouă. Eficiența acestui mod 

de a gîndi este sintetizată . în înseși roadele muncii: de la începutul anului bri- , gada a realizat suplimen- , tar sarcinilor- peste 45 000. j tone de cărbune.— In brigada noastră, ne mărturisea minerul « Ștefan Alba, nu sînt cazuri ■ de indisciplină, fiecare • făcîndu-și datoria. Pînă • acum, în această lună, a- vem peste 2000 tone peste ■; plan, îndeplinindu-ne sar- . cinile zilnice și depășindu- le cu peste 3000 kg pe post, ' cu toții fiind hotărîți să încheiem acest an cu rezultate foarte bune, pe măsura capacității noastre de mobilizare și a pregătirii profesionale.
ORT st SPORT

A decis luciditatea tactică în teren

in_ cărți Ășa- au
care celorA :.Ba

AS PAROȘENI VULCAN — GLORIA BISTRIȚA : 1—0 (0—0). Un adversar de talia Gloriei, veșnicul „arbitru" al seriei a III-a (lin eșalonul secund, chiar în postură de oaspete, hibă și formații cu deosebite de vizită, dar, ambele formații prelungit perioada de tatonare, minerii au construit greu fazele, fiindcă,au preferat un ritm lent, convenea de minune șapte exdivizionari Roman, Czervenski, giu, Hurloi, Kortesi, Flo- rea, Moga, dar și mai tinerilor lor coechipieri. In primul sfert de oră, doar Cristea (6) s-a încumetat să șuteze pe spațiul porții ex- , perimentatului. Nalați. Trei minute mai tîrziu, Hurloi l7a „cosit" pe Crăciun, în fața careului mare, Baltaru a executat lovitura liberă pesțe zid, dar transversala l-a salvat pe ultimul apărător oaspete. A urmat ■ o altă perioadă de acalmie pentru ca, spre finalul primei reprize, după măcina

rea forțelor adversarului, gazdele să se năpustească în atac. In min, 42, Czer- venski a respins cu capul, de pe linia porții balonul trimis, tot prin același procedeu, de Crăciun ; două
FOTBAL, DIVIZIA B 3minute mai tîrziu Vișan ■ a șutat peste.'La reluare, ' fotbaliștii din Vulcan s-au angajat fără menajamente, dar cu luciditate, sondînd breșele din „falanga" Gloriei, pe aripi, orientare tactică inspirată, mai ales că Baltaru, în zi bună, și-a înșirat de mai multe ori adversarii pe traseu. In min. 46, Nalați a „ciupit" balonul din' fața lui Sălăgean, patru minute mai tîrziu, a- croșat clar de Hurloi în careu, Lăzăroiu nu l-a convins pe arbitrul ploieștean Ilie Coț că a fost faultat. Pe contraatac, Gloria a contat mai ales prin omniprezentul Florea, dar și pe 

apetitul de gol a lui Roman, care a expediat o lovitură de cap (56), respinsă in extremis de Homan. După ocaziile succesive ale lui Vișan .(51), Bal. tarii. (60) și sancționarea -lui-Nalați cu cartonaș galben, pentru trageri de timp, s-a înscris unicul goi al partidei ; un atac prelungit', la care au participat Sălăgean și Crăciun, balonul a ajuns la Lăzăroiu (62), care, din cădere, l-a propulsat sub transversală. Canonada Paroșenilor a continuat ; Nalați s_a remarcat la șuturile- lui Baltaru (69), Sălăgean (75) și Crăciun (76). Mai mult, în min. 82, Baltaru n-a putut fi oprit în careu, de Bagiu, decît printr_o „îmbrățișare" nedorită, din nou nepenalizată de cavalerul fluierului. Final incandes. cent, cu balonul pendulînd .spre ambele porți ; sprijinită de entuziasta și masiva sa galerie, a „punctat" formația lui Tiberiu Benea.
Ion VULPE

SFORI » SPORT * SPORI
.        • ’ ' - ' • ”*!•••Reprezentare prestigioasăa handbalului din Valea JiuluiDupă aproape patru decenii de handbal masculin, în .Valea Jiului, iată că recent, pentru prima dată-, o echipă de pe meleagurile noastre a avut prilejul și satisfacția de a reprezenta eu cinste culorile patriei peste hotare. Este vorba de sportivii , echipei divizionare B, Utilajul- . Știința .Petroșani, Care, în cadrul relațiilor tradiționale existente între minerii Donețkului, cel mai mare centru carbonifer .al U.R.S.S. și cei de la poalele Parîngului, au răspuns invitației ^clubului „Avangard",Conștienți de pe care o aveau, noștri au ținut cu tot dinadinsul să onoreze '.cartea de vizită a handbalului românesc în patria multiplilor campioni și olimpici.In primul joc, noiembrie, elevii rului Ioan Chira nit echipa’ care îi învinse-

sportivmisiunea băieții
mondialidin 12 profeso- au întîl-

sc în urmă scor destul Petroșani. Deși, lipsacu un an cu un de categoric la ' a dejocuri și pregătiri specifice condițiilor de joc în sală au lipsit, „Utilajul-Ști- ința" Petroșani și. „Avangard" au terminat la egalitate, 27—27, după ce la pauză, gazdele conduceau cu 14—12. Următoarele, două în tîlniri au fost susținute în compania reprezentativei orașului Donețk, campioană a spartachiadei Republicii Ucrainene. Deși adversarii erau deosebit, de valoroși, diferența de gabarit fiind net în avantajul gazdelor, sportivii noștri au impresionat prin- tr_un joc tehnic, de mare rafinament. La prima lor confruntare, gazdele, conduse la -pauză cu 13—12, au reușit o repriză secundă mult mai bună, detașîndu- ‘ cincipu- reu- han-
' se la o diferență de goluri. Oaspeții revin ternic în final, dar nu șese decît reducerea dicapului la 24—26.

Cu jucat mâții deosebită arnbîție s a de către ambele for- în jocul revanșă. De această dată insă, handba- liștii noștri, în marc vervă, conduc în permanență la diferențe de 5—6 goluri și numai obișnuitele căderi din fina], specifice de altfel echipei noastre, lac ca victoria Utilajuiui-Știința Petroșani să fie la numai un gol diferență : 27—-26.Felicitări întregii noastre echipe pentru seriozitatea cu care au abordat acest turneu. Dan Bălășescu (gol- geterul turneului cu 22 de goluri înscrise), Vasile Stupariu (o reintrare spec-... taculoasă). Doru Drăgan (mai aproape de forma care l-a consacrat), ' Cristian Cazan, Daniel Antohi, Gheorghe Beldiman, Ghiță Enea, Gabriel Dicu și Marin Glieciu (un căpitan de echipă și la propriu și la figurat) au etalat valențe lehnico-tactice deosebite.
Nicolae LOBONȚ

D I V I Z I A B3Reșița — . Mure-- ■ „Poli" TimișoaraArmătura. Zalău 3—0, UNIOCSMREZULTATE TEHNICE: șui Expl. Deva 2—0, FC Bihor 3—0, CIL Sighet — / 'Satu Mare — Strungul Arad 4—1, Minerul Cavnic — Aurul Brad 1—0, AS Paroșeni Vulcan — Gloria Bistrița 1—0, Metalul Bocșa — Steaua CFR Cluj-N. 3—0, UTA — Olimpia Satu Mare 1—0, FC Maramureș — Dacia Mec. Orăștie 3—0.
T1. „Poli" Timișoara 14 8 4 2 32—19 202. FC Bihor Oradea* 14 8 4 2 25— 6 173. UT Arad 14 8 1 5 : 19—19 17

4. FC Maramureș .14 7 2 5 24—11 165. CSM Reșița 14 7 2 .5 17—13 16
6. Gloria Bistrița 14 7 2 .0 1.8—15 16
7. AS Paroșeni Vulcan 14 6 3 5 17—16 158. Strungul Arad 14 5 4 5 17—18 149. Olimpia Satu Mare 14 6 2 6 18—20 1410. Armătura Zalău 14 5 3 6 21—22 1311. Metalul Bocșa 14 6 1 7 19—20 1312. UNIO Satu Mare 14 5 3 6 14—16 1313. CIL Sighet : " / 14 5 ■3.. 6 17—28 13

14. Aurul Brad 14 5 2 7 18—20 12
15. Minerul Cavnic 14 5 1 8 21—23 11
16. Dacia Mec. Orăștie 14 5 1 8 20—26 1117. Steaua CFR Cluj-N. 14 4 3 7 12—22 11
18. Mureșul Expl. Deva 11 3 1 10 8—30 7■*) Echipă penalizată cu trei puncte.

Ș a h « Șah 8B Ș a h ■ Ș a hSoluția problemei nr. 22 : 1) Tb6-b2 a- menință 2) 'Nc7± ; 1)... Td4 2) :*-'c6± ;I)... Tf6 2) C117J2 — două variante Valve;1)... Td5 2) C: c6+ ; 1)... Te6 2) Td8;’cdouă variante Bivalve.
TEMA BRISTOLTema BRISTOL, specifică problemelorîn trei sau mai multe mutări, constă în ' degajarea liniei de acțiune a unei figuri puternice, efectuată de către o figură mai slabă, figura puternică deplasîndu-se ulterior în lungul liniei degajate.In almanahul „Planeta șah" (1986), re- ferindu-se la tema indiană. . Radu Dră- goeșcu arată că în compoziție există corn.: bin ații care nu se găsesc în partidă prac- teme deși. principial deosebite de tema indiană, sîntastfel de combinații.Problema nr. 23, prezentînd tema Bristol, poate fi soluționată de către un problemist, obișnuit cu acest gen de combinații, într_un termen de ordinul secundelor. Pentru un practician însă, este foarte 'greu. Pentru indicarea soluției se acordă 10 puncte.

ticâ. Tema Bristol și familia de Turtpn, pe care le vom prezenta,

Telex ii TelexAstăzi sînt programate două meciuri-restanță din etapa a 10-â a Campionatului diviziei A la fotbal. Astfel, pe stadionul „Steaua" din Capitală se vor întîlni într-Un tradițional derby al fotbalului nostru echipele Steaua și Dinamo, iar la Craiova, Universitatea va primi replica Sportului studențesc.Ambele partide vor în" cepe
Timișoara și. Reșița desfășurat două me- aniîcale între re-

23. FRANK HEALEY 
Concursul Clubului de Șah din BRIS.

ȚOL, 1861. Premiul I

1 1A . . .z? ,717^

â Zz->'<Z 
w 7

A ^///, A
■■ ■■ :

Â
nsn ■ 1JAlb: Rh2, Dg6, Tdl, Tf3, Nai, Cb(i,Cf7, pioni : a3, c3, d.2, d5, g2. 'Negru: Rc5, Nb5, Cb7, pioni : al. c4, f4, g7. 'Albul începe si. dă mai, în trei mutări.

Viorel DIACONU

ciuri prezentatiyele de box (juniori) ale României și R.D. Germane. In ambele gale, victoria a revenit tinerilor- pugiliști români, cu scorul do 7—3 și, respectiv, 5—4.*
( \gerpres)
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^eruziLirziTe^ în memento
NAȚIUNILE uniți:

0 propunere a reprezentantului 
R.P. Chineze vizind reducerea 
numărului de rachete nucleare

Congresul latino-american al mineritului FILME

25NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — Luînd cu. vintul în Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a ONU, reprezentantul RP Chineze a pro-* pus ca Uniunea Sovietică și Statele Unite să procedeze la reducerea substanțială a

numărului dc rachete nucleare amplasate în zona Asiei și Pacificului, informează agenția China Nouă. Reprezentantul ll.P. Chineze a apreciat că o a- semenea reducere ar constitui un pas concret în direcția salvgardării păcii în regiune.

LIMA 25 (Agerpres). — In capitala Perului au luat sfîrșit lucrările primului Congres latino-ame- riean al mineritului, la care au participat delegații din Argentina, Bolivia, Brazilia. Chile. Columbia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană. Ecuador, Guatemala, Mexic, Paraguay, Peru și Venezuela. Participanții au adoptat.

mai multe rezoluții în care, în esență, se recomandă guvernelor din regiune să întreprindă măsuri eficiente pentru intensificarea cooperării tehnologice regionale în materie și pentru sporireatitivitații sectoarelor miniere ale economiilor naționale latino-americane și caraibicne.
compc-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Madona păgînă; 
Unirea: Drumul; Parîn- gul : B.D. în alertă.PETRILA : Caseta din cetate.LONEA: Stigmatul.VULCAN — Luceafărul: Furtu na.

LUPENI —• Cultural iPirații din Pacific.URICANI; înfierarea.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal. 20,15 Viața economică. 20,25 U- nită Românie, stăpînă pc destin. 20,35 Tribuna TV. 20,50 Film serial „Ambu

lanța**. 21,50 Telejurnal.

Ședința Comisiei permanente 
C. A E. R

Rezultatele alegerilor legislative din 
Austria

MOSCOVA 25 (Agerpres) — La Moscova a avut loc ședința a 51-a a Comisiei permanente CAER pentru colaborare în domeniul folosirii energiei atomice în care
unilor ce-i revin din documentele a SesiuniiBucurești, hotărîrilexecutiv al consiliului.

recentei ședințeCAER de la precum și din Comitetului E-
scopuri pașnice la 
au participat delegațiile țărilor membre, precum și o delegație din RSFI. Delegația română a fost condusă de tovarășul Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.Comisia a adoptat măsuri pentru realizarea acți-

VIENA. 25 (Agerpres). —• La Viena au fost date publicității, marți, rezultatele oficiale definitive ale alegerilor legislative anticipate desfășurate duminică în Austria. Potrivit comunicatului Ministerului de Interne, citat de agențiile internaționale de pre-

să, cele 183 de mandate parlamentare au fost atribuite astfel: Partidul Socialist (de guvernămînt) — 80, Partidul Populist (de opoziție) — 77, Partidul Liberal (membru al coaliției guvernamentale) — Partidul Ecologist - 18,8.
"•”71 ......... ........ . „..y.»,,,. .......          _ | „ ,1,,,.     

Plenara C.C. al P.M.S.U. despre situația 
economică a R. P. Ungare

a e_
Pe®REUNIUNE. La Beijing a început marți cea de-a .cincea reuniune.a Grupului mixt de legătură chino- britanic — relatează agenția China Nouă. Reprezentanții guvernelor RP Chineze și Marii Britanii vpr discuta în continuare aspecte privitoare la transferul în condiții normale al puterii în feritoTțul Hong Kong.NOTA DE PRO TEST. Ministrul de externe al Ni- caraguei, Miguel d’ Escoto, a remis omologului său costarican, . Rodrigo Madrigal, o notă de protest în legătură cu organizarea la 24 noiembrie, la San Jose, a unei reuniuni a organizațiilor forțelor contrarevoluționare antisandiniste, informează agenția cubaneză Prensa Latina.

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — După cum s-a anuntat, la recenta plena, ră a ’ C.C. al P.M.S.U. fost examinată situațiaconomiei naționale ungare în perioada care a trecut de la Congresul alXlII-lea al PMSU și aufost stabilite sarcinile prin, cipale cu privire la înfăptuirea programului economic adoptat la Congres și la realizarea celui de-al 7-lea plan cincinal (1986-— 1990).Plenara CC al PMSU — relatează agenția MTI a constatat că în anii 198.5—1986 nu s.au obținut rezultatele economice scontate și că în primul an al celui de-al 7-lea plan cincinal, acestea sînt satisfăcătoare. i le au depășit țara consumînd > decît a produs, rea economici reglementările și instituțional nu au asigurat în mod corespunzător îmbunătățirea balanței interne și externe, identificarea unor noi modalități de înviorare a economiei.Gestiunea eficientă este împiedicată și de faptul că atît în domeniul con-

ne- Cheltuicli- încasările, mai mult Planifica- naționale, i sistemul

ducerii, cit și în cel al execuției nu se înfăptuiește cerința fundamentală potrivit căreia veniturile trebuie să fie stabilite proporțional cu munca prestată. Dificultățile economiei naționale, ritmurile extrem de lente de dezvoltare îngrijorează opinia publică din țara noastră, se arată în hotărîrea plenarei. :, CC al PMSU — relevă a- genția MTI — apreciază că sarcinile cele mai urgente sînt eliminarea obstacolelor care se află în calea dezvoltării economice, perfecționarea conducerii, crearea condițiilor politice, sociale și or- ganzatoriec necesare perfecționării conducerii, în vederea îmbunătățirii activității.In toata ții sociale, conducerii— arată hotârîrea — este necesară respectarea unei discipline a muncii bine organizate. Este necesară sporirea preocupării întreprinderilor și oamenilor muncii față de creșterea productivității muncii. Trebuie să se pună capăt practicii de a consuma mai

domeniile vie- în domeniul și al prodficției

mult decît se produce.-Se impune modernizarea structurii producției, accelerarea dezvoltării tehnice, economisirea energiei și materialelor, îmbunătățirea posibilităților de export.Este necesar că preocuparea derilor față de unei producții față de reducerea ielilor. Este mularea consecventă a exportului avantajos, a găsirii unor soluții capabile să înlocuiască importul. Dezvoltarea tehnicii trebuie să fie pusă tot mai mult în slujba asigurării competitivității internaționale și rentabilității. Trebuie să se modernizeze sistemul de organizare activității economice terne.In întreagq societate trebuie să se tindă spre întărirea ordinii și disciplinei, a căror garanție o constituie întărirea disciplinei de partid, controlul sistematic, răspunderea mai mare a organelor administrației centrale și locale și a conducătorilor acestora — se arată în încheierea ho- tărîrii CC al PMSU.

să sporeas- întreprin- realizarea rentabile, cheltu- necesară sti
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PODPodul ce va uni Bahre- inul de Arabia Saudită, a cărui construcție a început îri 1981, va pune capăt miercuri, cînd. va fi inaugurat, caracterului geografic de insulă al a_ cestui mic stat din Golf (670 kmp și o populație de 400 000 locuitori). Construcția, alcătuită din- tr-o succesiune de șapte diguri și cinci poduri, desfășurîndu-se că o panglică în lungime de 25 km între orașele Jasra din Bahrein, și Al Khobar din Agabia Saudită, a fost realizată de guvernul saudit. Lanțul de poduri este plasat pe niște piloni uriași, care permit efectuarea traficului maritim fără impedimente. Podul-, dig, conceput a fi cel mai lung din lume, dispune de ~ o autostradă cu o capacitate de ,3 000 ai'itomcbjjț'r

pe oră, relevă France Presse.
EXPERIMENT, Apele termale descoperite pe teritoriul colhozului piscicol ,,Selga“ la o adîncime de 400 de metri au permis desfășurarea unui experiment mai puțin obișnuit, și anume — creșterea păstrăvilor în apă minerală. Efectul a depășit toate așteptările. Peștii ajung la greutatea de un kilogram de două, ori mai repede decît în condițiile clasice. Mai mult de atît, ei primesc hrana și în sezonul iarnă, continuînd crească în tot timpul nului în bazine cu temperatură constantă apâi de 14 grade Celsius.

FURT CELEBRUCel mai mare furt istoria Japoniei a săvîrșit .mațți îri centrul orașului, relatează agențiile presă. Cu ajutorul puternic narcotic, formă de ' aerosoli, gangsteri au reușit I neutralizeze paza clădirii

de săa_oa
cli n fost -plin Tofcio.de unui sub / trei, să

unei filiale a Băncii Mi- subishi. Au fost sustrași peste 330 milioane yeni. Poliția din Tokio a lansat o amplă acțiune pentru depistarea și prinderea gangsterilor, care au reușit să dispară de la locui crimei.
LICITAȚII 
RECORDO sculptură realizată do plasticianul francez Henri Matisse a fost vîpdută în cursul unei licitații, organizate la New York, cu suma de 1,4 milioane dolari, In cadrul aceleiași licitații au fost vîndute picturi și sculpturi ale u- nor artiști din perioada impresionismului pentru suma de 19,5 milioane dolari. Agenția Reuter re- aiiiin teste că cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o pictură a fost înregistrată în cursul ■ unei licitații din 1985 — 

b',5 milioane dolari pen
tru Un tablou al artblU- 
lui renascentist italian 
Andrea Mantegna.

CUTREMURE 
-DE PAMINT

Stația utilaj construcții 
și transport 

(SUCT) Petroșani
Str. Mihail Eminescu nr. 22 

încadrează direct sau 
tru secția auto Cîmpu lui 
categorii de personal :

- conducători auto -
cere C - E

prin transfer, pen- 
Neag, următoarele

categorii de condu-

mecanici auto

tinichigii auto

electricieni auto
- fochiști autorizați ISCIR pentru cazane 

de joasă presiune. -
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.

Relații suplimentare la
telefon 44594 - 44781

sediul unității

miniera

INCADREAZA URGENT

direct sau prin transfer

- paznici

încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii nr. 57/1974.

Mica publicitatecamere.OltuluiDupă cum informează agenția France Presse, șase cutremure de pămînt au fost înregistrate, luni, în fnsula japoneză Os- hima, zonă în care vulcanul Mihara a redevenit activ la 15 noiembrie.Makoto Kawamura, responsabil al Agenției de Meteorologie Națională, a exclus revenirea ia casele lor, într-un viitor apropiat, a celor 11 000 de locuitori ai Insulei . Os- hima evacuați săptămîna trecută. Evacuarea a survenit ca urmare a unei puternice erupții a vulcanului Mihara, însoțită de un violent cutremur de pămînt-
FAPTUL DIVERS

.fct
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VIND casă trei Petroșani, strada nr. 2 A. (9336)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Marton A- lexandru, eliberată de I.M. Petrila. O declar nulă. (9337)PIERDUT 14 capre. A- . dresați Simptea Haralam- . brie, Vulcan, stradă M. Eminescu bloc 2/1/18. Gă. sitarului recompensă. (9335)'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Negoi- , ță Dumitru, eliberată • . Preparațta"'Petrila, O clar nulă. (9333)PIERDUT foi parcurs 101.325 și 101354,
ANUNȚURI

de 
de?tir.eliberate

13 noiem- Petro- Lungu nule.în data de 12 brie 1986 de ACCF șani, pe numele Cornel. Le declar (9340)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Vlăduț Ion, eliberată de I.M. Lu- peni. O declar nulă. (9339)PIERDUT legitimații bibliotecă (periodice) nr. 5566 și 5534, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (9338)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Boro_ ghină Gelu, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (9342)
DE FAMILIE

FAMILIA Vasile și Ana Alionesc mulțumesc tu
turor celor care prin prezență, flori și compasiune 
au fost alături dc noi la încercarea grea suferită 
prin pierderea scumpului nostru fiu

ALIONESC l’ETRU ADRIAN
Lacrimi și flori pe proaspătul mormînt. (9332)

I’IOS omagiu dc aducere aminte la împlinirea a 
3 ani de la dispariția scumpului nostru

Prof. POPOROGU ION
N'u-1 vom uita niciodată. (9311)
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