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Producții tot mai mari, 
mobilizare tot mai puternică
• întreprinderile miniere 

Paroșeni, Lupeni, Cîmpu lui 
au extras, împreună, în luna

Lonea, Văii Jiului, o producție cu 591 800 
Neag, tone mai mare decît în aceeași pe- 

noiem- rioadă a anului trecut.
brie o producție suplimentară sarci
nilor planificate cu 57 889 tone de 
cărbune.

• Cel mai mare plus realizat l-au 
înregistrat minerii de la Paroșeni, 
40 216 tone.
• In 11 luni din acest an, Combi

natul minier, a realizat, la nivelul

• Cea mai mare producție extra
să în 11 luni, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, au obținu., 
t-o minerii de la Lupeni, cea mai 
mare furnizoare de cărbune pentru 
cocs din țară: 152 000 tone și cei 
de la Uricani: 131 000 tone.

ț ■ . . ..

In luna noiembrie mi
nerii Văii Jiului au depus 
eforturi susținute pentru a 
crește producția de cărbu
ne extras, obținînd rezul
tate, la majoritatea unită
ților', superioare celor în
registrate în lunile prece
dente. Evidențiem în pri
mul rînd activitatea rodni
că a colectivului celei mai 

.moderne și mai mecanizate 
întreprinderi miniere din

Valea Jiului și din țară — 
I.M. Paroșeni — care a ri
dicat nivelul producției ex
trase suplimentar la peste 
40 000 tone de cărbune. Dc 
subliniat acele fapte sem
nificative pentru abnega
ția cu care au acționat mi
nerii acestei unități- în lu
na cînd au sărbătorit îm
plinirea a 20 de ani de la 
extracția primei tone de 
cărbune:, planul anual a

Placa turnantă" a minei'99

P rin specificul meto- fost sectorul de Ia -care 
delor de exploatare oamenii, de multe ori șl 

a zăcămîntului, prin mineri dintre cei mai 
buni, își căutau pretexțe 
pentru a fugi, pentru a

i
Ii

Prin specificul meto
delor de exploatare 

a zăcămîntului, prin 
ritmurile, dar mai ales 

prin saltul de producție 
cărUia este dator să_i fa- se transfera. De un timp, 
că față în viitorul an, sec- respectiv, în ultimele dO- 
torul ' I al minei Petrila uă luni, fenomenul are < 
trăiește destinul întregii însă sens invers. Tot mai j 
mine. In cursul anului 
1986, sectorul a înregis
trat rezultate dintre, cele 
mai slabe — 60, 74, 47 la 
sută din plan, în lunile 
trimestrului III.

Sectorul exploatează ex
tremitatea estică —■' blo
cul zero — a <' 
minier. Or, și în 
exploatării, zăcămîntului, 
se află tot la cota cea din săltat la 87 la sută; în J 
urmă, la o denivelare de noiembrie sectorul și-a j 
300 de metri. Dacă aba- depășit sarcinile cu -200 
tajele minei au ajuns de
ja la cote sub zero, chiar 
la o sută de metri sub 
nivelul mării, sectorul I 
a rămas cu abatajele la 
nivelul plus 250.

Aceasta a fost soarta 
sectorului în acest an. A

Insă sens invers. 1__
mulți oamenii cer să fie 
încadrați la sectorul I. 
Adică, s-a schimbat ceva:. 
Și acest „ceva11 este esen.

.- țial, ține, de modul de a 
gîndj și a acționa al oame
nilor, al colectivului...

cîmpului h n luna octombrie
privința I nivelul de realiza-

mîntului, " re a planului a l
Ia R7 la J

și~a )
r

i
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tone de cărbune. Și a- 
ceasta încă nu e totul.
Blocul O, deși neglijat în .1 
ultimul timp, urmează să | 
îndeplinească în noul an,

Ioan DU BEK

LA IPSRUEEM

Bilanț
o producție
de 1 000 de _ _
semenea, realizările

68 de ani de Ia înfăptuirea supremei aspirații a națiunii noastre 

Moment memorabil din istoria țării 
i patriotică 

Decembrie
Iată drum deschis 
înspre nemurire 
trei țărmuri de vis 
trei bolți de iubire 
albă primenire. 
Noi cununi de grîu 
luceferi și stele 
trei pălmi de pămînt 
trăiri paralele 
Trei și iarăși trei A ‘ 
inimi înfrățite 
La ceas de.mplinire 
prin veacuri unite. 
Una c ARDEALUL 
în veci să.ntregească 
MOLDOVA și toată 
ȚARA ROMANEASCĂ 
Iată drum deschis 
înspre nemurire 
trei țărmuri de vis “ 
trei bolți de iubire 
și-un popor de aur 
prețuindu-și glia 
făurind în inimi 
mare — ROMANIA.

Rahela BARCAN

evocat cu legitimă mtndrie

fost îndeplinit înainte de 
termen, în noiembrie, cu 

52 de zile înainte 
de s f î r ș i t u 1 a- 
nului, și extragerea, în 25 
noiembrie, la prima oră a 
zilei, a ultimei tone cu ca
re au întregit 1 000 000 to
ne, producție extrasă pen-

Dorin GHEȚA

omagiale pionierești
In toate unitățile și detașamentele de pionieri 

din Valea Jiului au avut loc în ultimele zîle mani
festări politico-educative 
rețului eveniment de

• In ziua de 29 noiem.
brie, sub genericul „Uniți 
în cuget și-n sițrițiri1*, la 
Școala generală nr. 1 Lu_ ....______ _ ...... ,
peni a avut loc o expunere țiunea a făcut-o“. In ace-,
care a reliefat importanța 
actului istoric de Ia 1 De
cembrie. A urmat un pro
gram artistic cu caracter 
omagial. Tot în ziua de 29 
noiembrie, la Școala gene
rală nr. 5 din Petrila, a 
avut loc un spectaeol-evo- 
care cu participarea forma, 
țiilor artistice pionierești 
din școală avînd ca titlu 
„Unirea, poporul a fău
rit-o11. s7j.ș:l,;s v.-7;A 7/ 7-7

• Ieri, Ia Școală generală

ale pionierilor, dedicate mă- 
la 1 Decembrie 1918.

nr. 6 Petrila, a avut loc 
recitalul de poezie patrio
tică din creația româneas
că, intitulat „Unirea, na-

58’

H. DOBROGEANU

Brigada minerului Ion 
Iuga ' . .
frunte în sectorul 
al I.M. Lupeni. Cu

(Continuare în pag. a 2-a)

cași zi, la Aninoasa la șco. I 
Iile generale a avut loc I 
un concurs de recitatori ! 
dedicat momentului festiv, . 
sărbătorirea zilei de 1 De- | 
cembrie. i

• Avînd ca temă „1 Do- | 
cembrie 1918 — eveniment I 
cu profunde semnificații în I 
istoria României11, la clubul 
sindicatelor din Vulcan, . 
peste 300 de pionieri din 
oraș au, asistat, ieri, la un ' 
vibrant spectacol omagial I 
susținut de formații artis- I 
tice școlare. Spectacolul a i 
fost precedat de o expune- | - A

Festivalul național „Cîntarea României”

Studenții— artiști amatori 
în concurs

#_•

Timp.de trei zile, sala: aprecierile deosebite 
Casei de cultură a " • • • •
denților din Timișoara, a 
cunoscut din plin anima
ția Și emoțiile evenimen
telor culturale. Peste 1000 
dc artiști amatori — stu- 
denți din centrele univer
sitare Craiova, Petroșani

- Un colectiv de
IV

___ .... _ _ o 
contribuție deosebită în 
succesele brigăzii s_au 
înscris, în noiembrie, 
și ortacii din schimbul 
condus de Ioan Nistor.

fruct
suplimentară 

bucăți. De a- 
.. ...7‘L""' au 

fost mai mari decît sarci- 
utilajul 

tehnologic pentru lucrări 
miniere, consemnîndu-se, și 
la acest produs' de( bază al 
unității, un plus de mai 
bine de 60 de tone. In ac
tivitatea de fabricare a 
armăturilor, producția ob
ținută în luna noiembrie 
este mai mare, în expresie 
valorică, față de prevede, 
rile planului, cu peste un 
milion de lei. De subliniat

Colectivul de muncă al 
IPSRUEEM Petroșani a 
încheiat luna noiembrie 
cu un fructuos - bilanț, ex
primat în depășirea indi- nile de plan, la 
catorului producție marfă 
cu mai bine de 1 255 000 
lei. Din secțiile și atelie
rele unității au fost livrate, 
în plus, diferite utilaje, 
necesare desfășurării acti
vității din -întreprinderile 
minierii. -

In structură fizică, pre
vederile lunii noiembrie au 
fost depășite, la stîlpii hi
draulici — înreglstrîndu-se

u o s
că aceste împliniri sînt re
zultatul depășirii producti
vității muncii,-indicator la 
care creșterile pe luna no
iembrie sînt substanțiale. 
De altfel, preocuparea pen
tru eficiența activității se 
reflectă și în reducerea. 
cheltuielilor materiale, în 
micșorarea consumurilor de 
energie electrică, în refo_ 
losirea unor repere și sub- 
ahsamble, prin amplifica
rea acțiunii de recondițio
nară, de reintroducere în 
circuitul, productiv a pie
selor refolosibile. (C.T.D.)

Sucsese 
ale forestierilor

< Forestierii din brigăzile
și sectoarele de producție 
ale UFET Petroșani rapor- 
tează importante depășiri 
ale planului pe luna no
iembrie. Prin valorifica
rea superioară a masei 
lemnoase, ei au reușit să 
obțină, la producția marfă, 
un plus ce se ridică la 
1 772 000 lei.

Sortimentele la care s.au 
obținut cele mai mări pro
ducții suplimentare le re
prezintă buștenii de rași- 
noase, la care creșterile 
față de prevederi sînt de 
200 metri cubi, . Celuloză 
cojiță (plus. 100 metri cubi), 
panourile pentru construc
ții (cu 400 de metri p iti ați 
rnai mult). Forestierii și-au 
depășit planul anual la 
lemn de mină, conseinnîn- 
du.se, la finele lunii no
iembrie un pluș de 100 mc 
față de sarcinile pe 1986.

’ (S.B.)

i ale 
stu- membrilor juriului rășplă- 

tîndu-le pe deplin efortu
rile, munca susținută, de
pusă pentru . pregătirea 
concursului.

Este dificil pentru re
porter să facă evidențieri.

.. .............. ...... Ținuta scenică a forma
și Timișoara s_au între- ‘țiilor I.M.P., repertoriul 
cut pe scena Festivalului dificil, prezentat, calitatea 
artei și creației studen- artiștîcă'au făcut ca nu- 
țești — etapa zonală — mărul formațiilor artiști- 
manifestare politico-edu- ce și creatorilor din Pe- 

. cativă de amplă rezonan- troșani care s-au calificat 
ță în viața culturală ă 
țării, ajunsă la cea de-a 
XVII-a ediție,, integrată 
organic Festivalului na
țional al culturii și edu
cației socialiste „Cîntarea 
României11.

Firesc, tinerețea, entu
ziasmul, dorința de afir
mare pe scenă s_au îm
pletit într.o valoroasă cu
nună a artei studențești.

In acest context de e. 
mulație spirituală, re
prezentanții Institutului 
de mine s-au aflat per
manent printre protago
niști, aplauzele calde ale 
unui public cunoscător,

.Ti:

pentru etapa republicană 
a festivalului — martie- 
aprilie, 1987 — să fie 
mare.

Practic studenții-rnineri 
au fost neprezentați la 
toate genurile concursu
lui : — folclor coregrafic 
și muzical, dans modern, 
muzică corală patriotică 
și revoluționară, muzică 
corală de cameră, muzi
că clasică, muzică ușoară, 
brigăzi artistice, grupuri

II. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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In rinduril minerii cei mai

ex-

sectorului I 
Uricani rapor- 
ineeputul anu-

Placa turnantâ“ a minei

Colectivul
de la I.M. 
tează de la 
lui o depășire a sarcinilor 
de plan de aproape. If) 000 
tone de cărbunâ. Este toc
mai angajamentul pe care 
■l-au asumat organizația de 
partid, miherii sectorului, 
în cadrul întrecerii socia
liste pe acest an. Deci, 

. ne-am ținut de cuvînt și, 
așa cum ne-am angajat; 
în prima parte a lunii vom- 
raporta realizarea integra
lă a sarcinilor anuale de 
plan.

Este un succes care .
primă elocvent roadele ac
tivității. stăruitoare pe ca
re au desfășurat-o cele 4 
organizații de bază pe toate 
schimburile, . pentru mobi
lizarea formațiilor, de lu
cru, a întregului colectiv 
la o activitate responsabi
lă și consecventă în vede- 

a 
ale 

a

sa a îndatoririlor statutare,' 
a exigențelor pe care le 
impune Jocul de muncă, în 

și în familie 
de comunist, 
întărirea rîn-

■ viața socială 
înaitul titlu 
o reprezintă 
durilor organizațiilor de
bază, prin primirea în
partid a celor mai vred
nici mineri din brigăzile de 
frunte ale sectorului, oa
meni care prin munca și 
întreaga lor comportare se 
dovedesc demni de calita
tea de membru de partid.

nat cu răspundere și com
petență lucrările de revizii 
și reparații, întreținerea 
utilajelor, ocupîndu-se tot
odată și de cursul de poli
calificare. Pentru meritele 
sale, după primirea lui. în 
rîndurile comuniștilor, a 
fost promovat în funcția de 
adjunct șef de sector.

Asemenea tineri vrednici, 
cărora comuniștii le-au în
credințat cu încredere tit
lul de membru al partidu
lui, au fost și minerii Du-

Pe bulevardul din reședința municipiului.

rea realizării ritmice 
sarcinilor ■ de plan, 
preocupării statornice 
comitetului nostru de par
tid, ă birourilor organi
zațiilor de bază pentru în
tărirea continuă a forței 
și capacității de acțiune și 
influențare a comuniștilor 
la fiecare loc de muncă, în 
rîndul întregului colectiv. 
O latură importantă a a_ 
cestei preocupări, alături 
de activitatea intensă pen
tru educarea comuniștilor’ 
în spiritul răspunderii și e. 
xigenței față de calitatea, 
de membru de partid, fa
ță de îndeplinirea riguroa-

VIAȚA
A fost primit în partid 

tînărul miner Dumitru I. 
vanovici din brigada de 
frontaliști a lui Gheorghe 
Vasîi. Pentru munca sa e- 
xemplară în producție, în 
fruntea organizației U.T.C. 
din sector, precum și pen
tru strădaniile sale pen
tru a termina cursurile li
ceului, a fost trimis și la 
un 'curs de pregătire a ca
drelor. UTC. Din .aceeași 
brigadă, comuniștii l-au pri
mit în rîndurile lor pe mi
nerul fon Cauni care, o- 
dată cu însușirea meseriei 
de miner, a reușit să ter
mine și liceul. A mai fost 
primit în rîndurile parti
dului tînărul subinginer e_ 
lectromecanic Alfred Paroș, 
care de cinci ani, cte cînd 
a venit în sector, a coordo-

sarcini individuale tocmai 
pregătirea politică și pro
fesională a celor mai buni 
tineri pentru a fi demni 
să fie primiți în partid. Tot 

ei se ocupă de tineri și du
pă ee. au fost primiți în 
partid. Ii ajută să-și însu
șească prevederile statutare, 
normele de conduită a co
munist ilor, să se integreze 
în exigențele vieții de or
ganizație, să-și îndeplineas
că în mod exemplar sarci
nile de partid, îndatoririle 
ce le revin la locul de mun
că și în viața obștească,

PA D 'T’ T EV să-și ridice continuu nive-
A K 1 1 -L-' lui pregătirii politice și

profesionale.
Tinerii comuniști ca și 

tinerii aflați în evidența 
perspectivei de primire în 
partid sînt încadrați în în- 

vățămîntul de partid, în for
mele de perfecționare pro
fesională, își completează 
studiile la liceul seral, iar 
6 urmează școala de maiș
tri.

Prin toate formele și 
mijloacele muncii politico- 
educative, prin îndrumarea 
lor concretă și exigentă, 
facem totul ca în rîndurile 
comuniștilor să fie primiți 
cei mai buni mineri, iar du
pă primirea în partid să se 
ridice fiecare la nivelul e- 
xigențelor înaltului titlu 
de comunist.

mitru Negrea, Ambrozie 
Baci, Florean Stanei. Avem, 
de asemenea, pregătiți pen
tru a fi puși în discuția 
adunării generale, alți doi 
mineri vrednici din brigada 
lui Petru Vreme, tinerii 
Toader Săbăduș și Dumi
tru Grigoraș. De pregăti
rea lor politică și profe
sională, ca de altfel și de 
alți tineri, se ocupă, în 
cadrul fiecărei organizații, 
Comuniști cu experiență ca 
șeful de brigadă și minerii 
Dumitru Roșu, Gheorghe 
Cîmpeanu, Co’oman Kendi.
Membrii birourilor organi
zațiilor de bază, comuniș
tii cu cea mai bună pregă
tire și experiență cum sînt 
Vasile Cucu. ing. Dumitru 
Florescu, Ștefan Epure, Do- 
rU Paraliță și alții au ca

Petru CHINGA, 
maistru minier, secretarul 

comitetului de partid, 
sectorul I, I.M. Uricani

(Urmare din pag. I)

prin importantele rezerve 
de zăcămînt de care dis
pune, rolul de „placă tur
nantă" a minei, să decidă 
ritmurile înalte, saltul de 
un sfert de milion de to
ne pe 1 care este chemat 
să-l realizeze colectivul mi
nei.

Producții tot mai mari* •• »
(Urmare din pag. I)

tru prima / dată în cei 20 
de ani de existență. Ală
turi de această unitate 
fruntașă remarcăm, pentru 
constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor, co. .

■ lectivele de la Cîmpu lui 
Neag (121,3 la sută), Lonea 
(102,7 la sută) și Lupeni 
(102,5 la sută). De aseme
nea, la alte patru 
prinderi miniere — 
la, Dîljâ, Livezeni și Vul
can — deși producția pla
nificată nu a fost realiza
tă, cantitatea de cărbune 
extras este superioară celei 
obținute în luna prece
dentă, ceea ce denotă preo
cupare din partea oameni
lor acestor unități pentru 
creșterea producției. de 
cărbune.

Producții mai mici decît 
în luna precedentă au rea
lizat. în noiembrie, mine
rii de- Ia Aninoasa, Barbă- 
teni, Uricani și Valea de•’ 
Brazi, chiar dacă unele u- 
nitâți cum este Aninoasa, 
de exemplu, au avut nu
meroase zile, mai ales în 
ultimă 1 parte â lunii, în 
care și-au realizat și de
pășit sarcinile planificate.

- Ceea ce dorim să eviden
țiem în med deosebit este, 
că la încheierea. a 11 luni 
din acest an, Combinatul 
a obținut, fa nivelul Văii 
Jiului,, o producție cu mai 
mult d.e jumătate milion 
de tone mai mare (Tl'cit 
în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Deosebit de im-

între-
Petri-

r I va

portant este faptul că pro
ducții superioare pe 11 luni, 
comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, au 

, obținut majoritatea între
prinderilor miniere chiar 
și cele care nu și-au. înde
plinit sarcinile de plan.

■ Mai mult, unele dintre ele 
dețin pdevărațe recorduri 
— cum este cazul minei, 
■Uricani care a extras. în 
acest an, în perioada amin
tită, cu 131 000 de tone mai 
mult decît anul trecut. Mai 
notăm 78 000 tone extrase 
în plus la Aninoasa, 44 000 
la Dîlja și 22 000 la Băr- 

_ băteni. Deci, 1986, primul an 
al actualului cincinal, s-a 
dovedit mult mai rodnic 
decît ultimul an al prece
dentului cincinal; este a. 
șadar un. an în care efor
turile minerilor pentru 
creșterea producției de căr
bune extras au fost răsplă
tite de rezultatele superioa
re obținute.

Mai evidențiem un 
poet și anume faptul 
aceste rezultate, amplifica
te în ultimele 1-Uni, au avut 
loc în condițiile cînd s-au 
depus și se depun eforturi 
stăruitoare pentru pregăti
rea condițiilor necesare în
deplinirii sarcinilor de plan 

, stabilite pentru anul 1987.
Mai avem o lună pînă la 
încheierea acestui an și a- 
vem convingerea că mine
rii Văii Jiului o vor. fo
losi din plin, atît pentru 
creșterea producției de căr
bune extras cît și pentru 
pregătirea producției anului 
viitor, astfel îneît sarcinile 
să fie realizate în mod 
Xemplar încă din prima 
a anului viitor.

' ( " : .. '

mom
CONSTRUCȚIE. In in

cinta Uzinei de preparare 
a cărbunelui Coroești con
tinuă în ritm intens lucră
rile de construcție la noua 
clădire administrativă 
unității, 
lingă

a 
Clădirea, situată 

actualul sediu, va 
| găzdui principalele birouri; 

precum și laboratoarele u_ 
zinei.

CONCERT. Orchestra de 
cameră „Arsmundia" a Fi-

derea pregătirilor în stra
tul .13, brigada lui Francisc' 
Barabaș â pornit din a- 
ceastă săptămînă săparea 
galeriei transversale la O- 
rizontul + 100. Tot în a- 
ceastă- zonă, pentru deschi
derea viitoarelor capacități 
și îmbunătățirea fluxului 
de transport, o altă briga
dă nou formată, a lui E- 
meric Szabo, a început să
parea puțului 3 Est.

Bătălia pentru asigu
rarea liniei de front 
la nivelul prevederi- ! 

lor sporite ale planului pe 
1987 este conjugată cu pre
ocupări stăruitoare pentru 
creșterea capacității de în- 
silozare, preîntîmpinarea 1 
întreruperilor în abataje, 
îmbunătățirea fluxului de 
transport, inclusiv prin re
deschiderea galeriei de 
legătură a sectorului, la 
orizontul 150, cu centrul 
minei, ceea ce va permite 
realizarea rețelei căilor de 
transport necesare îmbu
nătățirii aprovizionării lo
curilor de muncă și a cir- l 
culației personalului.

Bătălie pentru linia de 
front, pentru un transport 
fluent, sigur, băjtălie pen
tru stabilizarea_ oamenilor 
(în ultimele luni efectivul 
a crescut cu 50 de tineri), 
pentru calificarea lor, pen
tru un climat de ordine și 
angajare fermă, responsa
bilă pentru afirmarea co
lectivului prin producții 
sporite. Acestea sînt o- 
biectivelc strădaniilor mi
nerilor, ale unui corp teh-

n salt spre afirmare, 
prin punerea în va
loare a importante

lor rezerve ale stratelor, 
dar și a potențialului de 
muncă, de creație al co
lectivului. Saltul este pre. 
gătit de pe acum, prin 
munca tenace a minerilor, 
în frontalele brigăzilor con
duse de Ștefan Dorofte și 
Francisc Olasz, în abatajele 
cameră ale minerilor con
duși de Ștefan Purece, Lu
dovic Fuldp, loan Ciubo- 
taru. Ritmurile revigorate 
ale abatajelor sînt spriji
nite de lucrările de pregă
tiri asigurate din timp, de 
brigăzile conduse de Mihai 
Iordăcliel și Dominic Berczi, 
ca și de echipele de între
ținere conduse de minerii 
Dumitru Șchiopu și Ștefan 
Gvdri.

h a noile ritmuri ale 
I sectorului, tot mai 

ample și viguroase, 
contribuie de o săptămînă 
încă uri abataj frontal, res
pectiv o brigadă nou con
stituită — a lui Nicolae 
Ignat — prima capacitate 
pusă în funcțiune în cadrul 
lucrărilor de redeschidere 
a stratului 5 în această zo
nă. Formată din mineri de nic tînăr și competent — 
valoare, ca șefii de schimb 
Ilie Lepădatu, C 
Borșoș, Iosif Nagy, briga
da aplică cu succes meto
da exploatării în felii ori
zontale, cu susținere indi
viduală, avînd șanse sigu
re pentru producții și pro
ductivități sporite.

Concomitent, brigada lui 
Ștefan Rotaru a început 
pregătirile pentru noile ca
pacități în stratcle subțiri, 
moment important pentru 
asigurarea fronturilor de 
lucru pe 87. Pentru deschi-

pag. I)
Studenții
(Urmare din

literare, 
fotografică, 

literară, a.r_

elcvatorul Ha 
2 de la mediu dens, 
ful echipei de lăcătuși 
Grigore Găină și una din, 
tre harnicele meseriașe 
ale Preparației de căr
bune Livezeni, Cristina 
Pușcașu, verificînd re- 
ductorul de acționare a 
unui utilaj.

Foto: I. LICIU

satirice, montaj 
teatru, artă 
film, creație 
tă plastică.

Au cucerit
Unanime ale/ publicului și 
spectatorilor: formația de 
dansuri populare, instruc
tor Nicolae Zăblău, solistul 
de dans modern Nicolae

______ ca subinginerii Liviu Teo- 
Gheorghe dosiu, secretarul comite tu- 

, lui de partid, Emilian .Șiș-, 
man, Gheorghe Bobar, în 
frunte cu ing. Nicolae Vul
pe, proaspătul și inimosul 
șef de sector care, t 
secretarul comitetului 
partid, ne asigură că în 
anul ce vine minerii 
torului I Petrila vor 
pa un loc demn pe podiu
mul vredniciei minerești, 
nu numai pe mină,- ci pe 
întreaga Vale a Jiului. .

artiști amatori
Pătrașcu, Radu Pietreanu, 
la categoria monolog U- 
moristie, montajul literar 
„Mesaj pentru pace" 

.— instructor Dumitru Ve- 
lea, corul de cameră' al 
Facultății de M.I.M., cliri- 

/ jor Horațiu Alexandrpscu, 
colectivul satiric și 
grupul satiric, : instruite 
de Radu Pietreanu. Cu
vinte frumoase s-au rostit

ca și 
i de

șec-
ocu-

în concurs
despre lucrările de ' artă 
fotografică semnate de Va
sile Szekely, Cristian A- 
postescu, Victor Beletey, 
Oleg Velker, Gheorghe 
Mureșan, Liviu Hodivoia- 
nu; filmele „Amînare" și 
„Forajiil cu sondeză" rea
lizate de Cineclubul „S18“, 

. precum și lucrările de 
grafică semnate de Liviu 
Dițoiu și Emanuel Enghiș.

Î
i

1 armonicii de stat „Olte- un' concert lecție pentru 
nia" din Craiova susține elevi. (Al. H.) 
miercuri, la Petroșani, îri. 
cepînd cu ora 19,30, în sala 
casei de. cultură, un con
cert de muzică de cameră.
In program figurează lu
crări de Doru Popovici, A. 
Vivaldi, I.S. Bach și W.A.

Mozart. Dirijor, Modest Ci- 
chirdan. Solist, Ștefan Ru-
ha, artist emerit. In aceeași
zi, la ora 17, colectivul ar
tistic craiovean va susține

FINALA. Astăzi, 
pînd de la ora 14,30, pe sta
dionul Minerul Paroșeni 
se dispută finala competi. 
ției de fotbal dotatei cu 
„Cupa U.T.C.". Este o ini
țiativă valoroasă a comite
tului orășenesc U.T.C. Vul
can, competiția reunind la 
startul său formații- repre- 
zentînd unitățile economice 
din .oraș.

ince-

colecționarului Petre Mei- 
ha, membru al secțiunii K 

.Petroșani a Societății nu
mismatice române. Expozi
ția va fi deschisă pînă-în

POEZIE. O apariție edi
torială deosebită în libră
rii, semnalăm iubitorilor 
de poezie,- Este vorbă de 
volumul „Cartea Clara" 
reunind cele mai frumoa- . 30 decembrie, 
se poezii aparținînd unuia 
dintre cei mai valoroși po
eți contemporani români: 
George Țărnea.

CORIGENTA. Corigent la 
politețe este* șoferul blond 
— cum 
dignați,

„Căprioara" din Petrila ț 
(după ora 10). obligînd I 
pasagerii să alerge după I 
mașină. Cu un astfel de 
comportament 
feri, A.U.T.L.
tează în fața 
(I-V.). . .

al unor șo_ 
se discredi- 

călătorilor.

EXPOZIȚIE. Incepînd de 
ftiîine, 3 decembrie. Mu
zeul mineritului din Petro
șani vă invită să vizitați 
expoziția de numismatică a

ne spuneau, în
cetățenii Katona 

Emilia și loan Cîrsteă —■ de 
pe autobuzul 31 HD 6787. 
Deși nu avea mulți pasa
geri, n-a vrut să oprească, 
joi dimineața, în stația

Rubrică realizată tie
Alexandru TATAR
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A lipsit acel „ceva“
ten! și cu' mai muM „tu
peu" dacă n.ar fi dat cu 
piciorul unor - ocazii de gol 
favorabile,. în 
derii scorului 
rezultatul ar
Numai , că aceste ipoteze au 
fost' anulate de golul no
rocos al lui Stoichiță (toc
mai el .!) așa că înainte -de 
viitoarea partidă foarte, 
foarte grea (duminică, la 
Petroșani, cu... Dinamo!) e_ 
chipa noastră rămîne la 
minus 6 la „adevăr".

Acesteș ar fi părerile 
noastre pe marginea înfrân
gerii de 
Buzău, cu „ ____
că Jiul a pierdut încă o 
bătălie, 
contextul luptei aspre pen. 
tru evitarea retrogradării, 
dar la „orizontul" campio
natului mai sînt... 19 eta. 
pe! Timp prețios pentru 
continuarea luptei decisive 
de rămînere a echipei în 
prima divizie.

GLORIA BUZĂU — JIUL 
PETROȘANI 1—0. (0—0).

. Cît-e speranțe s-au legat 
de această partidă! Cît de 
mult ar fi dorit jucătorii 
șl suporterii Jiului ca par
tida din crângul buzoian să 
șe încheie eu un X sau un 
2. N-a fost’ așa. Nu a fost 
pentru că jocul bun al e- 
chipei n-a fost dublat, în 
ultimă instanță; de pre
cizia șuturilor înaintașilor 

. echipei noastre. Și a mai 
lipsit... șansa. Pentru că și 
de această dată echipei 
gazdă i_a surîs zeița For
tuna, în timp ce Jiului i 
s-a mai dus în neant o ra
ză de speranță. In condiți
ile în care „din' urmă" vin 
alte echipe, iată acum Chi
mia e „coborâtă" la minus 
5 la adevăr, în timp ce e- 
chipa noastră nu reușeș
te să se agațe de un punct 
măcar în deplasările din 
ultimele etape. Aceasta 
pentru că, deși, luîndu-ne 
după aprecierile crainicului 
radiodifuziunii, putem spu-

ne că, echipa noastră s_a 
apărat bine mai bine de o 
oră,' Dar, și , în partida , de 
duminică, i—a lipsit acel 
„ceva" necesar în deplasare. 
Să le reamintim băieților 
neștri de meciurile disputa
te, acasă, la Petroșani, -cu 
SC.- Bacău, Oțelul Galați,

cazul deschi
de către Jiul, 
fi fost altul.

FOTBAL, DIVIZIA A

Petrolul sau F.C. Argeș, ca 
să dăm numai cîteva e- 
xemple de felul cum tre
buie jucat „afară" ?

In condițiile cînd atacu
rile gazdelor curg „în va
luri", este inerentă acea 
greșeală care poate aduce 
golul victoriei, pentru ad
versar, năruind astfel efor, 
turile întregii echipe. Așa 
s.a întîmplat la Moreni și 
la Craiova și — iată —
șa s-a întîmplat, acum, la 
Buzău. Poște că dacă a- 
tacanții ar fi jucat mai a-

duminică de la 
regretul unanim

importantă, în

a-

Alexandru TATAR

FOTBAL, DIVIZIA B3

Joc cu
MUREȘUL EXPLORĂRI 

DEVA — A.S. PAROȘENI.
VULCAN 2—1 (1—1). Mes. 
ciul de la Deva a purtat 
amprenta campionatului. 
Ș-a jucat pentru puncte, 
o partidă între două echipe I - 
din județul nostru; în care 
ambițiile sînt totdeauna 
sporite.

A.S. Paroșeni —. Vulcan, " 
în pofidă înfrângerii, a ju
cat bine, măi ales în pri
ma parte a partidei, evi- 
dențiindu-se Dicuț, care, - 
de altfel, a și marcat golul 
minerilor, iar alături de el 
întreaga linie de mijloc.

Gazdele, în criză de 
puncte în clasament, și-au 
dorit mai mult victoria, 
reușind să o obțină în fi
nalul meciului. Trebuie să 
remarcăm că ea a fost ob. 
ținută ca urmare a două 
ezitări ale apărării ime
diate a echipei A.S, Pa
roșeni •— Vulcan, de .pe

specific de campionat
urma cărora au profitat 
Nicoară (în prima repriză) 
și Sorin Popa (în cea de-a 
doua) amîndoi înscriind, 
eu toată opoziția lui Ho
man.

In repriza a doua, în lo
cul lui Petre Grigore și 
Barlru au intrat. în teren 
Hădărean și, respectiv, 
Crăciun.

Ă.S. Paroșeni — Vulcan 
a aliniat uffnâtoarea echi
pă : Homan — Petre Gri- 
gore, Vișan, Buzduga, Do- 
denciu — Cristea, Dicuț, 
Gelu Bîrsan, Lăzăroiu — 
Barbu, Baltaru.

A arbitrat o brigadă con- . 
dusă de Al. Pantea din 
București. -

II. dobrogeanu

REZULTATE TEHNICE: Gloria Bistrița — Unio 
Satu Mare 3—0, Mureșul Expl. Deva — A.S. Paro- 
șeni 2—1, Dacia Orăștie — C.S.M. Reșița 3—2, Aurul 
Brad — F.C. Maramureș i-ri, Armătura Zalău — Mi
nerul Cavnic 3—1, Poli Timișoara — C.I.L. Sighet 
7—0; Strungul Arad — St. C.F.R. Cluj-N. 2—0; Me- ’ 
talul Bocșa — U.T.A. 2—1, Olimpia S.M. — F.C. Bi
hor 0—0. : . . I.

— F.C. Bi_

D I V I Z I A A RUGBY, DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE: Gloria Buzău — Jiul 

Petroșani 1—0; F.C. Olt — Flacăra Aut. Moreni 2—0, 
„U" Cluj-Napoca — Corvinul Hunedoara 4—2, Chi
mia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 0—0, F.C.M. Brașov — 
Rapid București 2—1, Univ. Craiova — Petrolul 
0—0, S.C. Bacău — Oțelul Galați 0—0, Victoria Bucu
rești — Steaua 0—1, Dinamo — Sportul studențesc, 
se '

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

i

joacă azi, ora 13.
•CLASAMENTUL

Steaua București 15 13 2 0 36— 5 28.
Dinamo 13 9 3 1 40—12 21
Petrolul Ploiești 14 5 7 3 13—8 17
Victoria București 15 . 7 3 5 18—14 17

F.C. Argeș 15 7 3 5 15—11 17
F.C. Olt ’ ; 14 7 3 4 15—12 17
F.C.M Brașov 15 8 0 7 16—19 16
Sportul ' stud. 14 6 3 5 26—15 15
S.C. Bacău 15 6 3 6 18—24 15
Oțelul Galați 15 4 6 5 . 14—13 14
Univ. Craiova ; 15 4 6 5 12—13. 14
Corvinul 15 5 3 " 7 16—17 13
U. Cluj-Napoca 15 5 2 8 18—20 12
Rapid, ■■■.'■■. ;■/ 15 5 2 8 16—26 12

Gloria Buzău 1.5 6 0 9 15—36 12
Chiirîia Rm. Vîlcea. 15 •"... 4 3 8 18—28 11
Jiul.. Petroșani 15 3 2 10 11—23 8
Flacăra Aut. Moreni 15 3 1 11 10—31 7
ETAPA VIITOARE: F.C.M. Brașov — Univ.

Craiova; Rapid — Gloria Buzău; Steaua — Petrolul; 
F.C. Argeș — Victoria Buc.; Sportul stud. — F.C. 
Olt; Corvinul — Chimia,.Oțelul — „U" Cluj-N.; Jiul 
— Dinamo; Flacăra — S.C. Bacău.

^2-1 nouă intîlnire la Lupeni
Duminică, 30 noiembrie, 

sala de sport a clubului 
sindicatelor Lupeni a găz
duit o nouă și atractivă 
Intîlnire sportivă, conipo- 
nenții echipei de judo „Mi
nerul" Lupeni, primind, de 
astă dată replica formației 
„Voința" din Mediaș. ■

Beneficiind de o susți
nută propagandă făcută a. 
cestui sport al îndemînării 

■ și Spectacolului sportiv, 
întîlnirea dintre ținerii ju- 
dokani din cele" două echi
pe s_a disputat în fața li
nei săli arhipline.

La competiția băieților, 
o bună impresie au lăsat 
Sorin Bulgâriu, Daniel 
Gherman, Ciprian Ivan, țja-

briei Luca și Florin Dosan 
(Minerul), loan Sin, Cătă
lin și Ciprian Comșa, Lu
dovic Fazekaș și Gheorghe 
Mănică (Voința). Scorul fi
nal al întîlnirii, în care 
cei doi -antrenori (Benia
min Anca — Minerul Lu
peni și Ioan Anca — Voin
ța Mediaș) au .rulat întreg 
lotul, a fost de 7—5 pen
tru gazde.

Oaspeții neavînd echipă 
de fete, reprezentantele 
formației din Lupeni (Ma- 

. rjana Ging'hină, Adela Pop, 
Corina Bahici, Constantina 
șl Nicoleta Mihăilă) au o- 
ferit cîteva meciuri 
monstrative. (A.T.)

de-

Absențele fortuite din echipa 
au dus la înfrîngere

tat de pațru ori, o lovitu
ră de picior, două lovituri 

eseu. 
Așadar 13—0, dar. Știința, 
sîntem siguri, își va reveni. 
Urmează întîlniri și mai 
grele, iar iubitorii sportu
lui cu balonul oval din Va
lea Jiului doresc să o re. 
vadă victorioasă. Oricum, 
suporterii statornici ai 
chipei studenților vor 
tot lingă jucători, cu

■ C.S.M. SUCEAVA — ȘTI
INȚA PETROȘANI 13—0.
Cu echipa descompletată, de pedeapsă și un 
datorită unor situații. 6_
biective, accidentări ș.a,, 
Știința Petroșani a capotat. 
la Suceava. Gazdele ’s-au

- mobilizat, au dorit victo
ria că o revanșă pentru 
meciul din turul campîona. 
tului și au reușit, din pă
cate pentru ...studenții noș
tri, la un scor prea mare 
față de valoarea reală a 
celor două echipe.

'» 
e-
fi

___  ... . ace
leași. /cuvinte pe buze: „Hai-.

’ de Știința" !

C.S.M. Suceava a pune- ’ ' ' Ion ȘTEFAN

.CLASAMENTUL
1. Poli Timisoara 15 9 4 2 39—19 22
2. FC Bihor* ' 15 8 5 2 25— 6 18
3. Gloria Bistrița 15 8 2 5 21—15 18
4. F.C. Maramureș 15 7 3 5 25—12 17
5. U.T. Arad 15 8 1 6 20—21 17
‘6. C.S.M. Reșița 15 7 2 6 19—16 16
7. Strungul Arad 15 6 4 5'' 19—18 16
8. Armătura Zalău .15 6 3 6 24—22 15
9. AS Paroșeni Vulcan 15 6 3 6 18—18 15

10. Metalul Bocșa , 15. 7 1 7 21—21 15
11. Olimpia Satu Mare ' 15 6 3 6 1.8—20 15
12. Aurul Brad 15 5 3 ' 7 19—22 13
13. UNIO Satu Mare 15 5 3 7 14—19 13
14. Dacia Mec. Orăștie . 151 6 1 8 23—28 13
15. C.I.L. Sighet 15 .5 3 7 17—29 13
16. Minerul Cavnic 15 5 1 9 22—26 11
17. Steaua C.F.R. Cj.-N. 1.5 4 3 8 12—24 11
18. Mureșul Expl. Deva 15 4 1 10 10—31 9

cu 3 puncte.*) Echipă penalizată

ETAPA VIITOARE: Strungul Arad — Metalul
Bocșa; St. C.F.R. Cluj-N. — Gloria Biștrița; .;
Bihor — U.T.A.; C.I.L. Sighet. — Olimpia S. ; 
ĂS Paroșeni Vulcan — Dacia Mec. Orăștie ; Mi
nerul Cavnic — Poli Timișoara ; F.C. Maramureș — 
Armătura Zalău; Unio Satu Mare — Mureșul Expl.
Deva; C.S.M. Reșița — Aurul Brad.

Lupte libere

Jiu! Petrila, vicecampioană națională

In urma unor evoluții 
remarcabile, luptătorii e- 
chipei Jiul Petrila (antre
nor Costică Marmaliuc) au 
cucerit locul II și titlul de 
vicecampioană - națională în., 
cadrul finalei pe țară — 
Galați, 28, 29 și 30 noiem
brie — la categoria 15—20 
ani. „speranțe olimpice". 
Partieipînd, alături de alte 
11 echipe, împărțite în do
uă serii, formația din Va
lea Jiului și-a. dovedit din 
nou valoarea, ajungînd' în 
finală (pierdută. în fața 
multiplei campioane, Steaua 
București), după un adevă
rat marș triumfal în serii 

. și în finala 1—6.
Consemnăm principalele 

momente ale .finalei 
la Galați. In prima/parii--’ 
dăț Jiul Petrila *— Progre
sul" Brăila 7—3. au cîști-

Ion Ailincăi (52 kg), 
Jon Doroș. (57 kg), Nicușor 
Marmaliuc (68), Romuîus 
Săpînțan (74), Francisc Ja
cobus (90), Gheorghe Șun
că (100), Eugen Toth (130). 
In acest meci Nicușor Mar
maliuc se accidentează Ia 
brațul sting, dar, dînd do
vadă de mult curaj și dă
ruire, luptă în continuare 
accidentat, cîștigînd toate 
meciurile.

In continuare, Jiul — 
Constructorul Hunedoara 
8—2. S-au evidențiat 
rin Bolohari (48), Ion 
lincăi (52), Ion Doroș 
I.aurențiU Palade (62).
cușor Marmaliuc (68). R. 
Săpînțan (74), Gh. ■ Șuncă 

de (100), Eugen Toth (.130).
C.S, Tîrgoyiște

6—4. Meci cu multe emoții 
pentru component, ji echipei lăți.t-

Flo-
Ai_ 
(57),
Ni_

Jiul

din Vale. Au punctat: Ion 
Doroș (57), N. Marmaliuc 
(68), R. Săpînțan (74), V. 
Mînzât (82), Gh. Șuncă 
(100) și Eugen Toth (130). 

Jiul — Steagul RoȘu Bra
șov 5—5. Meci egal, dar 
cîștigat datorită tușavera- 
jului 21,5-^18,5 pentru Jiul.

Jiul — Vulcan 6—4, der. 
byul seriei F.'Au punctat: 
V. Doroș, N. Marmaliuc, 
R. Săpînțan, V. Mîhzat, ■ 
Francisc Jacobuș, G. Toth,

Rezultatele din serie, au
. dat dreptul să participe la 

. turneul 1—6 primele trei 
echipe din Ișerie. Seria/ . I: 
Jiul ocupă locul I cu 
puncte. Vulcan București, 
locul II cu 15 puncte. Stea
gul Roșu Brașov locul HI 
cu 14 puncte. Seria a ll-a: 
Steaua — 20 puncte, Ga_ 

17, Onești — 15..

18

Pentru locurile 1—6 Jiul 
cîștigă cu formația din O- 
nești 6—4. Meci fără ' e- ; 
moții, deși scorul a 
destul de strîns. 
tigat: I. Ailincăi, 
roș, L. Palade, R. 
tan, Fr. Jacobuș si E. Toth.

Jiul Galați. 7—3. Meci 
cu mari emoții,, cine cîști- 
ga avea medalia de argint. 
Meci de mare luptă psihi
că și. fizică, Gălățenii ple
cau favoriți din start 
f 1 i n d avantajați ca 
e c h i p ă gazdă. Cu 
toate acestea băieții de la 
„Jiul" s-au mobilizat e- 
xehiplar și le-au dat o.re
plică fără drept de apel. 
Au cîștigat: Ion Ailincăi 
(52 kg), I. Doroș (57), B.

, Palade (62), N. Mărmălifle 
(68),: R. Săpînțan (74), V. 
Mînzât (82). E. Toth (130)-

fost
Au cîș- 
I. Do.

Săpîn-

T. ALEXANDRU



MARTI, 2 DECEMBRIE 1986

Agendă energeticăNAȚIUNILE UNITELucrările reuniunii general 
europene de la Viena

ror celor 10 principii Con
ținute în Actul final de 
Ia Helsinki și, au subliniat 
necesitatea aplicării lor 
universale, integrale.

In c el de-al doilea grup 
de lucru, care se ocupă 
de problemele șchinaburi- 
lor comerciale, ale coope
rării în domeniul economic 
și tehnico-științific și al 
mediului înconjurător, s-a 
trecut la abordarea ches
tiunilor privind coopera
rea industrială. Dezbate
rile referitoare la impor
tantul capitol al schimburi
lor comerciale au pus în 
evidență interesul statelor 
participante pentru diver
sificarea și extinderea 
raporturilor de colaborare 
în domeniul comerțului in- 
tereuropean, ca o compo
nentă esențială a sistemu
lui comerțului internațio
nal. O măje parte din de, 
legații s_au pronunțat cu 
hotărîre pentru eliminarea 
restricțiilor și măsurilor de 
ordin discriminatoriu.

VIENA 1 (Agerpres), Ra
du Bogdan transmite : In- 
cepînd de luni, lucrările 
reuniunii general-europene 
de la Viena au intrat în 
cea de-a cincea săptămînă. 
Potrivit programului sta
bilit în cadrul întîlnirii 
pregătitoare, reprezentan
ții celor 33 de state euro
pene, ai S.U.A. și Canadei 
continuă, atît în plenară cît 
și în grupurile de lucrU, 
examinarea modului de a- 
plicare a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki 
și a documentului reuniu
nii de la Madrid.

In primul grup de lucru 
S-a convenit examinarea 
în paralel a problemelor 
legate de principiile rela
țiilor dintre statele parti
cipante, pe de o parte, și 
aspectele militare ale 
curității și dezarmării

Un apel vizînd luarea de măsuri pentru 
oprirea „exodului de inteligență"

O rezoluție. adoptată , în 
acest sens subliniază, de 
asemenea, necesitatea unor 
măsuri urgente vizînd so
luționarea durabilă a pro
blemei datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dez
voltare, inclusiv elimina
rea protecționismului, re
ducerea ratelor 
promovarea 
internațional și 
unei mai mari stabilități a 
ratelor de schimb.

. NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). Comitetul pen
tru probleme economice și 
financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a lansat 
un apel pentru adoptarea 
de măsuri efective care să 
oprească „exodul de inteli
gență"— fenomenul raco
lării de cadre specializate 
din țările în curs de dez. 
voltare; de către statele in
dustrializate.

- dobînzii, 
comerțului 
asigurarea

se- 
_____ ___________ _ în 
Europa, pe de altă parte. 
Marea majoritate a vorbi
torilor s-au pronunțat pen
tru respectarea strictă de 
către toate statele a tutu

Represiuni polițienești în Coreea de Sud
SEUL 1 (Agerpres). Auto

ritățile polițienești su<J-core_ 
ene au trimis în fața tri
bunalului, pentru judeca
rea, potrivit unei proceduri 
de urgență, 24 de persoane 
dintre cele arestate sîm- 
bătă în urma unor inciden.

pete violente produse 
străzile Seulului, după in
tervenția forțelor de 
presiune împotriva^ 
mânifestanți. 
sînt formulate 
acuzare pentru 
soane arestate 
împrejurări.

GENEVA 1 (Agerpres). 
La Geneva a fost dat pu
blicității raportul GATT 
(Acordul General pentru 
Tarife și Comerț) asupra 
comerțului internațional 
în 1985 și în primul semes
tru din 1986. Documentul 
relevă că anul trecut volu
mul schimburilor mon
diale â sporit cu 3 la sută 
și Va crește probabil în 
1986 cu 4 la sută, în timp 
ce în anii’ 70 rata anuală 
de creștere era de 5,5 la 
sută, în medie. Ca valoare 
totală, creșterea din 1985 
a fost doar de I la sută, 
cea a produselor indus-

Raportul GATT
triale sporind însă cu 5 la 
sută. ,,

Intre alte trăsături ale 
perioadei analizate, ra
portul relevă reducerea 
cotei de participare a țări
lor în curs de dezvoltare 
la comerțul mondial în 
1985; atribuind în mare 
parte acest recul diminuă
rii valorii exporturilor de 
combustibil și de alte pro
duse primare. In același 
timp, exporturile de pro
duse» industriale ale acestor 
state reprezentau anul 
trecut 12,5 la sută din co
merțul mondial cu astfel 
de buhuri.

ficientă a combustibililor 
din termocentrale, cu a- 
jutorul procedeului cu
noscut sub inițialele MHD, 

în care înseamnă de; fapt mag- 
netohidrodinamică.

DUpă cum relatează pu
blicația „New Scientist" 
tehnologia MHD ar putea 
fi utilizată cu bune rezul
tate. în special în termocen
tralele pe cărbune între 20 
și 200 MW. Bâzîndu-se pe 
proprietățile de conductor 
ale gazelor ionizate la tem
peraturi- înalte (între 2000 
și 3500 de grade C), proce
deul MHD pornește de la 
faptul că un gaz ionizat ca
re trece, arzînd, cu viteză 
mare, printr-un cîmp mag
netic, poate să producă cu_ _ 
rent. Eficiența folosirii com
bustibililor ar crește astfel 
___ _ __ _11. L_—1 nevoie, 
spun specialiștii, de adap
tarea termocentralelor o- 
bișnuite, mai bine zis de 
Utilizarea lor eij'’ tehnica, 
specifică, - ; ’

FAPTUL DIVERS

PREMII
Marele premiu al. celui 

<le-al treilea Festival de la 
Rio a fost acordat, în una
nimitate, filmului britanic 
„My Beautiful Laundrette". 
realizat de Stephan Frears. 
Creația cineastului este o 
comedie în care nu lipsesc 
însă accentele critice, deoa
rece înfățișează îieînfru- 
musețată, viața capitalei 
Marii Britanii, cu violența, 
răspîndirea drogurilor și 
alte fenomene îngrijoră
toare.

Brazilianul Rui Guerra 
a primit premiul pentru 
cea mai bună punere în 
scenă, cu filmul „Opera 
do Malandro". Premiul de 
interpretare feminină a 
revenit actriței franceze

FILME

Pa-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Acasă; Unirea : 
Muzica linei vieți;

. rîngui : Aplauze, aplau.
' Z6» •• •" '

LONEA: Ne trebuie o 
' solistă.

VULCAN — Luceafărul: 
Pan Wolddjovski. .

LUPEN1 — Cultural : 
Nu te voi .uita niciodată.

URIC ANI: Din nou a- 
ceasta Lucia.

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

re- 
unor 

Totodată, 
capetele de 
alte 27 per. 
în aceleași

Sabine Azema, iar cel mai 
bun actor a fost desemnat 
danezul Eric Clausen,.

STAR
Actorul Cary Grant, care • 

a decedat la Davenport 
(S.U.A.), în vîrstă de 82 de 
ani, a fost considerat pe 
drept cuvînt unul dintre 
cele mai , proeminente sta. 
ruri ale Uollywoodului, u_ 
nul dintre eroii comediei 
americane. Născut la Bris
tol, în Marea Britanie, în 
1904, Cary Grant—pe a- 
devăratul său nume Archi
bald Alexander Leach — a 
venit în S.U.A. la 15 ani 
cu o trupă de acrobați.

Cariera sa cinematografi
că, care va cunoaște peste 
70 de filme, va debuta în 
1931, cînd este angajat de 
compania „Paramount", 
grație actriței Mae West. 
In 1970, i se conferă pre
miul Oscar pentru ansarn- : 
blul rolurilor ereate de el.

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

—- Dosarul resurselor e- 
.nergetice și de ma
terii prime.

20,35 Patrie română,' țară 
de eroi.

— Program artistic pio
nieresc (color).,

20,45 Unirea perma
nența unui ideal și 
strălucita sa înfăp
tuire. Mihai Vitea
zul — o clipă de vis 
împlinit ■ — docu
mentar (color).
O producție a Stu
dioului de Film TV.

21,00 Teatru TV. Decebâl 
de Mihai Emin eseu.

. 21140 Vîrstele păcii în- 
tr-un oraș din Nord 
— reportaj.

21,50 Telejurnal.

Potrivit noilor date. de 
care dispune în prezent 
Compania petroliferă na
țională din Irak, în urma 
explorărilor efectuate 
ultiniii ani, rezervele con
firmate de petrol irakiene 
sînt de 72 miliarde de ba
rili, față de 65 miliarde ba
rili, cum se știa anterior 
— relatează agenția irakia
nă de presă INA, Se. preci
zează că descoperirea este 
urmarea eforturilor deo
sebite făcute de specialiștii 
și departamentul de resort 
din Irak, după preluarea 
controlului de către aceas
tă țară a exploatării pro
priilor resurse de țiței, 
prin naționalizarea indus
triei petrolului, în 1972.

ft
Numeroși Specialiști atrag considerabil. Este 

atenția posibilităților de u- 
tilizare, în scopul produ
cerii unor cantități supli
mentare de energie - elec- 
trioă-jarin arderea mai e-

• ACORD. Cabinetul îs. postul de radio israelian 
raelian a ratificat cu rnajo- citat de agenția MEN. Pro- 
ritatea de voturi termenii Cgsul de arbitraj urmează 
acordului privind arbitra
jul asupra enclavei Taba, 
încheiat cu Egiptul la 11 
septembrie — a t -

să înceapă peste două săp- 
tămîni, la Geneva — men.

anunțat ționează agenția citată.

merican de tipul „SR-71" a CONGRES. In apropierea pentru cauza dreaptă 
pătruns în spațiul aerian orașului Viena s-au des- poporului palestinian,
al R.P.D. Coreene în zona chis luni lucrările celUi
de coastă a peninsulei Kan_ 
gryong, informează ACTC, 
cerînd încetarea acestor 
acte provocatoare. Numai 
în luna noiembrie, adaugă 
agenția, în spațiul aerian 
nord-coreean au fost co
misă nouă asemenea 
siuni de spionaj.

GREVA. Marinarii 
au declanșat, luni, o 
de 48 de ore, informează a. 
genția Reuter. După cum 
a arătat sindicatul de ra
mură, această acțiune re
vendicativă a fost inițiată 
în sprijinul cererilor de 
îmbunătățire a condițiilor 

ale 
acestei categorii de sala- 
riați.

hoek, capitala teritoriului NUMIRE. IN FUNCȚIE. 
Namibia, ocupat ilegal de După cum^a anunțat^ 
R.S.A., s_a desRIșurat o 
mare adunare populară. 
Potrivit agențiilor Reuter 
și France Presse, poliția a 
intervenit, deschizînd fo
cul. O persoană a fost uci
să, iar alte 14 au fost grav 
rănite.

CAMPANIE ÎMPOTRI
VA FUMATULUI. In Sin
gapore a fost declanșată o 
campanie la scară națio
nală pentru controlul fu
matului, care are ca scop 
ultim eradicarea acestui 
obicei dăunător pentru să
nătate. Autoritățile au pre
cizat că în prezent se în
treprind acțiuni cu carac
ter educativ și preventiv 
dar că vor fi adoptate și 
măsuri de ordin legislativ.

mi-

eleni 
grevă

de-âl Il-lea Congres mon
dial al foștilor luptători 
și veterani de război, luptă
tori din rezistență și victi
me ale războiului. Congre
sul se desfășoară din ini
țiativa a patru organizații 
internaționale de veterani 
și luptători antifasciști de ; 
diferite orientări politice. 
Reuniunea are ca deviză 
„Pentru dezarmare, pen
tru o viață pașnică, liber
tate și solidaritate", trans
mite agenția TASS. .

a

OPRESIUNE. Sub aus- de muncă și de viață 
piciile Organizației popo. 
rului din Africa de 
Vest (SWAPO), la 
hoek, capitala 1

Șud- 
Wind-

SPRIJIN.
Repu- 

Roberț 
în 
de 
un 

gene*.
Perez ;

SPIONAJ AERIAN. Un 
avion de recunoaștere a-

ia- ■ 
genția Khaosan Pathet 
Lao (KPL), citată de agen
ția TASS, Sisomphone Lo- 
vansay, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Parti
dului Popular Revoluțio
nar Laoțian, vicepreședin
te al Adunării Populare 
Supreme al R.D.P. Laos, 
a fost numit în funcția de 
președinte interimar al A-, 
dunării Populare Supreme 
a R.D.P. Laos.

MESAJE DE
Primul ministru al 
blicii Zimbabwe,
MUgabe, președintele 
exercițiu al Mișcării 
Nealiniere, a adresat 
mesaj secretarului 
ral al'O.N.U., Javier__
de Cuellar,, în care se rele
vă necesitatea acționării 
în vederea încetării lupte
lor din sudul Libanului în 
zona taberelor de refugiați 
palestinieni. Intr-un mesaj 
similar trimis lui Yasser 
Arafat, președintele Comi
tetului Executiv 
al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei 
(OEP), se reafirmă spriji
nul Mișcării de Nealiniere .

: REUNIUNE. La Cairo au 
început lucrările reuniunii 
Consiliului General al In
ternaționalei Socialiste A- 
fricane la care participă 
reprezentanți a 35 de parti
de socialiste din 23 de țări 
de pe continentul african. 
Pe agenda reuniunii se 
află probleme prtvind în
tărirea cooperării dintre 
țările africane în interesul 
asigurării păcii, stabilității 
și dezvoltării lor economice.

HOTARIRE. Organizația 
statelor din estul Caraibi
lor (OECS) a anunțat că 
de la 1 ianuarie 1988 vor 
fi eliminate toate barierele 
vamale între cele șapte 
state membre ale organis
mului. Această hotărîre a 
fost luată în cadrul Unei 

I reuniuni a OECS desfășu
rată în Antigua. Cele șap
te state membre ale aces
tui organism sînt insulele 
Antigua și Barbuda, Do
minica, Grenada, Montser
rat, St. Kitts și Nevis și St. 
Vincent și Grenadine.

22,00 închiderea, progra
mului.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES

DIN 30 NOIEMBRIE 1986
Faza I
Extragerea I : 40 34 

12 10 11 18 23 ;
Extragerea a II-a: 8

26 42 29 35 19 12 ; 
Extragerea a

26 1 33 9 41 10
Faza a II-ă
Extragerea a IV-a:

9 .12 10 42 31 ;
Extragerea a V-a

41 6 7 23 44 ;
Extragerea a Vl.a ;

26 5 30 29 43
Fond de câștiguri (pro

vizoriu) : 1 341 000 lei.

Ill.a
37 ;

20

45

30

28

43

25

M I C A
V1ND Skoda MB 1000. 

Informații 8 Martie 49/1, 
sc. C, Petrila. (9369)

VIND Ford XL fabricat 
1979, stare perfectă de 
funcționare, posibilitate 
transformare Diesel. Infor
mații, telefon 929/13386, 
Tg. Jiu. (9368)

PIERDUT 
serviciu pe 
Dumitru, 
IPSRUEEM

■ declar nulă.

legitimație de 
numele Fănic 
eliberată

Petroșani.
(9370)

de
O

PIERDUT
serviciu pe numele Vasi- 
liu Maxim, - eliberată “de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(9371)

legitimație de

PUBLICITATE
ANUNȚURI DE FAMILIE

1 1 . I
Cu profundă durere, Ioșif fiul, Eva noră, Nandor 

nepot și Elena soră, cu familia; anunță încetarea din 
viață a celui care a fost tată, bunic, frate de ne
înlocuit

NYITRAI NICOLAE
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 3 decem

brie 1986, ora 14,30, de pe strada Mihai Viteazul nr. 2.

AU trecut șase luni de durere de cînd a plecat 
dintre noi dragul nostru

Dr. MIHAIL MARTINOVICI
Familia. (9367)

FAMILIA anunță cu aceeași durere împlinirea 
a 10 ani de la decesul celei cc a lost o bună mamă, 
soacră și bunică

ȘINK ILEANA
Nu o vom uita niciodată.
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