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Eforturi susținute pentru realizarea 
ritmuri in abataje

lucrările de pregătiri cu 
370 de metri liniari. _

— Infățișați-ne cîteva 
dintre aceste obiective și 
efectele pe care le au da
rea lor în folosință pen
tru bunul mers al activi
tății în 1987.

— In acest an am fina
lizat planul colector între 
orizontul 410 și 350, am 
străpuns orizontul 350, am 
încheiat lucrările de 
deschidere a stratului 5, 
la orizontul 350, blocul 
III, am demarat deschide, 
rea blocului II, am termi
nat stația de pompe Ia 
puțul orb nr. 11, din punct 

al lucrărilor 
miniere. De asemenea, se 
desfășoară din plin alte

unor
r — Tovarășe director Vio
rel Boantă, să presupunem 
că ne-am afla în ianuarie 
1987. In acest caz, ce 
ne-ați putea spune despre 
nivelurile de producție ale 
minei Lonea?

— Că ele se află, chiar 
cu unele depășiri, la ce
rințele sarcinilor de plan. 
Altfel < spus, colectivul 
nostru de muncă, încă din 
această lună decembrie, a 
atins cotele de producție 
zilnică, prevăzute pentru 
primul trimestru al anului 
viitor.

— Fără îndoială, că mul
te sînt elementele, de or
din organizatoric și teh- de vedere 
iiic, care au caracterizat 
activitatea de pregătire a .-
producției anului viitor. , activități, care și ele se 
V-am solicita să Ie pre
zentați pe cele mai im
portante, al căror efect 
se regăsește, în mod di
rect, în ritmurile înalte de 
producție preconizate pen
tru 1987...

— Aș porni de la un 
aspect hotărâtor pentru 
asigurarea atît a capacită. 
ților viitoare, cît și pen
tru -bpna funcționare a 
fluxurilor de transport, a 
activității de aproviziona
re cu materiale, a evacuă
rii producției. Este vorba 
de lucrările de deschideri 
și cele de pregătiri. Co
lectivul nostru de muncă 
își realizează în întregime 
planul la obiectivele mari 
de deschideri și își depă
șește, la zi, prevederile la

SECTOARELE I ȘI II ALE I.M. LUI’ENI 

Rod al productivității înalte 
Prin ritmicitatea re

alizărilor, rodnicia con
secventă a abatajelor, 
munca asiduă și plină de 
dăruire a minerilor sec
torului I de la mina Lu. an de aproape 8000 tone 
peni se finalizează.. în a- 
ceste zile, de maximă an
gajare a tuturor colecti
velor de muncă, cu 
succes de prestigiu: 
alizarea cu 16 zile 
devreme a planului

nual Ia extracția de căr
bune. Pînă în 14 decem
brie, minerii sectorului 
au realizat o producție 
suplimentară pe acest

de cărbune, din care 526 
de tone sînt rodul depă
șirilor înregistrate în 
cursul acestei luni.un

re- 
mai

a- (Continuare în pag. a 2-a) ,

Cheia succesului — 
ținere ț e a c o1e c t i v ului

vor reflecta direct și ho
tărâtor în perfecționarea 
activității noastre, în im
portante domenii care in. 
teresează obținerea unor

C.T. DIACONI’

(Continuare în pag. a r1

Minerii - sectorului II al 
minei Lupeni, au raportat 
și ei, ieri, 15 decembrie, 
la ora prânzului, extra
gerea ultimei tone 
cărbune în cotitul 
1986.

„Anul acesta a

(luna iunie), plus 1587 
tone (noiembrie) .și chiar 
plus 2268 tone (iulie). 
Mobilizarea colectivului, 
aplicarea corectă a teh
nologiei de exploatare 
cu tavan de rezistență 

„Anul acesta a fost în stratul 3, blocul II a 
un an bun pentru colec- făcut ca sectorul nostru 
tivul nostru — ne spune să se 
tehnicianul topograf Va- lună, 
sile Dăescu, de 15 ani 
la acest sector. Am fost 
„peste plan“ în fiecare 
lună, reușind chiar vîr-

i furi de plus 1367 tone

de 
anului

nei‘‘.

înscrie, lună de 
între fruntașii mi-

AL TATAR

Două brigăzi cu con
tribuții deosebite la suc
cesele sectoarelor I și 
II, ale I.M. Lupeni , — 
cele conduse de mine
rii Ioan Benko (stînga) 
și’ Marin Turneanu 
(dreapta).

Președintele
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, 

și-a încheiat vizita 
de prietenie în țara noastră
încheierea convorbirilor 

oficiale
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a reîntîlnit, duminică di
mineața, . cu președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

In timpul convorbirilor, 
cei doi președinți au conti
nuat examinarea unor as
pecte importante ale dez
voltării relațiilor româno- 
egiptene, corespunzător 
dorinței și aspirațiilor de 
progres ale ambelor țări 
și popoare. S-a procedat, 
totodată, la un larg și a- 
profundat schimb de pă
reri cu privire la evoluția

vieții politice internațio
nale.

Un loc important în ca
drul convorbirilor a fost 
consacrat situației din Eu
ropa, precum și conflictu
lui.din Orientul Mijlociu. .

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat, și 
cu acest prilej, hotărârea 
României de a-.și aduce, 
în continuare, contribuția 
activă la soluționarea glo
bală, pe cale politică a 
problemelor . complexe din 
Orientul. Mijlociu, în con
formitate cu năzuința po
poarelor din această zonă

(Continuare în pag. a 4 a)

Ceremonia plecării
Duminică la amiază s-a 

încheiat vizita de priete
nie efectuată în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre. 
ședințele Republicii Socia
liste România, de pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak.

Solemnitatea plecării î- 
naltului oaspete egiptean 
a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, unde erau 
rate drapelele de stat... ale 
României și Egiptului.

Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele pre
ședinților N 
Ceaușescu și 

■ Hosni Mubarak, 
de drapelele 
Socialiste România și .. Re
publicii Arabe Egipt.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Mohamed. Hosni Mubarak

au sosit împreună la aero
port... Aici se aflau primul 
ministru al guvernului,- 
Constantin Dăscălescu, 
membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ge
nerali, alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți ambasa
dorul Egiptului la Bucu
rești și membri ăi ambasa
dei.

Au fost intonate imntt- 
arbo- rile de stat ale Republicii 

Arabe Egipt și Republicii 
Socialiste România.

Președinții Nicolae
1 Ceaușescu și Mohamed 

Hosni Mubarăk au trecut 
în revistă garda de onoare. /./ 

In continuare, președin
tele Mohamed Hosni Mu
barak și-a luat rămas bun 
de la oficialitățile române 
prezente pe aeroport.

i c o 1 a e 
Mohamed 
încadrate 

Republicii

(Continuare în pag. a 4 a)
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Modernizarea
fluxului de producție 

ample 
mo- 
teh- 
sor_

de

In cadrul unor 
acțiuni de dotare și 
dernizare a fluxului 
nologic, la Centrul de 
tare . și industrializare 
lemnului , Iscroni, șefii 
echipă Ion Sebastian.' 
Gheorghe Blag, . gateristul 
Constantin Dănăilă, lăcă
tușul Ioan Cojocarii și e- 
lectricianul Rudolf Genik 
au început, recent, lucrări , 
de montare a două noi ga
tere românești de mare 
productivitate. Lucrările 
succesive, ’ „în circuit", vor 
permite desfășurarea ne- 
sțingherită a fluxului 'de 
producție. (I.V.)

Blocuri de locuințe terminate 
„fără utilități66 

o lipsă de corelare căreia trebuie să i se pună capăt I
In reședința de muni

cipiu s-a construit în ul
timii ani mult. Și se poa
te spune că s-au obținut 
realizări deosebitte pe li
nia dezvoltării arhitectu
rale. Mărturie sînt noile
bl cern i, construite după
proiecte originale, în car
tierul Petroșani-Nord, lăr- 
ai.-ea de la două la patru 

-A■ benzi a principalei ar
tere rutiere, Bulevardul 
Republicii, magazinul u- 
niversal „Jiul", sediul 
Teatrului de stat Valea 
Jiului, noul hotel Petro
șani. Numai în acest an, 
prin plan, constructorilor 
din brigada 10 a A.C.M. 
le revine sarcina să reali
zeze 315 noi apartamente, 
la care se adaugă un nu
măr însemnat de aparta
mente realizate de IACMM 
și ACCF Petroșani. Toate

acestea sînt realizări de 
seamă și constituind ex
presia grijii partidului și 
statului pentru dezvolta
rea armonioasă a localită
ților, pentru creșterea 
necontenită a calității vie
ții oamenilor muncii.

INVESTIȚIILE
ANULUI 1986

Analizînd activitatea de 
ansamblu : a construcției 
de locuințe se pot consta
tă, însă' pe lîngă realizări, 
unele aspecte negative. 
De la terminarea con
strucției noilor blocuri, 
pînă la darea în folosință 
a apartamentelor, trec u- 
neori luni de zile din 
cauza lipsei de coordonare

a activității diferitelor u- 
nități care contribuie la 
finalizarea utilităților a- 
ferente... 7 ..

In cartierul Aeroport, J 
în blocul D, 44 de aparta
mente sînt raportate ca 

terminate, de constructor. 
Dar instalatorii au tă
răgănat luni de zile con
strucția și.punerea Ia punct 
a rețelei de termoficare. 
Pînă la 13 decembrie, re
țeaua termică nu era pu
să- la punct, deși, în prin, 
cipiu, ^apartamentele pot; 
fi locuite, dacă/ar benefi
cia de agent termic.

In Laboratorul de ali
mentație publjcă se fac 
ultimele zugrăveli și par
doseli. Dar rețeaua ter-

Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)

Calitatea procesului de învâțâmint 
un rezultat proporțional 

cu activitatea fiecărui profesor
Mai sînt doar cîteva zi

le pînă la încheierea a- 
cestui prim trimestru șco
lar. Se finalizează deci, o 
etapă școlară de , mare în
semnătate pentru calita
tea procesului instructiv. 
Dar calitatea învățămîn- 
tului este o sinteză a ac
tivității învățătorilor și 
profesorilor, a calității o- 
rclor de eurs la’ fiecare 
disciplină, sprijinită pe 
cunoașterea elevilor, și 
desfășurarea unei munci 
diferențiate. Aceste preo. 
cupări actuale în «învăță- 
mînț le-am regăsit în cî
teva licee și școli genera
le din municipiu.

■— La începutul aces
tui trimestru, ne spunea 
prof. Cornel Platon, di
rectorul Liceului de ma- 
tematică-fizică din Petro

șani, elevii au participat 
la , diverse activități soci
ale, semnificative ’ pentru 
implicarea procesului e- 
dueativ în viața social- 
economică a municipiului. 
De aceea a fost necesară o 
sporită atenție a profeso
rilor în respectarea pro
gramei de învățămînt și 
notarea intensivă a elevi
lor. O situație de la înce
putul acestei luni ne a- 
trăgea atenția ’ că erau 
niulți elevi numai cu o 
notă, dar acest fapt era 
cuno.scuț de profesori, în 
primul rând, care manifes
tă multă atenție .nu numai 
asupra notării, ci și în 
calitatea ' învățămîntului 
reflectată în cunoștințele 
elevilor.

Aceeași preocupare, de 
zi cu zi, față de calitatea 
învățămîntului am regă
sit-o și la Liceul industri
al minier din Petroșani, 
la școlile generale nr. 1 
și 3 Lupeni, nr. 2 Petrila, 
nr. 6 Vulcan, nr. 1, 5 și 6 
Petroșani. Munca.. difereni 
țiată cu elevii se desfășoa
ră nu numai m clasele 
I —IV, ci și la cele gim
naziale, printr-o: colabo
rare mai atentă a ditifiin-, 
ților cu profesorii. In a- 
dunările/'generale ale or
ganizațiilor de partid și în 
consiliile profesorale au 
fost analizate, încă din

T. Sl’ATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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MANIFESTĂRI ARTISTICE DE CALITATE
’ Continuă șirul de ma- ' 
nifestări culturale din 
cadrul etapei pe localități 
a celei de-a Vl-a ediții 
a Festivalului național 
.Cîntarea României* 1. Sîm.

clubului 
Aninoa- 
concurs 

artiștii amatori din 
rnună. Prezența lor 
scenă a fost apreciată, po
zitiv de juriul festivalulu5, 
ceea ce dovedește că la 
Aninoasa s-a desfășurat o 
muncă de calitate, specta
colul constituind un va
loros aport la întregirea 
peisajului cultural al
municipiului. Au concurat 
formația de muzică ușoa. 

negre" 
i June,
. muzi- 
sugestiv 

pentru 
pentru 

Doru
Teatrul

bată, pe scena 
muncitoresc din 
sa au intrat în

co
pe

ră „Diamantele 
și solista Mariana 
montajul literar 
cal - coregrafic 
ânstitulat „Cîntec 
țară", pregătit 
scenă de actorul 
Zamfirescu de la 
de stat^ formația de-dansuri 
populare, cu o suită de 
dansuri momîrlănești, ta
raful „Brădulețul", solis
tul vocal Valentin Baboe 
și Solistul instrumentist 
Stoica Rusu. Fiecare din-

Eforturi
(Urmare din pag. I)

orizon, 
sec- 
vor 
de 
cu 

450 
de

tre concurenți 
grijă pentru

a dovedit 
repertoriu, 

pentru ținuta scenică și ca
litate artistică.

In ceea ce privește bri
gada artistică a I.M. Ani
noasa, aceasta are de per
fecționat interpretarea. 
Grupul de colindători, bi
ne pregătit altminteri, va

litate artistică. Pînă la e- 
tapa municipală, formația 
va trebui să.și îmbogățeas
că repertoriul de con
curs. Grupul coral de mu
zică patriotică „Armonii ti
nere" al comitetului UTC 
din IUM Petroșani s.a 
prezentat Ia aceeași înaltă 
cotă valorică la care 
ne-ain obișnuit să-i ascul-

Festivalul național „Cintarea României”
— Etapa orășenească —

trebui să abordeze un re
pertoriu aparținînd zonei 
noastre folclorice. La Pe
troșani, duminică, pe
scena casei de cultură, au 
intrat în concurs formați
ile corale din orașul-reșe. 
dință. de municipiu, pre
cum'și montajul literar- 
muzical.coregrafic al casei - 
de cultură. Juriul concur
sului a apreciat ținuta 
scenică, preocuparea , pen
tru calitate artistică a inter, 
preților. Corul feminin al 
sindicatului învățămînt, di
rijat de prof. Arpad Sze- 
kely, a evoluat cu sensibi-

buni.
ar.

tăm de cîțiva ani 
Tinerii muncitori — 
tiști amatori de la IUMP 
au dovedit siguranță, sen
sibilitate artistică, abor- 
dînd un repertoriu cu di
ficultăți armonice.

Cea de-a treia formație, 
grupul vocal cameral al- 
cătuit din profesorii sec
ției de muzică a Școlii, ge
nerale nr. 1, a demonstrat 
posibilități artistice care se 
cer mai bine valorificate. 
Se impune o preocupare 
sporită, mai ales în ceea 
ce privește ritmicitatea re
petițiilor.

Rod al productivității
Montajul literar.muzî- 

cal-coregrafic, sugestiv 
intitulat „Valea Jiului — 
file de legendă", a bene
ficiat de un text foarte 
bun, scris de inginerul Va- 
lcriu Butulescu, de pre. 
zența formațiilor coregra
fice ale casei de cultură, 
excelent conduse artistic 
de Nicolae Zablău și a 
grupului coral de muzică 

tine. 
UTC

patriotică „Armonii 
re" al Comitetului 
din IUMP.

Recitatorii — artiști a- 
niatori ai casei de cultură
— participarea grupului 
„Acustic" la realizarea 
benzii pentru colona so. 
noră, luminile de scenă 
mînuite de Tiberiu Bor- 
dula și regia montajului
— autor Ion Dulămiță — 
au conferit montajului li
terar - muzical - coregrafic 
al casei de cultură calități
le unui spectacol militant, 
pr:n conținutul său de i-. 
dei bine realizat artistic.

Duminica viitoare, cel! 
de-al Il-lea spectacol de lai 
Petroșani va încheia etapsj 
orășenească. Vom reveni.

II. DOBROGEANU

(Urmare din pag. 0

bază 
brigă-

Succesul are la 
contribuția tuturor 
zilor din abatajele came
ră ale sectorului, brigăzi 
care au lucrat cu produc
tivitatea muncii superioa
ră celei planificate, în 
medie cu 1 tonă pe post, 
ceea ce a determinat rea
lizarea unei productivi
tăți în cărbune de 7,78 to
pe pe post față de 5,70 
tone pe post planificat, pe 
sector indicatorul de pro
ductivitate fiind îndepli
nit în proporție de 104,17 
la sută.

Munca rodnică, bine or
ganizată, tenace și iscusi
tă din abataje a stat și Ia 
baza 
țiale 
rului 
tone 
se de Vasile Iușan, 
Divriceanu, loan 
și de cîte 1100—1700 tone 
în brigăzile lui Petru Pa
latka, Nicolae Chiroșca, 
și loan Balaș.

Fiecare brigadă s-a 
gajat să obțină și pe 
decembrie o depășire 
cîte 100—150 tone de 
bune. (I.D.)

depășirilor substan- 
ale brigăzilor secto- 
— de cîte 2100—2300 
în formațiile condu-

Ion 
Benko

an- 
luția 

de 
căr.

4

Cheia succesului
(Urmare din pag. I)

Despre acești 
oameni „cu vocația 
fi în fruntea celor 
ne-a vorbit tînărul 
inginer 
despre 
stantin 
cară și 
brigada
Marin Ioncscu, 
Baidoc și Nicolae 
(brigada Nicolae Vărzaru),

fruntași, 
de a 
buni", 

sub- 
Adică 
Con-

Ion Huda.
Ion Nedea, 
Ciubotă, Petru Se- 
Nicolae Filip (din 
lui Samion Rusu),

Aurel 
Nica

Ion Dănilă, Dumitru 
Chioreanu și Ion Zaharia 
(brigada Marin Turneanu) 
— formații din abataje cu 
front scurt. Dar, pentru 
că la baza acestor succe. 
se la cărbune stau depă. 
șirile la pregătiri (plus 172 
ml în primle 9 luni și pes
te 70 ml „la zi" în acest 
ultim trimestru) se cu-, 
vine menționată și hărni
cia minerilor de la pre
gătiri, Vasile Orvaș, Pe
tru Tutulea și Pali Iszlai 
(brigada Constantin Bo- 
zeianu), precum și Ion 
Macavei, Vasile Ganu și 
Andrei Scumpu (brigada 
Dumitru Maxim).

Succesele sectorului sînt, 
de asemenea, legate 
conlucrarea brigăzilor 
electrolăcătușii din 
dinea ing. Marius 
In acest sens sînt 
semnat rezultatele 
obținute de echipele 
duse de Pândele
Ion Suciu III. Petru Some- 
șan, de electricienii Gheor
ghe Mănescu și Viorel 
Bondor, de lăcătușii Con
stantin Băjcnaru, Con
stantin Ungureanu și Pe
tru Borșoș.

Inscriindu.și numele pe 
•panoul fruntașilor în în
trecerea socialistă, colec
tivul sectorului II al I.M. 
Lupeni și.a reafirmat ho. 
tărîrea de a rotunji la 9000 
de tone cantitatea de căr
bune preconizată a fi ex
trasă peste plan pînă la 
31 decembrie.

Calitatea procesului de
La cercurile pe obiecte și 
!a consultații sînt multi 
elevi dornici să cunoască 
mai mult la obiectele pen. 
Ini care au înclinații. A- 
cest. trimestru, în 
ne-am orientat de la 
ceput spre calitatea 
cesului instructiv educa
tiv și a practicii produc
tive, îl vom încheia cu 
rezultate bune, adevărată 
sinteză a capacității pro
fesorale și experienței ca
drelor didactice, a 
tințelor elevilor.

In această lună 
ceput concursul 
biecte de învăț.lmînt, 
nifestare deosebit de sem
nificativă 
tea procesului 
Cadrele 
festă în 
cînd sc 
fiecărui 
sporită spre 
metodelor și 
dagogice de

învățămînt
viduală. în special 
levii care întîmpină 
tați la o disciplină 
alta Elevii trebuie 
mvâțați să gîndească, por- 

disciplinele 
(matemati- 

biolo-

susținute
că asupra elementelor de 
activitate . intensivă, care 
să pună în valoare o no
uă calitate a muncii. In 
acest cadru, mobilizați de 
îndemnurile Minerului
nostru de onoare, sîntem 
hotărîți 
tivitătea 
un pas 
creșterii 
ficiență, 
muncii, 
pe post 
treprinderii.

— In mineritul 
Jiului, mina Lonea 
cum să spunem, personali
tatea sa. Ce dimensiuni ale 
acestui specific se vor 
afirma în activitatea din 
anul viitor?

— Dată fiind natura 
tectonică a zăcămîntului pe 
care îl exploatăm, minerii 
noștri muncesc într.o ve. 
che tradiție minerească, 
fiind, totodată, receptivi 
la nou, la promovarea 
tehnologiilor de eficiență. 
In acest sens, credem că 
este ilustrativă o singură 
cifră: în 1987, vom da mai 
bine de 70 la sută din 
producția întreprinderii, 
din abatajele exploatate 
sub tavan de rezistență.

Dar, oricît de eficiente 
ar fi tehnologiile, oricît 
de bine puse la punct, 
hotărîtor rămîne omul. Așa
dar, ca și pînă acum, pentru 
ritmurile înalte de pro
ducție din 1987 ne bizuim 
pe hărnicia și pe compe
tența 
rilor 
duse 
rul
Gheorghe Poenaru 
sif Bucur, Grigore

(Urmare din pag. Iv

să facem din ac- 
anului viitor 

hotărîtor - pe linia 
factorilor de e- 

a productivității 
a randamentelor 
în abatajele în-

Văii 
are.

luna noiembrie, modalități
le de notare a elevilor, 
problemă aflată în relație 
nemijlocită cu 'metodele 
folosite de cadrele di
dactice pentru a . stimula 
gîndirea și inteligența e- 
levilor.

— De fapt, nota are și 
valoare educativă, ne măr
turisea prof. Mircea Poe- 
naru, directorul Liceului 
industrial din Vulcan. Pen
tru unii elevi, o notă mi. 

reprezintă un stimu. 
în studiu, iar pentru 
aceeași notă are e- 
negative în pregăti-

Așadar noi trebuie să 
cunoaștem foarte bine c. 
levii, să-i atragem, 
învățăm și cum să 
țc. Profesorii din 
nostru, îndeosebi cei 
disciplinele 
le, au un program 
muncă diferențiată cu 
levii, în special cei 
clasele a X-a și a XlI-a.

cu c- 
greu- 

sau 
să fie

care 
în- 

pro.

ritmuri înalte de produc
ție, Este vorba de lucrări
le miniere și de montaje, 
aferente orizontului 350, 
pentru sectoarele IV și 
V, în vederea concentră
rii producției pe acest 
orizont, la sfîrșitul tri.

- mestrului I. La fel, vor . 
fi finalizate activitățile ce 
se desfășoară pe
tul 440, în beneficiul 
toacelor I și II, care 
putea, astfel, dispune 
patru silozuri-tampon, 
capacități între 250 și 
de tone. Vom monta,
asempnea, peste 2 kilome
tri de bandă transportoa. 
re cu covor de cauciuc, pe 
acest orizont, și vom 
pune în funcțiune 2 stații 
de pompe pentru evacua
rea apelor și 2 stații trafo. 
După cum se poate consta
ta, finalizarea acestor o. 
biecțive va permite asi
gurarea ritmicității eva
cuării producției, va a- 
vea efecte asupra aprovi
zionării cu materiale, asu
pra calității cărbunelui 
extras și expediat benefi
ciarilor noștri.

— Dacă ar fi să carac
terizați, pe scurt, activita
tea colectivului de mun
că ăl minei Lonea, în a- 
nul următor, ce anume 
ați sublinia tovarășe di
rector?

— Un aspect decisiv, ca
re sintetizează, de fapt, 
direcțiile esențiale ale 
eforturilor pentru mări
rea producției de 
ne: este vorba de 
rea, cu 18 la sută, 
ductilității muncii, 
cum sublinia, la 
Plenară a C.C. al P.C.R. și Aurel Gaiță (III), 
la forumurile democrați- 

inuncitorești 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, , secre
tarul general al partidu
lui, accentul principal în 
anul viitor trebuie să trea-

ei noastre 
revoluționare,

cărbu- 
crește- 
a pro.

Așa 
recenta

profesională a mine- 
din, brigăzile con. 
de Cornel Țîr (secto- 

Antal,
(II), Io- 

Fatol, 
Grigore 
Anton,

I), Andrei

că 
lent 
alții 
fecte 
re.

cunoș-

Mîndruț, Florea
Gheorghe Lipsa, Ion Bo. 

teanu (IV), Cornel Pilea, 
Ludovic Repaș (V), Mihai 
Anton, Ștefan Geancă, 
Traian Botar (investiții).

structiv-cducativ din școa
lă. (V.S.)

să-i 
înve- 
liceul 
de la 

fundamenta- 
de

din

pentru calita- 
instructiv. 

didactice mani- 
această perioadă, 

cunoaște situația 
elev, o atenție 

diversificarea 
formelor pe- 
muncă indi-

nind de la 
funciimentale 
că, fizică, chimie, 
fiie), pentru a putea înțe
lege în profunzime și a a- 
borda în mod creator as- 
specțele tehnice și prac
tice în domeniul pregăti
rii lor. In concepția mo
dernă și înnoitoare a in
tegrării organice a învă- 
țămîntului cu producția, 
pregătirea temeinică a ti
nerei generații din clasa 
I și pînă în clasa a XH-a 
sau a XIII-a, pentru e- 
levii seraliști, stimularea 
interi^lui, a deschiderii 
spre tot ce este nou și 
implicarea în viața socia
lă constituie laturi inse, 
parabile ale calității și e- 
ficienței muncii instruc- 
tiv-educative.

de 
cu 

subor. 
Rădoi. 

de con- 
bune 
con- 

Enescu,

(Urmare din pag. I)

mică și cea de canalizare 
e departe de a fi termina
tă. In urmă cu cîteva zi
le, s-au făcut demersuri 
pentru... eliberarea 
plasamentului rețelei 
canalizare. Cum să

tr-un număr important 
de apartamente în luna 
octombrie. Deși a avut 
„program concret" de pu
nere în funcțiune, n-a 
fost dat în folosință decît

apartamente. Dar pom
pele nu puteau fi pornite, 
neavînd asigurată alimen
tarea cu energia electri
că. Alături, constructorii 
din formația coordonată

Blocuri de locuințe terminate 
fără utilități"ii

acestor 
și-a 

de 
de 

bene-

am. 
de 
fie 

dat în folosință laborato
rul — lucrare mult întîr- 
ziată comparativ cu ter. 
menul inițial — fără ca. 
nalizări și fără agent 
termic? Dar cine trebuia 
să se intereseze de rezol
varea din timp a 
probleme? Cu ce
justificat „existența" 
pînă acum dirigintele 
șantier din partea 
ficiorului, care are îndato
rirea să urmărească înde
aproape, fază cu fază lu
crarea ?

In plin centru, punctul 
termic nr. 15A, trebuia să 
asigure agent termic, în-

în 14 decembrie, cu con
secințe ușor de imaginat 
pentru locatarii care s-au 
mutat în „casă nouă". La 
acest punct termic, i-am 
întîlnit în ziua de 13 de
cembrie, pe maistrul Nico
lae Pascu și șeful de e- 
chipă Ioan Petrescu, de 
la ASIM Deva, preocu
pați să pună în funcțiur 
ne pompele pentru a tri
mite agentul termic în

de maistrul Viorel Cim. 
poiu, pregăteau postamen
tul din casa instalației de 
transformatoare.

— De ce n-a fost fina
lizată stația de transfor
matoare, în octombrie, 
l-am întrebat pe meșter?

— N-am avut oameni 
pentru a cuprinde toate 
lucrările, ni s-a răspuns.

Răspunzînd insistențe
lor celor interesați, ing.

Andrei Samuel, șeful
CDEE Petroșani, a ac
ceptat racordarea P.T.
15A la rețeaua de alimen
tare cu energie 
printr-un cablu 
riu...

La blocul 13A, 
fost prezentat la 
la blocul A, aproape gata 
construit, am aflat de la 
maiștrii Gheorghe Savin 
și Ion Trantea că lucră
rile de racordare la re
țeaua de termoficare sînt 
nerezelvate, mult rămase 
în urmă constructorilor.

An de an, astfel de ne. 
corelări nedorite își fac 
simțită prezența pe șan
tiere. Ar fi timpul să se 
acționeze cu mai multă 
răspundere la nivelul 
conducerii ACM, dar și al 
beneficiarilor, pentru eli
minarea acestor necore- 
lări, care umbresc reali
zările constructorilor.

electrică 
provizo-

care a 
recepție.

a

DOTĂRI. Prin grija ca
drelor didactice de la 
Școala generală nr,. 6 din 
orașul Petrila, laborato
rul de fizică și cabinetul 
de limba română vor fi 
înzestrate cu noi dotări. 
Sînt create, astfel, condi
ții mai bune pentru pre
gătirea elevilor, pentru 
desfășurarea procesului.in-

BLOC. In cartierul Pe
troșani-Nord. constructo- 
rii brigăzii 10. a ACM au 
săpat fundația unui nou 
bloc de locuințe. Este vor
ba de blocul 105 A, am
plasat pe strada Dr. Petru 
Groza. (V.S.)

SPECTACOL. Joi, 18 de
cembrie 1986, Teatrul de 
estradă Deva, prezintă, la 
Petroșani, două 
spectacol cu : 
Dauer, Cornel

concerte. 
Mirabela 

Constanți.

CONCURS. Joi, începînd cu ora 15, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Petroșani are loc etapa 
municipală a concursului propagandei vizuale, e- 
pigramei și caricaturii. Cu acest prilej, va avea 
loc vernisajul unei expoziții cu materiale de propa
gandă vizuală, expuse în anul 1986 în incintele u. 
nităților economice din municipiu, precum și o 
consfătuire cu tema „Realizări în domeniul muncii 
de propagandă audio.vizuală în acest an; sarcini ce 
revin organelor și organizațiilor de partid, celorlal
te organizații de masă și obștești pentru creșterea 
calității și eficienței propagandei audio-vizuale".

In concurs vor intra, de asemenea, punctele pen. 
tru activitatea politico.educativă, de informare și 
documentare, precum și emisiunile stațiilor de ra
dioamplificare. (Al.II.)

niu, grupul vocal-instru. 
mental „Cupidon**,  grupul 
satiric „Semnal C“. Mani
festările vor avea loc în 
sala casei de cultură, înce- 
pînd cu orele 17 și 19,30. 
(Al. H.)

REVELION. Filiala Pe. 
troșani a OJT anunță că 
primește, pînă la data de 
20 decembrie, înscrieri 
pentru petrecerea Reveli
onului în stațiunea balne
ară Felix. Deplasarea la 
Felix se face cu autoca
rul, pentru perioada 30 
decembrie 1986 — 2 ianua
rie 1987.

PLAFAR. Mîine, într-un 
local spațios și modern, 
în plin centru al orașului 
Petroșani, în imediata a. 
propiere a Teatrului de i 
Stat „Valea Jiului", se 
va deschide unitatea „Pla. ’ 
far". Magazinul își aș- I 
teaptă cumpărătorii cu un I 
bogat sortiment de plante i 
medicinale, (I.D.)

: III
II
IRubrică realizată de 

C. TOMESCUI
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Oaspeții au lăsat o bună
i

dar dacă oca- 
ă lui Timofte 
materializa un

PE.
La 

pro. 
pri- 
din

tate de oră, 
zia rarisimă 
(min. 36) se
1-—1 pe tabela de marcaj 
nu ar fj mirat pe ni.

FOTBAL DIVIZIA B

F.C. OLT — JIUL 
TROȘANI 1—0 (1—0). 
Slatina, unde elevii 
fesorului Constantin 
meau vizita echipei
Valea Jiului, avea să fie, 
după cum decurgea din 
dialogul radiofonic Nico- 
lae Soare — Sebastian Do. 
mozină, „cea mai intere, 
șantă și frumoasă partidă 
a rundei finale". Intr- 
adevăr, în această ultimă 
etapă, formația antrenată 
de Gigi Mulțescu și Gogu 
Tonca și-a confirmat as
censiunea de formă.

Gazdele au înscris prin 
Laurențiu în prima jumă

FOTBAL, DIVIZIA A

meni. Partida a constituit o 
pledoarie pentru fotbalul- 
spectacol,, tocmai pentru 
că oaspeții (adică, jucăto
rii Jiului) nu s-au „închis" 
în apărare, ci au jucat 
deschis, acționînd cu dezin
voltura cu care au abor
dat recentele întîlniri cu

impresie.
Dinamo și Corvinul. Fără 
un stîlp al apărării (Va- 
sile Popa acumulînd două
cartonașe galbene) echipa 
noastră s-a descurcat bine 
în fața ofensivei gazde
lor. Iar dacă partida ș-a 
încheiat totuși cu acel 
0—1 (este -cea de-a patra 1 
în acest tur) acest rezultat I 
regretabil nu poate anulai 
concluzia că, în pofida I 
scorului, oaspeții au lăsat/ 
o foarte bună impresie pel 
stadionul din Slatina. Dini 
păcate, aceste impresii nai 
sînt „marcate" în clasa
ment... ' ,

Alexandru TATAR I

AURUL BRAD —
i PAROȘENI-VULCAN 2—0 

(1—O).-Un nou derby jude
țean s-a consumat dumi
nică, la Brad. Am spune, 
un meci al ambițiilor în 
care cele două partenere 
de, întrecere s-au angajat 
cu dăruire și sportivitate. 

Echipa din Paroșeni s-a 
. prezentat marcată vizibil 
de cele 120 de minute de 
fotbal disputate în compa
nia Universității Craiova, 
jei, în „Cupa României11, 
meci decis, după cum se 
știe, în . urma loviturilor . 
de la 11 m. Cu toate a- 
eestea, la Brad, jucătorii 
noștri au practicat un fot. 
bal de calitate.

Gazdele au avut cîștig 
de cauză pe tabela de 
marcaj, în urma golurilor 

în 
23, de 
Țînță- 

a Ii-a,

FOTBAL, DIVIZIA C

înscrise din penalty, 
repriza I — miri. 
Dumitreasă și de 
reanu, în repriza

un med frumos 
min. 47 printr.un șut de 
la peste 25 m la care Ol.
teanu, mascat, nu a putut 
interveni.

Turul campionatului s-a 
încheiat. Pe parcursul lui 
echipa minerilor de la 
Paroșeni s-a comportat 
meritoriu, practicînd un 
fotbal curat, de calitate, 
depășind cu brio stadiul 
de echipă nou promovată. 
Ne amintim cu plăcere de 
comportările din meciu
rile disputate în tur cu 
echipe foarte bine cotate 
și dorim jucătorilor de la 
Paroșeni un retur de cam
pionat și mai bogat în 
victorii sportive.

A.S. PAROȘENI-VUL- 
CAN: Olteanu —■ Doden- 
ciu, Buzduga, Leleșan, 
Hădărean — Matula, Di. 
cuț, Gelu Bîrsan (Krautil) 
— Baltaru, Cristea, Bar
bu (Neiconi).

loan ȘTEFAN

I A B3I V I z
TEHNICE: Mureșul Expl. Deva —
1—1, Dacia Mec. Orăștie -— UNIO 

’ ' ------ ‘ Vul-
3—1,

D IVI ZI A

REZULTATE TEHNICE: Petrolul — F.C. Ar. 
geș 0—0, Dinamo — Rapid 2—0, FC Olt — Jiul 
1—0, SC Bacău — Sportul studențesc 1—0, „U“ Cluj- 
Napoca — Flacăra Aut. Moreni 6—1, Chimia Rm. 
Vîlcea — Oțelul Galați 1—0, Gloria Buzău — FCM 
Brașov 2—2, Universitatea Craiova — Steaua, 
minat, Victoria București — Corvinul, amînat

CLAS A M E N T UIE .

1. Steaua București 16 14 2 0 39— 5 30
2. Dinamo București. 10 4 3 42—15 24
3. FC Olt ■'17 9 4 4 17—12 22
4. FC Argeș 17 8 4 5 17—11 20
5. Petrolul Ploiești ^7'- 17 5 8 4 13—11 18

■6. FCM Brașov ''U. 17‘ 8 2 18—21 18
7. Sportul studențesc 17 7 3 7- 27—17 17
8.' Victoria București . - 16 7 3 6 18—16 17
9. SC Bacău ' . 17 7 3 7 20—26 17

10. „U“ Cluj-Năpoca ' 17' 7 2 , 8 27—22 16
11. Corvinul Hunedoara 16 6 3 7 30—27 15
12. Univ. Craiova 16 4 7 5 12—13 15
13. Oțelul .Galați : •- L 0'17: 4 6 7 15—17 14
14. Rapid București ' 17 6 2 9 18—28 14
15. Chimia Rm. Vîlcea '17 5 3 9 21—34 13
16. Gloria Buzău ? " ’' "'17 6 ■1' 10 17—40 13
17. Jiul Petroșani ■' 17 4- 2 11 13—24 10
18. Flacăra AuL- Moreni 17 4 1 12 13—38 9

Spectacolul fotbalis
tic din partida de cupă 
Jiul — Corvinul va fi 
comentat îndelung „la 
gura sobei" în această 
iarnă. Această imagine 
dorește Să fie stimulent 
în: acest sens: Vancea 
trimite spre poartă, con- 
semnînd cea de-a treia 
bară pentru Jiul. , 

Foto: Al. TĂTAR

REZULTATE 
Steaua CFR Cluj 
Satu Mare 1—0, Aurul Brad — AS Paroșeni 
can 2—0, Armătura Zalău — CSM Reșița 
„Poli11 Timișoara — FC Maramureș BM 0—0, Me
talul Bocșa.— FC Bihor Oradea 0—0, Olimpia Sa
tu Mare — Minerul Cavnic 1—0, UT .Arad — CIL 
Sighet 4—1, Gloria Bistrița

CLASAM
1. Politehnica Timișoara
2. FC Bihor Oradea*
3. Gloria Bistrița
4. FC Maramureș BM
5. UT Arad
6. CSM Reșița 
7> Strungul Arad
8. AS Paroșeni Vulcan
9. Armătuta Zalău

Olimpia Satu Mare 
Metalul Bocșa 
UNIO Satu Mare
Aurul Brad
CIL Sighet : ' 
Dacia Mec. Orăștie 
Minerul Cavnic 

17; Steaua CFR CIuj-Napoca 
18. Mureșul Expl. Deva 
*) Echipă penalizată cu 3 puncte.

— Strum>ul Arad 4--0.
E N TU L

17 9 5 3 39—23 23
17 9 6 2 28— 7 21
17 9 3 5 25—15 21
17 8 4 5 30—12 20
17 9 1 7 25—25 19
17 8 2 22—19 18
17 7 4 6 21—22 18-
17 7 3 7 22—20 17
17 7 3 7 27—28 17
17 7 3 7 20—28 17
17 7 2 8 21—23 16
17 5 3 9 18—22 15
17 6 3 8 28—26 15
17 6 3 8 26—34 15
17 7 1 9 24—32 15
17 6 1 10 26—27 13
17 4 5 8 13—25 13
17 4 2 11 13—36 10

Lupte libere
Sîmbătă și duminică, în 

sala de lupte CSȘ Deva, 
s-au desfășurat întreceri, 
le primei etape a con
cursului memorial Valen
tin Carasiniu", la care au 
fost invitați să participe 
cei mai buni cădeți și co
pii ai clubului organizator, 
de la CSȘ Petroșani, Jiul 
Petrila și Constructorul 
Hunedoara. La cădeți, în 
competiția pe echipe, Jiul 
Petrila s-a detașat (23 de 
puncte), pe locul secund 
clasîndu-se CSȘ Petroșani 
(20). Pe categorii de greu
tate, cei mai buni în 
confruntarea cu adversa
rii lor S-au dovedit: Iosif 
Molnar (42), Horațiu Szabo > 
(45), Vali Anghel (48), de 
ia Jiul Petrila, Costică Pa. 
naite (51), Robert Maior 
(55), Ion Cioabă (63), de _ - 
îa CSȘ Petroșani, dintre 
luptătorii din Petrila Flo
rin Pasăre (40), Gigi Gri. 
gore (51) și Nicolae Ve- 
clenit (63) au fost înre
gistrați pe treapta a doua 
a podiumului de premiere.

La copii, garniturile 
CSȘ Petroșani (27 puncte) 
și Jiul Petrila (25) s-au 
clasat pe locul secund, res. 
pectiv III, dar între învin
gătorii, pe categorii de 
greutate, s-au numărat: A- 
lin Dragomir- (43), Ilie Dra. 
gomiroiu (56), Dan Ozar- 
chie.vici (42), Costică Pa- . 
naițe (51), Ion Aruștei (59), 
Parnfil Negru (55) de la 
CSȘP, ‘Dan Zeic (36), Ște-. 

. fan Hoțea (45), de la Jiul. . 
Alte poziții fruntașe au 
revenit lui Dumitru Pri- 

: cop (28) — CSȘP, Ervin 
Kiss (28), Marius Mălăes- 
cu (30), Dragoș Atănăsoa- 
ie (34), Dan Mateș (38), 
Petru Felvinczi (48) și E- 
mil- Tereb'eșiu, (32)*  Etapa r 
viitoare a acestui' „patru
later11 de lansare a viitoa
relor valori .sportive ale 
luptelor libere din' județul 
nostru este programată. Ia 
Hunedoara (27—28 decern- ’ 
brie a.c.). r

’ V. ION

neeonyingător
Rezultatele ultimei eta- bele realizînd însă doar

pe a diviziei C sînt deja cîte un meci egal (forma-
cunoscute. Cele două eehi- ția din Lupeni 0—0 cu 
pe ale Văii Jiului, acti- 
vînd în seria a VUI-a, au 
terminat pe locuri frunta
șe. „Minerul" Lupeni o. 
cupă la jumătatea între, 
cerii locul 3 cu 27 de 
puncte (am luat în calcul 
și victoria decisă „la masa 
verde" (3—0) din jocul cu 
U.M. Timișoara, în depla- 
sare, pe teren 1—1. „Mi
nerul Știința" Vulcan, cea 
de-a doua echipă din al 
treilea eșalon, reprezen- 
tînd Valea Jiului, ocupă 
locul 6 cu 23 puncte. A- 
parent, situații deloc în. 
grijorătoare. Dacă avem 
în vedere faptul că în 
ultima etapă ambele e- 
chipe au jucat acasă, am-

campionat foarte slab, au 
îndepărtat echipa de podiu
mul clasamentului, de care 
s-a apropiat abia în final. 

Și, cinci lucrurile păreau 
a se îndrepta, iată acest 
șemieșec din ultima eta
pă care trebuie să pună 
pe gînduri (dar mai ales 

pare cele două echipe s-au pe fapte!) echipa din Lu- 
implicat în această primă ’ peni. Faptul că mai sînt 
parte a campionatului. 15 etape pînă la socoteala

Problema este acută în finală trebuie să fie _ un 
primul rînd la formația 
din Lupeni. Retrogradată 
din eșalonul secund în 
campionatul trecut, for.
mația antrenată de Romu. 
lus Leca și Constantin Co- 
troază era, teoretic, favo
rita seriei a VIILa. Tre.
buia să fie și practic, dar 
acel punct penalizare, co
relat cu începutul de

Șoimii Lipova, iar cea 
din Vulcan 1—1 cu Obi-. 
lici Sînmartinu Sîrbesc) 
datele problemei se schim
bă. Pentru că aceste remi
ze subliniază . ezitarea cu

îndemn pentru a folosi cit 
mai util perioada de pau
ză din campionat. SpU- 
nînd acestea, ne gîndim că 
acest lucru este valabil 
pentru ambele - reprezen
tante divizionare C.

T. ALEXANDRU

TELEX
TOKIO 15 (Âgerpres). 

Comentînd meciul dispu
tat la Tokio pentru „Cupa 
intercontinentală11 la fot- , 
bal, corespondentul agen
ției Reuter relatează: „Com- 
pletînd triumful naționa
lei argentiniene la ' Cam- 
pionătul mondial. echipa 
„River Plata" a cîștigat 
Cupa Intercontinentală 
întrecînd cu 1—0 pe cam
pioana României — Steaua 
București.

Steaua — prima echipa 
dintr-o țară socialistă care 
a obținut victoria în Cupa 
Campionilor Europeni - 
a controlat în general par 
tida, printr.un joc 
ligent la mijlocul 
lui. Rpmfinilor le-a 
însă eficacitatea în 
pentru a înscrie..

inte- 
terenu- 

lipsit 
atac

Munca și pasiunea iși -spun cuvintui
Mircea Ortelecan. Inginer, profesor, șef de lu. 

crări la Institutul de mine, sportiv de performanță, 
cunoscut în țară și peste hotare, personalitate pro. 
eminentă a școlii românești de rugby. ?'

— De cînd jUcați rugby,
Mircea Ortelecan?

— Din 1968. Am jucat 
' doi ani în echipa a Il.a a

Științei, .și apoi, din 1970 
în echipa I.

— Și în acest timp?
— Ca sportiv de perfor

manță, ani apărat de 20 
de ori culorile României 
în meciurile echipei națio
nale, cu care în anii 1975, 
1977 și 1980 am cîștigat 
Campionatul European.

Am jucat, rugby, 18 ani 
împliniți, în toată lumea 
balonului oval: Irlanda, 

. Anglia, Franța, Noua, Ze-

sînt

t

DIVIZIA C8

C L A S A M E N T U L
1. Progresul Timișoara 15 11 1 .3 2'27—15 34
2. Vagonul Arad ,15 8 5 2 29—13 29
3. Minerul Lupeni*) 15 8 4 3 30—14 27
4. Unirea S. Mare ’. 15 8 1 6? 21—14 25
5. Șoimii Lipova 15. 8 0 :;7:-' 27—24 24
6. Minerul Șt. Vulcan 15 7 2 6 18—21 23
7. CFR Timișoara 15 '■ '7: 1 7 21—22 22
8. Unirea Tomnatic 15 7’ 0 8 25—24 21
9. Strungul Chișineu 15 7 0 8 17—26 21

-10. Metalurgistul Cugir ' 15 ,6 2 7. 26—17 20
11. Qbilici Sîhfnârtin**) 15 7 2 6 25—19 20
12. UM Timișoara 15 6 2 ',7; 20—21 20
13. CFR Simeria 151 6 2 :7: 23—25 20
14, CSM Lugoj 15 6 1 8 18—26 19
15. Minerul Ghelari 15 3 2 10 13—34 "li'
16. Victoria Că,lan : 15 : 2 2 11 9—31 8

punct.'

de mine. Din 1981 
cadru didactic la institut. 
Sportul de performanță te 
învață să fii dîrz, te 
lește. Jucînd rugby, 
învățat ce înseamnă

ca- 
am 

, __ —____co
lectiv, prietenie. De altfel, 
a ști ce înseamnă colectiv 
și prietenie în muncă, este 
una dintre calitățile ori
cărui inginer minier ca
re nutrește ambiția de. a 
se realiza profesional. 
Rugby-ul. nl-a ajutat mult 
în acest sens.

— Care este secretul 
longevității în sport?

— Muncă multă și cu 
tragere de inimă. Eu fac 
totul pentru a fi pretutin
deni, la catedră, în depla
sări, în timpul meciurilor, 

nul 1971 facultatea la antrenamente, la înălți-

elandă, Italia, Spania, Iu
goslavia. La club, la noi 
acasă, în 1972 am ratat 
de puțin locul I, ocupînd 
în final poziția secundă 
în campionat, iar în 1975 
echipa studenților mineri 
din care am făcut parte a 
ocupat locul 3 în clasa
ment. - /

— Sîhteți inginer și pro
fesor — șef de lucrări la 
IMP. Cum se împacă a. 
veste două calități cu 
sportul de performanță?

. —- Excelent. Am absol
vit în

mea exigențelor. Gîndiți- 
vă că, la peste 30 de ani, 
doar prin pregătire fizică 
asiduă poți suplini deza
vantajul anilor.;

— Aveți copii?
— Doi băieți. Unu! ă- 

leargă cot la cot cu mine. 
Mi-ar place să facă 
rugby, să-mi calce pe ur
me. și să mă depășească.

— Proiecte?
— Să-mi susțin teza de 

doctorat în domeniul to
pografiei. Din 1981 - sînt 
înscris. Am luat examene» 
le, mi-am susținut, refe
ratele. Doresc ca teza de 
doctorăț să fie foarte bu- 

fienă, iar „Știința11 șă
de la meci la meci . tot . 
mai . bună!

H. ALEXANDRESCU

*) Echipă penalizată cu 1 
**) Echipă penalizată cu 3 puncte.

C.
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Președintele Republicii Arabe Egipt și-a 
încheiat vizita de prietenie în țara noastră

încheierea convorbirilor oficiale Ceremonia

Mica publicitate

(Urmare din pag. 1) 

de a trăi și de a se dez- 
volta într-un climat de 
pace, securitate și colabo
rare.';'/

Cei doi șefi de stat și.au 
manifestat satisfacția față 
de schimbul util și fruc
tuos de păreri pe care l-au 
avut cu prilejul acestei noi 
vizite de prietenie, constă- 
tînd că, în problemele fun. 
damentale ale vieții mon
diale, România și Egiptul 
au poziții ideatice sau 
foarte apropiate. S-a 4 ex
primat convingerea că, pe 
baza înțelegerilor conve
nite, se vor dezvolta și mai 

mult relațiile de colabora
re dintre România și E- 
gipt, atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena mondială, 
în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării internațio
nale.

Președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au expri
mat, totodată, dorința de 
a continua dialogul tra
dițional la nivel înalt, sub
liniind rolul său determi
nant în aprofundarea re
lațiilor pe multiple pla
nuri dintre România și E- 
gipt. ? '

Președintele egiptean a 
adresaț, încă o dată, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde mulțumiri 
pentru sentimentele prie. 
tenești și ospitalitatea de 
care s-a bucurat în timpul 
vizitei în țara noastră.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă, 
caracteristică bunelor re
lații dintre țările și po
poarele noastre.

Rezultatele vizitei au 
fost consemnate într-un 
comunicat comun, care se 
dă publicității.

(Urmare din pag. 1)

Un grup de pionieri a 
oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak buchete de 
flori. /,

La scara avionului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohămed Hosni Muba
rak ți au strîns cu căldură 
mîinile, s-au îmbrățișat.

Ceremonia plecării șe
fului statului egiptean s-a 
desfășurat în aceeași at
mosferă caldă, prieteneas
că ce a caracterizat în
treaga vizită. /

La ora 12,00 aeronava 
prezidențială a decolat.

SCHIMB locuință colo
nie cu apartament, 2—3 
camere, zonă centrală. In
formații, Petroșani, Radu 
Șapcă 2/1. (9443)

PIERDUT legitimație pe
riodice nr. 7265, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(9451)

PIERDUT foi de parcurs 
seriile 097649—097650’ pe 
numele Potbceânu Florin, 
eliberate de IUCCCF Pe
troșani. Le declar nule. 
(9453) '

PIERDUT legitimații de 
serviciu pe numele Râcia 
Maria și Savin Angelica, 
eliberate de I.C. Vulcan. 
Le declarăm nule. (9452)

PIERDUT bicicletă „Pe-. 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiicele ginerii și nepoții anunță cu a- 
dîncă durere încetarea din viață după o lungă su
ferință, a celui care a fost un neprețuit soț. tată, 
socru și bunic ,

DAMIAN IERONIM
Inmormîntarca, miercuri, 17 decembrie, ora 14.
Cortegiul funerar pleacă din strada Matei Ba. 

sarab. (9461)

gas“, roșie, jumătate, seria 
8103350. Găsitorului re
compensă. Adresați, strada 
Maleia nr. 2, Petroșani. 
(9462)

PIERDUT certificat Cali
ficare în meseria meca
nic utilaje și conducător 
auto, categoriile B și C, 
pe numele Bostan Ștefan, 
eliberat de CGCF Bucu
rești. II declar nul. (9463)

PIERDUT foi parcurs, 
seria 370260—097603 pe 
numele Muntean Dorin, 
eliberate de IUCCCF. Pe
troșani. Le declar nule. 
(9461)

PIERDUT legitimație de 
călătorie specială nr. 566 
eliberată de EGCL Petro
șani. O declar nulă. (9460).

<

ACTUALITATEA ÎN LUAiE
Congresul P.C. din Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). 
La Hanoi s-âu deschis luni 
lucrările celui de.al VI-lea 
Congres al Partidului Co
munist din Vietnam —re
latează agenția VNA.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de o 
delegație condusă de tova-

Reuniunea genera l-europeană
VIENA 15 ' (Agerpres). 

Reuniunea general-euro- 
peană de la Viena își con
tinuă lucrările. In ședința 
plenară de luni, reprezen
tanții statelor care au in
tervenit în dezbateri au a-

PREMIU. Fundația „Be
yond War“ (Mai presus de 
război) din California (Sta
tele Unite) a hoțărît să 
acorde Premiul pentru pa
ce, pe anul 1986, președin
ților țărilor membre ale 
Grupului de la Contadora 
(Columbia, Mexic, Panama, 
și Venezuela) „pentru e- 
forturile continue de a se 
ajunge la o soluționare ne
gociată a conflictelor din 
America Centrală**,  trans
mite agenția UPI.

• TRATAT. Din partea
Guvernului U.R.S.S., am
basadorul sovietic în Aus
tralia a semnat, în capitala 
Insulelor Fiji, Suva, pro
tocoalele la Tratatul pri
vind proclamarea regiunii 
de sud a Oceanului Pacific 
drept zonă fără arme nu. 
eleate. Uniunea Sovietică 
este astfel prima țară nu
cleară care a semnat do
cumentele respective, in
formează agenția TASS.

REUNIUNE. La Zagreb 
s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările unei 
reuniuni la nivel de ex- 
perți a „grupului celor 77“, 
informează agenția Taniug. 
In atenția participanților 

rășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Raportul politic al Co
mitetului Central al partir 
dului a fost prezentat de 
Truong Chinh, secretar 
general al C.C. al P.C.V.

bordat probleme legate de 
raporturile de colaborare 
dintre țările europene, de 
căile de dezvoltare a aces
tei colaborări, de întărirea 
securității pe continent.

s-au aflat problemele asi
gurării independenței ță- 

V rilor în curs de dezvoltare 
față de cele dezvoltate în 
domeniul cercetării și gos
podăririi resurselor de apă.

A ÎNCETAT DIN VIA. 
ȚĂ, în vîrstă de 75 de ani, 
Ilenty Winston, președin. 
tele național al P.C. din 
S.U A., cunoscut militant 
al mișcării comuniste și 
muncitorești internațio
nale.

CAMPANII ANTIDROG
Autoritățile pakistaneze informează agenția AP.

ATENA

Conferința celor cinci continente 
pentru pace

ATENA 15 (Agerpres). In 
capitala Greciei continuă 
lucrările Conferinței celor 
cinci continente pentru 
pace și dezarmare, orga
nizată de Mișcarea Grea
că pentru Independență 
Națională, Pace Interna
țională și Dezarmare 
(KEADEA). Participă circa 
300 de delegați reprezen- 
tînd,89 de organizații și 
mișcări pentru pace din 
40 de țări ale lumii, între 
care și România.»

In discursul inaugural, 
primul ministru al țării 

au lansat, utilizînd efecti
ve ale armatei, două rai
duri succesive asupra unor 
cartiere ale orașului Ka
rachi, în cadrul unei am
ple operațiuni împotriva 
traficanților și a consuma
torilor de droguri. In tim
pul acțiunii au fost desco
perite și capturate însem
nate cantități de stupefian
te, anunță agenția Reuter, 
citind surse ale poliției 
pakistaneze.

CĂDERI MASIVE DE 
ZĂPADA s-au produs în 
noaptea de duminică spre 
luni în estul și centrul 
Austriei, provocînd serioa
se dereglări ale traficului, 
inclusiv în capitala țării,

și dezarmare
gazdă, Andreas Papandreu, 
s-a pronunțat pentru pre
venirea militarizării spa
țiului cosmic, pentru re
tragerea tuturor rachete
lor nucleare din Europa, 
pentru extinderea morato- 
riului asupra experiențe
lor nucleare și adoptarea 
de către S.U.A. a unei mă
suri similare cu cea a 
U.R.S.S. în' acest domeniu. 
Premierul elen a cerut 
S.U.A. și U.R.S.S. să ade
re la principiul interzice
rii stricte a armelor bio
logice, să acționeze pentru 
scoaterea în afara legii a 
armelor chimice și să cadă 
de acord asupra Unor re
duceri substanțiale a ar
melor convenționale, în 
scopul realizării securită
ții și cooperării europene.

MAMA, fratele cu familia și familia Iancu, pro
fund îndurerați de dispariția celui care a fost

DAMIAN IERONIM
sînt alături de fami'ia greu încercată și-i transmit 
sincere condoleanțe. (9461)

COLECTIVUL Centrului de instruire Dîlja, 
profund îndurerat aduce un ultim omagiu celui care 
a fostgg: ;

Ing. DAMIAN IERONIM
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (9468) .

SOȚUL Gheorghe, fiul Ovidiu, fiica Adela, nora 
Lucia și Alexandru, nepoții Hannelore și Sonia, 
cuscrii familia Andrășoni, cu adîncă durere anunță 
încetarea fulgerătoare din viață a celei care a fost 

COSMA GHIZELA (59 ani) « , >
Inmormîntarea azi, 16 decembrie, din strada 

Mihai Viteazul nr. 2. (9459) â

SOȚIA Ana, fiul Petrișor, socrii și cumnații a_ 
nunță cu adîncă durere dispariția celui care a fost 
un bun soț, tată, ginere și cumnat

‘ ' FLEȚAN PETRE
Nu-1 vom uita niciodată. (9454)

FAMILIA Stănculete Gheorghe aduce un ultim 
omagiu celui care a fost un neprețuit prieten 

FLEȚAN PETRE 
(9455)

COLECTIVUL Fabricii de răcoritoare Livezeni 
profund afectat de decesul colegului

6;..: FLEȚAN PETRE"
transmite sincere condoleanțe și este alături de fa
milia greu încercată. (9456)

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Vară sentimen
tală; Unirea: Pilot de 
formula unu; Parîngul: 
Asociatul.

LONEA: Pisicuța de 
catifea.

VULCAN: Lupii mări
lor.-

LUPENI: Ne trebuie 
o solistă.

URICANI: Pan Wolo- 
djovski,’ I—II.

N,R. Eventualele mo- 
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nam atograf i ce J ude țe ne 
Hunedoara.

tinere orașe (color).
— Tg. Frumos, Bol- 

dești — Scăeni — 
Documentar.

20,45 Seară de operă. 
(color)l

— „Alexandru Lăpuș- 
neanu"
de Alexandru Zir- 
ra.

21,50 Telejurnal. 
22,00" închiderea progra.

mulul, ’......

RADIO
13,00 De la 1 la 3; 15,00 

Avanpremieră Radio-TV. 
15,30 Ateneu.. 16,00 Ra
diojurnal. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Radiogaze- 
ta economică. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Radiojurnal: 
22,00 O zi într-o oră; 
23,00 -Moment poetic. 
23,10. Noetura muzicală. 
23,55—24,00 Buletin de 
Știri.

20,00 Telejurnal.
20,20 Viața economică.
20,30 Așezări vechi

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, 
Aleea Trandafirilor nr. 6

INCADREAZA DE URGENTA i
- paznici obiective speciale 
încadrarea și retribuirea se fac conform 

Legii 57/1974 și 12/1971.

I.C.R.T.I. Deva-
Sucursala Petroșani

INCADREAZA URGENT
- șef formație civilă de pompieri la 

Sucursala Petroșanii
Condiții de participare: absolvent de li

ceu industrial cu calificare de electrician. 
Informații la telefon 956/23320, interior 121.

SOȚIA Beby, copiii Corina, Marius șinora Ma
riana amintesc Împlinirea a trei luni de la moartea 
fulgerătoare a scumpului nostru soț și tată

ĂBRUDEAN AUREL . < •••
Flori și lacrimi pe mormîntul lui. (9458)

COPIII și nepoții amintesc împlinirea unui an 
de la decesul scumpului lor tată

KANDO IOSIF
și a 7 ani de la decesul scumpei lor mame 

KANDO CORNELIA
Amintirea lor o Vom păstra mereu. (9445)

DOI ani grei de lacrimi și nemărginită durere 
de cînd a plecat dintre noi scumpa noastră mamă, 
soție și bunică

' GALEA MARINA
Frumusețea și bunătatea sufletului ei vor rămî*  

ne veșnic în inimile noastre.

AZI se împlinesc 11 ani de lacrimi și Suferin
ță de cînd ne-a părăsit cea care ne-a fost mai 
dragă : U'." ?. ’ ’

..TIREA MARIANA; : ■ ■■
Nu te vom uita, mămica și bunicii. (9411)
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