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MULT CĂRBUNE

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI.VA I

tinere car-r 50 BANI

■ O victorie meritată, muncită - cronica meciului de 
fotbal Jiul - F.C. Olt

■ Rubrica „Din colțul tribunei"
■ Debut, pe măsura ațteptărilor - cronica intîlnirii de

I
I

fotbal din campionatul diviziei B, dintre Minerul Lupeni I 
— Sticla Ariesul Turda •
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Puternicul ovînt luat în ultimul timp de investițiile 
social-economice este ilustrat ți de acest modern bloc de 
locuințe, care se ridică într-unul din cele mai 
tiere ale brațului Vulcan.,

Foto: Robert TAVIAN

Răspuns muncitoresc, angajant la chemarea
secretarului general al partidului

Debut
rodnic

Puternic mobilizați de 
îndemnurile secretaru
lui general al partidu- 
iii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu de a face 
totul pentru realizarea 
sarcinilor de plan in 
această lună și în tri
mestrul IV, minerii Văii 
Jiului au debutat în 
luna septembrie cu re
zultate deosebite 
muncă. In primele două 
zile din această

în

lună. 
Combinatul minier Va
lea Jiului înregistrează 
o producție suplimen
tară de 2850 tone de 
cărbune.

■ Folosind la capaci
tate zestrea tehnică de 
care dispun, minerii de'la 
Paroșeni au livrat econo
miei naționale în aceste 
zile de debut în luna 
tembrie 2700 tone de 
bune peste sarcinile 
plan. Rezultate bune 
obținut frontaliștii 
brigăzile conduse de
vrilă Mesaroș, Nicolae 
Brutu, Francisc Fazakaș 
și Nicolae Andrașic.

sep- 
căr- 

de 
au 

din 
Ga-

■ Două dintre între
prinderile furnizoare de 
cărbune pentru cocs — 
I.M. Lupeni și I.M. Uri- 
cani au extras împreună 
suplimentar în cele două 
zile aproape 1300 de tone.

■ însemnate depășiri la 
'producția fizică de căr
bune înregistrează în aces
te zile și minerii de la 
Petrila, Lonea, Dîlja și din 
carieră Cîmpu lui Neag.

Deplină eficiență, prin 
reducerea costurilor 

de producție
Unul dintre cei patru mineri fruntași care 

primit, datorită faptelor deosebite de muncă, înalta 
distincție „Ordinul muncii" clasa a IlI-a este șeful 
de brigadă Traian Borșa, de la sectorul V al I.M. 
Vulcan. Zilele trecute, am purtat o discuție cu șeful 
de brigadă, care ne-a spus :

— „Ordinul muncii" 
este, și după cum se in
titulează, o recunoaștere 
a muncii, a activității 
unui om, a unui colectiv. 
Este, în spiritul profund 
umanist al politicii parti- 
dului nostru, o recunoaș
tere a celor mai buni 
dintre cei buni, un puter
nic stimulent pentru ac
tivitatea viitoare. Nu se . . . ._
poate exprimă în cuvin- producție suplimentară 
te bucuria pe care am 
încercat-o la primirea 
„Ordinului muncii", 
eu cît și ortacii mei, mi
neri destoinici cum 
Constantin Toma, Gheor
ghe Giosan, Gligor Cris- 
tea, Gheorghe Mihăiles- 
cu, Nicolae Sabău, Ni
colae Cioflica și alții.

.

— Vă rugăm să ne spu
neți cîteva dintre reali
zările brigăzii dumnea
voastră.

— Lucrăm într-un a- 
bataj cameră, în stratul 
3. Un abataj pe care îl 
exploatăm rațional, de 
care avem grijă „cum 
scrie la carte". In felul 
acesta, de la începutul a- 
nului 1984 am obținut o

sarcinilor de . plan de pes- 
.. te 10-000 tone de cărbu- 

atît ne, pe baza depășirii pro
ductivității muncii în 

sînt medie cu 2000 kg pe post.
De fapt, noi, cei din bri-
Convorbire consemnată de 

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a'

Cu principalii indicatori de plan depășiți
Preparatorii de la a fost îmbunătățit cu 2,9 

I.P.C.V.J. au încheiat pri- i 
mele opt luni din acest an depășirea sarcinilor 
cu însemnate depășiri de 
plan la principalii indica
tori economico-financiari. 
Producția netă realizată 
în cele opt luni a fost su
perioară sarcinilor plani
ficate cu 72 364 tone. La 
brichete s-a înregistrat un 
plus de 7029 tone, iar indi
cele de recuperare globală

procente. La realizarea și 
. ‘ " de

plan au contribuit prepa
ratorii de la Petrila, Co- 
roești și Lupeni, remarcin- 
du-se în mod deosebit E- 
mil Cibian, Gheorghe Teu- 
că și Gheorghe*Ancuțescu, 
care întîmpină cel de
al Xlil-lea Congres al
partidului cu rezultate bu
ne în muncă; /

răspundere pentru realizarea 
exemplară a planului lucrărilor de investiții

Pentru municipiul Pe- prevăd încheierea lucrări- 
troșani anul 1984 repre
zintă rin an de vîrf în do
meniul investițiilor. Com- 
■parativ cu anul 1965, în 
acest an volumul investi
țiilor este de sase ori mai 
mare, depășind 4 miliar
de lei, și fiind cu o ju
mătate de miliard mai 
mult decît investițiile alo
cate în întregul cincinal 
1971—1975 ; Valea Jiului 
va cunoaște o nouă treap
tă de dezvoltare economi
că și edilitară. Printre al
tele, sînt prevăzute pune
rea în exploatare a noi 
zăcăminte de cărbune prin 
darea în funcțiune a pri
melor capacități de pro
ducție la minele Lupeni 
sud, Valea de Brazi și Pe
trila-sud. Se prevede, de 
asemenea, punerea în func
țiune în anul viitor a noi
lor capacități de producție 
la preparațiile de la Live
zeni și. Urieani, sporirea 
capacităților de producție 
la I.P.S.R.U.E.E.M, Petro
șani și I.U.M.P., la I.F.A. 
Vîscoza, precum și înfăp
tuirea unor ample lucrări 
de consolidare și moderni
zare a DN 66 Â, de spori
re a capacităților de trans
port feroviar și de teleco
municații, de construcții de 
locuințe în toate localită
țile Văii Jiului. In sectorul 
gospodăririi comunale se

»
tru sectorul gospodăriei 
comunale la Lupeni și in
troducerea transportului 
urban cu troleibuze pe dis
tanța Lonea — Livezeni, 
extinderea spațiilor co
merciale și de învățămînt, 
începerea lucrărilor de
termoficare a orașului U- 
rieani și alte lucrări dg in; 
vestiții.

lor de termoficare a zonei 
Lupeni — Petroșani, înce
perea lucrărilor de intro
ducere a gazului metan 
în bucătăriile blocurilor de 
locuințe din Lupeni și U- 
ricanî, modernizarea în 
continuare a noilor bu
levarde — Păcii din Lu
peni, Republicii din Petro
șani și Victoriei din Vul
can, realizarea unei moder
ne baze de producție pen- (Continuare in bag a 2-a)

V. STRAUȚ

ECONOMISIREA
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{URM** ENERGIE’
O soluție concepută în spiritul

cerințelor economisirii

Printre brigăzile cu bune rezultate de la mina Lupeni se află ți cea condusă de Marin lonescu, din cadrul 
torului VII. Șeful de schimb Ion Zaharia, împreună eu ortacii, urmăresc cu atenție noile realizări infățișate de 
paganda vizuală din incinta minei. Foto: Alexandru TATAR
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Vehicularea debitului de aer in 
mină, cu consum minim de energie 

— La C.C.S.M. Petroșani —
In minerit în general, dar mai ales pentru se

curitatea omului în subteran, se consumă multă e- 
nergie și continuu. Pentru a se crea un microclimat 
corespunzător omului la fiecare loc de muncă, tre
buie vehiculată prin rețeaua lucrărilor miniere, de 
la intrarea aerului proaspăt pînă la ieșirea mineri
lor, o respirație normală, ca și în aerul liber de la 
suprafață. Această vehiculare a aerului, prin rețeaua 
lucrărilor miniere se face cu un consum mare de 
energie electrică. Specialiștii din cadrul Centrului de 
cercetări pentru securitate minieră Petroșani au e- 
fectuat măsurători privind ridicarea curbelor carac
teristice ale ventilatoarelor, la principalele stații de 
aeraj.de la unele mine din Valea Jiului.

Pentru a vedea care a fost rezultatul acestor mă
surători, ne-am adresat inginerului Doru Stan, cer
cetător științific principal în cadrul laboratorului de 
aeraj de la C.C.S.M. ■ • ■

— O primă constatare,, 
în urma măsurătorilor 
xecutate, ă fost aceea 
depresiunea necesară 
hiculării aerului, prin 
naiul de aeraj are 
mari în raport cu 
siunea vehiculării aerului 
prin rețeaua de lucrări mi
niere.

La nivelul Văii Jiului, 
energia electrică consuma
tă pentru vehicularea ae
rului prin canalele de ae
raj reprezintă 58 la sută, 
față de 42 la sută cît se 
consumă pentru vehicula-

e-
că, 
ve- 
ca- 

valori 
depre-

rea aerului prin rețelele de 
lucrări miniere.

— Cum adică ?
— Rețeaua lucrărilor mi

niere, de la intrare pînă 
la canalul de aeraj, este 
.constituită din zeci și sute 
de kilometri de galerii, fie 
ele armate în TH, beto
nate sau toreretate, pe eînd 
canalul de aeraj este de 
numai cîțiva zeci de me
tri. Deci, numai pe aceas
tă porțiune, foarte mică,

Ec. Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Chimia industrială este 
Un domeniu de muncă, 
o opțiune, un ideal expri- 
mat de tot mai inulți - e- 
levi și un nume de ins
tituție devenit familiar 
pentru oricare dintre ti
nerii Lupeniului. Pentru 
că, aici, la Lupeni, socia
lismul s-a concretizat in 
toate structurile orașu
lui, oferind imense posi
bilități de împlinire pro
fesională și umană. Cti
torie a anilor de liberta
te și împliniri, Liceul de 
chimie industrală, aflat 
acum la șapte ani de ac- 

in
ca

te a fi o aleasă instituție 
de instruire pentru mun
că și viață a elevilor, 
împlinirea personalității 
lor fiind strîns legată de 
actiyitatea celor 22 de ca
dre didactice, a căror sa
tisfacție nu poate fi mă
surată decît în desăvîrși- 
rea elevilor ca oameni. 
Și acest țel al conducerii

bîndite în cadrul cabine- 4 relor de practică, să pă- 
telor de specialitate și a trundă tainele ; procesu- 
atelierului-școală, patro- lui de producție al în-
iiate de I.F.A. Vîscoza. treprinderii, devenind ast-
Totodată, gradul înalt de fel buni meseriași. Dealt- 
pregătire la care 
elevii liceului se mate
rializează în numeroase 
premii și mențiuni obți
nute la concursurile și 
olimpiadele naționale.

ajung

Ctitorii ale socialismului

A înaltă răspundere
(Urmare din pag. 1)
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tivitate. se înscrie 
Conștiința oamenilor 
un^ din izbînzile pe care 
Socialismul le-a obținut 
prin și pentru oameni. 
Chimia industrială, acti
vitate relativ nouă în 
structura economiei na
ționale, a găsit aici la 
f.up'eni o largă rezonan
ță îii conștiința elevilor, 
in fiecare an sînt școla
rizați peste 700 de elevi, 
din intreaga Vale a Jiu
lui, pentru a-și 
pasiunea pentru 
pentru industria 
că, pentru 
lor ca oameni ai timpului 
nou pe oare-1 trăiesc. Do
tat cu o bază materială 
corespunzătoare și cadre 
didactice de înaltă cali
ficare, liceul se dovedes- 

k.

împlini 
chimie, ■ 
chimi- 

desăvîrșirea

Liceul de chimie
• '„'J--..... * A-' /is.."A7- 7 - y

industrială Lupeni

fel, absolvenții liceului 
de chimie sînt astăzi 
printre meseriașii des
toinici ai întreprinderii, 
pasiunea, hărnicia și com
petența lor fiind incon
testabile.

„Cea mai mare satis
facție a noastră este să 
auzim vorbindu-se 
mos despre foștii 
elevi. La bucuria lor 
oameni împliniți

fru- 
noștri 

de 
oameni împliniți profe
sional și civic se adaugă 
și satisfacția noastră, a 
celor care i-am format și 
educat — ne spunea cu 

Ana 
Colțan, secretara orga- 

Astfel, la Olimpiada, de nizaței de partid din școa- 
biologie din anul acesta, jg, Și munca permanen-

Dana Co-rbeanu a obținut tă de instruire, de educa-7.7-
_ '-rea elevilor —. obiectiv 

fundamental al școlii — 
se înfăptuiește zi de zi cu 
pașiune, cu dragoste • -și 
gri jă -părintească. în așa 
fel, îneît absolvenții. a-

■ cestui liceu să contribuie 
eu competență, alături 
de întregul popor, la noi 
și noi ctitorii,, care în a- 
nii luminoși ai socialis
mului se înfăptuiesc prin 
munca oamenilor".

nostalgie profesoara 

școlii se materializează în 
cei peste 170 de elevi ca
re anual pășesc în viață 
de pe băncile liceului. Și locul IV pe țară, în vre. 
tot anual, în jur de 20 de 
foști elevi ai liceului 
merg la facultățile de 
profil din țară, ducînd 
mai departe renumele li
ceului, durat trainic prin 
munca și competența ca
drelor didactice. Și da
torită nu numai celor cq- 
re pășesc în institutele de 
învățămînt superior, ci și 
celor c a re con
cretizează din plin în 
producție cunoștințele do-

me ce la faza județeană 
a olimpiadei de matema
tică, Liceul de :.. chimie 

: industrială prin elevii săi 
a obținut trei premii și 
două mențiuni. , .

Legătura ș'crinsă dintre 
liceu și întreprinderea 
patronatoare — I.F.A. Vis- 
coza L u p e n i —- 
c r e e a z ă posibili
tatea elevilor, ca sub în
drumarea unor cadre de 
specialitate, în timpul o- Gheorghe CHIRVASA

pe litoral
La odihnă

(Urmare din pag. 1)
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In sezonul estival 
tual care se apropie 
sfîrșit, peste; 3000; de 
meni ai muncii din Valea 
Jiului au beneficiat, prin 
sindicate, de bilete de o- 
dihnă în stațiunie de pe 
litoralul Mării Negre. In 
luna septembrie vor pleca 
pentru a-și petrece conce
diul de odihnă 
mării, ultimele 
pectiv, aproape 
meni ai muncii.

Doua muncitoare, care 
imbinâ elanul specific 
virstei cu o foarte bună 
pregătire profesională : 
Cornelia Ispir și Georgeta 
Catrina, de la întreprin
derea de tricotaje Petro
șani.7

T. ALEXANDRU

Analiza stadiului reali
zării acestui impresionant 
volum de investiții pune 
în evidență că, pînă la sfîr- 
șitul lunii iulie, față de 
prevederile planului anual 
s-a realizat doar 52,3 ; la 
sută din volumul total 
planificat, iar la capitolul 
construcții și montaje s-a 
realizat 57,8 ia sută din 
plan. Au fost puse in func
țiune primele capacități de 
producție la turnătoria de 
la I.U.M.P., o capacitate 
suplimentară de 41 milioa
ne lei reparații și piese de 
schimb la IPSRUEEM, ma
gazinul general Petrila, 
complexul de alimentație 
publică Lupeni. Colectivul 
I.A.C.M.M. a predat 37 de 
obiective de investiții în 
incintele întreprinderilor 
miniere, iar cel al Antre
prizei construcții și mon
taje a T.A.C.M.H. a pre- "■ 
dat beneficiarilor 356 de

4 apartamente construite din 
fondurile statului și 12 a- 
partamente destinate vîn- 
zării către populație.

Deși. în comparație cu 
aceeași perioadă din anul 
trecut, la nivelul tuturor 
șantierelor s-au înregis
trat sporuri substanțiale 
de producție, planul valo
ric la total investiții pe 7 
luni a rămas nerealizat cu 
mai bine de un sfert de 
miliard de lei,'iar la capi
tolul construcții și montaje 

; s-a constatat o nerealizafe 
de peste 14 milioane lei. 
Cele mai însemnate rămî- 
nerî în urmă se constată 
la C.M.V.J. — 185 milioa
ne lei,' I.F.A. Vîscoza Lu
peni— 47 milioane lei — 
I.U.M.P. — 20 milioane lei,

I.G.C.L. — 7 milioane lei 
și I.C.S.A, și A.P. — 6 mi
lioane lei. Față de stadiile 
fizice planificate se semna
lează întîrzieri la culbuto- 
rul de la Coroești, instala
ția de sortare a prepara
ției Petrila, blocurile de 
intervenție din toate loca
litățile Văii Jiului, insta
lația de fire celulozice cie 
la I.F.A. Vîscoza Lupeni{ . 
complexul de alimentație 
publică din Vulcan, extin
derea spațiilor , de învăță- ■ 
mînt de la I.M.P., la toate 
spațiile comerciale de la 
parterul noilor blocuri, la 
blocurile de locuințe și la 
lucrările de gospodărie co- ■■ 
munală și de sistematizări 
în Petroșani, Lupeni și 
Vulcan. ' - • ■ - ■

Avînd în vedere că sar- 
. einile din planul de inves

tiții rămase pentru perioa
da de sfirșit a acestui an 
sint deosebit de mari și 
faptul că în proiectul pla
nului de . investiții ..pentru 
anul viitor sînt prevăzute 
sarcini la fel de importan
te, este necesară o mobili
zare-exemplară a tuturor, 
resurselor umane și mate
riale în vederea realiză
rii prevederilor valorice 
și fizice, o mai temeinică 
pregătire a condițiilor de 
înfăptuire a sarcinilor de 
plan din anul viitor. Răs
punderi. deosebitei revin în 
acest sens organelor și or
ganizațiilor de partid, or
ganelor colective de con
ducere ale antreprizelor de 
canstrucții și montaje și ale 
beneficiarilor, oare trebuie 
să manifeste înaltă răs
pundere pentru realizarea. 
exemplară a planului 
crărilor de investiții . în 
condiții de eficiență sporită.

u-

pe malul 
serii, res- 

400 de oa-

v -
4’ -•a ..y

f

gadă, așa ne facem „soco
telile" : „astăzi cît am dat 
eu, minerul X, peste sar
cini

— E un cronometru. 
Care vă sînt, in această 

perioadă, preocupările ?
— In primul rînd, să nu 

dezmințim încrederea ca
re ni s-a acordat și spriji
nul pe carc-1 primim, zi 
de zi, în aprovizionarea 
abatajului cu toate cele 
necesare. Pentru aceasta, 
vom păstra ștacheta reali
zărilor la fel de sus și, con
comitent, vom acționa 
pentru reducerea cheltu
ielilor totale și materiale.

— Pe această idee 
dori să insistați puțin

r
vo mfonm

— La recenta ședință
Comitetului Politic Exe- 
utiv al C.C, al I’.C.R. s-a 
accentuat, în mod deosebit, 
pe reducerea 7 costurilor de 
producție, în vederea asi
gurării unei eficiențe eco
nomice sporite a activită
ții din toate domeniile. La 
noi, în minerit, reducerea 
costurilor de producție poa
te fi obținută prin realiza
rea de importante econo
mii la consumul de lemn 
de mină, energic electrică 
și pneumatică. Pentru re
ducerea acestor consumuri, 
extrăgînd cărbunele ne- j 
cesar planului, acționăm 
noi în această perioadă. A- 
șa credem că, într-adevăr, 
sintem eficienți, mai ales 
ea acum munca noastră

se desfășoară în 
global.

Dorim să ne păstrăm 
locul pe podiumul între- 

.. cerii socialiste pentru că 
vedem că ni se recunoaște 
munca, rezultatele ei. To
nele de cărbune extras 
peste plan vor fi răspunsul 
nostru muncitoresc la che
mările adresate de partid, 
de secretarul său general, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeșcu, de a extrage 
cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin. Noi răs
pundem la aceste chemări, 
angajîndu-ne să întîmpi- 
năm forumul comuniști
lor români, Congresul al 
XlII-lea cu rezultate 
măsura condițiilor 
ne-au fost create.

pe
care

Consum minim de
te, în speță cele centrifu
gale, dacă reglarea se face 
prin schimbarea turației 
motorului și nu prin re
glarea șuberelor, consumul 
de energie la stațiile prin
cipale de aeraj din Valea 
Jiului—dotate eu aceste ti
puri de ventilatoare se re
duce cu 5 milioane kWh/an. 
Un exemplu în acest sens 
avem la stația de yen ti lă- 
toare nr. 2 de la l.M. Dîl- 
ja, unde, prin schimbarea 
turației motorului, s-au 
conomisit peste 500 Q00 
kWh/an energie electrică, 
în condițiile- vehiculării a- 
celeiași cantități de aer 
prin rețeaua lucrărilor mi
niere.

Dacă numai, un ventila
tor centrifugal s-ar înlocui 
cu unul axial, la valoarea 
parametrilor necesari se 
obține o reducere a consu
mului de energie electrică 
de 1,5 milioane kWh/an.

La stațiile dotate cu ven
tilatoare axiale, reglarea 
parametrilor prin modifi
carea unghiului de înclina
re a paletelor rotorului este 
operativ și fără consum 
suplimentar de energie. In 
plus, ventilatoarele axiale 
au randament mult măi 
bun decît. cele centrifugale. 

Pentru viitor, la noile

se consumă o energie măi 
mare de vehiculare a aeru
lui, decît pe restul lucrări
lor miniere.

— Care sînt cauzele ?
— In primul rînd, regla

rea debitului ventilatoru
lui prin metoda cu șubăre, 
care mărește rezistența ae
rodinamică. a rețelei și o- 
dată cu aceasta, depresiu
nea ventilatorului, ceea ce 
duce implicit la consumuri 
suplimentare de energie e- 
lectrică. Apoi, construcția 
necorespunzătoare a cana
lului de aeraj: profile re
duse, multiple coturi.

— Posibilități de redu- 
cere a consumului de e- 
nergie ?

— Eliminarea cauzelor. 
Aceasta în prima țază este 
mai grea, da/nu imposibil 
de realizat. La. ora actuală 
canalele de aeraj sînt cons
truite și este foarte greu de 
executat altele. Ventila
toarele sînt deja montate, 
mă refer la cele centrifu
gale, unde reglarea debi
tului' se face prin șubăre 
și înlocuirea lor cu cele a- 
xiale, de mare eficiență 
este tot la fel de ^fea, Ca 
si construirea canalelor, - 
Dar, totuși, la cele existen-

energie
stații principale de aeraj 
este de dorit șă se utilize
ze, ventilatoare axiale, iar 
proiectarea canalului să se 
facă.la secțiuni mai mari 
și lipsite de coturi. Astfel 
se pot obține reduceri ale 
consumului ' de energie 
lectrică . de minirimm 
milioane kWh/an față 
consumul actual.

Problema eficienței 
acest context capătă 
înțeles practic pentru 

e- cei ce-și desfășoară

;';c-
12 
de

în 
un 

toți 
acti

vitatea în cadrul întreprin
derilor miniere. Reglarea 
prin schimbarea turației 
motorului, la ventilatoa
rele centrifugale, în condi
țiile de vehiculare a ace
leiași cantități de aer prin 
mină — decît în cazul re
glării cu șubere' — aduce o < 
economie ; de energie- elec
trică echivalentă cu cea 
consumată în uzul casnic, 
intr-o singură zi pe întreg 
municipiul Petroșani. Dar 
cîte asemenea ventilatoa
re sînt în dotarea minelor? 
Și atunci, firește, soluția 
concepută y. care răspun
de cerințelor economisirii 
energiei subliniate de re
centa ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C..R. — se impune de la 
sine ca viabilă aplicării.

■ DUPĂ TERMINA
REA lucrărilor de amena
jare a frumoasei esplana- 

complexului 
de 
și

I de din fața

I Hermes, . constructorii 
drumuri au betonat

. strada care o mărginește I — 30 Decembrie! Odată cu 
g aceasta s-au asigurat COii- 
Idiții optime de acces spre 

biroul de voiaj C.F.R. și

. Sediul cooperativei „Uni-
MM MMMH M

rea". Bine ar fi dacă ar în- gume și livada pe care 
cepe amenajarea și a stră- mai cuprinde gospodăria 
zii - din7 spatele ultimului anexă, aceasta își va meri- 
tronson al complexului Her-' ta cu prisosință numele, 
mes unde o baltă de noroi,
pe lingă aspectul dezb- ■ TIMP DE PESTE DO- 
lant, face imposibilă cir- UA DECENII în cimitirul 
culățiâ vehiculelor. din Petroșani. a funcționat

Ie rea justificată a oamenilor ră. Prezentarea pentru se 
puși în situația de a duce 
apă de acasă în sticle și 
borcane.

km. Reamintim că startul 
în această ediție — la care 
participă rutieri din Gre
cia, Polonia, Siria, Turcia . 
si România — a fost dat 
duminică, 2 septembrie, la | 
dmpulung. Muscel. U14i- . 
mul traseu, pe distanța | 
Focșani — Buzău — Bucu
rești, va fi parcurs dumi
nică, 9 septembrie. (l.M.)

lecție, la sala de gimnasti
că a C.S.Ș. Petroșani, 
nic între orele 10—12 
16—18. (l.B.)

■ CINEMATECA 
Petroșani are în program 
pe această săptămînă pre
zentarea filmului francez 
„Jurnalul unei cameriste". 
Filmul a rulat ieri și ru- 

-n lează azi, 4 septembrie..
unei ■ PARTIC1PANȚI1 la 

gimnas- Turul ciclist al României, 
tică. Se face o selecție pen- ediția a 22-a, vor parcurge 

spre tru gimnastică și dintre le- astăzi traseul Tg. Jiu

zil-
• «i

■ ACȚIUNE DE SE
LECȚIE SPORTIVA. Clu
bul sportiv școlar Petro-' 
șani organizează o selecție 
din rîndul fetițelor care

din
din Petroșani a funcționat 
o cișmea de unde oamenii 
luau apă pentru cîte o 
glastră cu flori sau pentru vor intra în clasai I a șco-
a stropi florile de pe mor- Iii generale,; în anul de in-
minte. Cișmeaua, realizată vățămint 1984—1985,

vul de iepuri a ajuns la 40 la timpul respectiv prin vederea alcătuirii
de capete față de... 4 cît contribuția voluntară a ce- clase speciale de
a numărat efectivul inițial, tățenilor, a fost demonta- 
Cu un asemenea ritm, pre- tă, în mod arbitrar, .... . . _ „ __  ____ _____ ... . . .
cum și eu grădina de le- stupefacția și nemulțumi- tițele de vîrstă preșeola- Petroșani — Deva, de

■ IN GOSPODĂRIA A- 
NEX A a Consiliului popu
lar Africani, inaugurată în 
această primăvară, efecti- Rubrică realizată de 

Dan STEJARU
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port port ® S
Jiul Petroșani — F. C. Olt; 2-1 (1-1)

victorie meritată,
Minutul 89. Angajat în 

cursă, Turcu se avîntă spre 
careul lui Cavai, dar în 
ultimă instanță este, blo
cat, suporterii Jiului ră
suflă ușurați, deși rămîn 
în continuare neniulțumiți 
de rezultat. Se încearcă 0 
ultimă șarjă spre buturile 
Idi Nițu, căpitanul de e- 
chipă Băluță este secerat 
pe aripa stîngă. Varga e- 

- xeeută lovitura liberă din 
careu, insistentul Mircea 
Popa îl învinge, printr-o 
lovitură de cap, pe Nițu. 
Galeria jubilează. „Polița" 
minutului . 2 este achitată 

.........de gazde. In ă_ 
ion

erau
- eu 

de 
final Învinși fără speranță. 

Ce se întîmplase pînă 
atunciOaspeții, cu d 
formație remaniată, (nume 
noi,. sonore), au mizat mai 
mult decît era de așteptat 
pe atac. Ignorînd „încăl
zirea" adversarilor, Marian 
Popescu (2) ia pe cant pro
priu o acțiune, profită de 
bîlbîiala lui Vasile Popa,
care îl și jenează în careu; 
cavalerul ' central Mircea 
Salomir, deși observă că . 
înaintașul oltean nu se a- 
flă in poziție de șut, acor
dă penalty, care va fi trans
format de M. Zamfir. In 
istoria campionatului, aș 
eesta 'va fi primul gol - al 
ediției 67., --

Minutele de debusblare 
trec însă repede, ■ Stana 
reușește să-și mobilizeze 
colegii ; în min. 6 trece 

r--' r printre „jaloanele" .apără- 
rii adverse, dar Nițu de
viază;’ de la rădăcina ba
rei stingi, batonul în cor
ner.
în careu, pentru ea apoi 
Stana' să-l „întoarcă" pe 
Nițu în colțul opus... 1—1. 
Fazele s-au succedat apoi 
în ritm -alert spre buturile 

’ oltene, Nițu a cules a-

„simetric"
cel minut, elevii lui 
Voica și Tache Macri 
virtuali . învingători, 
două minute înainte

11, 15,
lui Petre 

’ . Mircea
. Ultimul : 

tra
il ou

plauze în min. 9, 
22, 26, la șuturile 
Grigore, Stana. . 
Popa și Lăsconi.,. 
jucător va schimba 
iectoria unui șut, din 
Nițu a salvat din extremis, 
cu piciorul. Era clar însă 
că bătălia se va decide 
în „terenul nimănui", în 
acest sens, mijlocașii Jiu- -. 
lui au contat și pe .aportul . 
fundașilor marginali. . Șu
turile lui P. Grigore (36) 
și Băluță (41) n-au maculat 
tabela de mareai, dar a- 
nunțau o repriză secundă . 
fierbinte.

m 
țăi - 

pe

reprize,

opuse

campionatul. Toată

Gă-

lon VULPE

șx 
la 

Că- 
su-

JIUL : Cayai — V. Popa, 
Flofeșeu (Varga), M. Popa, 
P. Grigore — Dosan, 
man, Stana — Stoinescu
(Herizel), Lăsconi, Băluță.’

de 
în 
în 

jucătoru-

muncită
Sub privirile lui Lăsconi, șutul precis al lui Stana, 

readuce egalitatea pe tabela de marcaj in pofida opo
ziției... acrobatice a portarului advers.

Foto: Robert TAVIAN

UTILAJUL-ȘTIINȚA |
PETROȘANI - METALUL I 

HUNEDOARA 25-27 I

• '/S'*- ' --i ■ ’ '
■ >

(11-15)

Revenirea in divizia | 
secundă a combinatei i 
Utilajul-Știința Petro- . 
sâni a fost marcată de | 
organizatori, prin deo- i 
sebite eforturi de ame- . 
najare a terenului | 

| C.S.Ș.P., dar și de en- ■ 
tuziasta galerie. Prima ' 
repriză a întîlnirii din I 
etapa inaugurală, cu 1 
Metalul Hunedoara, a- | 
11 unt a o detașare cate-; | 
gorică a gazdelor, dato- i 
rită omogenității și va- | 
lorii fotului. Popescu’ a , 
apărat excelent, pririci- ' 
nalii realizatori ai me- I 
talurgiștîlor Berceanu I 
și Rotar n-au găsit cu- | 
loare de șut, în vreme , 
ce Gliga, Gheciu. dar 
și mal tînărul Beldi-. 
man au exploatat bre- j 
șele din apărarea ad- i 
versă. La reluare însă | 
în teferi evoluau parcă , 
alte combatante. De la '

terală a combinațiilor 
dirijarea centrărilor 
înălțime, acolo unde- 
țoi si M. Zamfir erau... 
verani, au amânat momen
tul victoriei pînă la limita 
timpului regulamentar. E- 
chlpa noastră, cea mai ve
che din primul eșalon, în 
același timp una , dintre 
cele mai tinere, -ca. vîrstă 
medie, a obținut o victorie 
meritată, muncită. Dar 
noul sezon aduce și motive 
de îngrijorare — pe lîngă

. lipsa marcatorului de pro- ' ; 
fesie, „decuplările" sis
temului defensiv împiedică 
desfășurarea manevrelor 
tactice; în acest context

Minutul 50; aduce o ne
așteptată lovitură tactică 
a lui Gogu Tonca. Cum 
Florescu evolua greoi, dur, 
nu participa la dublaj, an
trenorul din Vale l-a che
mat pe banca rezervelor, 
trimițîndu-1 pe Varga 
atac .' Soluție cu două 
.șuri, care îl rechema
laboriosul Slana ea fundaș, 
în vreme ce V. Popa „lega" 
tandemul defensiv central 
cu tizul său. Riscul este ’

„meseria" anțreno- 
că-

drama- . merită mai multă atenție 
-legăturile intercomparti-, 
mentale, acțiunile de re
pliere, îmbunătățirea jo

cului colectiv, și a adresei 
paselor, în așa fel ca balo
nul să fie „conservat", vor
ba unei expresii la mare 
vogă, acum, de echipa rioas- 
trăi f/ vh -rtvC :: -V i-.-’ v- v

deci și 
rilor; confruntarea a 
pătat ditoensiuni 
ti.ee. Pe fondul ofensivei
necruțătoare a Jiului (șut 
pe lîrigă, Varga — 54), 
plonjon spectaculos, (Lăs- 

' eoni — 58), „cap" în bara 
stângă (Mircea Popa — 70), 

' au apărut contraatacurile lui 
.Turcu. și Marian Popescu.
Replierea greoaie și obo- 

Cîteva faze fierbinți seala și-au spus cu vin tul, 
din fericire Câvai, M. Po
pa, P. Grigore au avut in
tervenții sigure (75, 87. 89). 
Succesiunea atacurilor Jiu
lui a măcinat .apărareâ ad
versă, totuși orientarea la

TELEX ■ TELEX
ROMA 3 (Agerpres). In 

„Cupa Italiei" la fotbal, e- 
chipa A.S. Roma, viitoarea 
adversară a formației 
Steaua în „Cupa Cupelor**, 
a învins pe teren propriu 
cu scorul de 3—0, forma
ția Genova. Internazionale- 
Milano, care va întîlni în 
„Cupa UEFA“ echipa Spor
tul studențesc, a cîștigat 
eu 1—0 meciul susținut în 
deplasare cu Bologna.

BRUXELLES 3 (Ager- 
presȚ. In localitatea belgia
nă Esneux se desfășoară 
turneul de calificare pen
tru campionatul european 
feminin de baschet, la care 
participă și selecționata 
României. In primele două 
meciuri disputate, baschet
balistele românce au în
vins cu scorul de 75—52 
(40—36) echipa Angliei și 
au cîștigat cu 67—59 (34— 

„30) în fața formației Bel-’.
‘V-siei. ;. -i ,

SOFIA 3- (Agerpres). TOr- 
neul internațional d'e ’rug
by pentru echipe de ju
niori de la Sofia a i. fost 
clștigaț de selecționata 
Roc.’Sniei, urmată în cla
samentul final de formați
ile P&loniei, ' Cehoslovaciei 
și Bulgariei.

In ultima zi a competi
ției, tinerii rugbiști ro
mâni au învins cu scorul 
de 52—0 echipa Bulgariei.

ffiii coițui tribunei
Odată cu începutul celei de a 67-a „reprezen

tații" a „regelui fotbal", reluăm rubrica noastră, 
dedicată opiniilor exprimate de spectatori. In ace
lași timp, prin această rubrică vom ține legătura cu 
suporterii echipei „Jiul", suporteri care ar trebui 
să-și constituie un club al lor', așa cum există și la 
alte divizionare de fotbal. De asemenea, solicităm 
suporterilor să ne furnizeze informații utile, careuri 
de cuvinte -încrucișate, anecdote și tot ceea ce cred 

■ că este necesar alcătuirii unui program de fotbal 
care să se ridice la nivelul stadionului nostru. Vă 
mulțumim anticipat ! Așadar, prima eia'p'ă Jiul 
F.C. Olt 2—1 (1—1).

IOSIF CAZAN, i.M. IJe- 
trila, fost jucător al 

' lui: „Să răsuflăm

dori să aderăm la . 
Jiu- club al suporterilor 
ușu- lui, care se lăsă atit de 

rați I Am început bine mult așteptat. Meciul de
campionatul. Toată iu- duminică ne-a dovedit că 
mea și-a exprimat îngri- echipa noastră nu dez- 
jorarea că... „n-am . adus minte faptul că este una 
nimic" nou în echipă, că 
nu aveam vedete cu cine 
știe ce „cărți de vizită". 
Pe vremea noastră, acum 
20 de ani, nu discutam de 
cărți de vizită, 
tare, minerește, cu

dintre cele mai vechi di- 
vizionare A din țară". 1 

PROF. ION ROȘCA, 
Lonea: „Totul e bine, cînd

__ ___se termină cu bine. Băie- 
jucam ții noștri ne-au dovedit 

tare, minerește, cu toată 
dăruirea, deși n-aveam 
condiții ca ăc'uni. Iată că 
n-a fost așa ! N-avem nu
me, dar avem echipă".

PETRU FURDUI, bri
gada 4 Lupeni. Valea de 
Brazi a I.A.C.M.M.: „Noi 
sîntem un grup nume- 
ros de suporteri, care am

că știu să joace 90 de 
minute și Mircea Popa 
le-a tăiat răsuflarea ju
cătorilor de la F.C. Olt. 
Ce este sigur e că nu a- 
vem voie să pierdem 
puncte in meciurile de a- 
easă. In rest, succes

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

Debut, pe măsura așteptărilor

re-

MINERUL LUPENI — 
STICLA ARIEȘUL TUR
DA 4-—0 (3—0). Așa cum 
era de așteptat, jucătorii 
din Lupeni, eei care
prezintă Valea Jiului în 
eșalonul secund al fotba
lului românesc, au debu- - 
tat în fața propriilor su
porteri cu o evoluție de 
excepție, scorul fiind de
altfel o oglindă aproape 
reală a ceea ce s-a în- 
timplăt în teren. Spunem 
„aproape reală" pentru 
că, pe lîngă golurile (li
nul măi frumos ca altul), 
marcate ele Dina — lovi-

w-

Handbal, 
divizia B

.Âr

,'W-gs

scorul de 17—12 pentru 
combinată au abundat 
pasele la adversar, șu
turile imprecise, mai 
mult, s-a instalat ri de
zolantă cădere psihică, 
provocată nu atît 
lipsa de încredere 
forțele proprii, ci 
nervozitatea j. 
lui-antrenor Gliga, care 
s-a răsfrânt și asupra 
celorlalți echipieri. De 
fapt, tactic, „șaptele" 
din Vale â greșit cînd 
Gliga era marcat om la 
om șl în loc să-i asigu
re „paravan" pentru 
șut, l-a lăsat în afară 
de joc. Apoi Beldiman 
a fost silit să vegeteze 
pe aripă, mai mult chiar 
s-a renunțat la el. Și 
în. vreme ce hunedore- 
nii exploatau... cu conș
tiinciozitate inexactită
țile adversarilor, mi
zând pe Cornea și mi
nusculul Tirchineci, uri 
portar neexperimentat 
ca Apostu a fost în sta
re să pareze patru lovi
turi de pedeapsă, exe
cutate defectuos, în mo
mentele cheie ale . parti
dei, de Antohe (2), Bă-

Ce
înfrînge- 

teren 
antreno-

I

IIoaspeții
în

tură liberă
de ț; metri —
lăjan (min.
(min. 41) și
(min. 77); elevii pregătiți parte ei

Fotbal, divizia B
/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ>ZZZZZ»ZZZZZZZZZZZ»»Z

degradat spectacolul spor
tiv prin accidentarea gra
vă a doi jucători de bază 

ȘÎ

de la cea. 30 
min. 27, Să-
36), Mușat 
Popa Ionel

(excelent !) de Petre l.i- 
bardi și ldșif Rus au mai 
ratat ocazii, pentru cel 
puțin atîtea goluri.'

Partida a aparținut 
in totalitate gazdelor și

gn

te;

tew.

îl)

au avut 
prima parte me_ 
a fi jucat des- 
cea de a doua 
au vina de a fi

mi

ai Minerului — Voicu 
Leordean.

Neputînd ține pasul 
iureșul gazdelor, ei 
recurs la faulturi 
care au limitat și 
scorul. Dar și așa, 
foarte pun al jucătorilor 
din Lupeni constituie 
promisiune pentru viitor.

A arbitrat foarte bine 
o brigadă din Tg. Jiu, 
compusă din Mareei Ște- 
fănoiu. Constantin Dr'iiiă 
și Teodor Nan.

Formația MINERULUI:

cu 
au 

dure, 
ele 

jocul

o

Lixandru — Leordean, 
Truică, Dina, JJercea — 
Ionel Popa, Petre Popa 
(din min. 79, Vîriătoru), 
Voicu (min. 10 Nichimiș), 
Mușat, Sălăjan, Colceag.

w
Să mai amintim că vi

neri, 31 august, tot la 
.< Lupeni, a avut loc o a- 

traetivă partidă, interna
țională amicală de fotbal 
între Minerul Lupeni șl 
echipa AL UĂllDA Da
masc, din prima divizie 
a campionatului sirian.de 
fotbal. Echipa AL UAH- 
DA sau „Unirea", (cum 
se traduce in românește), 
a constituit un partener 
valoros in fata căruia în
să jucătorii din Luoeni 
s-au impus, prin cele do
ua goluri marcate de Col
ceag și M usat. In final, 
oaspeții,\ eu o echipă ți
nură.’ cu jucători între 
17—25 ani. au fost răs
plătiți. pe drept, eu i- 
alauze.

Al. TĂTAR

Acest gol splendid, marcat de Dina, in minutul 27 
al partidei Minerul Lupeni - Sticla Aiieșul Turda, avea 
să deschidă drumul spre victoria gazdelor.

Foto: T. ALEXANDRU

lășeseu și... Gliga. 
demonstrează 
rea suferită în 
propriu ? Că
rul Mazilu a venit prea 
tîrzlu fe echipă, că Gli- 
ga trebuie să rămînă li
derul valoric în teren, 
dar să manifeste mai 
mult tact față -de tobe- 
.chipieri, că fondul mo- 
ral-volițiv al combiria- 

1 tei este precar. Cele mai 
multe goluri au fost 

; înscrise de Gliga <•),

I
I

I Gheciu (5) pentru gazde, 
I respectiv, . Berceanu, 
’ Cornea (cite 6) si Rotar
I (5). Din îiilrîngeri însă, 
| cit.nu este drea Krziu,
' se poate învăța... (Sever 
| NOiANj

I

I 
I I
I I
I 
I
I
I
I
I I
II
I I

I
I
î
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sociareconomice
Expresie a interesului și prețuim deosebite de 

care se bucură gîndirea și activitatea teoretică 
și practică a președintelui României, la Beijing 

a avut loc o manifestare festivă cu prilejul 
apariției volumului al IV-lea din ciclul 

„CEAUȘESCU

K. Cernenko despre 
dialogul sovieto-american

(Agerpres). 
României 

avut loc o 
prile-

BEIJING 3 
•La Ambasada 
din Beijing a 
manifestare festivă 
juită de apariția in limba 
chineză și lansarea celui 
de-al IV-lea volum din ci
clul „Ceaușescu — Opere 
alese".

In cadrul manifestării de 
îa Beijing s-a transmis 
pentru a fi predat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
exemplar al acestui vo- 
iutu, cu dedicația din par- 
tea tovarășului II u 
ifcang, secretar general 
Corni telului Centrai 
T’.C. Chinez.

Noul volum apărut 
China cuprinde cuvîntări 
ale secretarului general al 

■partidului la importante 
consfătuiri naționale pe 
probleme economice, ideo. 
logice, politico-educative 
din perioada 1981—1983,
începînd cu aniversarea a 
60 de ani de la crearea 
P.C.R., pînă la sărbători
rea a 65 dc ani de la actul

Yao- 
l al 

al

în

IN PREZENȚA PRIMU
LUI MINISTRU AL GRE
CIEI, Andreas Papandreu, 
a nvut loc deschiderea ofi
cială a celei de-a 49-a edi
ții a Tîrgului internațio
nal de la Salonic. La inau
gurare au participat mem
bri ai guvernului, persona
lități ale vieții economice 
elene, membri ai corpului 
diplomatic, reprezentanți 
ăi diferitelor firme parti
cipante, precum și un nu
meros public. Standurile 
României — care participă 
pentru a 29-a oară la a- 
eeastă importantă mani
festare expozițională in- 

Calendar săptămînal
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1

York
cu-

Tn
Est
Cu

,New 
de 
guvernă- 

temeiurile 
poziția

de armele nucleare"
„Cu toții dorim să ne reducem dependențaDanemarca

memen Urgent, secret.
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MARȚI, 4 SEPTEMBRIE
— In Canada au loc alegeri generale;
— Conferință internațională consacrată situației 

•5 IX);din Africa australă (Arusha — Tanzania — 4- 
MIERCURI, 5 SEPTEMBRIE
— Cea de-a 22-a rundă a convorbirilor cliîno- 

britanice în problema Ilong Kong-ului (Beijing, 5 
IX);

JOI, 6 SEPTEMBRIE
— Vizita oficială de două zile în Norvegia 

cancelarului vest-german, Helmut Kohl (6—7 IX)
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Marii Uniri din 1’ Decem
brie 1918. Sînt incluse, de 
asemenea, cuvîntările pre
ședintelui României rosti
te cu prilejul vizitei oficia
le de prietenie efectuate 
în R.P. Chineză, în aprilie 
1982, precum și în timpul 
vizitei oficiale de prietenie 
in țara noastră a secreta
rului general a; C.C. al 
P.C. Chinez, tovarășul Hu 
Yaobang, din mai 1983.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Wang Zhen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, rectorul Școlii 
centrale dc partid a rele
vat că apariția noului 
volum „Ceaușeieu -- Ope
re alese" în limba chineză 
constituie un important 
moment politic în istoria 
relațiilor bilaterale și, tot
odată, un eveniment cu 
largi ecouri pentru mișca
rea muncitorească mon
dială. Prin bogatul conți- 
•nut de idei, volumul editat 
acum în China oferă lărgi 
posibilități comuniștilor 
chinezi; tuturor cititorilor 

frunte cu 
Koutsogior- 
de • interne

ternațională — au fost vi
zitate de personalități ofi
ciale elene în 
Agamemnon 
gas, ministrul 
al Greciei.

PRIMUL MINISTRU 
CANADEI, John Turnei 
adresat Administrației Rea
gan o scrisoare de protest 
în legătură cu restricțiile 
vamale propuse, pe o

comandă.

rv portaj.
20,35 Memoria 

telor.
docu men-

15,06 Telex. 20,55 Teatru TV
15,05 Televacanța școl.a- 22,15 Telejurnal (PC). .

■ Pel. •

15,25 Ecran de vacanță.. RADIO
— desene animate.

15,45 Laureați ai Festiva- 5,00 Buletin de știri.
lului național „Cin- .5,05 Ritmuri matinale.

Opere

ale 
a e 

în 
Lu

din China de a cunoaște 
gîndirea revoluționară, pro
fund creatoare a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Lucrările teoretice 
tovarășului Nicol 
Ceaușescu — a arătat 
cuvîntul său tovarășul
Zhixian, adjunct al minis
trului culturii — reflectă 
lupta glorioasă a eroicului 
popor român, reprezentînd, 
în același timp, sinteza 
strălucită a experienței 
bogate a P.C.R., o puterni
că . armă teoretică a comu
niștilor din lumea întrea
gă. Citind opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, po
porul chinez va cunoaște 
si mai în profunzime rea
lizările grandioase obținu
te de poporul român în 
edificarea socialistă a pa
triei.

Participanții la manifes
tare au vizitat, apoi, o ex
poziție de carte româneas
că cuprinzînd operele teo
retice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

rioadă de cinci ani, la im
porturile americane de o- 
țel și cupru. Aplicarea a- 
cestor măsuri — se spune 
în document — va provoca 
firmelor canadiene pier
deri în valoare de circa 
900 milioane de dolari ca
nadieni, precum șî supri
marea a peste 2000 locuri 
de muncă.

Intr-un interviu acordat starului ,, 
Times", Ole Berni Henriksen, purtătorul 
vini al Partidului Conservator, partid, de 
mint în Danemarca, relevă cîteva dintre 
pentru care țara sa „se distanțează de 
NATO în problema eurorachetelor".

înainte de începerea 
desfășurării rachetelor a- 
mericane „Cruise" șî 
„Pershing-2", sociai-de- 
mocrații cereau amîna- 
rea desfășurării lor în 
timpul continuării nego
cierilor soviet j-america- 
ne privind eworachetele. 
După ce a început des
fășurarea lor și după în
treruperea negocierilor

tarea României
Tribuna . expe; 
tei.
Telejurnal (pe 
40 de ani de îs 
nouă (color).

si-

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Răspunzînd unor întrebări 
ale ziarului „Pravda", 
Konstantin Cernenko, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S, a declarat :

„Sîntem convinși că 
tuațiile conflictuale pot și 
trebuie să fie reglementate 
numai pe cale pașnică, ți- 
nîndu-se pe deplin seama 
de interesele celor afectați 
direct de aceasta, 
de marile scopuri 
tăririi securității 
ționale". „Este 

călăuziți 
ale în- 
intema- 
necesară

Agendă energetică
MOSCOVA 3 (Agerpres). o treime din totalul națio- 

Recent, în sistemul energe
tic al Uniunii Sovietice a 
fost conectată încă o cen
trală atomoelectrieă — Ka- 
lininskaia, anunță agen
ția TASS. Puterea primu
lui bloc energetic al aces
teia este de un milion de 
kilowați. In prezent, ca
pacitatea totală a centrale
lor atomoclectrice sovietice 
depășește 21 milioane ki
lowați. Exploatarea 
permite economisirea 
nuală a aproximativnuală a aproximativ 42 
milioane tone de combusti
bili convenționali.

... "fr

BEIJING 3 (Agerpres), 
Provincia Shanxi, cea mai 
mare producătoare de eăr- 
bune din China, va rea
liza, pînă la sfîrșitul seco
lului, 360 pînă la 400 mi
lioane tone de cărbune a- 
nual, transmite agenția 
China Nouă. Această can
titate va reprezenta circa

Din presa străină
(„NEW-YORK TIMES")

de țla Geneva, social-de- 
mocrații au cerut oprirea 
desfășurării de rachete 
de ambele părți. De ase
menea, social- democrații 
au împiedicat guvernul 

contribuie integral la

6,00 Radioprogramul 
mineții. 8,00 Revista- pre
sei. 8,10 Curierul melodi
ilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin dc 
știri. .10,05 Cîntec drag 
muncitoresc. 10,20 Din 
cântecele și dansurile po
poarelor. 10,40 
11^00 
11,05 
rilor.
12,00 
12,05 

trecerea la o politică a rea
lismului, a rațiunii, la o 
politică de conlucrare cons
tructivă în soluționarea sar
cinilor aflate în fața ome
nirii".

Referindu-se la problema 
dialogului sovieto-ameri- 
cah, K. Cernenko a men
ționat: „Vreau să reafirm 
cu toată claritatea < 
ța noastră de dialog, 
convorbiri cinstite și 
rioase, îndreptate spre rea
lizarea unor înțelegeri care 
să țină seama de interesele 
securității tuturor țărilor 
și popoarelor".

dorin- 
, de 

se-

năl, comparativ cu o cin
cime cit este în prezent. In 
1983, provincia Shanxi a 
produs 159 milioane tone 
de cărbune. Rezervele cu
noscute de cărbune ale a- 
cestei provincii sînt esti
mate la peste 200 miliarde 
tone, respectiv o treime din 
totalul resurselor naționale 
în acest domeniu.

☆
AMMAN 3 (Agerpres). 

In Iordania au fost desco
perite zăcăminte de țiței 
rentabile din punct de ve
dere comercial, care ar 
putea satisface pînă la o 
treime din necesitățile de 
petrol ale țării, informea
ză publicația „The Middle 
East Times".

Iordania a cheltuit anul 
trecut pentru importurile 
de petrol 87 la sută din ve
niturile obținute din ex
porturi, precizează publi
cația ci ta tăi

programul NATO desti
nat pregătirii fizice a 
desfășurărilor de rachete 
în Occident.

Acesta este cadrul așa- 
numitei „Diplomații a 

adnotărilor" dusă de Da
nemarca: faptul că, în 
mai multe comunicate 
NATO, Danemarca și-a 
definit poziția privind ra
chetele cu rază medie de

Din comoara folclorului. 
12,45 Avanpremîe 
dio-TV. 13,00 De 
3. 15,00' Clubul 
lor. 16,00 Buletin 
16,05 Soliști și 
folclorice dc la sate. 1 <5,15 
Spre comunism în zbor. 
16,25 Radiogazeta econo
mică. 16,55 Sfatul medi
cului, 17,00 Buletin . 
știri, 17,30 Audiența 
dio. 18,00 Orele serii, 
diojurnal (ora 18,00)..

ra Ra
ia 1 la 
curioși- 
de știri, 
formații

din Urile in curs 
de deivoltare

velului de instruire 
populației, pentru 
cerea și elirninarea

DHAKA 3 (Agerpres). In 
Bangladesh se depun, în- 
copînd de la sfîrșitul ani
lor ’70, mari eforturi pen
tru dezvoltarea învățămîn- 
tului, pentru creșterea ni- 

a 
redu- 

— anal
fabetismului. Cel de-al doi
lea plan cincinal de dez
voltare a țării, care se în
cheie în 1985, acordă a 
mare atenție extinderii 
sistemului educațional. ; 
Programul de învățămînt 
pe această perioadă pre
conizează școlarizarea a 
13 000 000 copii. Incepînd 
cu 1987, jumătate din copiii 
în vîrstă de 11 ani din ța
ră, vor putea frecventa, 
după absolvirea cursurilor 
elementare, următoarea 
treaptă de învățămînt.

☆

ADDIS ABEBA 3 (Ager
pres). Pe rîul etiopian Web» 
be Shibeli, din provincia 
Bale, din sudul țării, a 
început construcția celei 
mai mari hidrocentrale din 
Etiopia. A fost așezat pri
mul metru cub de beton la 
baza digului care urmează 
să bareze apele rîului. La 
intrarea ei în funcțiune 
cu întreaga capacitate, hi« . 
drocentrala va avea o pu
tere instalată de 152 000 
kilowați, ceea ce va permi
te să se sporească cu 50 
la sută potențialul energe
tic al Etiopiei.

acțiune, aceasta nu este 
decît o explicație parția
lă. Cealaltă parte a ex
plicației este că tendințe 
similare, dar mai puțin 
pronunțate, se înregis
trează și în alte țări vest- 
europene, și chiar în 
dezbaterea politică din
S.U.A. O mare parte din 
opinia publică nu dorește 
să accepte o situație 
care dialogul dintre 
și Vest să înceteze, 
toții dorim să ne reducem 
dependența de armele 
nucleare.

(AGERPRES)

zică, informații, muzică; 
Radiojurnal (ora 20,00) ; 
Memoria pămîntului ro
mânesc (ora 20,10); La 
zi într-o oră. Radiojurnal 
(ora 22,00). 23,00 Opera 
„Michelangelo" de 
fred Mendelsohn - 
lecțiuni. 23,30 Non 
muzical. (Buletine de știri 
la orele : 24,00; 2,00; 4,00).
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