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ADUNAREA PENTRU DEZARMARE ȘI PACE 
A OAMENILOR MUNCII DIN PETROȘANI

Reședința Văii Jiului a 
ăit, ieri, în plenitudinea 
ntimentelor exprimate de 
li de locuitori, un 

veniinent de puternică vi- 
-ație patriotică, de mani- 
stare fermă a dorinței de 

■ace a întregului munici- 
iU. La terminarea schim- 
ului I, peste 3000 de oa- 
■eni ai muncii și cetățeni 
-au dat întîlnire pe pla- 

■ul din fața Casei de cul- 
,ră a sindicatelor, pen
ii a participa la aduna- 
'a pentru dezarmare și 

oace organizată de Consi
lii municipal al Frontu- 
,i Democrației și Unității 
icialiste. Mineri de la 
-le două unități extract!- 
î, situate pe raza orașu- 
li Petroșani, muncitori de 

I.U.M.P., IPSRUEEM, 
instructori de pe șantiere (Continuare în pag. a 3-a)

TĂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

ezultafele primului semestru al anului trebuie să determine 
O mobilizare de excepție 

a tuturor colectivelor miniere
La încheierea primului 
mestru al anului. Combi

natul Minier Valea Jiului 
obținut, la indicatorul 

<’5rbune net, o producție 
superioară prevederilor de 

an cu aproape 15 000 to- 
î de cărbune. Acest suc- 

js demonstrează cu priso
sință eficiența eforturilor, 

strădaniilor depuse de 
colectivele miniere, de pre- 

iratori, pentru a livra e- 
miei naționale cărbune 
it n.-a: bună calitate.

■ nivelul întreprinde- 
r miniere- cele mai bu- 
/ezultate le-au obținut 

inele Lonea și Paroșeni, 

le obiectivelor industriale 
și sociale, muncitoare ale 
întreprinderii de tricotaje, 
un mare număr de cerce
tători, cadre didactice și 
medico-sanitare, oameni 
ai muncii din toate cele
lalte domenii ale vieții e- 
conomice și sociale, elevi 
și studenți au susținut cu 
multă însuflețire noua și 
strălucita inițiativă de pa
ce a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înscrisă 
pregnant în contextul po
liticii de dezvoltare pașni
că promovată de partidul 
și statul nostru, în efortu
rile stăruitoare ale Româ
niei socialiste pentru îm
bunătățirea și extinderea 
relațiilor de înțelegere și 
colaborare între toate na
țiunile lumii, pentru însă
nătoșirea grabnică a cli
matului internațional ac
tual.

minerii de la Lonea evi- 
dențiindu-se, în mod deo
sebit, prin constanța reali
zărilor și ritmicitatea de
pășirilor. Plusul realizat de 
cele două întreprinderi s-a 
ridicat la peste 15 000 tone 
de cărbune extras.

Cu aceste două întreprin
deri miniere care și-au o- 
norat sarcinile de plan se
mestriale se încheie de 
fapt și lista minelor care 
și-au îndeplinit prevederi
le primei jumătăți a anu
lui 1985, celelalte între
prinderi miniere obținînd 
rezultate sub nivelul sar
cinilor planificate. Majo

Ora 15. Participanții au 
dat expresie adeziunii în
tregului municipiu față de 
politica de pace inițiată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de Chema
rea și Apelul F.D.U.S. Pur- 
tînd lozinci și pancarte, 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, 
participanții la adunare au 
scandat: „Ceaușescu 
— Pace !“, „Dezarmare — 
Pace „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu, 
România".

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Romulus 
Dragoș, secretar al Comi
tetului Municipal Petro
șani al P.C.R., președintele 
Consiliului Municipal al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care a 
relevat însemnătatea ac- 

ritatea minelor au încheiat 
al doilea trimestru al anu
lui cu rezultate nu numai 
sub nivelul planificat, dar 
minusurile acumulate sînt 
la producția brută mai 
mari decît cele ale primu
lui trimestru. O singură ex
cepție de la această linie 
generală — mina Lupeni — 
care are un minus, în tri
mestrul II, cu 13 000 tone 
mai mic decît în trimestrul 
I. Situația cea mai grea,

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

TELEGRAMA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Comuniștii, toți oamenii muncii din 

Valea Jiului, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, cărora ne este scumpă pacea 
pentru a ne putea consacra energiile 
muncii pașnice pusă în slujba dezvoltă
rii economico-sociale a patriei, a pro
gresului și bunăstării poporului nostru, 
au primit cu viu interes noua dumnea- 
voastă inițiativă de pace Apelul și Che
marea Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și susținem cu înflăcărare în
treaga politică de pace a României so
cialiste. Noi vedem în conținutul Apelu
lui o nouă și inestimabilă contribuție 
românească, inițiată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru apărarea cauzei păcii, 
pentru reducerea actualei Încordări in

ternaționale și instaurarea unor relații 
intre statele lumii bazate pe înțelegere, 
respect, încredere reciprocă și dorință de 
colaborare multilaterală.

însuflețiți de cele mai alese sentimen
te patriotice, puternic mobilizați de stră
lucitul dumneavoastră exemplu de emi
nent luptător pentru cauza păcii, a feri
cirii și colaborării între popoare, mine
rii, constructorii de mașini, tricotoarele, 
făurarii noilor obiective industriale și 
sociale, toți oamenii muncii din munici
piul Petroșani ne exprimăm totala ade-

PARTICIPANȚII LA MITINGUL DE 
PACE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI

(Continuare în pag. a 3-a)

Cinstire muncii pline de pasiune 
a cadrelor didactice universitare 
Adunare festivă la Institutul de Mine 

din Petroșani
Ieri, în prima zi a lunii 

iulie, la Institutul de Mine 
din Petroșani a avut loc o 
adunare festivă prilejuită 
de încheierea anului de în- 
vățămint superior și sărbă
torirea „Zilei învățătorului". 
La această manifestare ca
re a omagiat munca, de 
înaltă răspundere socială, 
desfășurată cu pasiune și 
răspundere moral-politică 
de corpul profesoral, a 
participat tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, reprezentanți ai Mi
nisterului Educației și In- 
vățămîntului, cadre didac
tice și studenți.

In cadrul adunării, prof, 
univ. dr. ing. Dumitru Fo- 
dor, rectorul rf^tilutului, 
analizînd 

V3 

nule în îndeplinirea sarci
nilor ce revin școlii supe
rioare miniere din Petro
șani din hotărîrile Congre
sului al XllI-lea al parti
dului, din orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a remarcat fap
tul că în acest an, pe baza 
integrării cît mai depline 
a învățămîntului superior 
cu producția și cercetarea, 
activitatea de pregătire te
meinică a studenților, vi
itorii specialiști care vor 
pune în valoare materiile 
prime și energetice din ța
ră, s-a desfășurat la un ni-

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

VacantaJ
3

marei
i In toate școlile din 
ș Valea Jiului, duminică 
i a fost o zi sărbătoreas- 
i că: cei mai silitori elevi, 
j potrivit străvechiului 
! obicei de a-i încununa 
: pe cei mai buni, au fost 
i premiali, în cadrul u- 
! nor frumoase și tradi- 
î ționale festivități școla- 
î re, cu premii și distinc- 
ș ții, cu prilejul „Zilei 
i pionierului". Toate a- 
: ceste festivități au mar- 
I cat încheierea anului 
î de învățămînt pentru 
i școlile primare și gim- 
i naziale și începutul va- 
; canței mari.
: — Este o perioadă în
i care procesul instruc- 
i tiv-educativ continuă 

prin noi forme, diverse 
și atractive, ne-a spus 
Ileana Radulovici, pre
ședinta Consiliului Mu
nicipal al Organizației 
Pionierilor. In școli și 
case ale pionierilor vor j 
funcționa, cu program j 
permanent, cluburi ale i 
vacanței care 
și-au stabilit progra
me culturale, sportive, 
excursii și drumeții. In i 
această lună procesul 
de educație moral-po
litică a elevilor va con
tinua cu acțiuni dedica
te împlinirii a 20 de ani 
de la Congresul al IX- ; 
lea al partidului. In va- | 
canță vor avea loc ma1 
nifestări sportive și tu
ristice, acțiuni de mun
că patriotică.

In timpul vacanței ' 
de vară aproape 2000 de 
pionieri și elevi din Va
lea Jiului își vor petre
ce zile de neuitat în ta
berele Năvodari, Con
stanța, Tuzla, Buciumeni

S. TIBERIU

(Cont. în pag. a 3-a)
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Pe strada „Aviatorilor” — Petroșani

Mici-mari nereguli, care trebuie înlăturate! In atenția beneficiarilor de prestații P.T.T.R.
De la început, o precizare. Rîndurile de față 

sînt rodul unor investigații care au durat o săptă- 
mînă. Pină la cel mai mic amănunt. Ne vizitează la 
redacție Emilian Bărbieru, vicepreședintele Asocia
ției de locatari 10 B, de pe strada „Aviatorilor", din 
Petroșani. Și ne sesizează. După cum ne este obliga
ția, intervenim. Ce constatăm, în cele ce urmează i

CULMEA IRONIEI
In blocul 52, la aparta

mentul 17, ni s-a spus că 
„plouă" în casă. La fața 
locului, constatăm că este 
adevărat — plouă în su
fragerie, în hol, în baie, 
peste tot. Apartamentul se 
află la etajul IV. Deci, 
terasa blocului nu 
a fost corespunză
tor izolată. Culmea ironiei 
este alta. Locatarii aparta
mentului, familia Ion .și 
Maria Bulgaru sînt zidari. 
La ce întreprindere lu
crați ? E.G.C.L. Petroșani! 
Hai, că-i bună !

De fapt, blocul 52 arată 
rău. Parterul, la scara I, 
este sub orice critică. Gea
muri sparte, un calorifer 
cu vreo 40 de elemenți e 
trîntit în casa scărilor, la 
subsol curge apa „ca pe 
Jiu", pe scări e un miros 
insuportabil. Ba, o locata
ră ne spunea că, în afară 
de muște și țînțari, au în
ceput seara să zboare... li
lieci. Inedit, nu ?

VINE ANUL...
Da, într-adevăr, vine a- 

nul de cînd locatarii blo
cului 19 din strada „Avia
torilor" au reclamat (scri
soarea 6775, din august 
1984) la E.G.C.L. neregulile 
din apartamentele lor. La 
apartamentele 19 (locuit de 
Joia Epure) și 20 (loan Ma

Mobilizare de excepție
iUrmare din pag. I)

cele mai mari rămîneri în 
urmă au fost înregistrate 
în ultima lună a semestru
lui, în iunie. De fapt, mi
nusul lunii iunie a fost 
doar cu 100 000 de tone mai 
mic decît minusul trimes
trului 1, cînd întreprinde
rile miniere au avut de su
ferit datorită asprimii ier
nii. Or, în luna iunie, cînd 
nu se mai punea problema 
greutăților provocate de 
iarna grea sau a urmărilor 
acestor greutăți, șase între

COLOCVII DE ISTO
RIE. Astăzi, la ora 14, la 
I.U.M. Petroșani, in ca
drul ciclului tematic „Co
locvii de istorie", are loc 
simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — do- 

| tiă decenii de mărețe îm- 
I pliniri socialiste". (T.S.)

RECUPERARE. In orga- 
I nizarea comitetului U.T.C. 
I de Ia mina Petrila, în ul- 
I timele zile ale lunii tre

zz//zz/zzr/z.'///zzzzzzzzzrz/z,zzzzz
AM INTERVENIT LA 

SESIZAREA 
DU M NEAVOASTRĂ

'ZZZZZZyZZZZZ»Zz.'z/Z/ZZZZZZ77ZZZ/ZZ, 
teieș), plouă în casă, „ca 
la tropice". Pe lingă con
ducta de scurgere... curge 
apa, care ajunge deseori 
(și periculos I) pină la ta
bloul electric. Pe toată sca
ra, la toate apartamentele, 
pereții sînt mereu uzi, fie 
iarnă, fie vară. Care o fi 
termenul de rezolvare a 
unei reclamații adresate 
către E.G.C.L. ?
TENCUIELI ȘI FAȚADE

La blocul 48, de pe ace
eași stradă — „Aviatorilor" 
— în apartamentul 12, da
torită conductelor de apă 
sparte de mai multă vre
me, tencuiala nu mai re
zistă. Și dacă nu mai re
zistă, cade. La apartamen
tele 3, 4, 9, 14, 23, 24 și 36, 
pereții sînt uzi, mucegăiți, 
tot datorită coloanei de apă 
care e spartă de la parter 
pină la ultimul etaj. Ches
tie de tencuială !

La blocul 54, fațada cade. 
Fațada ca fațada. Subso
lul însă arată îngrozitor. 
Apa care-1 inundase a fost 
scoasă, dar au rămas tot 
felul de urme. Chiar și ur_ 
me vii de „chițăitori", des
tul de mari...

prinderi miniere au minu
suri mai mari de 12 000 
tone de cărbune, ajungînd 
chiar la peste 100 000 (mi
nus înregistrat de exploa
tarea de cariere Cîmpu lui 
Neag).

Concluziile în urma a- 
cestei situații trebuie să le 
tragă, în primul rind, con
ducerile colective ale în
treprinderilor miniere — 
care au promis în repetate 
rînduri încadrarea în plan 
și recuperarea restanțelor 
— precum și specialiștii 
(Combinatului și încă foarte

cute, au avut loc acțiuni 
ample de colectare a fie
rului vechi din subteran. 
Au fost descongestionați 
peste 15 km de lucrări 
miniere. S-au remarcat 
tinerii din sectoarele I și 
111 producție și XI in
vestiții. De la începutul 
anului, -tinerii de la mi
na Petrila au colectat a- 
proape 80 la sută din can
titatea de fier vechi pre
văzută a fi recuperată in 
acest an. (Gh. S.)

RITM. Constructorii se 
grăbesc — odată cu sosi

La apartamentul 57 din 
acest bloc, pereții sînt dis
truși, dar și locatarii păs
trează o „curățenie" mamă, 
mamă I

ACUM E ACUM !
„înarmați" cu aceste con

statări la fața locului, sîn- 
tem îndrumați de Emilian 
Bărbieru să trecem pe la 
Asociație, care are program 
(miercurea) între orele 10— 
13. Acolo, ni se spune, îl 
vom găsi sigur pe adminis
tratorul acesteia, tovarășul 
Lădaru. Ei bine, nu l-am 
găsit. Era ora 11,40. Nici 
la ora 12 nu l-am găsit. 
Este deajuns să spunem că, 
în cadrul asociațiilor de lo
catari, președinții și admi
nistratorii primesc Indemni
zații. La orele la care nu 
l-am găsit pe tovarășul Lă
daru, dacă au venit loca
tari să plătească taxe? Cui 
îi plăteau, dacă ușa era 
zăvorită ? Tovarășii de la 
Asociația nr. 10 B ne soli
cită nouă poziția de „inter
mediari" între dumnealor 
și E.G.C.L. Noi o facem, 
dar le reamintim că dînșii 
au obligația (și remunera
ția !) s-o facă direct ! Și, 
dacă s-ar putea, să fie co- 
recți, să-și respecte măcar 
programele de lucru stabi
lite.

Oricum, se desprinde ne
cesitatea ca E.G.C.L. să re
țină cele consemnate aiei 
și, în cel mai scurt timp, 
să viziteze aceste blocuri. 
Și să facă ceva pentru oa
menii aceștia. Asta le e de 
fapt menirea, obligația.

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

grabnic, pentru că a înce
put cel de-al doilea semes
tru cînd planul va trebui 
îndeplinit, necondiționat, și, 
totodată, este necesar să 
se treacă la recuperarea 
minusurilor din primul se
mestru. Sînt întocmite în 
acest sens programe, dar 
ele trebuie aplicate ! Pen
tru aceasta este absolută 
nevoie mai ales de o mo
bilizare de excepție din 
partea tuturor ■ olectivelor 
miniere ale Văii Jiului, de 
la conducător pină la mi
ner.

rea (în sfîrșit !) a verii. 
Astfel, pe strada N. Bal- 
cescu, lingă Complexul 
de servire a populației, 
continua in ritm intens, 
lucrările la blocul 1 B, 
executat de Brigada 10 a 
A.C.M, Petroșani. (Al. H.)

DISCURI. Raionul de 
instrumente muzicale și 
discuri al magazinului 
„Jiul" îi așteaptă pe iubi
torii muzicii populare. 
La dispoziția cumpără
torilor se găsesc discuri 
cu îndrăgiții interpreți 
Tiberiu Ceia, Maria Cio-

Incepind cu data de 15 iulie 
a.c., Direcția Județeană de Poș
tă și Telecomunicații Hunedoa-

1. MESAJUL TELEFONIC INTE
RURBAN, pentru transmiterea textului 
unei convorbiri către un post telefonic 
chemat din altă localitate, de către te
lefonistă în locul chemătorului, care, din 
diverse motive sau obstacole (nu răs
punde ; telefon ocupat; telefon deran
jat etc.), nu poate aștepta servirea unei 
convorbiri telefonice.

Mesajele pot fi date de la un post te
lefonic sau de la cabină și pot fi adresa
te numai posturilor telefonice și nu a- 
numitor persoane.

— Mesajele telefonice interurbane pot 
fi i

— mesaje propriu-zise;
— mesaje cu confirmare ;
— mesaje cu răspuns plătit, răspuns 

care trebuie dat de chemat în termen 
de 5 (cinci) zile de la primirea mesaju
lui.

2. PRESTAȚII CU CARACTER INFOR. 
MAȚIONAL.

Se pot obține la centralele telefonice 
automate prin serv, special „05“ (051),
iar la centralele telefonice manuale prin 
comandă la telefonista operatoare.

Prestațiile cu caracter informațional 
sînt :

a) Ape] la ora indicată de abonat
— pentru fiecare apel ocazional 0,50 

lei (un impuls)

I.C.R.M. DEVA
strada Lenin nr. 8

încadrează
— șef de sucursală la Petroșani
Condițiile de încadrare conform Legii nr.

12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 17018

— Deva.

ÎNTREPRINDEREA minieră lupeni 

încadrează direct 
sau prin transfer

— Paznici (bărbați) 
încadrarea și retribuirea se fac in con

formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și 
Legii 57/1974.

AUTOBAZA TRANSPORT AUTO 
PETROȘANI 

— strada Livezeni nr. 12 — 

incdreaiă direct sau prin transfer 
următorul personal :

— primitor distribuitor materiale
— zidar
— șoferi
— sudori
— fochist
— mecanici auto
încadrarea se va face conform prevede

rilor Legii nr. 57/1974.

I.anu, Maria Cornescu, I- 
1.,'ana Ciuculete. (Al. H.)

ASFALT. S-a finalizat 
mod ern i zarea tronson u - 
lui din bulevardul Repu
blicii, zona cartierului 
Aeroport. Pe o distanța 
de 1 km, echipele specia
lizate ale I.G.C.L. au tur-
nat asfalt pe întreaga 
deschidere de 14 metri a 
celor patru benzi ale bu
levardului. (S.B.)

APĂ CALDĂ. S-a în
cheiat umplerea conduc
tei magistrale de termo-

ficare spre Petroșani, con
tinuă această operațiune 
pentru rețeaua cure ali
mentează orașul Lupeni. 
Așa îneît, în cîtcva zile, 
va putea fi furnizată, în 
apartamente, apa caldă. 
Atenție la robinetele mar
cate „cu roșu" ! Trebuie 
să fie închise !

I
Rubrică realizată de

C.T. DIACONU

CjsMB J

ra-Deva pune ia dispoziția pu
blicului solicitator următoarele 
noi prestații de telecomunicații:

— pentru abonament lunar 10,00 Ic.
b) Informații asupra stării timpului 

în diferite localități, orașe și stațiuni 
balneoclimaterice sau turistice.

c) Informații Loto Central, Pronoex- 
pres și Pronosport.

d) Informații CEC.
e) Rezultate sportive ale meciurilor și 

concursurilor sportive.
f) Informații asupra străzilor locale și 

asupra anumitor localități.
i) Informații asupra farmaciilor, care 

fac de serviciu în timpul nopții.
j) Informații privind codul localități

lor din țară și al străzilor din municipiul 
București.

Tariful pentru o informație este egal 
cu un impuls (0,50 lei) de la un post 
de domiciliu și 1 leu de la cabină au 
post public.

3. TELEGRAME TELEFONATE

Se asigură serviciul de primire a te
legramelor prin telefon pe perioadă le 
24 ore la toate centralele telefonice lin 
mediul urban și mediul rural cu pro
gram permanent.

La reședința de județ (municipiul De
va) primirea telegramelor prin telefon 
se asigură prin serviciul „057".

Amănunte privind efectuarea presta
țiilor arătate și tariful acestora se pot 
obține la toate oficiile poștale.

Mica publicitate
FAMILIA Anechitei adu

ce mulțumiri pentru grija 
și competența cu care a e- 
ducat cei doi copii Aurora 
și Mirică, îl felicită pe în
vățătorul Rogobete Simion 
cu ocazia ieșirii la pensie 
și-i urează multă sănătate 
și fericire. (3944)

PIERDUT legitimație de 
bibrioiecă (periodice) nr. 
4013, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3920)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Popescu Constan
tin, eliberate de Institutul 
de Mine Petroșani. Le de
clar nule. (3919)

PIERDUT legitimai:; de 
bibliotecă și periodice nr. 
351, eliberate de Institutul 
de Mine Petroșani. Lc de
clar nule. (3917)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4168, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (3914)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Piper 
Floarea, eliberată de 3.T. 
Petroșani. O declar .tilă. 
(.1913)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele I'iilop 
Vilma eliberată de C.M.V.J. 
Petroșani. O declar ' nulă, 
(mp)

PIERDUT permis de pes
cuit pe numele Varga 
Marian, eliberat de 1' hala 
A.G.V.P.S. Petroșani. 11 de
clar nul. (3911)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr, 
1712, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3905)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
34.38, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3907)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele l'antază 

'Cornelia, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. (3942)

PIERDUT carnet student 
pe numele Voivod Marioa- 
ra, eliberat de Institutul de 
Mine Petroșani. II declar 
nul. (3943)

PIERDUT permis intrare 
in bancă pe numele Ileana 
Oprea,aeliberat de B.N. Pe
troșani. 11 declar nul. (3945)

COLEGIUL municipal de 
arbitri și C.M.E.F.S. trap'' 
mit sincere condoleanțe 
miliei îndoliate prin pi« 
derca celui care a. Mm 
Ing. FERCU CONSTANT.’ 
(3946)
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ADUNAREA PENTRU DEZARMARE ȘI PACE 
A OAMENILOR MUNCII DIN PETROȘANI

(Urmare din pas. 1)

T ELE G
'Urinari din pag. i

țiunilor ce au loc în aces
te zile, în întreaga țară, ca 
răspuns la vibrantele che
mări pentru pace și dezar
mare, adresate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu tu
turor forțelor iubitoare 
de pace, tuturor popoare
lor. A luat cuvîntul mine
rul șef de brigadă Nicolae 
Toma : „Noi, minerii — a 
spus printre altele munci
torul fruntaș al abata
jelor minei Dîlja 
— în-aceste momente cînd 
voința de pace a României 
se face tot mai puternic 
auzită, ne alăturăm cu toa
tă convingerea Apelului 
lansat de Frontul Demo
crației și Unității Socialis
te, din inițiativa nemijlo
cită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și susținem tot 
ceea ce întreprinde secre
tarul general al partidului 
pentru salvgardarea păcii, 
pentru dezvoltarea pașnică 
a întregii omeniri. Nimic 
nu este mai scump pe lu
me decît viața și pacea.

Vrem ca roadele muncii 
noastre să fie folosite pen
tru dezvoltarea patriei și 
sîntem hotărîți să acțio
năm fără preget pentru a 
desăvîrși opera de edifica
re a unei societăți tot mai 
înfloritoare, mai prospere".

Cuvinte emoționante și 
pe deplin convingătoare au 
exprimat și ceilalți vorbi
tori : Iosif Kelemen, direc
torul întreprinderii de uti
laj minier, Mihaela Lunga
na, secretar al Comitetului 
Municipal al U.T.C., Jana 
Dalidis, pionieră. „Este o 
mare cinste pen
tru noi — s-a desprins 
din cuvîntul vorbitori
lor — că în prime
le rînduri ale luptei pen
tru pace se situează tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Mi
nerul de onoare al țării, 
cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii, ctitorul Româ
niei socialiste moderne. In 
aceste zile, cînd întregul 
popor se pregătește să ani
verseze împlinirea a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, eve

niment care a inaugurat 
cea mai glorioasă epocă din 
istoria noastră, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", ne u- 
nim glasurile cu ale între
gului popor și susținem cu 
hotărîre voința de pace a 
României socialiste, dorin
ța noastră de a munci în 
înțelegere cu toate popoa
rele și națiunile lumii con
temporane, pentru a asi
gura progresul necontenit 
al patriei, al întregii uma
nități".

însuflețiți de hotărîrea 
fermă de a susține întrea
ga politică de pace iniția
tă de conducătorul partidu
lui și statului nostru, parti
cipants la adunare au a- 
doptat textul unei telegra
me adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii.

Au fost adresate, de ase
menea, scrisori și mesaje 
pentru susținerea politicii 
de pace a României socia
liste delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. împuternicite să 
desfășoare negocieri de pa-

ziunc față de noua dumneavoastră ini
țiativă de pace, față de Apelul și Che
marea Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, față de Apelul Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și al Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din Republica Socialistă Româ
nia pentru oprirea cursei înarmărilor, 
și in primul rînd al celor nucleare, pen
tru dezarmare și pace.

Conținutul Apelului și Chemării, în
cărcat de imensitatea grijii ce o purtați 
permanent, mult stimate tovarășe secre
tar general, pentru prezentul și viitorul 
omenirii, amenințat de norii războiului 
și distrugerii nucleare, ne trezește în 
conștiință un puternic imbold, ne insu
flă nemăsurate energii de a vă urma 
mărețul exemplu și a ne ridica în apă
rarea celor mai nobile și înălțătoare i- 
dealuri ale omenirii, pentru încetarea a- 
berantei curse a înarmărilor, interzice
rea militarizării Cosînosului, a amplasă
rii de noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru îmbunătățirea 
climatului internațional și înlăturarea 
spectrului amenințător al unui distrugă
tor război atomic care ar distruge însăși 
viața pe planeta noastră.

Organizația municipală de partid, mi
ile de oameni ai muncii — români, ma-

ce la Geneva și șefilor de 
stat ai celor două mari pu
teri, prin care s-a cerut, 
în numele rațiunii, al drep
tului suprem la viață al 
tuturor popoarelor, să se 
depună toate eforturile 
pentru ca în cel mai scurt 
timp să se treacă la dezar
mare, la distrugerea arse
nalelor nucleare și salvgar
darea păcii, la întărirea cli
matului de încredere și se
curitate între toate statele, 
pentru asigurarea cursului 
firesc al dezvoltării pașnice 
și progresului pe întreaga 
planetă.

Ion MUSTAȚA, 
Foto : 

Ion LICIU 
și O. PĂRĂIANU

RAMĂ
ghiari, germani și de alte naționalități 
— participanți la mitingul de pace din 
Valea Jiului, aprobăm din inimă înțe
leaptă politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei emi
nent arhitect sinteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Dăm o înaltă prețuire efor
turilor stăruitoare cu care militați pen
tru salvgardarea păcii, pentru instaura
rea climatului de securitate și încredere 
intre popoare. Politica de pace a parti
dului și statului nostru, al cărui strălucit 
creator sinteți dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, corespun
de pe deplin intereselor fundamentale și 
năzuințelor întregului nostru popor, fiind 
singura în măsură să asigure înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste și înaintarea patriei 
spre comunism.

Cu aceste ginduri vom sta neclintiți de 
strajă păcii, vom spune — așa cum dum
neavoastră ne îndemnați — un NU ho- 
tărît războiului, muncind fără preget 
pentru sporirea producției de cărbune' 
atît de necesar întăririi patriei noastre 
dragi, luptînd cu întreaga energie și 
înalt devotament revoluționar pentru 
cauza socialismului și comunismului.

Petroșani, 1 iulie 1985

Munca politico-educativă de masă,
în sprijinul producției de cărbune
Intensificarea activității 

productive, in condițiile ce
rințelor tot mai mari de 
cărbune coesificabil, consti
tuie pentru organizația de 
sindicat de la I.M. Lupeni 
principala direcție de ac
țiune. Prin formele sale 
specifice, organizația de
sindicat și-a canalizat e- 
forturile într-o mobilizare 
exemplară a întregului co
lectiv de oameni ai mun
cii pentru punerea în va
loare a noi resurse inter
ne, a întregului potențial 
creator al oamenilor mun
cii în scopul creșterii pro
ducției de cărbune.

In această direcție, după 
cum ne relata președintele 
comitetului sindicatului pe 
întreprindere, Aurel An- 
gheluș, o mare eficiență 
în obținerea efectelor scon
tate in activitatea produc
tivă s-au dovedit a avea 
inițiativele muncitorești 
de genul „Decade, săptămini 
și zile de producție re
cord", al căror principal o_ 
biectiv a constat în obține
rea de sporuri la produc
ția de cărbune. Se remar
că în mod deosebit acțiu
nile organizate în sectoare
le UI, IV și II. unde și 
producția de cărbune a în
registrat creșteri substan
țiale. De asemenea, întări
rea stării de disciplină, re
ducerea continuă a absen
țelor nemotivate și a întîr- 
zierilor de la program, in
tensificarea muncii educa

tive de masă au ocupat un 
volum important in pro
gramul de lucru al orga
nizațiilor sindicale.

Concomitent cu intensi
ficarea muncii politico-e
ducative prin invățămîntul 
politic de masă, o eficien
ță sporită în creșterea res
ponsabilității oamenilor 
față de sarcinile de plan, 
activitatea comisiilor de

DIN ACTIVITATEA 
ORGANIZAȚIILOR 

DE SINDICAT

disciplină constituite la ni
velul sectoarelor s-a accen
tuat, reușindu-se în acest 
lei ca prin discuții indivi
duale, folosirea integrală a 
timpului de lucru disponi
bil, productivitatea mun
cii să cunoască sporuri în
semnate. Dealtfel, rezul
tatele bune obținute de sec
toarele III—IV și 1 ț in pro
cesul de extracție a cărbu
nelui. își au sorgintea in 
stimularea puterii de mo
bilizare a oamenilor, în 
intensificarea muncii poli
tico-educative de masă ca
re au dus la creșterea res
ponsabilității și implicării 
oamenilor în îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

O altă formă deosebit de 
eficientă pentru creșterea 
contribuției oamenilor la 
sporirea producției de câr; 

bune este și aceea a stimu
lării muncii minerilor prin 
acordarea biletelor de o- 
dilină și tratament, prin 
acordarea de locuri supli
mentare în stațiunile bal
neoclimaterice din țară. 
'Astfel, mina Lupeni a be
neficiat în luna iunie de 
168 de bilete de odihnă pe 
litoralul Mării Negre, in 
iulie de 93 de bilete, iar 
în luna august de 131 bile
te. Concomitent cu acestea
a fost atribuit un mare nu
măr de bilete pentru tra
tament in stațiunile Slă- 
nic Moldova, Felix, Băile 
Uerculane, Govora, Geoa- 
giu etc., în care minerii be
neficiază de o asistență 
medicală superioară.

După cum ne asigura 
președintele comitetului 
sindicatului, la nivelul in-

plătită prin bilete de o- 
dihnă sau tratament acor
date cu reducere, aceștia 
petreeîndu-și concediile 
în mod plăcut în stațiunile 
pentru Care au optat.

G.C. BÎRLADEANU

Cinstire
(Urmare din pag D

vel calitativ superior. A- 
nul universitar 1984—198& 
se încheie la Institutul de 
Mine din Petroșani cu re
zultate bune în viața ști
ințifică, în participarea 
corpului profesoral la pro
cesul de educație social- 
politică a studenților, în
suflețiți in preocupările lor 
creatoare de apropierea a- 
niversării a două decenii 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, perioadă is
torică in care s-au dezvoltat 
și modernizat baza mate
rială și conținutul procesu
lui instructiv-educativ din 
institui.

In cadrul adunării festi
ve, tovarășul Dumitru Șer- 
ban, inspector general în 
Ministerul Educației și In- 
vățamintului, a prezentat 
salului M.E.l. și al Uniunii 
Sindicatelor din Invăță- 
mînt, Știință și Cultură. 
Pentru merite deosebite m 
activitatea științifică și în 
pregătirea politii o-ideolo
gică și profesională a stu
denților, conf. dr Nicolae 
Ungureanu, șef lucrări ing. 
Mircea Georgescu, lector 
univ. .Aurel Suciu și șef 
lucrări ing. Carmen Florea 
au fost distinși eu titlul 
de „Profesor evidențiat". 
Au mai luat cuvîntul stu
dentul llic Tănăsescu, 
președintele Consiliului 
U.A.S.C. din Facultatea de

muncii
Mașini și Instalații Minie
re și conf. dr. Nicolae Un
gureanu.

In încheierea adunării 
festive, tovarășul Viorel 
Faur a transmis Mesajul 
Biroului Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. 
și al Comitetului executiv 
al Consiliului popular ju
dețean cu prilejul „Zilei 
învățătorului". Intr-o at
mosferă de vibrant patrio
tism, participanții la adu
nare au adoptat o telegra
mă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, pre
ședintele României socia
liste.

Echipa condusă de loan Marcu efectuează revizia 
unei locomotive in atelierul transport al preparației de 
la l’etrila. Foto : Robert TAVIAN

Vacanța mare
Urmare din pag. D

i (Galați), Arîeșeni (Alba), 
i Ieri au plecat spre a- 
; ceasta tabără 140 de co
paii din Valea Jiului.
j Dacă pentru cei mai 
i mulți elevi a început va- 
i canța, absolvenții clase- 
1 lor terminale (a VIII-a, 
: a X-a) sînt în apropie- 
i rea unor examene ce au 
i loc în licee : astăzi, cu 
i proba de limba și lite- 
i ratura română, începe 
ț concursul pentru treap- 
i ta I (clasa a IX-a) de 
i liceu.
i..................... .
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Acțiuni în favoarea păcii
TOKIO 1 (Agerpres). 

mitetul nipon al păcii
Co-
* a 

lansat un apel la intensifi
carea luptei împotriva in
trării în porturile țării a 
Lavelor militare americane 
cu arme nucleare la bord, 
relatează 
Comitetul 
semenea, 
campania 
rea a 30 
semnături 
intitulat „Apelul pentru in
terzicerea armelor nuclea
re".

agenția TASS. 
a hotărît, de a- 

să intensifice 
pentru strînge- 
de milioane de 
pe un document

☆
(Agerpres). 
armament 
și cosmic

BELGRAD 1 
Kcumularea de 
nuclear, chimic 
reprezintă un grav pericol 
la adresa păcii mondiale 
și a însăși existenței ome
nirii — au arătat partici
pant la cea de-a Vl-a 
Conferință a Societăților 
de Crtțee Roșie și Semilună 
Roșie din țările balcanice, 
desfășurată în orașul iugo
slav Ohrid.

In vederea marcării A- 
nului Internațional al Ti
neretului, în cadrul con
ferinței s-a subliniat nece
sitatea intensificării acti
vității în rîndurile tinere
tului și a participării 
acțiunile organizate
AIT. Printre problemele a- 
flate în atenția conferinței 
au figurat, de asemenea, 
Cooperarea dintre Socie
tățile de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din Bal
cani.

OTTAWA 1 (Agerpres). 
Consiliul municipal al lo
calității Huston, din pro
vincia canadiană Columbia 
britanică, a declarat acest 
oraș zonă liberă de arme 
nucleare, adoptînd o rezo
luție prin care se interzic 
instalarea, experimentarea, 
producerea și transportarea 
de arme nucleare pe teri
toriul său. In prezent, a- 
proximativ 70 de alte ora
șe și localități canadiene, 
între care importante cen
tre cum sînt Toronto și 
Vancouver, s-au declarat 
zone libere de arme 
cleare, arată agențiile 
ternaționale de presă.

nu- 
in-

Beirut

la 
de

Cei 39 de ostatici ame
ricani de pe avionul 
„Boeing 727“ al companiei 
„TWA“, deturnat în urmă 
cu 16 zile spre Beirut, au 
fost eliberați duminică sea
ra, informează agențiile in
ternaționale de presă. Os
tatecii au fost transferați 
de la Beirut 
bordul unor 
Crucii Roșii.

In 
spre 
răsit 
unui 
can, sosind la Frankfurt pe 
Main. Ei au fost întîmpi- 
nați la baza militară ame
ricană din acest oraș vest- 
german de vicepreședintele 
S.U.A., George Bush. (A- 
gerpres).

Constituirea grupului parlamentar 
Brazilia — România

BRASILIA 1 (Agerpres). 
La Brasilia a avut loc ce
remonia constituirii gru
pului parlamentar Brazilia 
— România, la care au 
luat parte personalități po
litice reprezentative din 
cadrul Congresului Națio
nal Brazilian. Președinte al 
Grupului parlamentar a 
fost ales deputatul federal 
Jose Carlos Fonseca. In 
cuvîntul său, el a eviden
țiat faptul că punerea ba
zelor grupului reprezintă 
un moment politic impor
tant pe planul dezvoltării 
relațiilor tradiționale din-

tre cele două state, care 
va contribui la mai buna 
cunoaștere și apropiere 
dintre popoarele noastre, 
la stimularea procesului 
de amplificare și diversifi
care a raporturilor politi
ce, economice și culturale 
bilaterale.

FILME

„Neamul Arjoca1' 
de Mihail Davido- 
glu.
Premieră TV.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

II

CHIRURG — UN ROBOT

La clinica de neurochi
rurgie de la Long Beach 
(statul California) s-a folo
sit, pentru prima dată în 
practica chirurgicală pe 
creier, un robot. Realizat 
de un specialist american, 
robotul dispune de o „mi
nă" care se termină cu un 
senzor și permite medici
lor să stabilească exact 
granițele unei tumori pe 
creier, limitînd astfel la 
minimum aria interven
ției chirurgicale. Potrivit 
specialiștilor americani, ro
botul nu va putea să înlo
cuiască niciodată mîna 
chirurgului, dar îi va pu
tea fi un ajutor prețios. 
Prima operație cu ajutorul 
acestui robot a fost reali-’’ 
zată cu succes, iar pacien
tul se simte bine, scrie re. 
vista „Daily World".

Drapelele au fost coborî- 
te în berna la Liverpool. 
Niciodată orașul acesta 
nu a fost atît de deprimat. 
Niciodată nu va uita acea 
seară de 29 mai, de la Bru
xelles, care l-a făcut răs
punzătorul morții a 38 de 
persoane. De mai mulți ani 
Liverpoolul este sinonim 
cu falimentul, cu mizeria, 
șomajul și delincventa. 
Southampton și Rotter
dam au luat de mult locul 
acestui port care, într-o 
vreme, se afla pe locul al 
doilea în lume după New 
York. Cei 18 km de docuri 
au căzut în ruină. Uzinele 
și-au închis porțile una 
după alta. Bumbac, tutun, 
construcții de automobile... 
nimic nu a mai rămas ca 
sector productiv. încet, în
cet, locuitorii au părăsit 
orașul, care și-a pierdut, 
astfel, o treime din popu
lație. Cei rămași sînt con
damnați să șomeze. La 
Kirkby, la Toxteth — car-

PETROȘANI 
iembrie: Cu cărțile 
față ; Unirea: Presimți
rea dragostei ; Parîngul: 
Aventură la Marea Nea
gră.

PETRILA t Legenda 
statuetelor Chang'.

LONEA11 Jazz '20.
ANINOASA: Legenda.
VULCAN — Luceafărul: 

Dacă e divorț, divorț să 
fie.

LUPENI — Cultural : 
Simfonia primăverii.

URIC ANI: Obiecte fer
mecate.

LOTO
Numerele extrase 

gerea excepțională 
din 30 iunie

I
I
II

la tra- 
Loto

1985

I i 1 60 32
5 65 83 47 4
a 2-a : 28 58

: 71 64 76 23

a 3-a : 85 2
i 53 16 72 67

a 4-a : 55 62
4 30 80 24 18

FAZA I
Extragerea

81 90 68 86 35
Extragerea

9 41 30 77 84
36

Extragerea
37 32 33 6 46
25

Extragerea :
38 10 66 40 44
60
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I
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I
!
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LA BUDAPESTA s-au în
cheiat lucrările celui de-al 
V-lea Congres al mișcării 
„Medicii lumii pentru pre
venirea războiului nu
clear". Au participat peste 
800 de specialiști din di
verse țări, inclusiv Româ
nia. In cursul lucrărilor 
congresului, care s-a desfă
șurat sub deviza „Colabo
rare, nu confruntare", s-a 
subliniat necesitatea între
prinderii unor măsuri ur
gente pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear, 
care ar fi catastrofal pen
tru omenire.

UN ACCIDENT PERI. 
CULOS care a avut loc, re
cent, în apropierea bazei 
de submarine de pe rîul 
Clyda din Scoția a readus din 
nou în atenția opiniei pu
blice pericolele grave pe 
care le reprezintă armele 
nucleare. Astfel, în centrul 
orașului Helensburgh s-au 
ciocnit două camioane care 
transportau la bază focoase 
nucleare. Accidentul, din 
fericire, nu a avut urmări 
tragice. Exprimînd pro
testul opiniei publice, unul 
din liderii autorităților lo
cale a trimis ' ministrului 
apărării un mesaj în care 
se cere o anchetă oficială 
în legătură cu acest acci
dent.

LA SANTIAGO DE CIII- 
LE-a avut loc o demonstra
ție a studenților în semn 
de protest față de proiec
tul vizînd transformarea 
Insulei Paștelui în bază de 
aterizare, în caz de ur
gență, pentru navetele spa
țiale americane — infor
mează agenția Prensa La
tina. Poliția a intervenit 
cu brutalitate pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți, 
făcînd uz de grenade cu 
gaze lacrimogene și tunuri 
cu apă. Mai multe persoa
ne au fost arestate.

FAZA A II-A
aN.R. Eventualele modi

ficări în programarea fil
melor aparțin întreprin
derii Cinematografice 
dețene Hunedoara.

70325-a :Extragerea
35 28 79 75

Extragerea
9 1 43 21

Extragerea
73 26 86 58

Fond total 
1 442 471 lei.

25146-a :aAU FOST ELIBERAȚI 
OSTATICII AMERICANI

WASHINGTON 1 (Ager
pres). După eliberarea ce
lor 39 de ostatici americani 
din Liban, președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a 
făcut o declarație televiza
tă în care, salutînd acest 
fapt, a arătat că Statele 
Unite n-au acordat teroriș
tilor garanții, n-au făcut 
nici concesii și nici aranja
mente, ci vor lupta împo
triva lor în Liban și în o- 
ricare altă parte •— relatea
ză agențiile AP și UPI.

Președintele S.U.A. a e- 
vocat rolul central pozitiv 
al Siriei în soluționarea 
problemei ostaticilor și a 
cerut eliberarea imediată a 
celorlalți șapte ostatici a- 
mericani, capturați ante
rior deturnării avionului.

la Damasc, la 
vehicule ale

de duminicănoaptea
luni, ostatecii au pă- 
Damascul, la bordul 
avion militar ameri-

FAPTUL DIVERS

„PRAFUL MORȚII"

In S.U.A. a apărut un 
nou drog, care se vinde Ia 
negru pe piața ilicită ca 
înlocuitor al heroinei, dar 
este dc aproximativ o mie 
de ori mai puternic dccît 
aceasta. „Praful morții", 
cum îl numește ziarul 
francez „Le Monde", este 
un derivat al unuia dintre 
cele mai puternice analge
zice folosite în prezent în 
anumite tratamente medi
cale. Autoritățile de resort 
ale S.U.A. au lansat o in
tensă campanie pentru des
coperirea laboratoarelor 
clandestine unde este pro
dus stupefiantul și aresta

rea celor vinovați, cu atît 
mai mult cu cît peste 100 
de tineri care au folosit 
drogul respectiv și-au pier
dut viața.

BALENE EȘUATE
Cel puțin 20 de balene, 

dintr-un grup de 40 eșua
te pe coasta statului aus
tralian New South Wales, 
nu au mai putut fi salvate, 
a anunțat un purtător de 
cuvînt al Administrației 
parcurilor naționale și 
protecției naturii din a- 
ceastă țară. O parte din ce
tacee au fost transportate 
cu camioanele pînă în- 
tr-un port, unde au fost re
puse în marc. Multe din
tre ele au încercat însă să 
revină pe o plajă înveci
nată. In același timp, alte 
cîteva zeci s-au regrupat 
în apropierea plajelor, răs- 
punzînd apelurilor dispera
te ale celor eșuate.

TV

Ju-
a 7-a : 83 77

20,00
20,15

20,25

Telejurnal. 
Actualitatea în 
nomie.
Teatru TV 
(color).

de Cîștiguri:

SPORT ■ TELEX ■ SPORT
PRAGA 1 (Agerpres). 

„Cupa Dunării" la polo pe 
apă desfășurată la Bratis
lava a revenit echipei Ce
hoslovaciei cu 6 puncte, 
urmată de România — 4
puncte, Anglia — 2 punc
te, Polonia —• zero puncte. 
In ultimele două meciuri 
echipa României a pierdut 
cu 9—10 la Cehoslovacia și 
a întrecut cu 8—7 forma
ția Poloniei.

SOFIA 1 (Agerpres). Pro
ba de pistol cu aer compri
mat din cadrul concursu
lui internațional de tir de 
la Sofia a fost cîștigată de 
Rolf Melmann (R.F.G.) cu 
580 puncte (după baraj), 
urmat de Sorin Babii 
(România) — 580 puncte, 
L. Diakov (Bulgaria) — 579 
puncte.

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
In turneul interzonal fe
minin de șah de la Jelez- 
novodsk după nouă runde 
conduce Marta Litinskaia 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte. 
Margareta Mure.șan (Româ
nia), ocupă locul 4 cu 4,5 
puncte și două partide în
trerupte. In runda a 9-a 
Litinskaia a remizat cu Ga- 
prindașvili; rezultat con
semnat și în partida Gurie- 
li—Glaz. Restul partidelor 
au fost întrerupte.

„Onoarea pierdută a Angliei14
tierele sărace — 80 Ia sută 
dintre tineri nu au un loc 
de muncă. Și acum, aceas
tă vărsare de sînge pentru 
un meci al echipei Liver
pool, campioana Angliei. 
Acest club era mîndria o- 
ra.șului;

Hope Street, una dintre 
străzile din centrul orașu
lui, este pustie la miezul 
nopții. Numai cîțiva tineri 
bat la ușa unei căsuțe. Este 
barul „Casablanca", unul 
dintre subsolurile unde se 
poate bea bere în timpul 
nopții. înăuntru, circa 100 
de tineri, majoritatea șo
meri, care alunecă treptat 
în beție. Sînt o parte din
tre huliganii care și-au fă
cut un trist renume în Eu
ropa. Datorită lor orașul a 
fost dezonorat. Huliganis
mul este un fenomen foar
te special, propriu Angliei.

Numele său bizar vine de 
la un anume Patrick Hooli
gan, un criminal condam
nat la moarto. Ia Londra, 
în 1898. De la el, cuvîntul 
a devenit sinonim cu ne

T. Mason, a scris o carte 
intitulată „Huliganismul 
în fotbal, o tradiție brita
nică ?“. Acum, de curînd, 
David Mulholland a termi
nat o teză pe același su

Din presa străină
(„L’EXPRESS")

bun, iresponsabil. Și foarte 
repede el a ajuns să de
semneze pe cei care dis
trug stadioanele. Sociologul 
John Williams a studiat a- 
cest fenomen în cluburile 
de fotbal, în bandele de 
răufăcători, în grupurile 
punk, skinheads (craniile 
rase). Huliganismul a exis
tat dintotdeauna în Anglia. 
Chiar înaintea primului 
război mondial, un autor.

biect. El explică cum sta
dioanele de fotbal au fost 
dintotdeauna un loc al dc- 
fulării mulțimii, în care 
fiecare încearcă să-și afir
me identitatea și atașamen
tul față de club. Atașament 
care, treptat, între supor
teri, s-a transformat într-o 
luptă între „ei" și „noi". 
S-a instaurat o atmosferă 
de război însoțită de o 
„hipertrofiere a identității

grupului", cum explică cer
cetătorul.

Tinerii, fără un loc de 
muncă și fără speranța u- 
nei promovări sociale, au 
ca singur mijloc de afir
mare a forței și suprema
ției lor apărarea cartieru
lui în care trăiesc, a teri
toriului în care se af’9 Fie
care bandă, fiecare 
de gangsteri sprijim 
club de fotbal. Și fiecare 
meci este folosit drept pre
text pentru încăierări, în 
ideea apărării unei reputa
ții dintre cei duri. Nici 
vorbă, prin urmare, ca un 
inamic să pătrundă în sec
toarele stadionului rezer
vate altui grup. Aceasta ar 
însemna o violare a terito
riului. Se înțelege, în acest 
context, afrontul pe care 
l-a reprezentat prezența, în 
tribunele de la Bruxelles,
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VARNA 1 (Agerpres). 
Turneul internațional fe
minin de handbal de la 
Varna s-a încheiat cu vic
toria echipei U.R.S.S. — 10 
puncte urmată de R.D.G-
— 8 puncte. Polonia — 6 
puncte, România — 4 punc
te, Franța — 2 puncte, Bul
garia — zero puncte. Re
zultate din ultima zi o con
cursului : U.R.S.S. — R.D. 
Germană 23—18; Franța — 
România 19—16; Polonia
— Bulgaria 23—22.

BEIJING 1 (Agerpres). In 
orașul Qingdao s-a dispu
tat meciul internațional a- 
mical de fotbal dintre se
lecționatele de tineret ale 
R.P. Chineze și României. 
Partida s-a încheiat la e- 
galitate 1—1 (0—0). Golul 
echipei române a fost în
scris de Emil Ursu (min. 
81).

MUNCHEN 1 (Agerpres). 
In ziua a dou^, a regatei 
internaționale de la Duis
burg (R.F.G.), proba dc ca
noe simplu — 500 m a fost 
cîștigată de sportivul ro
mân Aurel Macarencu — 
l’54”83/100. In proba de 
canoe dublu, pe distanța 
de 10 mile, echipajul ro
mân Simionov—Curei s-a 
situat pe locul 2, cu timpul 
de 42’34”55/100.

■ ■

a suporterilor clubului to- 
rinez. Bandele rivale ale 
aceluiași oraș se asociază 
cînd este vorba de a apăra 
„onoarea orașului lor" față 
de vizitatorii din alte clu
buri engleze. Iar orașele 
rivale își dau mîna pentru 
a se confrunta cu cluburile 
străine. Prin urmare, o ve
ritabilă rețea națională de 
bande s-a instalat pe teri
toriul britanic. Fiecare 
bandă are stilul său. Su-

. Leeds au

ne v unv.v.___

„distrugători". Sparg, ” a- 
runcă cu pietre, strică totul. 
Cei de la Chelsea, de la 
Newcastle, de la Manches
ter sînt de asemenea, foar
te temuți. Treptat tribune
le au devenit și locuri de 
înfruntare dintre clase 
sociale ; între cei care 
locuri jos și cei care z 
locuri în picioare.
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