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Paroșenî, în faza superioară.
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In întimpinarea marii sărbători de la 23 August

Solemnitatea depunerii de coroane 
la Monumentul „Lupeni 29“

im lonea Constantă în realizarea sarcinilor
Minerii de la Lonea, 

fruntași în întrecerea 
socialistă pe C.M.V.J. în 
primul semestru din a- 
c.est an, au dat dovadă de 
multă putere de mobili
zare și în luna iulie, pri
ma lună din semestrul II, 
cînd au extras suplimen
tar sarcinilor de plan 100 
tone de cărbune. Dornici 
să întîmpine marea săr
bătoare de la 23 August 
cu rezultate deosebite în 
muncă, minerii de la Lo
nea au extras în prima 
decadă a acestei luni o 
producție peste plan de 
919 tone de cărbune, acu- 
mulind astfel, de la înce
putul anului, un plus de 
peste 8 000 tone.

I.M. LUPENI

Productivități sporite
Minerii sectorului VIII de la I.M? Lu- 

peni s-au mobilizat exemplar in acest 
început de lună reușind să extragă su
plimentar sarcinilor de plan la sfîrșitul 
primei decade 750 tone de cărbune. O 
contribuție deosebită și-a adus briga
da condusă de Gheorghe Bejan, care ex
ploatează un abataj frontal echipat cu 
complex de susținere mecanizată de 
tipul SMA 2 fabricat la I.U.M. Petroșani 
și combină de tăiere. Prin folosirea la 
înalți parametrii tehnologici a acestor 
utilaje moderne, Gheorghe Bejan și or
tacii lui au reușit să obțină productivi
tăți superioare sarcinilor planificate cu 
peste 1000 kg pe post, contribuind în 
acest fel la plusul înregistrat de sector.

I.M, VULCAN

600 tone peste plan
Exploatînd abataje frontale echipate 

cu stîlpi individuali și tăiere cu combi
na, minerii brigăzilor conduse de Mircea 
Murărașu și Constantin Sufragiu, prin- 
tr-o bună organizare a locului de mun
că au reușit, zi de zi, în această lună să 
realizeze productivități superioare sar
cinilor planificate. Prin munca lor, mine
rii acestor două brigăzi fruntașe au con
tribuit din plin la obținerea celor 000 
tone de cărbune extras suplimentar la 
sfîrșitul primei decade a lunii august de 
minerii sectorului VII de la I.M. Vulcan. 
Dornici să întîmpine marea sărbătoare 
de la 23 August cu noi succese în muncă, 
minerii acestui sector sînt hotăriți să-și 
intensifice eforturile pentru a realiza, la 
sfîrșitul acestei luni, o producție supli
mentară de peste 1 000 de tone de căr
bune.

• Fruntași între fruntași 
sînt minerii sectorului 
III, care, cu cele 510 tone 
extrase suplimentar în 
prima decadă a lunii au
gust acumulează de Ia 
începutul anului un plus 
de aproape 22 000 tone de 
cărbune. La realizările ob
ținute de acest sector me
rite deosebite au fron- 
taliștii din brigăzile con
duse de Grigore Fatol și 
Iosif Bucur.

• După o lună mai 
grea (iulie) minerii sec
torului IV revin prin
tre fruntașii minei, ra- 
portînd, la zi, în luna 
august, o producție su
plimentară de peste 700 
tone de cărbune, ceea ce 
a dus la ridicarea plusu

lui înregistrat de Ia înce
putul anului la 17 800 de 
tone. In această lună, ca 
de altfel și de la începu
tul anului, rezultate deo
sebite în muncă au obți
nut minerii frontaliști 
din brigăzile conduse de 
Grigore Mindruț, Florca 
Anton, Ion Boteanu, și 
Gheorghe Lipsa.

• Cu cele 2211 tone ex
trase suplimentar în pri
ma decadă a lunii august, 
minerii din microcariera 
de pe Jieț au totalizat de 
Ia începutul anului un 
plus de peste 11 000 tone 
de cărbune, contribuind 
în acest fel la realizările 
minei.

Duminică, la Lupeni, a 
avut loc solemnitatea de
punerii de coroane de 
flori ca semn de înaltă 
cinstire adusă memoriei 
eroilor mineri care, în 
august 1929, au înscris o 
pagină de glorie în isto
ria luptelor revoluțio
nare ale clasei noastre 
muncitoare, conduse de 
Partidul Comunist Ro
mân, pentru înlăturarea 

exploatării și asupririi 
sociale, pentru o viață 
liberă și demnă.

Ora 9. Coloana solemnă 
în care s-au aflat membri 
ai secretariatului Comi
tetului județean de partid, 
ai conducerii Ministeru

ai birouluilui Minelor,
Comitetului municipal 
de partid, reprezentați ai 
Uniunii , sindicatelor din 
ramura mine, petrol, geo

logie, șl energie electri
că, membri ai comitete
lor orășenești de partid 
din Valea .Țiului, mineri, 
maiștri, ingineri, activiști 
de partid și de stat, alți 
oameni ai muncii, s-a 
îndreptat spre platoul un
de se înalță, impunător, 
Monumentul „Lupeni ’29“.

Monumentul era înca- 
(Cont. în pag, a 2-a)

Ziua Minerului — zi de sărbătoare în întreaga Vale a Jiului
Bazele de agrement - locuri ale destinderii
l a

Mii de oameni ai mun
cii din Vulcan au profitat 
de timpul frumos de du
minică și s-au îndreptat, 
spre baza de agrement a 
orașului pentru a petrece 
cîteva ore plăcute la iarbă 
verde. La ora amiezii, lo
cul de agrement „La 
Brazi" era un furnicar de 
oameni.

Printre cei prezenți ză
rim un grup. Ii recunoaș
tem pe Vasile Lupu, Nico- 
lae Diaconescu, Gheorghe 
Drobotă, Ion Șirică și Mi
hai Neștian, toți șefi de 
brigadă la I.M. Vulcan, și 
pe Gheorghe Grosu, fost 
șef de brigadă, acum pen
sionar. De ziua lor, a mi
nerilor, formațiile de lu
cru pe care le conduc se 
mîndresc cu realizarea sar
cinilor de plan în proporție 
de 101—102 la suta. „Incu- 
rînd voi începe, cu brigada 
mea, lucrările la noul si
loz din blocul 4, ne spu
ne brigadierul Vasile Lu
pu, din sectorul IX inves

Brazi
tiții. Ne angajăm ca el 
să fie terminat la timp, iar 
calitatea lucrărilor să mă 
reprezinte pe mine și oa
menii din brigadă".

La una din mesele insta
late în preajma cabanei, 
discutăm cu brigadierul 
Mihai Dudescu, din secto
rul I : „Sîntem hotărîți ca, 
in semestrul II, sectorul 
din care fac parte să depă
șească greutățile prin care 
a trecut și să facem în așa 
fel îneît sarcinile de plan 
să fie realizate și chiar 
depășite, ne mărturisea 
brigadierul. In ceea ce 
mă privește, contez pe a- 
jutorul ortacilor din bri
gada pe care o conduc pen
tru a duce la îndeplinire 
acest lucru. Și la fel ca mi
ne, gîndesc toți minerii 
sectorului".

Duminică, de „Ziua Mi
nerului", la Vulcan a fost 
o zi excelentă. La fel a 

(Continuare în pag a 2-a)

Cintec și voie bună la zonele de agrement.

Foto : Gli. OLTEAN U

La Brăița
Ambianța excelentă, vre

me superbă, aprovizionare 
și desfacere a produselor — 
la înălțime (I.C.S. Mixtă 
Lupeni s-a întrecut pe si
ne !) și peste 20 000 de oa
meni au alcătuit tabloul 
sărbătorii prin care și la 
Lupeni s-a cinstit Ziua 
Minerului.

Alături de minerii Mi
hai Blaga, Paul Grasu. Ion 
Divriceanu, Nicolae Rusu, 
Mihai Nistor, Nicolae Bur
suc, Ion Lițcan, Mihai 
Ghencea, Tomolea Pompei 
și alți ortaci ai lor din 
subteranele minelor Lu
peni și Bărbăteni s-au a— 
flat la baza de agrement 
Brăița preparatorii Vasile 
Răcășan, Ilie Kalanyos, Ni— 
colae Cerceloiu, Alexan
dru Kovacs, Oliviu ITorea, 
precum și alți oameni ai 
muncii. ijj

Alexandru TĂTAR Ș

(Continuare în pag. a 2-a)
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Ziua de sărbătoare în întreaga Vale a Jiuluj
Cîntec și bună dispoziție

Ziua Minerului a consti
tuit punctul culminant al 
unui șir de manifestări po
litico-educative, cultural- 
artistice și sportive, acți
uni care au evidențiat re
alizările în toate domeni
ile vieții economice și soci
ale în Valea Jiului.

Sîmbătă și duminică în 
toate unitățile miniere. în 
așezămintele de ultură, la 
locurile de agrement. au 
avut loc spectacole dedica
te minerilor și familiilor 
acestora, la care și-au dat 
concursul însemnate for
țe artistice, artiști amatori 
și profesioniști din Valea 
Jiului dar și din afara ju
dețului.

Am fost prezenți sîmbă
tă în sala de apel a minei 
Dîlja, unde mexibrii an
samblului artistic al 
U.G.S.R., „Rapsodia Româ
nă", din București, au sus
ținut un spectacol deose
bit de atractiv, cuprinzînd 
nestemate ale folclorului 
nostru muzical. Emoțio
nantă această laudă a mun
cii minerilor pe care or
chestra ansamblului con
dusă de Marin Ghiocel și 
soliștii Ștefania Rareș, 
Gheorghe Turda, Aneta 
Stan și mulți alții, cărora 
li s-a adăugat popularul 
actor Horia Șerbănescu, 
l-au adus minerilor. Du
minică, artiștii bucureșteni 
au fost prezenți în mijlocul 
oamenilor, la locurile de

(Urmare din pag. I)

Veniți cu familiile pen
tru a petrece o zi de au
tentică sărbătoare, așa 
cum merită pentru străda
niile depuse, oamenii mun
cii de diverse profesii și 
vîrste au avut la dispoziție 
o bogată gamă de produse 
culinare, de cofetărie și 
patiserie, bere și răcoritoa
re. legume și fructe.

Pe estrada amenajată la

La Brădet
La Brădot la iarbă ver

de pe un timp cu soare, 
duminică de ziua lor și-au 
dat întîlnire minerii Dîljei. 
De dimineață au urcat dea
lul, împreună cu soțiile și 
copiii. I-am întîlnit pe 
maiștrii electromecanici de 
la sectorul de transport 
Dumitru Bugă și Carol 
Deneș alături de schimbu
rile pe care le conduc, lă
cătuși, electricieni, mași- 
niști și semnaliști. Printre 
ei se aflau Matei Bușoi, 
Nicolae Cimpu, Constan
tin Rusu, Nicolae Toma, 
Gheorghe Toma, Gheor
ghe Albeanu, Gheorghe 
Mârasăc și Vasile Hobea- 
nu.

După masă au fost aș
teptați cei care in schim
bul 1 au dat cărbune. In

★
Discutăm cu subingine- 

rul Traian Sav din secto
rul 1 al minei Dîlja. Ne 
relatează, în cîteva cu
vinte despre eforturile 
sporite pe care le depun 
in aceste zile ortacii din 
sector, conduși de loan 
Lisca, pentru trecerea la 
un nou orizont de produc
ție. Evenimentul va avea 
loc devansat față de ter
men, în ziua de 23 August. 
Un succes dedicat măreței 
sărbători a Eliberării pa
triei. Printre cei prezenți 
duminică la „Brădet" s-au 
aflat familia șefului de 
brigadă Costică Buta de 
la I. M. D î 1 j a, 
soția, Silvia, și fetița, Si- 

agrement din Lupeni, U- 
ricani, Vulcan, Petroșani 
unde s-au bucurat de a- 
plauze binemeritate.

Tot duminică au dat spec
tacole pe scenele din aer 
liber formațiile de amatori 
din municipiu. Ne-am în- 
tîlnit pe aceste scene cu 
membrii cunoscutului an
samblu „Parîngul" al ca
sei de cultură, cu formați
ile de muzică ușoară din 
Vulcan, cu interpreții de 
muzică populară din Lu
peni. Momente deosebite 
ale acestor manifestări au 
fost concertele cu muzică 
de promenadă susținute 
sîmbătă și duminică de 
fanfarele din Lupeni, Vul
can și Petrila, tradiționa
le formații minerești.

Buna dispoziție, diver
tismentul ne-au însoțit 
pretutindeni iar momente
le artistice au -fost de ca
litate, dînd o atmosferă de 
sărbătoare minerească a- 
cestei minunate zi de au
gust. (H. DOBROGEANU)

L A B
(Urmar» din pag. I)

fost și programul artistic 
prezentat de către fanfară, 
taraful și soliștii vocali ai 
clubului sindicatelor și 
formația de muzică ușoară 
„Color". Foarte bun și a- 
portul întreprinderii co
merciale din localitate, ca-

LA BRĂ1ȚA
baza de agrement (tinde 
vineri și sîmbătă echipele 
conduse de Vasile Jimbo- 
reanu, Tiberiu Szițagyi și 
Andrei Kineses, de la pre- 
parație au lucrat non-stop I) 
și-au etalat virtuțile inter
pretative membrii presti
giosului ansamblu folclo
ric al U.G.S.R., „Rapsodia 

jurul orei 16 printre cei 
care au sosit am recunos
cut pe șeful sectorului II 
ing. Emilian Neagoe înso
țit de brigadierii Gheorghe- 
Matei, Ludovic Varga și 
Anton Moldovan, primii 
doi fruntași în întrecerea 
socialistă. Au mai fost 
prezenți lăcătușii Cornel 
Ciobanu, Gheorghe Scor
pie, Jean Moșneagu, mi
nerul Dorel Balaș și mulți 
alții. Împreună la muncă 
și la petrecere minerii 
sectorului II s-au angajat 
ca începînd din luna sep
tembrie. odată cu crearea 
condițiilor optime de pre
luare a cărbunelui din a- 
bataje să-și realizeze sar
cinile de plan și să recu
pereze din minusul acu
mulat de la inc'putul a- 
nului. (Gh.S.) 

monu, însoțiți de fratele 
capului de familie Vasile 
Buta, artificier, tot la 
I.M. Dîlja. acesta din urmă 
prezent și el cu soția, Ma
ria Buta, lansatoare la 
Fabrica de Tricotaje. și 
copiii Carmen și Ștefan, 
elevi.

Cald, frumos, o zi de 
sărbătoare, o zi a bucuriei, 
o zi pe care soarele de au
gust a îmbrățișat-o cu căl
dura și lumina sa. Un cu- 
vînt ele apreciere pentru 
toți cei care au făcut totul 
ca în această zi să fie la 
înălțimea momentului, or
ganizatorii serbării de la 
„Brădet". (Al.H.) _

Petrila -
La ora 11, primii pe ca- 

re-i întîlnim la „Agre
ment" Petrila sînt ortacii 
lui Ștefan Alba. In grup. 
Discuții presărate cu glu
me. Șeful de brigadă pă
rea însă pu'țin neliniștit, 
fiindcă mai avea ortaci 
care, la acea oră, smulgeau 
pămîntului bogăția neagră 
din subteranele sectorului 

I IV al I.M. °etrila. Or a- 
vea greutăți ? Pînă la ur
mă, însă, știindu-le capa
citatea, nu s-a mai îndoit 
că, și de Ziua Minerului 
preliminarul va fi depășit.

Platoul de pe „peninsula" 
de la „Agrement", între Jiul 
de Est și Jieț oferea un 
tablou multicolor, vesel, 
optimist. „Participare fă
ră precedent", ne spunea 
Augustin Jugariu, șeful 
cabanei. Foarte multe punc
te ale alimentației publice. 
Bune serviciile oferite de 
restaurantele „Cotnari", 
„Mîndra", „Transilvania", 
„Căprioara". Programe ar
tistice adecvate, prezentate 
de formațiile cluburilor 
Petrila și Lonea. Adevăra
te expoziții cu vînzare — 
legume și fructe, amenaja-

R A Z I
re a fost prezentă aici 
prin 14 puncte de desfacere 
a berii și răcoritoarelor, 3 
de produse , alimentare ; o 
notă bună unității 18 C.L.F., 
care, și de această dată, 
a oferit spre vînzare, can
tități însemnate de fructe.
(Gh.O.)

Română", taraful clubului 
sindicatelor din Lupeni si 
formația de muzică ușoară 
„SALT".

In ceea ce privește a- 
provizionarea la baza de 
agrement Brăița, cîteva 
date furnizate de tovarășul 
Constantin loneseu, direc
tor al I.C.S. Mixtă Lupeni, 
sînt edificatoare. A fost su
ficientă bere, suficienți mici, 
crenvurști, pește, pui, pas- 
tramă, cotlet marinăresc, 
grătare, frigărui, precum și 
răcoritoare.

PRIMENIRI
RE. In zona 
lă Livezeni, 
podăresc 
afirme, 
unitățile 
pe această platformă i 
dustrială (secția de 
bilă, cea 
boiangeria, stația PECO, 
fabrica de produse lac
tate ele) și-au zugrăvit 
fațadele clădirilor, iar

EDILITA- 
industria- 

spiritul gos- 
continuă să se
De puțin timp 
economice de 

in- 
mo- 

de răcoritoare,

excelent!
te prin strădania respon
sabililor Stan Ovedenie și 
Bebe Brujan — o excelen
tă aprovizionare cu legu
me și fructe de sezon.

Muzică, belșug, bună 
dispoziție, într-un cuvînt, 
excelent!

Bujor MIRCESCU

Premieră pe 
„Valea Chiciurii"
In acest an, Ziua Mine

rului s-a sărbătorit, la 
Amnoasa, ’n premieră, pe 
„Valea Chiciurii". Tovară
șul Andrei Glăvan, secre
tar adjunct al comitetului 
comunal de partid, ne-a 
comunicat că la acest loc 
de agrement au petrecut 
peste 1200 oameni ai 
muncii din Aninoasa. For
mațiile artistice de la clu
bul sindicatelor din locali
tate au prezentat frumoa
se programe de cîntece și 
dansuri. Din mulțimea de 
participant cîteva nume, 
ale minerului șef de briga
dă Vasile Mereuță, minerii 
Vasile Codrea, Dumitru 
Codrea cu ortacii și famili
ile.

Și la Aninoasa, Ziua Mi
nerului a fost sărbătorită 
așa cum se cuvine. (B. 
MIRCESCU)

La Vulcan, o nouă unitate comercială 
dată in folosință

♦

Cu o linie arhitectoni
că moderna și elegantă, 
cu o suprafață totală de 
aproape 3000 mp, cu mai 
multe unități componente, 
Complexul de alimenta
ție publică din orașul 
Vulcan, unitate care și-a 
deschis duminică ușile, 
completează armonios ta
bloul realizărilor so- 
cial-cdilitare de pe har
ta orașului Vulcan, a 
Văii Jiului.

Dintr-o discuție avută 
cu ec. Iosif Daminescu, 
directorul I.C.S. Mixtă 
Vulcan, am aflat cîteva 

| date semnificative.

gardurile din elemente 
prefabricate din beton 
au fost impregnate cu 
lapte de ciment în toată 
zona. Primenirile edili
tare continuă. (I.B.)

RECUPERARE. De la 
începutul anului și pînă 
în prezent, unitățile în
treprinderii de gospodărie 
comunală și locativă Pe
troșani au colectat șapte 
tone de maculatură,' re
cuperată pe platformele 
de depozitare a rezidu
urilor menajere. De sub
liniat că această cantitate 
permite obținerea celu-

Solemnitatea 
depunerii de coroane
(Urmare din pag. I)

drat de o gardă formată 
din mineri, luptători din 
formațiunile de gărzi patri
otice, tineri și pionieri. 
In memoria minerilor ca
re s-au jertfit pentru 
cauza dreaptă a clasei 
muncitoare, pentru o via
ță mai bună și demnă a 
fost păstrat un moment 
de reculegere străbătut de 
sunetul prelung al sirenei. 
A fost intonat „Imnul 
minerilor" apoi, în acor
durile solemne ale fan
farei a început solem
nitatea depunerii de co
roane și jerbe de flori.

Au fost depuse coroa
ne de flori din partea i 
Comitetului Județean Hu- 

j nedoara al P.C.R., Minis- 
l terului Minelor, Uniunii 

sindicatelor din ramura 
mine, petrol, geologie și 
energie electrică, Comi
tetului Municipal Petro
șani al P.C.R., comitete
lor orășenești de partid 
Lupeni, Vulcan, Petrila 
și Uricani, consiliilor 
județean și municipal ale 

= sindicatelor, comitetului 
i municipal al U.T.C., a 

întreprinderilor miniere 
și de preparare-din Va
lea Jiului, a altor între

— Complexul de ali
mentație publică devine, 
cu certitudine, o unitate 
reprezentativă pentru 
comerțul din Vulcan. Nu 
numai datorită mărimii 
— o suprafață totală de 
2970 mp, dar și datorită 
diversității unităților 
componente. Complexul 
cuprinde bucătăria cen
trală, patiseria, cofetă
ria (< u terasă), un snack
bar și o berărie (cu tera
să) — la parter;, o brase
rie (eu terasă) și un res
taurant (cu terasă) — la 
etaj. In total unitatea dis
pune de 925 de locuri.

lozei suficiente la fabrica
rea hirtiei necesare pen
tru 87 500 de ziare, 
175 000 de caiete și 2 800 
cutii de ambalaj. (S.B.)

SIMBATA, 17 august, 
la căminul muncitoresc 
din Uricani, în ciclul „Ma
nifestări dedicate 
lui Internațional al 
neretului", va avea
expunerea „Tinerii Româ
niei — puternic ancorați 
în făurirea societății so
cialiste multilateral dez
voltate. Participă tineri 
de la întreprinderile mi- 

Anu-
Ti- 
loc

prinderi și instituții din 
municipiu. Numeroși pio
nieri au depus jerbe de ș 
flori. I

Solemnitatea care a a- 
vut loc la Lupeni a con
stituit o vibrantă manifes
tare de omagiere a lupte
lor er oice de acum 56 
de ani desfășurate de 
mineri, sub conducerea 
partidului comunist, de 
prețuire a muncii mineri
lor închinată progresului 
și înfloririi patriei socia
liste.

Solemnitatea depune
rii de coroane și jerbe de 
flori s-a desfășurat sub 
semnul angajării plenare 
a minerilor pentru înde
plinirea sarcinilor ce le 
revin c’in hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, a indicațiilor 
trasate de tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu în ve
derea creșterii continue 
a producției de cărbune, 
astfel ca în acest an și 
cincinalul Următor sa 
sporească în mod substan
țial contribuția Văii Jiu
lui la dobîndirea indepen
denței energetice și întări
rea economică a patriei, 
la progresul multilateral 
al României socialiste.

Dincolo de aceste date, 
aș dori să mă opresc la 
cei ce au realizat aceasta 
„perlă" a comerțului din 
Vulcan. Mă refer la cons
tructorii brigăzii 30 Vul
can a A.C.M. Petroșani, 
conduși de ing. Emil Ga
bor și maistrul Emil Sur- 
du.

Un merit deosebit re
vine specialiștilor de mo
bilier și intimizări de la 
întreprinderea de scule 
și subansamble Rădăuți, 
i-aș numi aici pe Emil 
David, Gheorghe Lazăr, 
Constantin Marciuc, Va
sile Alexandru. Ioan Bod- 
nărcscu, loan Motrescu și 
Gheorghe Roman. La â- 
ceștia s-au mai adăugat 
meseriașii I.C.S. Mixta 
Vulcan.

Ca s;i întregesc tabloul 
efortului comun, să mai 
adaug‘munca depusă de 
întregul personal al uni
tății, condus de Anghcl 
lvănuș, Ștefan Nenadov 
și bucătarul șef Elena 
Gabor, care, in ultimeh 
zile, și-au mutat efectiv 
casa aici in unitate !

In concluzie, o unitate 
modernă, elegantă, pusă 
la dispoziția locuitorilor 
și a musafirilor orașului 
Vulcan, al cărei colectiv 
credem că va răspunde 
exigențelor unui comerț 
modern, plin de solicitu
dine.

Text și foto ;
Al. TĂTAR

niere din localitate. (Flo
rin Bejan)

EXPOZIȚIE. La Mu
zeul mineritului s-a des
chis astăzi expoziția de 
pictură a artistei plastice 
amatoare Olga Șteți. .Sînt 
expuse tablouri inspira
te din realitățile Văii Jiu
lui. (Al.H.)

I 
I
I
IRubrică realizată de 

Ion MUSTAȚA
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Înaintașii trebuie să insiste
mult mai mult!

O înfrîngere grea
pentru gazde

F.C.M. U.T.A. — JIUL 
PETROȘANI 1—0 (1—0).
Două candidate la promo
vare, din seria a III-a a 
diviziei secunde, au avut 
șansa (sau neșansa !) să se 
întîlnească din prima etapă, 
într-o ambianță sărbăto
rească, cu flori și asistență 
record, dar, din păcate, 
fără a furniza un spectacol 
de calitate. Primele oca
zii au aparținut oaspeți
lor, dar Lăsconi (min. 14), 
timorat de cartonașul pri
mit încă din min. 2, a cen
trat fără adresă, l-a imitat 
Răducanu (15), pentru ca 
apoi Lovasz (21) să se re
marce la șutul lui Pachi- 
țeanu. Patru minute mai 
tîrziu. Bubela a executat 
un aut „finlandez", de pe 
aripa dreaptă, Filip a cen
trat, din ofsaid, Țirban a 
preluat și a șutat fără spe
ranțe pentru Toma : 1—0.
Faza s-a repetat la poarta 
cealaltă (30), cu Stana și 
Răducanu în roluri de cre
atori, dar Lăsconi a trimis 
cu capul, din careu, în 
brațele ultimului apără
tor arădan. 'Atenționați de 
intențiile... agresive ale 
adversarilor, textiliștii au 
strîns garda, ba chiar a'J 
răspuns printr-un joc de 
intimidare — căpitanul e- 
chipei lor, Bubela (32) și 
Tîrban (39) s-au ales cu 
cartonașe galbene, Leac a 
fdst chemat pe tușă, pen

Fotbal, Cupa României
Minerul Paroșeni, în faza superioară

Divizionara C din Vale, 
M norul Paroșeni, și-a con
tinuat pregătirile, sub con
ducerea cuplului Tiberiu 
Benea — Ion Popescu, re- 
luind dificila cursă a per
formanței, d-a capo. S-au 
înregistrat victorii la scor, 
in amicalele eu Minerul 
Uficani (8—0), Minerul A- 
ninoasa (8—1), Minerul- 
Știința Vulcan (2—0) pen
tru ca, duminică, în „Cupa 
României" să reușească un 
egal în terenul Minerului 
Certej : 2—2 (2—0). Prime
le patru minute de... re
verie au fost dcajuns lui 
Crecan să scoată de două 
ori balonul din plasă; oas
peții au revenit însă echi- 
librînd jocul, dar au ratat 
prin Lăzăroiu și Băltaru. 
După pauză, în min. 55, 
Birsan reduce din handicap, 
printr-o lovitură de cap, 
egalitatea survenind, in 
min. 73, în urma unui au
togol a lui Novac, prece
dat insă de o infracțiune 
nesemnalizată în careu, 
asupra lui Lăzăroiu. Cele 
două serii de lovituri de 
pedeapsă au adus cîștig de 

Forfait?
Partida dintre Minerul Ghelari, echipă din cam

pionatul județean și ■ Minerul-Știința Vulcan, din ca
drul „Cupei României* 1' -nu s-a putut desfășura du
minică, întrucit oaspeții s-au prezentat la teren la 
ora 17, dar arbitrii și gazdele i-au așteptat la ora... 
11. Lăsînd la o parte pierderea fără luptă a partidei 
ne întrebăm cine plătește deplasarea doar turistică 
a combinatei din Vale ?

Duminică, tribuna arenei 
de fotbal Parîngul Lonea a 
fost neîncăpătoare; sute 
de suporteri, ortaci ai ce
lor 22 de jucători din ca-

I drul sectoarelor II și X, au 
fost prezenți pentru a în
curaja finaliștii „Cupei Mi
nerul". De la început, am
bele echipe au dorit victo
ria și cupa, de aceea me
ciul s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului, dar 
nu au lipsit din joc fazele 
frumoase, create la ambe
le porți. Astfel, în min. 20 
Fulga, de la sectorul X, 
expediază un șut la vinclu, 
dar portarul Moga intervine 
salutar. Spre sfîrșitul pri
mei reprize e rîndul porta
rului Cîmpeanu să intervi
nă spectaculos pentru a 
salva poarta la șutul lui 
Mircea Pui.

După pauză cei ce in
tra mai hotărîți în teren 
sînt jucătorii de la sectorul 
X, care întreprind dese a- 
tacui'i la poarta adversă. 
In urma acestui presing, 
echipa sectorului X înscrie 
în min. 75 prin Costinaș 
obținînd astfel „Cupa Mi
nerul" și titlul de campioa
nă a I.M. Lonea. Următoa
rele locuri au fost ocupate 
in ordini de echipele sec
toarelor II, Ill și V.

Din echipa campioană au 
făcut parte jucătorii: Cîm- 
pean, Burdusa, Teahă, Gli- 

■gor-,'- Nicolae, David, Tone- 
garu, Fulga,- Costinaș, An- 
drdne și Bîl'băUm.

Vasile BELDIE

In caz că fluxul informațional al federației a 
fost întrerupt, din neglijență sau din alt motiv la 
nivelul asociației sportive respective, propunem pe
depsirea exemplară a celui care a privat echipa de 
apărarea șanselor în cea mai populară competiție a 
soceerului nostru. (LV.)

tru a fi înlocuit cu masi
vul Mihalache, care a ac
ționat in fața tandemului 
central defensiv. Un minut 
înainte de pauză, Lăsconi 
și Pachițeanu au fost 
„spulberați" de faulturile 
lui Bîtea, din fața centră
rii lui Răducanu, fără ca 
trioul cavalerilor fluieru
lui, condus de . craioveanul 
I. Velea, să semnalizeze 
dubla infracțiune.

La reluare, arădanii au 
încercat doar menținerea 
rezultatului, prin orice 
mijloace (același Bîtea 
l-a confundat pe Găman 
cu sacul de pugilat), totuși 
inițiativa a aparținut fot
baliștilor antrenați de
Mulțescu. In min. 53, Gă
man a centrat din preajma 
liniei de corner, Sălăgean 
a reluat cu capul în plasă, 
dar s-a validat... ofsaid. O 
fază periculoasă s-a con
sumat, în min. 60, la cea
laltă poartă, însă Toma, 
printr-o paradă inspirată, 
a deviat balonul șutat de 
ex-timișoreanul Manea. 
Lovasz s-a remarcat la șu
turile lui Mulțescu (68) și 
Neagu (69); cum însă Jiul 
neglija replierea, Țîrlea 
a scăpat, in minutul urmă
tor, de unul singur, din fe
ricire a șutat defectuos, 
irosind ultima ocazie cla
ră a echipei sale. Asaltul 
prelungit la buturile lui 
Lovasz au pus în valoare 

cauză echipei care demon
strase mai multă clarviziu
ne în combinații și o con
diție fizică superioară; în 
vreme ce căpitanul echipei 
gazdă Puiu a ratat cea de-a 
zecea lovitură de departa
jare, juniorul Ispir a asi
gurat Minerului Paroșeni 
prezența în faza superioară 
a competiției.

Cu ce ambiții „defilează" 
Minerul Paroșeni in noua 
ediție a campionatului, in 
seria a VIII-a a diviziei G 
(bănățeană) ? — iată în
trebarea la care a fost 
solicitat sa răspundă pro
fesorul de educație fizi
că și sport Tiberiu Benea.

— Ne interesează, în pri
mul rînd, calitatea specta
colului sportiv, desigur 
ne-am propus să ne clasăm 
pe un loc fruntaș. Vom e- 
volua in stadionul nostru, 
o modernă bază sportivă, 
cu cel mai bun gazon din 
Vale. Ne propunem deci 
un joc combinativ, mai 
ales că elevii mei manifes
tă un deosebit apetit de 
gol și o condiție fizică bu
nă. 

pe antrenorul-jucător Mul
țescu — lovitura sa liberă 
(85) a fost deviată în cor
ner de ultimul apărător; 
același Mulțescu l-a deschis 
pe Florescu, care a șutat 
în bară, apoi la balon nu 
s-a încumetat vreun ata
cant al Jiului, „corigență" 
evidentă a acestui compar
timent și în faza din min 
86. Așadar, deși superioa-

FOTBAL, DIVIZIA B

ră în cîmp, cum remarca 
și antrenorul de pe Mureș, 
veteranul Coco Dumitres
cu, Jiul a părăsit terenul 
Învinsă în prima bătălie 
pentru repromovare, pen
tru că, spre deosebire de 
apărători, înaintașii au ra
tat mult, ba chiar au sărit 
adesea „coarda", exact cînd 
trebuiau să insiste în faza 
de finalizare. Cum con
fruntarea în eșalonul se
cund abia s-a declanșat, ei 
trebuie să-și regleze ur - 
gent tirul...

JIUL: Toma — V. Po
pa, Florescu, Neagu, Stana 
— Găman, Szekely, Mul
țescu, Răducanu (Călin) — 
Pachițeanu (Sălăgean), Lăs
coni.

Ion VULPE

— Ce noutăți au survenit 
în lot?

— S-au transferat : la Mi
nerul Aninoasa — Vînăto- 
ru, Spornic, Socaci; la Mi
nerul Uricani — Petra și 
Paralița. Vor evolua sub 
culorile noastre: Lixandru, 
Henzel, Adrian Rusu, Ben- 
dea, Surdoiu, din fosta 
formație de tineret-spe- 
ranțe a Jiului, l-am pro
movat, din propria pepini
era, pe Bîrsan.

— In primul meci, du
minică, pe teren propriu, 
Minerul întîlnește C.S.M. 
Caransebeș. S-a profilat 
formația de bază ?

— Cea care a evoluat du
minică : Crecan — Ispir, 
Leleșan, Li'xandru, Hădă- 
rean — Birsan, Lăzăroiu. 
Stanciu — Băltaru, Henzel, 
Matula, dar cei mai in for
mă jucători ai lotului au 
dreptul și trebuie să fie în 
gazon.

Andrei \POSTOL

MINERUL LUPENI — 
OLIMPIA SATU MARE 
1—3 (0—0). Pentru cei care 
duminică și-au purtat pașii 
spre stadionul „Minerul" 
din Lupeni, inspirația nu 
le-a fost de bun augur. 
Pentru că, în urma unui 
joc lipsit de clarviziune și 
forță, echipa antrenată de 
P. Libardi și T. Rus a ce- 

‘ dat pe teren propriu. Și nu

oricum, ci într-o manieră 
care a făcut ca sportivul 
public din Lupeni să-și de
pășească amărăciunea și să 
aplaude în final victoria 
meritată și categorică a 
formației oaspete.

Olimpia nu mai este di
vizionara A de altă dată. 
Dar, în mod cu totul inex
plicabil, duminică, nici Mi
nerul nu a mai fost e- 
chipa care în sezonul tre
cut ne-a obișnuit cu evolu
ții ferme și sigure pe te
ren propriu. 'Am fi ne
drepți dacă nu am con
semna faptul că în prima 
repriză echipa gazdă a con
trolat jocul, atacînd per
manent. Imprecizia șutu
rilor (chiar și la lovitura 
liberă indirectă de la 7 me
tri, la o greșeală a porta
rului advers I) pripeala în 
fazele de atac, centrări pe 
sus, contraindicate din 
moment ce înalții fundași 
centrali sătmăreni domi
nau autoritar careul de 
16 metri — sînt tot atîtea 
cauze ale acelui 0—0 de la 
pauză.

Surprinzător, în cea de-a 
doua parte a meciului, jo
cul gazdelor devine și mai

TELEX li TELEX g TELEX
STOCKHOLM 12 (Ager- 

pres). — „Marele premiu" 
al Suediei la motociclism 
viteză — clasa 250 cmc s-a 
desfășurat la Anderstorp 
și a fost cîștigat de concu
rentul vest-german Anton 
Mang („Honsszcu o medie 
orară de 141,300 km).

in clasamentul general 
al campionatului mondial 
continuă să conducă a- 
mericanul Freddie Spencer, 
cu 127 puncte, secundat de 
Anton Mang — 112 pun
cte.

☆

SAN JOSE 12 (Agerpres). 
— La San Jose (Costa Ri
ca) s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Cos
ta Ricăi și Hondurasului 
contind pentru preliminari
ile campionatului mondial 

confuz. La jocul slab al 
atacanților echipei din Lu
peni care nu reușesc să 
înscrie în poarta adversă, 
încep să se adauge, din 
minutul 60, greșelile de a- 
părare care produc emoții 
în tribune. Și ele nu vor 
fi... gratuite ! Minutul 72 i 
un corner executat de pe 
partea stingă în direcția de 
atac a oaspeților și Van- 
cea (tînărul sătmărean a 
fost cel mai bun jucător de 
pe teren) deschide scorul cu 
o lovitură de cap precisă 
1—0; min. 85 după un nou 
atac steril al gazdelor, ex- 
divizionarul A Keizer se 
lansează pe contraatac și 
după un „un-doi“ cu 
Szilagyi, ajunge singur cu 
Grigore, 0—2.

In minutul 88 Dina trans
formă penalty-ul (acordat 
la un fault în careu asu
pra lui Nichimiș) pentru 
ca în minutul următor să 
se consume ultimul „act" i 
la un nou atac al gazdelor, 
nimeni din formația gaz
dă nu urmărește mingea 
respinsă de apărarea săt- 
măreană. Nimeni decît... 
„bătrânul" Keizer, pasă 
la Vancea, mai departe 
lansare spre Szilagyi. Ur
mează driblarea lui Grigo
re și gol în poarta goalăâ 
1—3.

O victorie prețioasă pen
tru oaspeți, o înfrîngere 
grea pentru gazde.

A arbitrat bine o briga
dă formată din Nicolae 
Georgescu, Nicolae Go
goașă și Ștefan Oroveanu 
— toți din Buzău.

Alexandru TATAR, 
Vasile STAFIE

de fotbal. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 2—2
(1—2).

☆
TOKIO 12 (Agerpres). — 

La Kobe, în meci contind 
pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fot
bal, selecționata Japoniei 
a întrecut cu scorul de 
3—0 (2—0) formația Hong 
Kongului. Golurile au fost 
înscrise de Kimura, Hara 
și Mizunuma.

☆
VIENA 12 (Agerpres). — 

Tenismanul cehoslovac 
Pavel Slozil a terminat în
vingător în turneul inter
național de la Kitzbuehel 
(.Austria), în finala căruia 
l-a întrecut cu 7—5, 6—2 
pe vest-germanul Michael 
Westphal.

„CUPA MINERUL"
LUPENI

Competiția-maraton des-*- 
fă.șurată Ia I.M. Lupeni «4 
culminat, la sfîrșitul săptă-4 
mînii trecute, pe gazonul J 
stadionului din localitate, ; 
cu finala care a adus în I 
pragul... trofeului pe cele 
mai bune echipe, repre- 
zentînd sectoarele X-aeraj 
și Vl-producție. A fost o 
partidă demnă de... divizia 
C, un meci al ambițiilor, un 
meci cu multe faze care au 
îneîntat tribunele.

Au cîștigat, în final, par
tida — deci trofeul — re
prezentanții sectorului X, ■ 
dar se poate spune, pe 
drept temei, că în această 
competiție cîștigători au 
fost toți cei care, reprezen- 
tînd sectoarele minei, au 
participat la aceste între
ceri. In partida finală, cîș- 
tigată de sectorul X cu 
scorul de 2—1 (0—1), go
lurile au fost marcate de 
foștii divizionari Burdan- 
giu, Lucuță și, respectiv, 
Leca, alături de ei remar- 
cîndu-se veșnic „tinerii" 
Polgar, Gros și Dumitru 
Stelian, sau — într-adevăr 
— tinerii Negoi, Oprea, Ke- 
lemen, Rânceanu, Haran- 
gozo, Rus, Oglejan, Schmidt 
și Guiaș.

Robert TAVIAN

LONEA
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Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

LONDRA 12 (Agerpres). 
— In zona bazei aeriene 
militare a S.U.A. de la 

i'Greenham Common, unde 
Jau fost amplasate rachete 
nucleare americane „Per- 

jshing", și a Centrului nu
clear de la Oldermaston au 
avut loc demonstrații ale 

i partizanilor păcii din Ma
rea Britanie. Participan- 
ții au cerut retragerea ra
chetelor nucleare de pe 

; teritoriul țării și renunța
rea la dotarea armatei bri
tanice cp noi arme de ex
terminare în masă, relatea
ză agenția TASS.

ROMS 12 (Agerpres), — 
Mii de oameni ai muncii 
italieni, parlamentari, re
prezentanți ai partidelor 
politice, ai sindicatelor și ai 
altor organizații de masă 
au luat parte, în Piața San 
Pietro din Roma la o 
mare manifestație pentru 
pace. Participanții au scos 
în evidență pericolul unei 
catastrofe nucleare și au 
chemat la acțiuni ferme 
pentru interzicerea arme
lor nucleare. Intr-o de-

clarație adoptată cu a- 
cest prilej s-a făcut apel 
la unitatea tuturor forțe
lor democratice și iubitoa
re de pace în lupta împo
triva planurilor de milita
rizare a spațiului cosmic.

WELLINGTON 12 (A-
gerpres). — O flotilă a or
ganizației ecologistice „Gre
enpeace" se va constitui, 
în următoarele 30 de zile, 
în largul atolului Mururoa, 
din Pacific, pentru a pro
testa împotriva experien
țelor nucleare subterane 
franceze de' aici, a anunțat, 
la Aukland, în Noua Ze- 
elandă, un purtător de cu- 
vînt al acestei organizații, 
citat de agenția France 
Presse. Prima navă a aces
tui convoi — „Alliance" — 
a părăsit deja portul neoze
elandez Auckland, cu șapte 
persoane la bord, ea fiind 
urmată în zilele viitoare de 
yachturile „Vega" și „Ve- 
rangian". Alte două vase 
„Breeze" și „Shiloh" vor în
cerca să-și termine cit mai 
curînd pregătirile pentru 
a putea să se alăture floti
lei.

Situația din Liban 
se menține încordată

BEIRUT 12 (Agerpres). 
— In Liban situația s-a 
menținut încordată, inci
dentele începute duminică 
prelungindu-se pe întreg 
parcursul nopții, pînă luni 
dimineață, cînd schimbu
rile de focuri au scăzut în 
intensitate.

Luptele de duminică, ca
lificate drept cele mai 
violente între grupările

rivale în ultimele opt săp- 
tămîni, s-au soldat cu 
moartea a 6 persoane și 
rănirea altor 47, relatează 
agențiile France Presse și 
United Press Internatio
nal. In mai multe cartiere 
rezidențiale, bombardate 
fără discriminare de am
bele părți, au fost distruse 
numeroase locuințe.

Întîlnirea lui Hu Yaobang cu 
cadre de partid și de stat

BEIJING 12 (Agerpres). 
— Hu Yaobang, secretar 
general al C.C. al P.C. Chi
nez, în cadrul unei întîlniri 
cu cadre de partid și de 
stat, a definit cele trei e- 
tape importante în realizarea 
obiectivelor construcției 
socialiste, în cadrul proce
sului de modernizare a ță
rii, eșalonat pe mai multe 
decenii — informează a- 
genția China Nouă.

In primul rînd — a spus 
el — va trebui să creștem 
de patru ori valoarea pro
ducției industriale și agrico
le a țării în anul 2 000, fa
ță de 1980. In al doilea 
rînd, China va ajunge în

rîndul statelor mediu dez
voltate în anul 2 021, cînd 
se vor aniversa 100 de ani 
de la înființarea P.C. Chi
nez. In al treilea rînd, Chi
na va fi transformată in
tr-un stat socialist puter
nic, cu un grad de civili
zație materială dezvoltat 
și cu o etică și cultură so
cialiste, la cea de-a 100-a 
aniversare a formării R.P. 
Chineze, în anul 2 049.

Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez a a- 
rătat că aceste idealuri și 
țeluri vor fi atinse în cele 
trei etape, ele fiind inte
grate una în cealaltă.

Directorul general al F.A.O. despre 
situația economică a Africii

ADDIS ABEBA 12 (A-
gerpres). — Pentru ca A- 
frica să poată depăși foa
metea actuală și evita crize
le alimentare în viitor tre
buie să se pună capăt da
toriilor externe, care cresc 
în spirală și care au a- 
tins, în prezent, proporții 
intolerabile, a apreciat E- 
douard Saouma, directorul 
general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.). El a spus că anul 
trecut, numai serviciul da
toriei externe a „înghițit" 
peste 25 la sută din veni
tul obținut la export, sccă- 
tuind rezervele de devize 
ale țărilor africane și limi- 
tînd posibilitățile acestora 
de a investi în proiecte de 
dezvoltare care ar putea 
contribui la evitarea sau 
cel puțin la reducerea efec
telor crizelor viitoare. Po
trivit statisticilor Organi
zației Unității Africane, 
datoriile externe ale țări
lor continentului vor a- 
junge la 170 miliarde do
lari în acest an, compara-

tiv cu 158 miliarde în 
1984, iar plățile dobînzilor 
se așteaptă să totalizeze 
20,4 miliarde dolari, în 
condițiile în care prețurile 
la produsele agricole ex
portate de Africa s-au pră
bușit pur și simplu.

Agendă energetică

E
INUNDAȚII

i Asupra orașului Smo- 
| lensk s-a abătut o puter- 
Inică furtună, urmată de 

o ploaie torențială ce a 
produs inundații, rela
tează agenția TASS. Vi- 

ș teza vîntului a atins 25 
f metri pe secundă. Au fost 
î luate măsuri pentru li- 
f chidarea pagubelor.
I In ultimele trei zile în 
I Moravia de Nord s-au în- 
| registrat precipitații a- 
e bundente care au deter- 
I minat creșteri ale nivelu- 
I lui apelor și debitului 
| multor rîuri. In diferite 

zone s-au înregistrat i- 
nundații. S-au produs 
perturbații și în desfășu
rarea transporturilor ru
tiere, relatează agenția 
CTK. .

In total 16 persoane

și-au pierdut viața ca ur
mare a furtunilor și i- 
nundațiilor care au avut 
loc în ultimele zile în 
Austria. In prezent, au 
anunțat oficialitățile aus
triece, citate de agenția 
A.P., întinse suprafețe 
din Austria superioară și 
inferioară se află sub ape, 
de-a lungul Dunării.

ACCIDENT
Șapte persoane și-au 

pierdut viața, iar alte 60 
au fost rănite într-un ac
cident de circulație în
registrat la Chicago. Po
trivit agențiilor A.P. și

U.P.I., un autobuz cu pa- i 
sageri a acroșat un auto- i 
mobil la intrarea pe un i 
stadion.

DROGARE
O femeie de 27 de ani i 

a fost arestată, la Milano, i 
sub acuzația de a-i fi in- = 
jectat heroină fiului ei i 
în vîrstă de numai șase ț 
luni — au făcut cunoscut ; 
surse ale poliției. Tînă- i 
ra toxicomană a recurs i 
la acest „mijloc" pentru i 
a calma plînsul copilașu- •' 
lui, el .însuși drogat con- i 
genital. „Afacerea" a de- i 
venit publică recent, cînd i 
micuțul a fost spitalizat i 
în stare gravă. Medicii au i 
descoperit pe picioare i 
urmele a zeci de înțepă- i 
turi suspecte. Autorită- i 
țile judiciare au ordonat ; 
arestarea mamei vinova- 1 
te.

RAJIV7 GANDHI, pri
mul ministru al Indiei, ța
ră ce deține președinția 
mișcării de nealiniere, și-a 
exprimat preocuparea față 
de continuarea conflictului 
iraniano-irakian — infor
mează agenția INA.

POTRIVIT unor studii ale 
Congresului S.U.A., copiii 
reprezintă astăzi 40 la sută 
din populația săracă a a- 
cestei țări, scrie „The New 
York Times". In aceeași or
dine de idei, ca o nouă 
expresie a discrepanțelor ce 
caracterizează societatea 
americană, se menționează 
că, în raport cu situația 
populației albe din S.U.A., 
copiii negri sînt de două 
ori mai amenințați să moa
ră înainte de a împlini 
vîrsta de un an. De aseme
nea, în rîndul lor se înre
gistrează de trei ori mai 
multe victime ale pauperi- 
tății.

UN AVION „Boieng-747", 
aparținînd Companiei de 
aviație civilă „Japan AIR 
Lines", care făcea curse re
gulate între Tokio și Osa
ka, s-a prăbușit luni, la 30 
minute după decolarea de 
pe aeroportul Haneda din 
Tokio, anunță agențiile de 
presă, citind un comuni
cat oficial. Aparatul, a- 
vînd la bord 524 de per
soane — 509 pasageri și 
15 membri ai echipajului 
— s-a prăbușit într-o zo
nă muntoasă la aproximativ 
120 km nord-vest de To
kio.

MOSCOVA (Agerpres). — 
In Crimeea a fost termina
tă construcția unei centra
le termoelectrice solare cu 
o putere de 5 000 kW, rela
tează agenția TASS. In 
apropiere de orașul Kerci 
se înalță turnul de 89 me
tri pe care este instalat ca
zanul de abur al centralei, 
iar în jur sînt montate 
1 600 de oglinzi care vor 
focaliza razele solare pen
tru încălzirea apei.

BEIJING (Agerpres). — 
Eforturile întreprinse la 
scară națională în R.P. 
Chineză pentru înlocuirea 
petrolului cu cărbunele a'J 
dus la realizarea unor eco
nomii de peste 26 milioane 
tone de combustibili lichizi 
din a doua jumătate a a- 
nului 1981 pînă în prima 
jumătate a acestui an. Du
pă cum relevă agenția Chi
na Nouă, Consiliul de 
Stat al R.P. Chineze a a- 
doptat planul în acest do
meniu, avînd ca principale 
obiective construirea de 
centrale electrice pe bază 
de cărbune și realizarea de 
economii în consum de pe
trol.

LONDRA (Agerpres). — 
O conductă petrolieră, de 
3 650 km lungime, va fi 
construită între țările din 
Golf și 'Africa de vest, re- 
ducînd cu 16 000 km dis
tanța dintre cele două re
giuni și cu o treime prețul 
de cost la transportul țițe
iului.

Conducta, va fi dată în 
folosință în 1990.

VIENA (Agerpres). — 
In anul 1984, au intrat în 
funcțiune în diverse țări 
ale lumii 34 de Centrale e- 
lectrice nucleare noi cu o 
capacitate totală de 31,8 
milioane kW, relatează a- 
genția TASS, citind date 
comunicate de A.I.E.A. In 
felul acesta, capacitatea 
globală a centralelor elec
trice nucleare din întreaga 
lume a ajuns la 220 mili
oane kW, crescînd cu 17 la 
sută față de anul precedent.

NAȚIUNILE UNITE (A- 
gerpres). — Omenirea con
sumă energie primară e- 
chivalînd cu 7,5 miliarde 
tone de petrol, din care 75 
la sută este folosită de 
statele industrializate și 
numai 25 la sută de țările 
în curs de dezvoltare, deși 
proporția în ce privește 
populația este inversă — 
77 la sută trăiește în regi
unile în curs de dezvolta
re, și numai 23 la sută se 
află în zonele industriali
zate ale lumii, serie re
vista O.N.U. „Forum du 
Developpement". Circa 27 
la sută din energia prima
ră este folosită, la scară 
mondială, pentru a produce 
curent electric, dar și în 
acest domeniu decalajul 
este mare : 30 la sută în 
statele industrializate și 
doar 17 la sută în țările 
sărace.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cantemir; Uni
rea: Talisman; Parîngu1: 
Așa bunic, așa nepot.

LONEA : Micul dejun în 
pat.

ANINOASA: Prințesa 
Păun.

VULCAN — Luceafă
rul: Răfuieli personale.

LUPENI — Cultural: 
Nick Carter superdetec- 
tiv.

URICANI: Romeo și
Julieta la sat.

Eventualele 
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mo- 
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Telejurnal.
In întîmpinarea 
lei de 23 August. 
Actualitatea în eco
nomie ;
De pe frontul 
— în cinstea 
sărbători. 
Teatru TV : 
„La porțile 
rinului".
Scenariul 
televiziune de 
Tărchilă, după 
mânui lui Ion 
cea.
Telejurnal.

LOTO 2

muncii 
marii

Seve-

pentru 
Dan
ro-

Gre-

„Numele meu este Hiroshima"
COPENHAGA (Agerpres).

— ...9 august 1985. Poliția 
din orașul danez Viborg 
arestează 69 de militanți ai 
organizațiilor pentru pace 
din mai multe țări vest- 
europene, care participau 
la o „demonstrație a tăce
rii" în apropierea unei 
baze militare, comemorînd, 
astfel, împlinirea a patru 
decenii de la tragediile ce
lor două localități nipone, 

- devenite simbol și avertis
ment pentru întreaga o- 
nicnire. Ministerul danez

al Justiției dă ordin ca 
străinii arestați să fie 
expulzați din țară, inter- 
zicîndu-li-se accesul în 
Danemarca ccl puțin un an. 
Autoritățile poliției proce
dează la interogatorii de 
rutină, care încep, ca pre
tutindeni, cu întrebări a- 
supra identității. Răspun
surile sună invariabil : 
„Numele meu este Hiro
shima. M-am născut la 6 
august 1945, undeva pe a- 
cest Pămînt". „Sînt cetă
țean ar“"acestei planete". 
„Numele meu este Naga

saki. M-am născut la 9 
august 1945...“.

Timp de șase ore, la 
tribunalul Kjellerup, a- 
poi Ia poliție, au fost 
repetate aceste fraze cu
tremurătoare. Arestați i au 
refuzat să-și decline ade
vărata identitate, după 
cum au refuzat să prezinte 
pașapoartele. Agenția As
sociated Press, care rela
tează știrea, relevă impasul 
în care se află autoritățile 
daneze, ordinul de expul
zare ncputînd fi emis de- 
cît precizîndu-se identita

tea persoanei respective. 
Or — menționează sursa 
citată —, mulți dintre par
ticipanții la demonstrație 
— în special cetățeni vest- 
germani — se tem că, dez- 
văluindu-și numele, la în
toarcere vor avea dificul
tăți cu autoritățile națio
nale, urmînd a fi înregis
trați la poliție ca „expul
zați pentru activitate po- 
liti-ă". Or, această „etiche
tă" poate avea consecințe 
dintre cele mai serioase 
pentru existența lor viitoa
re...
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N.R.
dificări
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

Numerele extrase 
tragerea „Loto 2", din 
august 1985 i
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2, 54, 53.

Extragerea
40, 5, 57.

Fond total
590 580 lei.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Rață 
Ion, eliberată de I.R.E. De
va. O declar nulă. (4122)

PIERDUT diplomă cali
ficare sudor pe numele 
Purda Gheorghe, elibera
tă de Preparația Coroești. 
O declar nulă. (4125)

PIERDUT autorizație ge
nerală nr. 1009 pe numele 
Nicolăescu Adrian, elibe
rată de Regionala C.F.R.

Timișoara. O declar nulă. 
(4126)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mano- 
lache Eugen, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(4128)

PIERDUT cățelușă pe- 
kineză (roșcată, bot negru, 
medalion alb, o lăbuță al
bă). Informații telefon 
43115 sau 43445. Găsitoru
lui recompensă. (4123)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de noi prin prezență și flori la încercarea 
grea suferită de pierderea celui care a fost 

Ing. I’ETRU BALANESCU
(4129)

Redacția și administrația; Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane,; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secția
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


