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Pentru încheierea acestui an cu rezultate super oare
Mobilizare de excepție 

în toate colectivele minierei
O lucrare de investiții pentru terminarea căreia se acționează cu toate for

țele ; Preparația Cărbunelui din Livezeni. (Foto: Gh. OLTEANU)

îndemnurile secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, de a 
se acționa pentru creșterea realizărilor eco
nomice și încheierea acestui an cu rezultate 
cit mai bune au fost primite, în colectivele 
din întreaga țară, cu înaltă răspundere 
muncitorească. In fruntea preocupărilor pen
tru valorificarea resurselor interne se situ
ează organizațiile de partid, activ implicate 
în efortul de intensificare a activității pro
ductive, de mobilizare a colectivelor pentru 
ca in perioada care a mai rămas pină la 
finele anului să se asigure ritmuri superioa
re la fiecare loc de muncă.

In mod deosebit, pentru Valea Jiului re
ținem îndatorirea ce revine colectivelor mi
niere de a asigura creșterea extracției la 
cărbunele cocsificabîl și energetic. Vești 
despre abnegația cu care se acționează 
pentru valorificarea superioară a capacită
ților de producție existente aflăm din multe 
colective — întreprinderi, sectoare și brigăzi 
— unde obiectivul prioritar sub semnul că
ruia se inscrie întreaga activitate il consti
tuie depășirea sarcinilor de plan. La minele 
Lonea și Paroșeni, în cadrul multor sectoare 
de la minele Petrila, Bărbăteni, Vulcan, Lu- 
peni și altele, cadrele de mineri, ingineri, 
maiștri și tehnicieni, mecanicii și electrolă- 
cătușii care asigură funcționcrea utilajelor 
desfășoară o muncă susținută pentru a da 
in fiecare zi măsura înaltei angajări și a

contribui cu toate forțele la creșterea pro
ducției fizice. Pe graficul cu realizări de 
seamă se află înscrise numele multor bri
găzi destoinice, cum sînt cele conduse de 
Ștefan Alba, Gavrilă Mesaroș, Grigore Min- 
druț, losif Bucur, Traian Borșa, loan Bud, 
Francisc Fazakaș, Mihai Blaga, Pavel Dediu 
și alții - formații renumite prin omogenita
tea și gradul înalt de pregătire profesiona
lă, prin dăruirea cu care răspund chemării 
patriotice de a extrage din abataje cît mai 
mult cărbune.

Sînt numeroase, însă, locurile de muncă 
ale căror resurse interne nu sînt valorificate 
la nivelul posibilităților și pe măsura condi
țiilor create. In mod obiectiv, arătăm că in 
unități cum sînt cele de la Livezeni, Dîlja, 
Aninoasa, Uricani și chiar la minele care 
obțin rezultate bune se menține încă ridicat 
procentul brigăzilor rămase sub plan. Este 
dovada faptului că nu se acționează cu toa
tă energia pentru eliminarea neajunsurilor 
cu care se confruntă colectivele, nu se in" 
sista zi de zi pentru asigurarea aprovizio
nării ritmice a locurilor de muncă, a asis
tenței tehnice de specialitate, pentru func
ționarea fără stagnări a transportului, pla
sarea optimă a efectivelor și utilizarea inte
grală a forței de muncă și fondului de timp.

(Continuare în pag. a 2-a)

Zile de irnincă rodnică
Cărbune mai mult pentru cocserii și termocentrale

In aceste zile cînd în
tregul nostru popor a săr
bătorit 41 de ani de la vic
toria revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperi- 
alistă, minerii Văii Jiului 
s-au aflat la datorie, cin
stind prin fapte demne de 
muncă marea sărbătoare.

Au fost zile de muncă, 
zile în care s-au depus e- 
forturi susținute pentru a 
încheia la timp reviziile și

reparațiile planificate sau 
lucrările de mare anvergu
ră cum au fost schimba
rea fluxului de transport 
la I.M. Dîlja.

Pe lingă aceste revizii și 
reparații executate, fie
care colectiv de mineri din 
Valea Jiului a extras mii 
de tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic care 
a fost livrat cocseriilor 
și termocentralelor.

• DUMINICĂ', 25 AUGUST AU FOST ÎNCHE
IATE LUCRĂRILE DE REVIZII SI REPARAȚII, ȘI 
TOTODATĂ, DIN BAZINUL NOSTRU CARBONI
FER AU FOST EXTRASE 26 000 TONE DE CĂR
BUNE.

• In mod remarcabil au 
muncit, în această zi, mi
nerii de ia Lonea care au

mai adăugat la cele 10 000 
tone extrase suplimentar 
de la începutul anului în

că 3 048 tone de cărbune.
• Peste 2 400 tone de 

cărbune au plecat spre coc- 
seriile țării și din Cariera 
Cîmpu lui Neag.

• Terminînd lucrările de 
revizii și reparații, mine
rii de la Bărbăteni au 
extras suplimentar sarci
nilor de plan 808 tone de 
cărbune. De remarcat că 
toate sectoarele de produc
ție au contribuit la extra
gerea producției supli
mentare.

• Cele două colective de 
mineri ale orașului Vulcan 
au extras în această zi, 
împreună, peste 7 000 tone

Constructorii 
de mașini 
la datorie

La I.U.M. Petroșani, 
ziua de 23 August a 
fost consacrată muncii. 
O activitate febrilă s-a 

desfășurat ' 
de bază ale 
derii. 
țel, susținerile 
zate, M.A.P., 
Mecanicul șef 
rat asistența 
pentru utilajele 
funcțiune, lucrîndu-se în 
schimburi. De altfel în 
zilele de 23, 24, 25 au
gust s-au executat o 
serie de revizii și repa
rații la mașinile-unelte 
și instalațiile din do
tare. Amintim între 
acestea: revizuirea sta
țiilor de 6/04 kV, exe
cutate de formația sing. 
Romulus Vochescu, spă
larea bazinului 
industrială și a 
telor de aer 
mat (formația 
să de maistrul 
Vladislav), 
instalațiilor de 
din turnătoria de 
din hala monobloc 
forjă (echipele de elec
tricieni concluse de Li- 
viu Bodea, Petru Duțâ, 
lăcătușii conduși de Dio- 
nisie Halasz. sub coor
donarea inginerului Ca
ro] Vereș), verificarea și 
întreținerea utilajelor 
în sectorul cald (exe-

în secțiile
1 întreprin- 

Turnătoria de o- 
mecani- 

Forja și 
au asigu- 

tehnică 
în

de apă 
conduc- 
comprl- 
condu- 

Dorel 
revizuirea 

ridicat 
oțel, 

și

(Cont. îp pag. a 2-a)

Un brigadier destoinic al minei Lupeni : Mihai Blaga înconjurat de ortaci.
Foto : Șt. NEMECSEK

Cît mai multe materiale refolosibile,
din demolări !

de cărbune, 
astfel preliminarul 
fiecare cu cîte 
de tone. De 
s-au remarcat 
toarelor II, IV 
de la Paroșeni 
frontaliști conduse 
Constantin Ciobănoiu, Va- 
sile Cojocaru, Francisc Fa- 
zakas, Mihai Șchiopu și 
Nicolae Andrașic, forma
ții care prin folosirea cu e- 
ficiență sporită a utilaje
lor moderne, se situează în 
mod constant in fruntea 
întrecerii pentru mai mult 
cărbune.

depășindu-și 
zilei, 

aproape 200 
la Vulcan 
minerii sec- 
și VII, iar 
brigăzile de 

de

• Și celelalte colective 
de mineri din Valea Jiu
lui au încheiat lucrările 
de revizii și reparații pla
nificate, pregătind totoda
tă producția zilelor urmă
toare.

In localitățile munici - 
piului Petroșani se demo
lează mult, pentru că se 
construiește mult. Proble
ma, la ordinea zilei, între 
atîtea altele, este și cil de 
mult se recuperează din 
aceste demolări. Dispozi
țiile legale, în această 
privință sînt clare ; trebu
ie să se refolosească ce] 

.puțin 30 la sută din valoa
rea clădirii demolate. ” 
respectată această 
porție ? Este ea mai 
re sau mai mică ?
amîna răspunsurile, 
după o scurtă radiografi

Este 
pro- 
ma- 

Vom 
pînă

IN PAGINA A 3-A

Sport • Sport • Sport

pe unul dintre 
mari „șantiere 

din

cele 
de

ere 
mai 
demolări" din Petroșani. 
Pentru că acolo se află, de 
fapt, aceste răspunsuri.

„Șantierul" este, în pre
zent, cel situat pe strada

RAID-ANCHETÂ,
IN PETROȘANI

dr. Petru Groza, unde i- 
mobilele 25, 27 și 29 tre
buie să facă loc amplasa
mentului noilor blocuri. 
Arată, bineînțeles, ca un 
șantier. La sosirea noas
tră (sîntem împreună cu 
tovarășul Ion Răucă, șeful 
secției de prestări con
strucții a E.G.C.B. Petro
șani), tocmai se stivuiesc 
materiale rămase din de
molare. Ne aflăm deci în 
„plin obiect" al investiga
ției noastre. Șeful forma
ției, Nicu Mihăilă, ne face

un scurt bilanț : din a- 
cestc imobile au fost re
cuperate 2500 de țigle, 
7000 de cărămizi, patru 
metri cubi de cherestea 
(grizi și seînduri), șapte 
uși, nouă ferestre, trei so
be de teracotă. O parte 
din aceste materiale au 
fost vîndute populației, o 
alta se află în magazia 
întreprinderii, pentru a 
fi folosite la reparațiile 
curente ale clădirilor.

Este mult, este puțin 
cît s-a recuperat pe a- 
cest șantier ? In orice caz, 
este sub 30 la sută, atit 
cît cer (cifră minimă), re
glementările în vigoare. 
De ce ? Ne întrebăm și îl 
întrebăm pe specialistul 
„mai în problemă", tova
rășul Ion Răucă. Iată mo-

C. T. DIACONU”

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragoste pentru 
rodul pămintuiui

O „uzină vie", așa mi 
s-au părut serele și salarii
le I.A.C.C.VJ. din Lupeni 
atunci cînd le-am vizitat. 
Și tot aici i-am cunoscut 
pe inginerul Ion Ștefan și 
pe soția acestuia, tehnici
anul Maria Ștefan, oameni 
care știu să pună în fieca
re răsad o picătură din dra
gostea lor pentru rodul pă- 
mîntului. Un hectar de sere 
și două solarii — iată su
prafața de pe care se re
coltează anual multe tone 
de legume destinate pregă
tirii hranei minerilor. Și su
prafața se va mări.

De aici legumele pleacă 
spre toate cantinele mine
rilor din Valea Jiului. In zi-

ua în care i-am vizitat, co- . 
lectivul de oameni ai mun- 1 
cii conclus de inginerul Ște- 4 
fan trecuse deja la pune- ( 
rea răsadurilor pentru cea ’ 
de-a doua recoltă. |

„Oameni excepționali — | 
vorbea despre ei secretarul ț 
comitetului de partid din I 
întreprindere — oameni ca- ? 
re știu să fie mereu acolo 1 
unde este nevoie". Dealtfel 
I.A.C.C.VJ. este una 
întreprinderile create 
timii ani expresie a 
nețărmurite pe care 
dul și statul nostru, 
nai secretarul general al 
partidului, o acordă îmbu
nătățirii continue a condi
țiilor de muncă și viață ale 
minerilor.

dintre 
în ul- 
grijii 
parti- 

perso-

H. ALEXANDRESCU
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Din scrisorile sosite la redacție

Gustul dulce al... verii. Gh. OLTEANU

Cît mai multe materiale refolosibile!
(Urmare din pag I)

în consecință, noul an 
invățămînt să încea- 
in condiții optime.
Petru BREBEN, 

Paroșeni

Uri- 
în 

' Și 
în- 
cu

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

Uricaniul în ascensiunea 
înfrumusețării urbanistice

Noile blocuri de locu
ințe, tot mai multe și 
mai frumoase, construite 
in Uricani iu schimbat 
radical înfățișarea orașu
lui. Odată cu noile con
strucții au fost conturate 
noi străzi, amenajate în
tinse zone verzi, care con
feră tinerei așezări mi
nerești de la poalele Re
tezatului un aspect urba
nistic modern, tot mai 
plăcut.

In curînd în Uricani 
vor fi date în folosință 
noi spații comerciale și 
în continuare create al
tele și altele tot mai mo
derne, în acest context 
înscriindu-se magazinul 
universal prevăzut a se 
construi în cadrul noii e- 
tape de dezvoltare a 
orașului.

La intrarea în orașul 
Uricani a fost recent a- 
menajat un frumos parc. 
Noua și utila amenaja-

re edilitară atrage aten
ția fiecărui turist sau 
om al muncii care vizi
tează orașul, fiind dotat 
cu bănci, pomi ornamen
tali și spații verzi, 
aceasta nu e totul ; 
prezent se lucrează 
nalizarea unei noi 
ții A.U.T.L., unde

Iar 
în 

la fi- 
sta- 

auto- 
buzele și alte mijloace de 
transport vor avea un 
loc corespunzător de par
care și nu vor mai stațio
na, ca pină acum, înșira
te pe străzile orașului.

Deși s-au construit mul
te, deși s-a îmbogățit cu 
noi dotări edilitare și U- 
tilități urbanistice, 
can iul este un oraș 
continuă dezvoltare 
împlinire pe planul 
frumusețării, în pas 
cerințele vieții noastre 
luminoase de azi.

Reparații în 
școală

Școala generală nr.
Vulcan — Paroșeni a be
neficiat de fonduri specia
le, în valoare de 250 000 lei, 
pentru reparații capita
le. Astfel, pe lingă lucră
rile de zugrăveli, vopsi- 
torie, reparații tîmplărie, 
au fost refăcute instala
țiile de iluminat, apă 
canalizare.

Beneficiind 
praveghere 
din partea 
loan Avasiloaie, de

Vulcan,

de o 
permanentă 

maistrului 
la 

E.G.C.L. Vulcan, lucră
rile au demarat la timp, 
decurgînd în ritm sus
ținut, astfel că acum ele 
sînt realizate in propor
ție de 60 la sută. Se asi
gură toate premisele ca 
lucrările de reparații ca
pitale să fie finalizate la 
termen în localul școlii, 
iar 
de 
pă

Mobilizare de 
excepție 

(Urmare din pag. D

Eliminarea acestor neajun
suri și ridicarea activității fie
cărei brigăzi la nivelul pla
nului trebuie să facă, in or
ganizațiile de partid, și la 
nivelul conducerii sectoarelor 
obiectul unor acțiuni politice 
susținute, de mobilizare și 
valorificare superioară a for
țelor existente.

In perioada scurtă care a 
mai rămas din acest an se 
cer intensificate preocupările 
ți pentru buna pregătire a 
producției din 1986, primul 
an al cincinalului următor. 
Garanția preluării integrale a 
sarcinilor de plan incâ din 
prima lună a anului care ur
mează o asigură numai în
scrierea de pe acum a reali
zărilor la cote superioare, 
ta nivelul sarcinilor de ma
re răspundere ce revin Văii 
Jiului din hotărîrile Con
gresului al Xlll-lea al parti
dului.

Pentru noul an de 
invățămînt superior 

minier
La Institutul de 

din Petroșani 
înscrierile candidaților 
noul concurs de 
în învățămîntul 
minier, organizat 
se ocupa locurile 
libere în urma concursului 
din luna iulie. înscrierile 
se vor încheia în 28 au
gust. Probele concursului 
de admitere se vor desfă
șura în zilele de 1, 2 și 3 
septembrie.

Odată cu această acți
une, la Institutul de Mine 
sînt în curs de desfășura
re un ansamblu de pregă
tiri (in atelierul de micro- 
producție, în laboratoare și 
cămine studențești) desti
nate deschiderii în 
mai bune condiții a 
lui an 
versjtar. (T.S.)

Mine 
au început 

la 
admitere 
superior 
pentru a 

rămase

cele 
nou- 

de invățămînt uni-

am a- 
și din 
de o-

Mineri la odihnă în străinătate
De la Consiliul municipal al sindicatelor 

flat că 18 familii de mineri din Valea Jiului 
județul Hunedoara își vor petrece concediul 
dihnă în Republica Populară Polonă, în cunoscuta
stațiune montană Zakopane. De fapt, în luna august, 
pe litoralul românesc și-au petrecut concediul 18 
familii de mineri polonezi. Este un minunat prilej 
de a cunoaște realitățile și împlinirile socialiste din 
țările prietene. Programul : 2—17 septembrie, la 
Varșovia, Katowice, Auschwitz. (M.B.)

tivările: uneori, docu
mentația cu materialele ce 
se află încorporate în 
imobile, și care sînt recu
perabile, nu corespunde 
realității din teren. Un 
caz. chiar și aici, în preaj
mă — în deviz se speci
fică, la un imobil, că ar 
fi construit din cărămidă 
arsă, pe cînd, în realitate

(Urmare din pag 1)

cutate de echipele condu
se de Ion Divriceanu, Ma
rin Preda și maistrul Nico
lae Carașca). O deosebită 
atenție li s-a acordat lu
crărilor la utilajele de ma
re complexitate efectuate 
de echipele con
duse de Samoilă Gabor, 
Ion Ebner, Nicolae Catri- 
na, Ion Tăna- 
se, sub coor
donarea mai
strului Eugen 
Geiger. De ase
menea, • sing. 
Ion Avrămescu 
Mihai Telegredean cu 
chipa condusă de luliu 
Pop au verificat utilajele 
din hala de hidraulică mi
nieră, iar rebobinarea mo
toarelor urgente au asigu
rat-o sing. Cornel Popa 
cu bobinatoarele Stela Pa
tra, Eugenia Ghiră, Elena 
Gruia, Lenuța Burcuță, 
Rozalia Nechiforel. La da
torie s-au aflat și munci
torii care au avut sarcina 
de a confecționa piesele ne
cesare montării la utilaje. 
Aceste piese au fost con
fecționate de strungarii și 
frezorii Andrei Orban, Ion 
Butulescu, Dumitru Poe- 
naru. Aurelia Pop. Gabri
ela Deneș, Mircea Filip, 
Sorin Vîrlop, Sofia Tudo- 
rașcu, conduși de maistrul 
specialist Ion Gălățan. 
fost zile rodnice.

IN SPRIJINUL 
MINERILOR DE LA 
VALEA DE BRAZI

Pentru a se asigura secu
ritatea în funcționare a 
mașinii de extracție de la

noua mină Valea de Brazi, 
a fost necesară demontarea 
și revizuirea sistemului de 
frînare. Această operațiu
ne a fost executată de me
seriașii minei, 
demontate toate 
biele sistemului 
acestea au fost
te la I.U.M. Petroșani pen
tru intervențiile necesare

dar, odată 
subansam- 
de frînare, 
transporta-

Constructorii de mașini»

și maistrul
e-

Au

ȘANTIERLLE TINE-
I’ RUTULUI. De ieri, pe

șantierele tinerelului din 
Valea Jiului'au început 

I activitatea elevii din se
ria a IV-a. Peste 500 de 
tineri din licee muncesc 
alături de constructori pe 

I șantierele A.C.M. în Pe-I troșani, Vulcan și Lupeni,I la amenajarea bazelor

și de agrement
Și 
iu 

elevii 
generale și li- 

pregăti- 
cabi-

sportive 
din Petrila, Lupeni
Petroșani. împreuna 
cadrele didactice, 
din școlile 
cee au încppUl 
iile (amenajarea 
netelor și laboratoarelor) 
în vederea apropiatului

' nou an școlar.
SPECTACOL. Teatrul 

muzical din Brașov pre
zintă astăzi, de la ora 19, 
pe scena Casei de cultu
ră din Petroșani, opereta 
'Mani’zelle NitouClie" de 
F. Herve.

ȘCOLARĂ. In raioa-

Cerce-
Eugen

înlocuirii unor piese uza
te, corectări etc. S-a lucrat 
în trei schimburi, chiar în 
schimburi prelungite de 
către alezatoni Ion Bianga, 
Roland Vereș, Petru Petea, 
Zoltan Hegheduș, Nicolae 
Balănescu, Tudor 
laru. Specialistul
Veg s-a deplasat la Valea 
de Brazi pentru a lua co
tele la piesele ce le-a e- 
xecutat pe strungul CARU
SEL, împreună cu fiul său 
Mihai Veg.

Mașinile de așvhiat au 
avut mult de lucru, strun
garii Eugen Aradi, Dumi
tru Luca, Francisc Mezei 
muncind patru schimburi, 
pină la terminarea bolțu- 
rilor de fixare a articula
țiilor. La rindul lor frezo
rii Mihai Laurențiu, Gheor
ghe Rădoi, Constantin Dra- 
gomir, Florin Georgescu, 
Gheorghe 
chedon au 
strădanii 
rind canale 
bolțuri.

Florin
Molnar, Ion Ma- 

depus intense 
trezind și gău- 
le de ungere la 

Trasatorul Ladi-

nele specializate ale .ma
gazinelor din Petroșani 
au lost puse în vînzare 
rechizite școlare în va
loare de peste 3,5 milioa
ne lei. O cifră care 
doamnă le 
din 
mai 
va

PROGRAM
TIC.
orchestra de muzică 
Iară „Parîngul" din 
troșani va susține 
program artistic ia 
nul de ncfamiliști 
I M. Livezeni.

în- 
cumpărături 

timp, pentru că nu 
este mult pină cînd 

suna clopoțelul. (S.B.)
ARTIS-

Mîine, de la ora 18, 
popy-

Pe- 
un 

cămi

slau Kiss a lucrat 3 schim
buri la trasarea pieselor 
care s-au executat pentru 
Valea de Brazi, iar lăcătu
șii Pavel Alicu, Ion Bo
boc, Petru Jitea, Grigore 
Popescu, Abel Bîrlea au a- 
samblat piesele confecțio
nate.

Coordonator al acestei 
ample lucrări a fost mai
strul principal Ion Almă- 

șan, iar îm
preună cu șe
ful de atelier 
Alexandru 
Demeter, mai
strul Nicolae 

Andrei Ungur, 
sing. Mi-

Gaamănu,
Nicolae Lazăr, 
ron Lupulescu, au asigurat 
asistența tehnică necesa
ră pe perioada executării 
lucrărilor. A fost prezent 
tot timpul în uzină, acor- 
dînd îndrumările tehnice 
necesare inginerul, proiec
tantul Alexandru Macavei. 
Mecanicul șef al uzinei a 
asigurat asistența tehnică 
la utilaje prin electricie
nii Samoilă Gabor, Pavel 
Toth, Liviu Bodea. Gheor
ghe Neacșu, Tiberiu Re- 
chiteanu. Constantin Ena- 
che, Gabriel Ciocîrlan, 
Gheorghe Mateuță, Marcel 
Cris‘ea, Alexandru lrimeș. 
prin lăcătușii Nicolae Ca- 
trina, Mihai Rebendici, 
loan Elner, Ernest Ferentz, 
Tudor Sas. Mircea Toma. 
Ion Muntean u, Dan Be- 
cuș. Executînd lucrarea 
prompt 
tehnici 
torii de 
I.U.M.P.
sprijin minerilor de la Va
lea de Brazi. (VVihelm LO- 
JADI, corespondent)

și la 
ceruți, 
mașini 
aU dat

la 
real

ȘCOALA' 
de artă 
început 
un nou 
Pină la 
vor primi 
cursuri organizate 
tru instructori i 
(brigăzi, regie, 
etc) și instrumentiști (chi
tară, acordeon, vioară etc).

POPULARA 
din Petroșani a 
înscrierile pentru 
an de pregătire. 
15 septembrie se 

înscrieri la
> pen- 
artistici 
dansuri

l

este vorba de piatră. A- 
poi, multe dintre aceste 
materiale (grinzi, cheres
tea) sînt atît de degrada
te, îneît nu mai pot fi re- 
folosite. Obiectele sanita
re, considerate în bUnă 
stare, sînt în realitate cră
pate în număr destul do 
mare, deci inutilizabile. 
Sîntem de acord cu inter
locutorul, pentru că aceas
ta este situația din teren. 
Și totuși... La o privire 
mai atentă, se poate 
dea, chiar și de către 
nespeeialist, că multe 
materialele utilizabile
degradate chiar în cursul 
operațiunii de demolare.

Echipele nu lucrează cu 
grijă întotdeauna. Adese
ori documentațiile pen
tru demolări vin cu întîr- 
ziere, așa că lucrările sînt 
puse sub semnul urgen
ței, in „lupta cu timpul** 
desigur că preocuparea 
pentru recuperare trece 
pe un plan secundar, iar 
activitatea de demolare, 
nu este întotdeauna 
natură să stimuleze 
pentru reutilizarea 
rialelor relolosibile. 
ții ? După părerea 
tră este necesară o
atentă și mai exigentă în
drumare din partea con
ducătorilor de formații de 
la demolări. O mai insis
tentă preocupare din par
tea serviciului de profil 
al Întreprinderii de gos-

ve- 
un 

din 
sînt

de 
grija 

mate- 
Solu- 
noas- 

mai

CITADINE

podărie comunală și loca- 
tivă pentru a obține 
termen util, de la 
superior, G.I.G.C.L. 
documentația de 
re, ar înlătura și 
pricină. Al treilea 
plata echipelor de 
re se face în acord 
bal. Dar indicatorul prin
cipal este doar timpul in 
care se efectuează oj ■ ra
țiunea. Oare nu este lo
gic și nu ar fi stimul.itor 
ca să fie luat în conside
rare și un al doilea indi
cator — valoarea materia
lelor recuperate de către 
respectiva echipă ? Este o 
întrebare și, implicit, o 
propunere la care sugciăm 
conducerii I.G.C.L. Petro
șani să mediteze.

In concluzie : se face 
încă prea puțin pentru re
cuperarea materialelor 
refolosibile din imobilele 
care se demolează. Dinco
lo de orice considerații, 
cifrele o arată: în 
Petroșani, din cele 
mobile demolate în 
an, s-au recuperat 
riale în valoare de 
97 de mii de lei, adică 
tre 10 și 15 la sută, 
mai puțin de jumătate 
cît prevede minima Im i- 
lă. Deci diminuată, la 
jumătate, posibilitatea pe 
care o are întreprinderea 
de a-și asigura materiale
le necesare activității de 
reparații la fondul locativ.

I

in 
forul 
Deva, 

demola- 
această 
aspcctî 

demola- 
glo-

ofasul
18 ’ i- 
acest 

mate-
doar 

în-
Doci 

de-

j

Rubrică realizată de 
T. SPĂTARU

O stradă, o stație de autobuz 
și dovezi ale neglijenței...

Stațiile de autobuz sînt printre cele mai aglo
merate locuri din oraș. Oamenii vin, pleacă, unii 
la muncă, alții spre casă. In stația dc lingă piața o- 
rașului Petroșani această succesiune neîntreruptă la 
ore tîrzii in noapte este, poate, mai vie ca oriunde. 
Aici se întîlnesc autobuzele care merg spre Petrila 
și Lonea cu cele care duc spre cartierul Aeroport — 
Petroșani și spre orașele Vulcan. Lupeni, Uricani 
sau comuna An incasa, aici vin calatorii, mulți d in 
alte zone ale țârii.

înțelegem că stația este într-o stare de provizo
rat, dar un minim dc grijă pentru funcționalitatea și 
aspectul ei n-ar strica. Chiar în locul unde opresc 
autobuzele ce merg spre Aeroport riști să nimerești 
într-o groapă. Pericolul de accidente pentru călători, 
dar și posibilitatea de avariere a mașinilor sînt evi
dente. Este vorba de o gură de canalizare fără ca
pac cum avem multe in oraș, și despre care s-a mai 
scris, dar nu a citit cine ar trebui să citească.

Pentru a completa 
tă, pe tronsonul dintre 
rată sub orice critică, 
iar atunci cînd plouă, 
circulată. Pe aici trec 
autobuze, autoturisme, 
cestui tronson dc stradă o cît de mică atenție ? Doar 
sîntem în plin centrul orașului !

Punem această întrebare deoarece pe aceeași 
stradă, în mijlocul trotuarului unde este și accesul 
spre incinta blocului 5 — o dovada crasă de negli
jență față de pietonii mici și mari care trec la 
fiecare oră — ne putem întîlni cu o altă groapa, 
tot o gură de canal și aceasta de cîteva săptămîni !

peisajul, strada Vasile Roai- 
piață și Casa de cultură, a- 
AbUndă denivelările, praful, 
bălțile. Este strada cea mai 
toate autovehiculele grele, 

Oare nu se poate acorda a-

3

i

1
i
I 
i 1
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DOUA PUNCT E
AURUL BRAD — JIUL 

PETROȘANI 0—1 (0—0). 
Meciul de la Brad dintre 
divizionarele B, Aurul din 
localitate și Jiul Petroșani, 
urmărit de cîteva mii de 
spectatori, printre care un 
grup numeros de suporteri 
ai echipei din Vale, nu a 
oferit un spectacol fotbalis
tic pe măsura valorii jucă
torilor din cele două echi
pe, mulți dintre ei foști di
vizionari

A fost un joc liniștit, în 
care au lipsit fazele fier
binți de poartă care să ri
dice tribunele în picioare. 
Lovitura de începere apar
ține Jiului care în min. 4 
inițiază prima acțiune la 
poarta lui Rus. Mulțescu, 
cu o pasă în diagonală îl 
găsește liber pe dreapta pe 
Pachițeanu, cursă a aces
tuia, centrare și corner 
rămas nefructificat. In min. 
10, la un atac prelungit al 
Jiului, mingea iese 
în apropierea liniei 
corner, execută 
lung, în careul de 
mingea este respinsă de un 
apărător de la Aurul în 
picioarele lui Băluță care 
șutează de la 15 m, mili-

metric pe lingă transver
sala din stingă lui Rus. 
Aurul are prima și cea 
mai mare ocazie a reprizei 
în min. 12 cînd la o gre
șeală de arbitraj (Neagu a 
faultat, arbitrul a fluierat 
întreruperea jocului. dar 
jocul a continuat), Petri- 
șor scapă singur, este a-

PREȚIOASE
17 m cu un șut anemic 
peste poarta iui Rus. La 
numai două minute de la 
această fază, Sabău întoar
ce ambii fundași centrali 
ai Jiului și din 20 m șu
tează puternic pe jos, To
ma este făcut „mat", dar 
mingea trece milimetric 
pe lingă stîlpul din stîn-

A.

în aut 
de 

Stana, 
16 m,

FOTBAL, DIVIZIA B

Bine, dar mai e loc...

scurt 
pen- 
care 

aș- 
Jiului.

juns în '6 m de Buzduga 
care împinge ușor mingea 
în corner.

Repriza a doua începe în 
nota de dominare a echi
pei locale care după două 

ocazia de a 
fundașul stîn- 

care 
plasa 
porții

minute are 
înscrie prin 
ga, Cosțar, 
puternic în 
din dreapta 
ma. Aproximativ 
fază se petrece în 
cînd Micu 
aceasta în 
din stingă 
la Jiul.

Combinația dintre Pachi
țeanu, Mulțescu, Băluță și 
Popescu (din min. 46 l-a înlo
cuit pe V. Popa), petrecu
tă în min. 63 se încheie la

șutează 
laterală
lui To- 
aceeâși 
min. 60, 

trage, de data 
plasa laterală 
portarului de

ga porții. O bună ocazie 
are și Lăsconi în min. 68 
cînd este angajat printre 
1 undașii centrali de Dosan 
unde, singur cu portarul, se 
bîlbîie și trage pe lingă.

înlocuirea lui Pachițea- 
nu din min. 70 cu Sălă- 
gean aduce o limpezire a 
tacticii de joc, astfel Sze- 
kely în minutele următoa
re are două ocazii cînd 
trage puternic, dar contră 
și corner. Tot el din cen
trarea 
capul 
ta al 
obligă
binsonadă.

In min.
te prin șpagat în extremis 
mingea șutată puternic,

lui Băluță reia cu 
în colțul din dreap- 
lui
la

Rus pe care îl 
o frumoasă ro-

73 Toma scoa-

pe jos, de Almășan după 
. ce Ilcu a driblat toată a- 

părarea Jiului pe partea 
stingă, și a centrat ușor 
înapoi. In min. 83 Sălă- 
gean supărat pe coechipie
ri ia o minge pe cont pro
priu, slalomează printre 
apărătorii localnici și din 
6 m, lateral stingă, șutea
ză pe jos în colțul 
al porții lui Rus, 1—0 
tru Jiul. O victorie 
aduce bucuria mult 
teptată în tabăra
Pînă la sfirșitul meciului 
la nici una dintre porți nu 
se mai întîmplă nimic, jo
cul desfășurîndu-se mai 
mult în terenul echipei 
Jiul. O victorie care putea 
fi mai concludentă dacă 
starea de nervozitate de 
pe margine nu ar fi fost 
transmisă pe teren și jucă
torilor tocmai în momen
tele cînd aveau nevoie de 
încurajare și invitații la 
calm. Oricum, totul e bine, 
cînd se termină cu bine.

JIUL : Toma — V. Popa 
(B. Popescu), Neagu, Buz- 
duga. Stana — Băluță, 
Szekely, Mulțescu, Dosan 
— Pachițeanu (Sălăgean), 
Lăsconi.

Gh. SPINU

Șanse pentru oaspeți, ghinion pentru gazde CUPA „23 AUGUST"

„MINERUL" LUPENI - „MECANICA" O- 
RaȘTIE 1-1 (0—1). Trist, foarte trist pentru 
minunății suporteri ai echipei din Lupeni I Să 
pierzi, pentru a doua oară in doar trei etape, 
puncte pe terenul propriu nu e deloc plăcut. 
Este adevărat, ciudățenii „ciudate" bîntuie 
seriile diviziei B, dar „Minerul" Lupeni ne o- 
bișnuise cu un alt stil, cu o altă manieră, 
mai personală, de a aborda problemele com
plicate ale fotbalului.

S-a meat în compania proaspetei promo
vate, „Mecanica" Orăștie, o echipă fără ve
dete și pretenții, iar formația din Lupeni 
beneficiază de aportul a 7—8 jucători care 
au călcat și gazoane de divizia A. Și rezul
tatul ?

Deși „Mecanica" a avut o 
tură" la poarta lui Grigore, 
ceasta s-a transformat in gol. 
pediată de Cistian a luat o
dată și, spre stupefacția tuturor, s-a oprit in 
plasa echipei din Lupeni : 0—1.

După pauză, semnalăm trei „bare" ale gaz
delor și ratări incredibile, „semnate" Stoi-

singură ,,aven
in min. 21, a- 
O centrare ex- 
traiectorie ciu-

nescu, Mușat, Nichimiș, toți foști divizionari 
A. Egalitatea a survenit in min. 60, cînd „no
rocosul" portar Horvath (care a avut șanse 
cu carul, chiar și cînd i-a căzut, pur și simplu, 
mingea în cap, dar r;u s-a dus în gol), a 
greșit : 1-1; In felul acesta a reușit „Mine
rul" Lupeni să egaleze, după ce timp de o 
treime din partidă a fost condusă. Dăm cre
zare antrenorului Petre Libardi că șansa n-a 
fost de partea elevilor săi dar ii reproducem 
cuvintele : „De alergat, i-am alergat, de pus 
în teren, i-am pus. Este vorba de lipsă de 
concentrare, de lipsă de responsabilitate în 
fazele decisive. Duminică a lipsit „capul lim
pede", omul de concepție. De aceea, mă de
clar total nemulțumit de evoluția, uneori pe
nibilă a fotbaliștilor cu pretenții, care au co
chetat cu gazoanele primei divizii".

Și noi, la fel, mai ales că duminică, „Mi
nerul" Lupeni are meci la „Aurul" Brad, care 
deja a pierdut trei puncte pe teren propriu...

In cinstea marii sărbă
tori, aniversarea a 41 de 
ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperi- 
alistă, Comitetul Munici
pal și comitetele orășe
nești ale U.T.C. au orga
nizat în întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului în
treceri de fotbal, dotate cu 
„Cupa 23 August".

MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — „UNIREA" 
TOMNATIC 2—0 (2—0).
Sînt în divizia C, seria a 
Vlll-a, echipe mai puțin 
cunoscute, dar formații cu 
mari ambiții. Una dintre 
acestea este „Unirea" Tom
natic, echipă veche, care a 
evoluat și în divizia B, o 
formație de .contraatac, 
care dispune de două vîr- 
furi de atac tehnice, rapi
de. Din punctul de vedere 
al acestor considerente a 
fost abordat meciul de că
tre elevii profesorului An
ton Coșoreanu.

In prima repriză, iniția
tiva a aparținut în exclu
sivitate gazdelor, care 
dominat net. Oaspeții 
avut 2—3 acțiuni,
semnificative. In 
unei „cascade" de 
care s-au consumat 
mai puțin de un sfert 
oră, ratate ' ~
Ijak, în min. 30, la un cor
ner, Frățilă a preluat scurt 
din careu și tabela de mar
caj a înregistrat prima 
schimbare de scor : 1—0.
Al doilea gol a fost înscris 
de Barbu. Un gol frumos, 
precedat de o pătrundere 
pe partea dreaptă și de un 
șut cu exteriorul. Balo
nul a luat o traiectorie in
teresantă, sub bară, și... 
2—0.

In cea de-a doua parte a 
jocului, oaspeții au inițiat 
două contraatacuri, 
fondul dominării 
natei" din Vulcan, 
liștii 
însă 
țiat" 
Ijak, 
la 19 ani, dovedește cali-

M. BUJOR

Un meci

au 
au 

ne
urma

ocazii, 
în 
de 

de Topor și

pe 
„combi- 

Fotba- 
ratează 

.eviden-
din Vulcan
mult. S-a „i

(la ratări) tînărul 
un jucător care, doar

drept pentru 
fost „distribuit"

Trebu- 
că

tați certe, 
care a și 
în toate meciurile, 
ie însă să înțeleagă 
echipa are mai multă ne
voie de el, să dovedească 
mai mult curaj, aplomb, 
mai multă personalitate. 
Pentru că, e verificat, știe 
fotbal și poate mai mult ! 
In dorința de a intensifica 
dominarea, Minerul-Știin- 
ța Vulcan a uitat se pare, 
de jocul organizat, de 
„lecția" predată la antre
namente, năspustindu-se 
asupra adversarilor. Dar, 
cum graba strică treaba.,.

In min. 80, la un fault 
săvîrșit asupra lui Balaj, 
jucătorul din Vulcan a ri
postat neregulamentar, lo- 
vindu-și adversarul. Pen
tru această infracțiune a 
fost eliminat de pe teren.

Din discuția 
antrenorul 
din Vulcan, i 
Coșoreanu, dintre 

remarcat în ' mo- 
bune de atac, cînd 
în viteză, cu pă- 

spectaculoase, 
Ciorîia, Ene, Ijak, 
victoria e victo-

purtată cu 
.combinatei" 
rof. Anton 

elevii
săi s-au 
mentele 
se juca 
trunderi 
Frățilă. 
Oricum, 
rie, două puncte sînt punc
te. Urmează un greu, tot 
acasă cu „Unirea" Sînico- 
laul Mare, o echipă care 
cuprinde în lot mulți foș
ti divizionari A, 
nenți 
nica" 
re se 
Va fi 
bil...
echipă condusă de P. Ște
fan (Craiova).

compo- 
ai formației ..Politeh- 
Timișoara, dintre ca- 
remarcă Păltinișan. 
greu, dar nu imposi- 

A arbitrat corect o

M. BUJORESCU

sub valoarea jucătorilor

Olimpia Satu Mare — Armătura Zalău 5—1, 
Înfrățirea Oradea — C.I.L. Sighet 1—0, C.F.R. Timi
șoara — Strungul Arad 2—1, Minerul Lupeni — 
Mecanica Orăștie 1—1, Gloria Bistrița — Minerul 
Cavnic 3—1, Aurul Brad — Jiul 0—1, F.C.M. U.T.A. 
— F.C. Maramureș 0—1, Unirea Alba lulia — Mu
reșul Deva 2—0, C.S.M. Reșița — Metalul Bocșa 4—1.
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1 1
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Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Maramureș
C.S.M. Reșița

1.
2.
3
4
5. C.F.R. Timișoara

JIUL PETROȘANI
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5
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4
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3
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1
1
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1—4
4—9

2

1
1

2
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4—9
0—2
2—8

2

2

1

septembrie):ETAPA VIITOARE (1
— Gloria Bistrița, Minerul Cavnic — Unirea Al- 
lulia, C.I.L. Sighet — C.S.M. Reșița, Strungul

șa 
ba
Arad — Olimpia Satu Mare, Aurul Brad Minerul 
Lupeni Armătura Zalău — F.C.M. U.T.A., Mureșul 
Deva — Jiul Petroșani, F.C.M. Maramureș — Înfră
țirea Oradea, Mecanica Orăștie — C.F.R. Timișoara.

In zilele de 23, 24 
25 august pe Cheile 
Crăciunești s-a desfă
șurat cupa „Munții auri
feri" la alpinism în or
ganizarea Asociației 
sportive „Sănătatea" De
va. La întrecere au par
ticipat, alături de orga
nizatori, echipe din O- 
radea, Timișoara, Bucu
rești, Sfîntu Gheorghe, 
Brad. La startul compe
tiției s-au aliniat și 
sportivi de la Asociația 
sportivă „Jiul" Petrila.

Reeditînd succesul din 
ediția de iarnă, repre
zentanții din Valea Jiu
lui s-au c lasat pe locul 
II. lată cîteva din 
zultatelc abținute do 
piniștii din Petrila: | 
ba de cățăra re indivi
dual tineret— Iosif Ba- 
rabaș (locul I), Vasile 
Nagy (111); proba 
cățăra re individ ua 1 
niori — Vasile Atomi 
(II); proba de escaladă 
la coardă dublă, 
ret — Vasile Nagy 
Cristian Zoltan (I), pro
ba do escaladă la < 
dă dublă, seniori 
Vasile .Momi și 
Barabaș (1).

ȘI

VICTORIA CALAN — 
MINERUL PAROȘENI 2—1 
(0—0). Antrenorul echipei 
Minerul Paroșeni, 
Benea, ne comunică 
telefon :

— La Călan echipa 
prestat un meci mult 
slab decit cel din prima e- 
tapă. De ce ne-a fost fri
că, n-am scăpat. Pe un 
teren prost, tare ca „beto
nul" și cu denivelări, am 
rezistat în fața unei e- 
chipe dornice de victorie, 
mai ales în prima repri
ză. Apoi,

Ce s-a intîmplat, 
la Călan ? După o repriză 
încheiată cu scor alb, 
min. 46, la o greșeală 
apărare, 
nestingherit, 
scorul pentru gazde: 
După doar 10 minute,

Tiberiu 
prin

a 
mai

băieții au căzut, 
totuși

în 
de 

Cocîrlă înscrie 
deschizînd 

1—0.

urma unei acțiuni de atac, 
la o centrare Iordache 
restabilește egalitatea : 
1—1. In min. 60 un fundaș 
al echipei Victoria Călan, 
Ardeleanu, înscrie prin- 
tr-o foarfecă de toată fru
musețea și pecetluiește 
soarta meciului : 2—1.

Acesta este filmul meciu
lui. Ce se întîmplă totuși 

o e- 
cam- 

cu 
B ? 

a 
nu- 

17,

cu Minerul Paroșeni, 
chipă care la sfirșitul 
pionatului trecut era 
un picior în divizia 
Se întîmplă că deși 
fost în superioritate 
merică încă din min. 
cînd Rizescu, de la gazde 
a fost eliminait, Minerul 
Paroșeni a evoluat, de fapt, 
tot în 10 oameni. De ce? 
După cum ne spunea antre
norul Benea, tiaârul și de 
altfel talentatul jucător 
Henzel nu a existat pe te-

ren. După două intrări mai 
„tari", Henzel a evoluat ti
morat, fără vlagă, ceea ce 
impune o cursă de acomo
dare a acestuia cu 
situdinile 
dată el era o speranță 
fotbalului din Vale, 
place să credem 
ția de duminică 
„accident".

Este adevărat, 
Paroșeni a avut 
gol, ratate de Bâltaru (trei 
situații, la scorul de 0—0), 
lordache, Lixandru. Zvîc- 
niri spre bine au avut în 
jocul echipei din Vale și 
Rusu, Lixandru, Ispir. Res
tul au jucat sub valoarea 
lor. Așteptăm ? Minerul 
Paroșeni să dovedească su
porterilor că poate mai 
mult.

vici- 
divizici C. Altă- 

a
Ne 

că evolu- 
a fost un

Minerul 
ocazii de

i.
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Succese românești 
la Universiada de vară

Manifestări consacrate actului
istoric de la 23 August 1944

Pe toate meridianele lu
mii au continuat manifes
tările consacrate aniversă
rii victoriei revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă de la 23 Au
gust 1944. Adunări festive, 
seri culturale românești, 
conferințe de presă, săptă- 
mîui ale filmului româ
nesc, expoziții de cărți și 
de fotografii au fost orga
nizate în localitatea sovie
tică Dubna, în orașul bul
gar Veliko Tirnovo, la 
Varșovia, Phenian, Hanoi,

STUTTGART

Rabat, Beirut, Alger, Bag
dad și Dhaka. In cuvîntă- 
rilc rostite cu aceste prile
juri au fost subliniate în
semnătatea actului revolu
ționar de la 23 August 
1944, inițiat și înfăptuit de 
Partidul Comunist Român, 
succesele obținute de po
porul român în construc
ția socialismului, îndeo
sebi după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd 
în fruntea partidului a fost 
ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

M. Gorbaciov despre dezvoltarea 
economiei sovietice

MOSCOVA 26 (Agerpres).
— La C.C. al P.C.U.S. a 
avut loc o consfătuire con
sacrată problemelor elabo
rării planurilor de dezvol
tare economică și socială a 
U.R.S.S. în anul 1986 și în 
al 12-lea cincinal (1986— 
1990) — relatează agenția 
TASS.

K luat cuvîntul Mihail 
Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
care a relevat importanța 
consfătuirii, în contextul 
pregătirilor pentru Con
gresul al XXVII-leâ al

partidului, pentru tradu
cerea în viață a politicii 
de accelerare a dezvoltă
rii economico-sociale a țării, 
intensificare a producției, 
creștere a eficienței întregii 
activități, întărire a ordinii 
și disciplinei.

Primul an al viitorului 
cincinal, a subliniat vorbi
torul, reprezintă începutul 
unei etape importante în 
realizarea unei cotituri ra
dicale în dezvoltarea econo
miei țării, economisirea de 
resurse materiale și finan
ciare, îmbunătățirea calită
ții.

Deschiderea celui de-al XVI-lea Congres 
internațional de științe istorice

BONN 26 (Agerpres) — 
La Stuttgart s-au deschis 

lucrările celui de-al XVI- 
lea Congres internațional 

de științe istorice, la care 
participă delegați din 56 
țări de pe toate continen
tele șl reprezentanții a 
33 organisme internațio
nale afiliate.

Este prezentă o delega
ție de istorici români, 
condusă do acad. Ștefan 
Pascu, președintele Comi
tetului național al istori
cilor.

Congresul, ale cărui lu
crări se desfășoară în ca
drul a patru secțiuni, va 
dezbate cele mai noi rezul

tate ale cercetării istorice, 
probleme de metodologie, 
de cultură și civilizație u- 
niversală, precum și de 
filozofie a istoriei. Fn te
matica sa un loc impor
tant este ocupat de pro
blemele care confruntă 
astăzi omenirea — pacea, 
dezarmarea, protecția me
diului înconjurător, dez
voltarea tehnologiei con
temporane.

☆
Cu ocazia deschiderii lu

crărilor, a avut loc verni
sajul tradiționalei expo
ziții internaționale de car
te istorică, în care sînt

prezentate cele mai noi 
producții ale unor presti
gioase edituri științifice 
din lume.

In standul românesc sînt 
expuse, la loc de frunte, 
lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu conți- 
nînd poziția țării noastre 
în cele mai importante 
probleme ale lumii con
temporane, concepția pre
ședintelui României des
pre istorie și locul istori
cului în viața națiunii, i- 
deile sale cu privire la 
căile de edificare a unui 
climat de pace, înțelegere 
și conlucrare în lume.

„NUCUL REGE"
Clima din deșert, pro

pice vegetației în tot 
cursul anului, este priel
nică dezvoltării plante
lor a declarat directorul 
Grădinii botanice din 
Așhabad. Spusele sale 
sînt confirmate de nume
roasele exemplare de co
paci — monumente ale 
naturii în vîrstă de 
400—500 ani care trăiesc 
în pustiu. Recent, bota- 
niștii din Așhabad au 
făcut un recensămînt al 
copacilor multiseculari 
din deșert și au ajuns la 
concluzia că numărul lor 
este de peste 30. Lista a- 
cestora este deschisă de 
un nuc în vîrstă de 500 
ani numit de localnici 
„nucul rege"

FAPTUL DIVERS

„Wase-
anunțat 
„WL-10 

înălțime,

fost pus la punct recent 
de o universitate japo
neză, anunță A.F.P.

Universitatea 
da" (Tokio) a 
„nașterea" lui 
RD“, 1,44 metri
în greutate de 84,5 kilo
grame, „copil" al profe
sorului Ichiro Kato, cre
ator al altor doi roboți 
expuși deja la Expoziția 
tehnologică de la Tsuku- 
ba: un robot care merge 
și un altul capabil să ci
tească note muzicale și să 
le execute la orgă.

ROBOT
lu-Primul robot din

< me mergînd cu o alură 
e similară celei a omului a 
!---------- ---- ---------~----------------

„CAPITALA...
CRIMINALITĂȚII"

Autoritățile din Miami 
(Florida) au anunțat că

în 
avut 
ceea

vor depune toate efortu
rile pentru a lupta îm
potriva delincvenței, du
pă ce F.B.I.-ul a făcut 
cunoscut că acest oraș a 
devenit capitala ameri
cană a criminalității, re
latează A.F.P., citind 
surse oficiale din Miami.

Potrivit statisticilor 
publicate de F.B.I., 
1984, la Miami au 
loc 425 omucideri,
ce echivalează cu 23,7 a- 
sasinate la 100 000 locui
tori — de trei oii media 
națională.

„Km impresia că, de 
cîteva luni, toată lumea a 
ajuns să accepte crimina
litatea și delincvența ca 
o condiție normală a vie
ții de aici. Pentru mine 
este inacceptabil11, a decla
rat Lester Freeman, pre
ședintele Asociației cetă
țenilor contra crimina
lității din Miami.

i

î
j

9

CONFERINȚA pentru 
dezarmare de la Geneva 
a luat în dezbatere pro
iectul de raport pe care 
îl va prezenta celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în legătu
ră cu activitatea de nego
cieri desfășurată în acest 
an. Proiectul reflectă im
portantele inițiative ale 
României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în pro
blemele dezarmării, pe 
care delegația română le-a 
prezentat acestui for inter
național, în cadrul inter
vențiilor sale și sub for
ma unor documente de 
lucru.

POTRIVIT unor date pu
blicate de Institutul națio
nal american pentru pro
blemele învățămîntului, re
luate de agenția TASS, în 
ultimii zece ani taxele în 
învățămîntul superior au 
crescut în S.U.A. de 3,5 ori. 
In felul acesta un student, 
pentru a absolvi universita
tea, trebuie să plătească sub 
formă de taxă pînă la 100 
mii de dolari.

INTR-UN INTERVIU. în
cordat la Dar Es Salaam a- 
genției France Presse, pre
ședintele Congresului Na
țional African, Oliver Tam- 
bo, a subliniat creșterea 
amplorii luptei populației 
africane împotriva politicii 
de apartheid. „Am intrat 
în acea fază a luptei care 
va fi, fără îndoială, ultima 
pentru viața sistemului de 
apartheid", a declarat el.

TOKIO 26 (Agerpres). — 
In ziua a doua de între
ceri din cadrul Universia
dei de vară ce se desfă
șoară în orașul japonez 

Kobe, la Palatul sporturi
lor a avut loc competiția 
feminină de gimnastică 
pentru atribuirea titluri
lor pe echipe și la indi
vidual compus, în am
bele concursuri sportive
le românce obținînd me
dalia de argint. Echipa 
României, avînd în com
ponență pe Ecaterina Sza
bo, Mirela Barbălată, pre
cum șl două debutante la 
o competiție de amploare
— Dana Dumitru și Cris
tina Zelenca, a ocupat lo
cul 2, cu 115,650 puncte. 
Pc locul întîi s-a situat re
prezentativa U.R.S.S. —
116.300 puncte.

La individual compus, 
Ecaterina Szabo a cîștigat 
medalia de argint, cu
39.300 puncte, primind 
următoarele notei sări
turi i 9,850; paralele i 

9,750; bîrnăi 9,800; sol i 
9,900. Concursul s-a ridi
cat la un nivel deosebit, 
primul loc revenind, după 
o dispută echilibrată, gim
nastei sovietice Natalia 
Iurcenko — 39,450 puncte.

Iată clasamentele finalei 
echipe i 1. U.R.S.S. —
116.300 puncte; 2. România
— 115,650 puncte; 3. R.P. 
Chineză — 114,100 puncte: 
4. R.P.D. Coreeană —- 
112,650 puncte; 5. S.U.A.
— 111,800 puncte; 6. Cu
ba — 111,450 puncte; 7.

Japonia — 110,100 puncte; 
8. Canada — 110,000 punc
te j individual compus i 

1. Natalia Iurcenko 
(U.R.S.S.) — 39,450; 2. E- 
caterina Szabo (România) 
—- 39,300; 3. Tatiana Fro
lova (U.R.S.S.) — 38,300;
4. Mirela Barbălată (Româ
nia) și Yang Yanli (R.P. 
Chineză) — cîte 38,250; 6.
Lilia Harisova (U.R.S.S.) — 
38,050.

Scrimerele românce E- 
lisabeta Guzganu și Roza
lia Oros s-aU calificat în 
eliminările directe ale 
probei feminine de floretă, 
depășind primele trei tu
ruri preliminare., Ele vor 
evolua astăzi, în sala de 
expoziții internaționale din 
Kobe, în fazele finale ale 
întrecerii, printre cele 16 
competitoare rămase în 
cursa pentru medalii fi- 
gurînd, de asenienea, Vo- 
șakina (U.R.S.S.), Luări 
Jujie (R.P. Chineză), Spar- 
ciari (Italia), Dubrawska 
(Polonia), Bischoff (R.F. 
Germania), Modaine (Fran
ța) și Estrada (Cuba).

Au început și întreceri
le turneului de tenis. In 
primul tur al probei femi
nine de simplu, jucătoarea 
româncă Daniela Moise a 
învins-o în două seturi, cu 
6—1, 6—0, pe Klejandra 
Diaz Vega (Mexic).

In concursul masculin, 
tenîsmenii români Florin 
Segărceanu șl Andrei Dîr- 
zu sînt calificați direct în 
turul secund.
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Poziții ale presei italiene in problema
Presa italiană acordă 

spații ample situației din 
Africa de Sud și discursu
lui recent al șefului regi
mului de la Pretoria, Pie
ter Botha, îndeosebi pen
tru a face considerații ne
gative asuspra conținutu
lui acestuia, subliniază a- 
genția ANSA.

„Botha a deziluzionat lu
mea — nici un drept pen
tru negri" își intitulează 
un articol ziarul „La Repu
blica" din Roma. Refe- 
rindu-se la discursul de la 
Durban al lui Botha, zia
rul afirmă i „Este dificil 
să-ți explici rațiunea a- 
cestei totale absențe a nou
tății, după ce anumite re
forme au fost date ca fi
ind sigure".

La rîndul său, „La Stam
pa", din Torino, notează 
că întreaga lume „aștep
ta cu o anumită nerăbdare

să afle lucruri noi, să au
dă acel cuvînt capabil să 
devieze cursul istoriei sud- 
africane spre o înțelegere 
interrasială; dar acest cu
vînt Botha nu l-a spus", e- 
vidențiază ziarul torinez.

„II Corriere della Sera" 
se oprește îndeosebi asu
pra reacției Statelor Uni
te ale Americii față de 
discursul șefului regimului 
de la Pretoria. „Casa Albă 
scrie, între altele, cotidia
nul italian — nu a vrut să 
recunoască faptul că Pie
ter Botha a deziluzionat, 
n-a răspuns așteptărilor". 
„O asemenea recunoaștere 
ar fi implicat, la rîndul 
său, acceptarea faptului 
că întîlnirea de la Viena 
dintre Robert Mc Farlane, 
consilierul președintelui 
Rcagan pentru probleme
le securității naționale, și

ministrul de externe al 
guvernului R.S.A. a fost i- 
nutilă și că diplomația a- 
mericană nu are forța de 
a-i convinge pe guvernan
ții de la Pretoria să-și 
schimbe atitudinea" — a 
subliniat „II Corriere dclla 
Sera".

Referindu-se tot la pozi
ția S.U.A., „II Gioriio" din 
Milano, apreciază că „poli
tica Administrației ame
ricane, care pînă acum a 
încercat să evite o ruptu
ră cu autoritățile de Ia 
Pretoria în schimbul unor 
substanțiale schimbări de 
atitudine din partea re
gimului sud-african, se a- 
flă cert în dificultate". Co- 
tidanul italian notează, tot
odată, că „între cererile 
exprimate de S.U.A’. și 
ceea ce, dimpotrivă, pro
pune guvernul de la Pre-

R. S. A.
toria „există o distanță a- 
tît de mare, Ilicit nimeni 
nu poate fi capabil să o a- 
copere, dincolo de orice 
bune intenții".

„Este total iluzoriu să te 
aștepți ca înșiși sclavagiș- 
tii albi ai guvernului Bo
tha să pună în discuție do
minația lor asupra majo
rității zdrobitoare a popu
lației" — comentează 
„L’Unita". Totodată, zia
rul adaugă că „declarațiile 
atît de așteptate ale pre
ședintelui sud-african au 
demonstrat, o dată în plus, 
că regimul segregaționist 
nu va fi dezmembrat de- 
cît prin presiuni și, în 
același timp, prin inițiati
ve ale maselor sud-a frica- 
ne de culoare și ale albi
lor progresiști, ca și ale 
comunității internaționa
le".

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ziua „Z“; Uni
rea: Amintirea unei mari 
iubiri; Parîngui: Vulca
nul.

LONEA: Talisman.
ANI NO ASA i Clopote

le roșii, I—II.
VULCAN — Luceafă

rul: Tăunul.
LUPENI — Cultural: 

Dragoste pierdută.
URICANI: Dragele noas

tre bunicuțe.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinema
tografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în-eco

nomie.
20,35 Universul familiei.
20,55 Seară de operă i 

(color).

„Bărbierul din Se- 
vila",
de Rossini — sc- 
lecțiuni.

21,35 Experiența înain
tată — inițiative, e- 
ficiență.

— Dialogul primarilor.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

LOTO

Numerele extrase la 
„Loto" din 23 august 1985:

Extragerea I i 17, 41, 3.
39, 82, 29, 16, 78, 61.

Extragerea a 2-a: 60, 8,
71, 63, 85, 37, 59, 46, 77.

Fond total de cîstigurîi
169 535 lei din care 75 234 
lei report la categoria I.

Numerele extrase la 
„Loto-2“ din 25 august 
1985 i

Extragerea 1 : 24, 34, 27, 
32.

Extragerea a 2-a i 35, 
70, 25, 26.

Extragerea a 3-a : 43,
48. 62, 40.

Fond total de cîștigurii 
407 830 lei.
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Mica publicitate
VINB Dacia 1300, strada 

Independenței, bloc 43/17, 
Petroșani. După ora 18. 
(4173)'

VIND urgent casă, OCU- 
pabilă imediat, preț con-

ANUNȚURI

venabil. Petroșani, strada 
Gclu 3. (4174)

VIND Trabant 601 și 
garaj metalic. Informații, 
Lupeni, strada Viscozei, 
bloc 3, ap. 6. (4177)

DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și rudele, anunță cu adîncă du
rere încetarea fulgerătoare din viața a scumpului 
lor

CRISTEA FLOREA
Inmormîntarea arc loc azi, 27 august, de la do

miciliu.
Nu-l vom uita niciodată. (4179)
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