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Vulcan — verticale moderne.

ÎÂRIL Cfr MAI MULT CĂRBUNE! Vulcanul, pe coordonatele realizării 
programului de investiții

I. M. Paroșeni I. M. Vulcan

Producție record Plus 1OO tone
Minerii Paroșeniului nu pot uita faptul că 

nu demult erau fruntașii Văii Jiului și chiar 
ai ramurii miniere. Puterea lor de mobiliza
re, abnegația cu care muncesc pe frontul’ 
cărbunelui le-au permis obținerea unor re
zultate superioare. Astfel, marți, minerii de 
la Paroșeni au extras suplimentar 845 tone 
de cărbune, demonstrind incă o dată că for
mează același colectiv competent și harnic.

La acest succes au contribuit toate sec
toarele întreprinderii care au extras însem
nate cantități de cărbune peste prevederile 
zilei. Astfel, sectorul I a extras suplimen
tar 309 tone, sectorul II - 312 tone, secto
rul III - 102 tone, iar sectorul IV un plus de 
122 tone.

Așa iși onorează minerii de la Paroșeni 
angajamentele asumate în întrecerea socia
listă, dovedind că știu să folosească la ca
pacitate bogata zestre tehnică de care 
dispune mina lor.

Asemenea ortacilor lor de la Paroșeni, 
minerii din Vulcan au reușit, printr-o mobi
lizare exemplară să-și depășească sarcinile 
de plan ale zilei de marți cu peste 100 tone 
de cărbune, inscriindu-se și ei printre în
treprinderile fruntașe pe ziua respectivă. 
Dintre sectoarele a căror activitate s-a si
tuat la o inaltă eficiență se evidențiază in 
mod deosebit sectorul VII cu 127 tone 
peste plan, sectorul IV cu 57 tone extrase 
suplimentar prevederilor și sectorul III cu 33 
tone plus față de sarcinile zilei.

Rezultatele înregistrate de aceste sectoare 

trebuie să constituie un exemplu stimulator 
pentru celelalte colective ale întreprinderii, 
care trebuie să acționeze cu mai multă ho- 
tărire pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.

Gh. CHIRVASĂ

Brigada condusă de Gheorghe Lipsa, de la I.M. Lonea, este binecunoscută prin rezultatele obținute. 
In imagine, schimbul minerului Gheorghe Ciobanu. Foto: O. GIIEORGIIE

Vechea așezare mi
nerească, Vulcanul, ca 
toate celelalte localități ale 
Văii Jiului, se prezintă în 
acest moment de bilanț, 
prilejuit de ccl de-al III-lea 
Congres al consiliilor popu
lare, cu înfătptuiri remar
cabile în toate domeniile de 
activitate. Suportul trainic 
și generator de noi și noi 
împliniri, de mutații ca
litative în dezvoltarea e- 
conomico-socială și ur
banistică a orașului, în 
ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a lo
cuitorilor săi îl constituie 
activitatea consiliului popu
lar — ca organ local de
mocratic al puterii de stat. 
In această înaltă calitate 
— Ce implică atribuții de
cisive în aplicarea fermă a 
principiilor noului meca
nism economico-financi- 
ar. Consiliul Popular al 
orașului Vulcan își în
deplinește cu un plus de 

responsabilitate rolul ce-i 
revine în dezvoltarea con
tinuă a forțelor de produc
ție, a economiei, în realiza
rea planului în profil te-

In intîmpinarea 
Congresului al III-lea 
al consiliilor populare

ritorial, sistematizarea și 
gospodărirea localității, a- 
sigurarea progresului so
cial.

Ca obiectiv central al 
activității, consiliul popu
lar orășenesc și biroul 
său executiv, deputății și 
conducerile colective, ale 
unităților din oraș sub în
drumarea organului oră
șenesc de partid, urmă
resc prioritar înfăptuirea

Pregătiri pentru noul an 
de învățămînt

Mai este puțin timp pină 
cînd in școli ya suna clopo
țelul, vestind deschiderea u- 
nui nou an de învățămînt. 
Acestui eveniment i-au fost 
și îi sînt consacrate eforturi 
stăruitoare care să se con
cretizeze in condiții optime 
asigurate procesului instruc- 
tiv-educativ. De fapt in ma
joritatea unităților de invăță- 
mint din Valea Jiului pregă
tirea noului an școlar a în
ceput odată cu încheierea 
celui precedent, efectuîndu- 
se, cu sprijinul larg și efici
ent al comitetelor cetățenești 
ale părinților, lucrări de igie
nizare (zugrăveli și vopsito
rii; in cele mai multe școli. 
Reparațiile capitale, în valoa
re de peste 800 000 lei, s-au 
desfășurat doar la școlile ge
nerale nr. 1 Uricani, 3 Lupeni, 
3 Vulcan și 4 Lupeni (cu cla
sele I—IV).

— Din cele 108 unități de 
învățămînt (preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal) din Valea 
Jiului, ne spunea prof. Vasile 
Bâcoi, inspector școlar jude

programului de investiții 
acordîndu-i atenția cuve
nită. In realizarea inves
tițiilor, a programelor pro
prii de dezvoltare econo- 
mico-socială orașul se pre
zintă cu rezultate bune, 
iar consiliul popular po
sedă o experiență îndelun
gată. Cele 1,45 miliarde lei 
investiții alocate de la 
bugetul statului în acest 
cincinal s-au materializat 
în creșterea capacităților 
de producție la minele 
Vulcan și Paroșeni, iar 
ca rezultat producția de 
cărbune, la nivelul orașu
lui, a crescut cu 1,55 mi
lioane tone față de anul 
1965. Modernizarea și 
dublarea capacității Uzi
nei de Preparare a Căr
bunelui Coroești, moder
nizarea Uzinei Electrice 
Paroșeni și preluarea sar-

fContinuare în pag a 2-a)

țean, au fost terminate lu
crările in 104 școli, în aceste 
zile efectuîndu-se, cu spriji
nul elevilor, curățenia și □- 
menajarea spațiilor. Condu
cerile unităților școlare au 
manifestat responsabilitate și 
exigență, pe tot parcursul va
canței de vară, față de rit
micitatea desfășurării lucrări
lor și calitatea lor. Dintre 
școlile în care erau necesare 
lucrări deosebite se află Casa 
de copii Uricani, Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani (refa
cerea izolației la terasă), alte 
unități dîn Petrila și Petro
șani în care au trebuit în
locuite caloriferele.

Dezvoltarea puternică a 
bazei materiale a școlilor din 
Valea Jiului, constituie o re
alitate care stimulează pro
cesul instructiv-educativ, inte
grat armonios cu practica so- 
cial-economică. Acum, cu 
doar citeva zile înainte de

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

La I. M. Anino&sa

Prioritar : deschiderea noilor 
capacități de producție

Important e sâ reușești

Se cunoaște că I.M. A- 
ninoasa a rămas, în acest 
an, datoare economiei na
ționale cu cantități însem
nate de cărbune. Nu vom 
analiza aici cauzele care 
au condus la această si
tuație. Ele au făcut obiec
tul altor articole publica
te jn ziar. Care sînt lucră
rile de pregătire, stadiul 
în care ele se găsesc, alte 
aspecte legate de intrarea 
în funcțiune a viitoarelor 
abataje, iată cîteva proble
me pe care le-am abordat 
rn discuția purtat., cu to
varășul fgnat Dane, ingi
ner șef de mină.

— La lucrările de pre
gătiri nu stăm rău: de la 
începutul anulai, pianul 

este depășit, la zi, cu 
peste 300 ml. Pregătirile 
se execută după necesită
țile fiecărui sector. La 
sectorul I, de exemplu, 
nu se pun probleme în 
ce privește pregătirile, ci 
în dirijarea liniei de front. 
Un amănunt : la acest 
sector a intrat în probe 
tehnologice, în straiul 3, 
blocul 2, un complex me
canizat, mînuit de oameni 
din brigada lui Pavel De- 
diu. Complexul va funcți
ona la capacitate spre 
sfîr.șitul acestei săptămîni.

— Cum stă cu planul 
sectorul I ?

— Odată cu intrarea în 
funcțiune a complexului 
mecanizat, minusul brigă

zii a fost recuperat, bri
gada încadrîndu-se în 
parametrii planului.

— Din nou despre lu
crările de pregătiri...

— ...Probleme de per
spectivă sînt la sectorul 
III, unde se pregătește 
stratul 6—7. In acest loc 
lucrează trei brigăzi bune 
— conduse de Vasile Me- 
reuță, Erancisc Mate și 
Francisc Rackoczi — și 
sperăm ca, în trimestrul 
III, să punem în funcțiune 
două fronturi în stratul 7

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Vibrațiile „drujbelor" au 
amuțit în arbori ; precum 
hohotele cerului, după în- 
tîmplări diluviene, stăpînii 
lor, forestierii de la U.F.E.T. 
Petroșani, au avut o bine
meritată pauză ; pe unii 
dintre ei i-am întilnit în zo
na agrement a Petrilei, lin
gă atelierul și casa meca
nicului Aron Vasiu. Ei au 
refuzat însă zilele de odih
nă, de fapt și-au încercat 
forțele cu gindurile care îi 
munciseră mai demult. O 
linie tehnologică, părăsită 
înainte de inaugurare, de 
proiectanți și constructori, 
producea... rugină. Fără 
schițe, fără a mai fi vreo
dată în fața butoanelor de 
comandă, meseriașii Cen

trului de preindustrializare a 
lemnului din Iscroni au luat 
pulsul instalațiilor, diagnos
ticul a fost pus, s-au con
fecționat piese unicat, tran
sportorul a început să mear-

INSCRIPȚII

gă, bucuria a uitat valurile 
de transpirație, proporția 
eșecurilor.

Și, în vreme ce colegii lor 
de breaslă cinsteau ceasul 
aniversar la „iarbă verde", 
ei au reușit, după multe e- 
forturi, să pună în stare de 
funcționare linia tehnologi
că. Rezultatul — s-a redus 

considerabil consumul de 
combustibil, se ciștigă timp 
prețios. Cine sînt eroii a- 
cestui inedit fapt cotidian ?

— Noi, toți, a răspuns o- 
mul de la pupitrul de co
mandă, lăcătușul de la ga- 
ter Ionel Sebestyen.

— Cui a aparținut ideea? 
- l-am întrebat pe maistrul 
Ion Lazăr, șeful centrului, 
dar în același timp cel ca
re a trezit centrul de inte
res asupra instalației.

— După atîtea discuții nu 
mai știm precis. O fi fost 
Aurel Necula, o fi fost Va
sile Holban ori Ion Axinte 
sau poate altul. Important 
este că am reușit.

Ion VULPE
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O îndatorire cetățenească — întreținerea
(Urmare din pag. I)

spațiului locativ (I)

Pregătirea apartamentelor 
pentru iarna

opera- 
este 

radia- 
se fa
in chi-

nos-
La- 

bi-

Sezonul rece nu este 
chiar atît de departe. In
tre pregătirile specifice 
pentru această perioa
dă se numără și măsuri
le pe care trebuie să le 
ia orice bun gospodar 
pentru ca iarna 
mercurul termometre
lor din locuințe să se 
mențină cît mai ridicat. 
Iată de ce am găsit o- 
portun ca, prin interme
diul unu, specia .st, să 
ne adresam ctitorilor cu 
sfaturi în această privin
ță Interlocutorul 
tru este tovarășul 
dislau Husar, șeful
roului tehnic al I.G.C.L.

•— V-aș propune să 
începem cu „amănunte
le" importante : cetățe
nii și asociațiile de loca
tari trebuie să ia încă 
de pe acum măsuri pen
tru înlocuirea geamuri
lor sparte pe casa scări
lor, verificarea și repa
rarea ușilor și a chepen
gurilor de la subsolul 
tehnic -și de la accesul 
spre terase — uși și che
penguri care, în timpul 
iernii, este necesar să 
stea numai închise. In 
același scop, al menține
rii căldurii în locuințe, 
trebuie verificate ușile, 
ferestrele și caloriferele.

— Ați atins „punctul 
fierbinte" al discuției. In 
această privință, care 
sînt recomandările ?

— In primul rînd, să 
amintim o prevedere le
gală ; este interzisă mă
rirea numărului de ele- 
menți ai caloriferului, 
peste cel reglementar. In

al doilea rînd, o 
țiune importantă 
cea de aerisire a 
torului. Iată cum 
ce ea, corect 1 se
de robinetul pe coloana 
tur (coloana mai 
în subsolul tehnic și 
deschide robinetul 
aerisire. Acest 
se lasă deschis 
pînă cînd jetul 
caldă devine 
fără răbufniri de dop de 
aer. După ce am obținut 
acest jet continuu, se 
închide robinetul de ae
risire și se deschide robi
netul de pe coloana de 
încălzire tur. Operația 
de aerisire se repetă ori 
de cîte ori este cazul 
(golirea instalației), iar 
dacă nu a dat rezultatul 
scontat atunci înseamnă 
că defecțiunea este de altă 
natură (coloană sau calo
rifer înfundat). După o 
operație de aerisire tre
buie să treacă o perioadă 
de timp între 40 de mi
nute și două ore pentru 
a obține o încălzire to
tală a caloriferelor.

— Dar dacă este vor
ba de imobilele fără în
călzire centrală ?

— In acest caz, una 
din grijile de sezon 
gospodarului trebuie 
fie curățirea sobelor, re
pararea lor dacă este 
cazul, a canalelor de 
fum. Aceleași operațiuni 
și pentru coșurile de fum.

caldă) 
se 
de 

robinet 
numai 

de apă 
continuu,

Interviu realizat de 
C.T. DIACON U

finii de termoficare a lo
calităților Văii Jiului, 
construirea și darea în fo
losință numai în actualul 
cincinal a 1070 de aparta
mente, a 11 280 mp 
ții comerciale, 
clasă, labo
ratoare și ate- 
liere-școală, a 
unei săli de 
sport la Li
ceul industri
al sînt tot a- 
tîtea împliniri 
ca urmare a înfăptuirii pro
gramului de investiții 
acest cincinal, etapă

spa-
40 săli de

noi împliniri în dezvolta
rea capacităților de pro
ducție pe baza introduce
rii în subteran a celor mai 
moderne tehnologii și u- 
tilaje de extragere a căr
bunelui la cele două între
prinderi miniere, dezvol
tarea potențialului de

plinirile din activitate cu 
care se confruntau unită
țile de construcții-montaj 
au 1'ost analizate în ca
drul biroului executiv al 
consiliului popular 
nesc stabilindu-se 
ferme de

Pregătiri pentru noul 
an de învățămînt

Vulcanul, pe 
coordonatele realizării

în 
de 

vîrf a perioadei pe care cu 
o 

„Epoca Ceaușescu".
demnitate și mîndrie 
numim

Dacă prezentul este atît 
de dinamic, viitorul cinci
nal oferă orașului pers
pectiva unei noi și susți
nute ascensiuni a dezvol
tării sale economico-soci- 

*ale. Orașul Vulcan va be
neficia, între anii 1986— 
1990, de un volum de in
vestiții în valoare de 1,3 
miliarde prefigurînd

preparare a cărbunelui la 
Uzina de profil de la Co- 
roești, modernizarea Uzi
nei Electrice Paroșeni, 
mărirea capacității secți
ei de construcții de echi
pament de susținere mi
nieră, construirea a 1000 
de apartamente, a 3650 mp 
spații comerciale, a unei 
școli cu 24 săli de clasă și 
a altor obiective de inte
res economic și social- 
cultural. In această bo
gată activitate s-au înre
gistrat și destule lipsuri.

Neajunsurile și neîm-

orășe- 
măsuri 

remediere. Pe 
agenda de lu
cru a birou
lui executiv, 
a membrilor 
săi, a deputa- 
ților și a fac
torilor cu răs
punderi în 

de investiții, 
în această

(Urmare din pag 1)

de
Mai

La iarbă verde...

activitatea 
stă prioritar, 
perioadă de vîrf a activi
tății de construcții, îndru
marea și controlarea sis
tematică, sprijinirea direc
tă a activității din șantie
re acționîndu-se pentru 
perfecționarea organiză
rii muncii, întărirea dis
ciplinei și răspunderii ca
drelor din unitățile 
construcții-montaj.
presus de orice se urmă
rește, încadrarea lucrări
lor în ritmul prevăzut în 
grafice, respectarea întoc
mai a tehnologiilor de e- 
xecuție, a parametrilor 
de calitate, a consumuri
lor de materiale și com
baterea oricărei risipe, ast
fel îneît să se asigure fi
nalizarea și intrarea la
termen în funcțiune a
noilor obiective ale dezvol
tării economico-sociale a 
orașului.

1 septembrie, termen limită 
pentru încheierea de repara
ții în școli, mai sint restanțe 
și chiar lucrări neîncepute. 
Intr-o astfel de situație se 
află Școala nr, 4, cu clasele 
I—IV, din Lupeni. Deși au fost 
transportate toate materiale
le necesare unei lucrări ce 
putea fi terminată în două 
săptămîni, E.G.C.L. Lupeni 
motiva întîrzierea prin... țipsa 
forței de muncă. La începu
tul acestei săptămîni se moi 
lucra la Casa de copii Uri- 
câni (repararea centralei ter
mice, a clubului și sălii de 
sport, revizuirea acoperișului),' 
Liceul industrial nr. 2 Lupeni 
și Casa pionierilor Vulcon (la 
ambele unități tencuieli și 
zugrăveli exterioare). Pînă in 
primele zile ale lunii septem
brie se 
țiile la 
Vulcan, 
șani.

In întreaga perioadă a a- 
cestei vacanțe, ne spuneau 
mai mulți profesori din Pe
troșani, Petrila și Lupeni, în
treprinderile patronatoaie și 
comitetele cetățenești ale pă
rinților au manifestat recep
tivitate față de solicitările 
școlilor și au răspuns piompț 
și eficient. O astfel de cola
borare trebuie să se stabi
lească și între preparoția Co- 
roești, I.M. Vulcan și școlile 
generale 4 și 5 din ores, pa
tronate de aceste unite’i e- 
conomice.

vor încheia repora- 
școlile generale 3 
3 Lupeni și 6 Fetro-

Deschiderea noilor
capacități de producție

...Masivul Retezat, începui 
de august. In ciuda timpului 
frumos, ziua a devenit, deo
dată, capricioasă ; nori grei 
de furtună s-au abătut peste 
tot masivul aducind o ploaie 
torențială urmata, imediat, 
de scăderea bruscă a tem
peraturii, de lapoviță.

Din zona Bucurei, am co- 
borit la postul fix de prim- 
ojutor al formației Salvamont 
Lupeni, instalat pe malul la
cului alpin. Salvamontiștii din 
tura doctorului losif Ciontoș 
erau in plină alertă, pregă
tiți să intre, la nevoie, in 
acțiune. In acea noapte sal
vamontiștii n-au avut porte 
de somn, de odihnă. Zeci de 
turiști de toate vîrstele, fa
milii cu copii au fost surprinși 
de furtună prin coclauri, ne
corespunzător echipați pen
tru munte. Unii in pantaloni 
scurți, sandale, pantofi, adi- 
dași, cu tricouri subțiri sufe
reau îngrozitor de frig. Cor
turile plasate și instalate la 
întîmplare au fost smulse vio
lent de furtuna năpraznică, 
inundate, devenind în scurț 
timp de nelocuit. Grupuri izo
late de turiști au fost sur
prinși lingă Lacul Zănoaga 
de unde, seara tîrziu, au fost 
aduși de către salvamontiști 
și ajutați să-și refacă puteri
le căci erau într-o stare greu

de descris. Acești oameni ai 
muntelui, plini de omenie, 
salvamontiștii au oferit turiș
tilor înghețați de frig și uzi 
pînă la piele tot ce au avut : 
haine uscate, ceaiuri calde, .

tică ; urmare a epuizării fi
zice, o turistă din R.D. Ger
mană se afla in stare de 
inconștiență. Suferinda trebu
ia transportată fără întîrziere 
la spitalul din Lupeni.

Consemnări din Munții Retezat

Salvamontiștii din lupeni,
în acțiune

sacii de dormit personali. Cei 
fără adopost au rămas peste 
noapte in grija lor.

Tirziu în noapte, doi turiști 
veniseră să ceară o mină de 
ajutor pentru cei aflați în di
ficultate la Lacul Lia. De în
dată, doctorul losif Ciontoș, 
împreună cu un coleg s-au 
deplasat la tabăra de 
corturi de lingă Lacul Lia un
de au făcut citeva intervenții.

A doua zi, după ce s-o 
mai domolit furtuna, am ple
cat împreună cu salvamon- 
tistul Dumitru Lazăr, 
un bun alpinist, la 
cabana Buta unde întîhîim 
un grup de turiști străini 
foarte agitați. Ne solicită 
sprijin de. urgență. In acest 
loc situația era mai drama-

Cabanierul de la Buta, un 
adevărat om de munte, ini
mos și plin de omenie, n-a 
stat nici o clipă pe ginduii : 
și-a lăsat treburile și, împreu
nă cu soția, au intreprins 
măsurile de prim-ajutor. S-a 
confecționat pe loc o targa 
pe care avea să fie transpor
tată bolnava pină la Cîmpu 
lui Neag. Au urmat ore ne
numărate de efort supraome
nesc, pe o ploaie care nu se 
mai oprea și sporea mult di
ficultățile potecii, apoi ale 
drumului nesfirșit de lung pi
nă la Cimpu lui Neag.

Țimnd insă seama de cele 
întimplate in timpul furtunii 
din Retezat, doresc să-mi ex
prim opinia pentru o per
fecționare a activității de sal-

vare. In masivul Retezat con
sider ca mai e necesar să 
se ia unele măsuri urgente :

• cabana Buta să fie do
tata cu o trusa de prim-aju
tor și o taiga, utile la nevoie, 
pentru transportul accidenta
lilor ;

• un salvamontist să facă 
legătură intre cabana Buta 
și postul fix de prim-ajutor 
de la Lacul Bucura ;

• la solicitările salvamon- 
tiștilor, spitalul din Lupeni să 
trimită imediat autosanitara, 
nu ca in cazul mai sus rela
tat cînd aceasta a plecat in 
cursă deabia după 1 'I2 oie 
de la apelul telefonic ;

• să se construiască un 
refugiu trainic, din piatră, 
lingă Lacul Bucura, deoarece 
cortul ce se află instalat nu 
face față solicitărilor.
- Retezatul este un masiv 
mai greu accesibil turiștilor. 
Jimnd seama de această ca
racteristică se impune cu atît 
mai mult, și din partea celor 
care-i străbat potecile, pen
tru a-i admira frumusețile, o 
pregătire și echipament co
respunzător, un comportament 
pe măsură, receptivitate la 
sfaturile salvamontiștilor.

Vasile ATOMI, 
antrenorul echipei de alpinism 

„Jiul** Petrila

marin Delica, Corvin A- 
lexe și alții. (M.B.)

(Urmau- din pag. I> intrarea în funcțiune
batajelor despre car.- . ă

și, apoi, in stratul 6. Ex- vorbeam, restanța ia
ploatarea se va face in producția de cărbune ■ « fi
s.stern clasic, stratul a- recuperată.
vînd 0 înclinare mare. Pro- Lucrările de pregiMire
ducția va fi de aproape se fac paralel cu cele de-
500 tone de cărbune zil
nic. Dacă-mi permiteți, 
v-aș aminti cîteva din mă
surile luate pentru 
desfășurare

— Vă rog !
— S-a pus la punct un 

flux de transportoare care 
va deservi și abatajele. 
Concomitent, acționăm pen
tru urgentarea 
unor monoraiuri 
ca aprovizionarea 
zilor cu materiale să 
facă în cele mai bune con
diții. Revenind la lucrări
le de pregătiri, să ne * o- 
prim la sectorul IV, un
de se păstrează, în con
tinuare, linia de front de 
pe stratul 3, blocul II. In 
același timp, se lucrează 
pentru pregătirea stratu
lui 3, din blocul III vest. 
Este vorba despre o gale
rie transversală, lucrare 
preluată de la investiții și 
prevăzută a fi terminată 
în decembrie. Respectiva 
lucrare se execută de că
tre brigada lui Dumitru 
Tănăsescu.

Acestea sînt lucrările de 
pregătiri asupra cărora 
ne concentrăm atenția și 
forțele — majoritatea bri
găzilor, din cele 15, lu
crează la ele, și credem 
că, prin finalizarea lor și

buna 
a lucrărilor... 
t

montării 
pentru 
brigă- 

se

investiții...
— Fiindcă a venit vor

ba despre lucrările de in
vestiții, amintim cîteva 
dintre ele. Adîncimea pu
țului principal nord între 
orizonturile 9—11, lucrare 
încheiată. Prin aceasta 
s-au rezolvat probleme le
gate de aprovizionarea și 
transportul personalului. O 
lucrare — finalizată și ea
— este săparea puțului 9, 
in vederea deschiderii, în 
adîncime a minei între o- 
rizonturile 11—14. Tot 
pentru deschiderea in a- 
dîncinie a minei, la ori
zontul 12 de astă dată, 
sînt concentrate brigăzi
le conduse de Ion Uțescu 
și Ion Suceveanu. Pentru 
soluționarea problemelor 
de aeraj și aprovizionare, 
lucrăm la orizontul 
bloc l—2 (brigada lui 
Maneliuc).

După cum se vede. 
I.M. Aninoasa există 
oase preocupări prf 
recuperarea restanț 
Rămîne doar ca viitorul
— sperăm că nu prea în
depărtat — să confirme e- 
fortul pe care îl fac în pre
zent brigăzile de la pregă
tiri și investiții.

10,
Ion

I
I

I

I

cul- 
Tea- 
Jiu- 
pre- 

cu

TEATRU. Astăzi, 
ora 17,30, la Palatul 
tural din Lupeni, 
trul de stat „Valea 
lui" din Petroșani 
zintă un spectacol
piesa „Gărgărița", de Ion 
Băieșu. In distribuție — 

UFiorin Plaur, Dumitru
Drăcea, Mircea Pâni- 
șoară, Ilie Ștefan, Ros-

CETĂȚENEASCA, 
un an, chiar mai 
locatarul Valeriu 
din Petrila, cartierul 
Martie blocul 11, 
28, ultimul etaj, 
în caz de ploaie, 
seze“ 
casa 
crătiți 
indcă. 
plouă
blocului n-a fost izolată

De 
mult, 

Mihai, 
8 

ap. 
trebuie, 
să „pla- 

toată 
căldări, 

fi-

în aproape 
ligheane, 
și alte vase 
pur și simplu, îi 
în casă. Terasa

de 2 ani. Asociația de 
locatari respectivă și sec
ția E.G.C.L. Petrila ce 

au de zis ? (M.B.)

DISCOTECA. Ultime
le zile de vacanță aduc 
tot mai mulți tineri — 
elevi de liceu — la seri
le de muzică și dans or
ganizate de Casa de cul
tură. Și astăzi începînd 
cu oi-a 18, disc-jockey-ul 
vă așteaptă I (Al.H.)

UTIL. La semnalele 
ziarului nostru, în sfîr- 
șit, E.G.C.L. a montat 
bănci în stațiile de au-

M MMM MM IMMM MM Ml M> MM VM

tobuz de la Hermes și 
poștă. Ar fi necesare a- 
semenea bănci și în sta
țiile de la piață, spital, 
în alte locuri aglomera
te. (M.B.)

unitățile 
I.C.S.A.-A.P. 
numără și 

„Transilva- 
care,

vreme. Valoarea supli
mentară a încasărilor pe 
luna august va atinge 
120 000 lei, argumentind 
competența și buna ser
vire ce caracterizează 
personalul. (G.C.)

se
PRINTRE 

fruntașe ale 
Petroșani se 
restaurantul 
nia“, din Petrila
așa cum ne asigura res
ponsabilul Mircea Dră- 
ghia, și-a onorat sarcini
le de plan pe luna august 
cu o săptămînă mai de-

EXPOZIȚII. Încă 
poate vizita la Muzeul 
mineritului expoziția de 
pictură a plasticienei a- 
matoare Olga Șteți. Ală
turi — o interesantă 
expoziție de vechi docu
mente minerești. (Al.H.)

MANUALE. La li)
„Ion Creangă" din Petro
șani, începînd de ieri s-au 
pus în vînzare manualele 
pentru noul an școlar. E- 
levii de la cursurile liceale 
zi
le

seral și fără frecvență 
pot achiziționa. (Al. 11.)

I
II
I
I

Kubrică realizată de 
Mircea BUJORI SCU
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Lucrările in avans înseamnă mai mult cărbune }

obținute. i

Lucrările executate de a- 
ceastă brigadă >e bucură 
de o bună apreciere di» 
partea minerilor de ia Pon

turile productive. Atunci cind 
se pune un nou abataj in 
funcțiune, brigada care ur
mează să-l preia in exploa
tare se interesează cine a 
executat pregătirile, iar nu
mele lui losjf Pop și al or-

ț 
î ț

ț

J J

I 
( 
ț t
\ 
\
\ 
\ u

Deși tînăr, atit ca vîrstă 
(32 de ani) cit și ca șef de 
brigadă, numele lui losif 
Pop din sectorul IV al I.M. 
Vulcan este binecunoscut 
printre ortaci. Recunoscin- 
du-i-se calitățile profesiona
le, în urmă cu puțin timp 
conducerea sectorului i-a 
încredințat o brigadă de 
pregătiri. începutul, ca orice 
început a fost mai greu, dar 
tînărul șef de brigadă s-a 
înconjurat cu oameni apro- 
piați de vîrstă cu el, for- 
mînd o brigadă de tineret 
care în acest an s-a impus 
prin rezultatele
Aproape 250 ml de lucrări 
de pregătiri executate în 
avans în cele opt luni, pro
ductivitatea muncii depășită 
cu 0,6 mc pe post.

Ce înseamnă, de fapt, a- 
ceastă depășire ?

Răspunsul il primim de la 
șeful de sector, maistrul 
principal Nicolae Roman I

— Metri liniari executați 
în plus de losif Pop și cei 
16 ortaci ai lui vor permi‘e 
punerea în funcțiune a trei 
abataje cameră cj o lună 
mai devreme fiecare. Din 
aceste capacități vom pu
tea extrage suplimentar sar
cinilor planificate peste 
5 000 tone de căroune.

Bărbați care 
onorează titlul 

de miner

tocilor lui reprezintă o ga
ranție pentru toate brigăzile 
din abatajele sectorului IV.

Avansările lunare realiza
te de brigadă sînt în medie 
de 50-60 ml, cu virfuri de 
pină la 80 ml. Dar pentru 
o se realiza asemenea a- 
vonsări schimburile conduse 
de Iosif Pop, Ion Boșneagă, 
loan Antal și Gheorghe Bîr- 
zan înainte de începerea 
lucrului își pregătesc locul 
de muncă. Pregătirile con
stau în aprovizionarea cu 
materialele necesare desfă
șurării normale a activității 
in cele opt ore de muncă.

Fie că este vorba de Valen. 
tin Cîrjan, Relu Iepure, Li- 
viu Rostoși și Alexandru i 
Crețu sau de mai tinerii lor ’ 
ortaci, fiecare știe ce tre
buie să facă in timpul ore- 
lor de program. Cind șeful l 
de schimb și ajutorul miner .* 
perforează frontul pentru 1 
pușcare, ceilalți ortaci eva- 
cuează masa minieră și se 
ocupă de armare și banda- 
jarea lucrării executate. Ni. 
meni nu pierde timpul pe 
galerie, fiecare poartă res
pect pentru munca celuilalt.

In tot ce foc și întreprind i 
există sprijin reciproc care ț 
i-a adus pe acest loc frun
taș.

Rezultatele obținute în 
primele opt luni de această 
brigadă au avut darul să 
mobilizeze pe toți ortacii 
care își desfășoară activita
tea sub coordonarea mine
rului losif Pop pentru a e- 
xecuta, suplimentar sarcini- i 
lor, pină la sfîrșitul anului i 
încă 100 ml de lucrări de ’ 
pregătiri pentru a crea li- ț 
nia de front activă necesară 
sectorului în trimestrul IV și 
anul viitor, astfel îneît sec- . 
torul să .se numere și în 
viitor printre colectivele ' 
fruntașe ale minei.

Gheorghe BOȚEA

Carolina 
taje Petroșani.

o muncitoare vrednică de Ia întreprinderea de Trico- 
Foto: Al. TATAR

Un fapt 
minor ? Aflăm de

Trei de la... terți
O echipă de zugravi, for

mată din trei tineri mun
citori, lucrează cu sîrg. 
Datorită lor încăperile în 
care trăim sau ne desfășu
răm activitatea devin mai 
luminoase, mai curate, 
ambiante. Sînt trei de la 
E.G.C.L., 
chipa de 
de losif 
din loan 
rol Barta. Trei tineri 
despărțiți la muncă, 
execută numai lucrări

1 calitate. Bravo băieți I
2 Bujor MIRCESCU

*

secția „terți", e- 
zugravi condusă 

Foriș, alcătuită 
Dulcescu și Ca- 

ne- 
ce 

de

la organele de stat

t
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■
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t
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Kproape în fiecare nu
măr al ziarului amintim 
de bijuteria noastră arhi
tectonică, „Petroșani Nord", 
un cartier pe 
side ram 
tinereții 
oameni 
blocuri, 
cu gust 
reverse 
de la 
vardul 
eliii 
Și ce frumos 
— există din păcate și 
dacă — n-am 
ici, pe colo, 
expoziții de 
timă întinsă 
tr-un balcon 
strivind pur 
ceea ce au 
ții. Aparent un fapt mi
nor. Și, totuși, și acosta 
ține de ceea ce numim 
„etica străzii". (Al.II.)

care il con- 
ea un simbol al 
orașului. Mii de 

locuiesc în noile 
Florile — așezate 

— au început să-și 
bogăția de

balcoane spre 
l care, iată, 
noștri prinde

ar fi

culori 
bule- 

sub o- 
vitiță. 
dacă 

un 
asista, pe 

la adevărate 
rufărie... in
ia uscat, în- 

sau altul, 
și simplu, tot 

gindit arhitec-

COLECJTE
„Colecționai-" de veș

minte feminine, Gheor- 
ghe Mărgărit, din Pe
troșani, n-a putut să 
justifice cum a ajuns în 
posesia unei scurte de 
piele și a unui ceas de 
mină. Batind ceasul a- 
devărului, a recunos
cut in cele din urmă 
că le-a furat, după care 
hoțul a fost depus în... 
colecția dăunătorilor so
ciali.

MICA 
PUBLICITATE

Pierdut nărav pe nu
mele loan Lazăr, Stelian 
Oksatin, Al. Gali, Dă- 
nuț Ban, toți din Lu
pani, recent condam
nați, cu executarea pe
depsei in penitenciar, 
pentru parazitism. Spe
răm că anunțul de mică 
publicitate îi va ajuta 
să-.și declare năravul... 
nul.

SCANDALAGII
Vasile lleres, Bales

și Vasile Mihaly, colo
catari ai unei locuințe 
din Petrila, erau mari 
amatori de scandaluri. 
Cel puțin patru luni va 
fi liniște în strada Mi
hail Sadoveanu nr. 2, do
vadă că orice boală are 
leac. Dacă tratamen
tul prescris nu se va do
vedi eficient, li se 
prescrie altul de 
lungă durată.

PARAZI’jT
„Cuci" și alte 

sări ale parazitismului 
au fost surprinși 
tr-o recentă 
lucrătorilor de 
în cartierul 
din Petroșani, 
ceasta ocazie 
Plăcintă, Peter 
Gligor Comșa, 
lasz, Viorica 
Aurelian Nicu 
trimiși după gratii, pe 
perioade variind intre 
o lună și patru luni, bi
nevenită ocazie de me
ditație asupra adevă-

va 
mai

pă-

în- 
acțiune a 

miliție 
Aeroport 
Cu a- 
Cristinel 

Bercse, 
Al. Na- 

Olaru, 
au fost

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

In „boxa acuzării
Parazit al actului de justiție — pe care-1 vicia

ză in insăși substanța sa — mărturia mincinoasă 
împiedică aflarea adevărului constituind, uneori, 
sursa unor grave erori judiciare.

In rîndurile ce urmează, ne propunem să aducem 
in dezbatere tocmai un asemenea caz, cu implicați
ile sale negative de ordin social 
ea că o asemenea dezbatere va 
ventiv stontat.

și personal. în ide- 
avea efectul pre-

TRISTA ODISEE A UNEI 
ERORI JUDICIARE

CĂ VOI SPUNE

Egoism sau
Termoficareo, cu rețetele 

sale complicate și costisi
toare, este un bun al tutu
ror. Simțim aceasta, cu to
ții, mai ales în sezonul rece. 
De aceea este de neînțeles 
de ce unii indivizi au com
portări vandalice față de 
instalațiile care asigură a- 
gentul termic. Desprind și 
fură izolația din tablă, des
chid vanele, pentru a sus
trage apă caldă. Și nu este 
vorba numai de pagubele 

în sine. Ci de faptul că în fe
lul acesta este periclitată bu
na funcționare a rețelei. De- 
gradîndu-se izolația, bine
înțeles că agentul termic nu 
mai ajunge la temperatura 
necesară in apartamente. 
Iar prin vanele deschise se 
produc importante pierderi, 
presiunea în conducte sca
de etc. Deci dereglări in 
funcționare.

inconștiență?
Iarna nu este prea de

parte, deci cu atit mai ra
pid trebuie curmate aseme
nea manifestări. Defecțiu
nile prezente vor fi, bineîn
țeles, remediate de speca- 
liști. Dar ele nu moi trebuie 
să se repete I Și pentru a- 
ceasta rețeaua trebuie să 
fie mai bine supravegheată. 
Cei în drept s-o facă sîn- 
tem și noi, cu toții benefi
ciarii termoficării. Facem, 
deci, încă un apel către ce. 
tățeni de a sesiza, de a lua 
atitudine foță de cei care 
deteriorează un bun al nos
tru, al tuturor, Pentru care 
s-au investit sume mari de 
bani, care ne este atit de 
necesar. Atitudinea 
fermă | 
curmarea 
iste sau

civică 
poate ajuta la 

i unor practici ego- 
inconștiente.

C.T.D.

a- 
In 
de 

argint.
Trot u a r U 1

râtului lor rost în so
cietate.

PREȚ
Locuința lui Vasile 

Baicu rivaliza cu ma
gazia de piese și sub- 
ansamble electronice și 
electromecanice a I.M. 
Livezeni, piese sustra
se de la mașinile și u- 
tilajele miniere, pen
tru a fi valorificate 
poi prin speculă, 
speță este vorba 
contactorii de
Pentru infracțiunile de 
distrugere și furt din 
avutul obștesc, Vasile 
B. va răspunde în fața 
legii. Epilogul scurtului 
său drum infracțional 
l-a convins că liberta
tea este mai de preț 
decît tot argintul din 
lume. Ne întrebăm to
tuși cum s-a purtat de 
grijă utilajelor din a- 
ceastă întreprindere, 
intrucit nu este prima 
infracțiune de acest 
gen, săvîrșită in a- 
ceastă întreprindere ?

Impresionant efortul con
structorilor pentru ca orașul 
nostru să arate din zi in zi 
tot mai frumos. Cartierele de
vin din zi in zi mai elegante, 
orașul căpătînd noi și noi di
mensiuni arhitectonice.

Dar — din pâcate există și 
un dar —, nu totdeauna is
prăvim cu bine ceea ce am 
început. Una dintre probleme 
este și aceea a 
căilor de acces.

Pe bulevardul 
s-a dat in folosință în urmă 
cu aproape doi ani o nouă 
aripă a blocului ,,Hermes" 
iar in fața lui s-a amenajat

finisajului

Republicii

un părculeț de toată frumu
sețea. A început, tot de a- 
tunci, placajul trotuarului. 
Lucrarea a mers bine, foarte 
bine și brusc... s-a oprit I S-a‘ 
terminat pentru moment ma
teria primă. Numai că de a- 
tunci a trecut un an I Lucrul 
a rămas neisprăvit, nimeni 
nu se gîndește să-l termine. 
Așteptăm să mai treacă o 
iarnă ? Deja o parte din plă
cile puse nu mai sint la lo
cul lor, bietul părculeț are 
tot caracterul de șantier. 
Poate citește „cineva" și rîn
durile noastre și ia măsurile 
cuvenite. {Al H.)

■■■■■■

“: mărturia mincinoasa

„Somnul rațiunii naște 
monștri" nu numai pe 
pinzele lui Goya ci și în... 
sălile de judecată. Căci 
mai urîtă decît întuneci
mea minții este fapta ce
lui ce măsluiește adevă
rul mai ales intr-un do
meniu. ca cel .al actului de 
justiție, unde dictonul 
vechi „a greși este oine - 
ne.șțe" nu-și are locul.

Să urmărim, deci, mer
gînd pe firul întîmplări- 
lor, în succesiunea crono
logică cele trei mo
mente mai semnificative 
aie acestei triste odisei...

Totul a pornit de la 
banal proces de 
declanșat în 
1982 la plîngerea 
K. din Vulcan, 
Lucreției D. din 
lin proces astfel ticluit in
cit să obțină efectul scon
tat : calomniază, calom
niază, ceva tot va cămine 
(devenit refren în fai
moasa arie a calomniei din 
Bărbierul.... lui Rossini). 
In ce constă, însă. ca
lomnia ? Ne-o spune însăși 
reclamanta Ioana K: „nu
mita Lucreția D. a afir
mat despre mine că între-

lin 
calomnie, 

decern br ie 
Ioanei 

împotriva 
Banița —

țin raporturi 
gale cil un 
acesta fiind 
despărțirii 
(Afirmații 
cunoaștem 
reale, sînt 
grave I).

In sprijinul și dovedi
rea celor declarățe do re
clamantă, sînt audiați
martorii Rozalia K. 
soacra acesteia — și 
lexandru M. care, 
prestare de 
firmă, în aceeași manieră 
categorică, spusele Ioa
nei K. .și, în plus miar- 
tcrul Alexandru M.) < ă
„am văzut-o pe Lucreția 
D. într-o mașină împre
ună Cil 
mergînd 
Pe baza 
aparent 
-peste —• 
sentința 
condamnă pe Lucreția D. 
la 3 OOO lei amendă -- Dar, 
așa cum se va vedea...

extraconju- 
anume Gh.P., 

și motivul 
de soțul meu",
fare — să re- 
— dacă ar fi 
deosebit de

A- 
sub 

■ jurămînt, con- 
a ceea și

spusele
în plus

pe
mașină 

soțul Ioanei 
spre cabana 
acestor mărturii, 

adevărate
instanța,
penală

K.
C.

și o- 
prin 

440/83,

...„MINCIUNA ARE 
PICIOARE SCURTE1*

A trecut mai mult 
un an de la această 
damnare și, în tot 
timp — ea, deatfel, - 
cursul procesului ; 
tit Lucreția D. a 
neclintit, că depozițiile 
lor doi martori — Rozalia 
K. și Alexandru M. sînt 
mincinoase și că ea este 
nevinovată. Sesizată, ast
fel, Procuratura locală îi 
pune pe cei doi martori 
sub urmărire pentru in
fracțiunea de mărturie 
mincinoasă. După minu
țioase cercetări, cei doi 
jnv.inuiți își recunosc vina, 
Rozalia K. motivînd că a 
declarat mincinos fiind 
determinată astfel de nora 
sa, Ioana K., iar .Alexan
dru Moldovan, după pro
pria sa declarație, pentru 
că a fost plătit eu 500 lei 
de către aceeași reclaman
tă.

• Trimiși în judecată. Ioa
na K. a fost condamnată 
pentru, instigare la mărtu
rie mincinoasă, la pedeap-

de 
con- 
acest 

și în 
amin- 

susținut,
ce-

sa de 1 an închisoare, la 
locul de muncă, Rozalia 
K. și Alexandru M., la 
cite 8 luni închisoare, cu 
suspendarea condiționată 
a executării pedepsei in 
cazul Roza) iei K. — pen
tru virsta sa înaintată — 
și cu obligare la mumă 
corecțională, in privința 
lui Alexandru M. Dincolo, 
insă, de aceste pedepse, reți
nem gravitatea faptelor co
mise : jurăminte solemne, 
reduse la o simplă' for
malitate de o conștiință 
anemiată ce a luat locul 
conștiinței responsabile, și 
mărturii care, viciate de 
minciună și lipsite de gi
rul lor moral, fac din ac
tul de dreptate un simu
lacru de justiție deschis 
oricărei nedreptăți — cum 
a dovedit-o și cazul de lă
ții-

te, aventura sfintei drep
tăți nu putea avea alt e- 
pilog decît cel exprimai 
atit de sugestiv in zicala 
populară de mai sus.

Cu această încredere 
tonică în dreptatea cau
zei sale, Lucreția D. a ce
rut revizuirea sentinței 
prin care fusese con
damnată, pe nedrept, pen
tru calomnie.

Prin sentința 9/85, in
stanța a admis cererea, a 
anulat hotărîrea de con
damnare și, achitînd-o de 
pedeapsa amenzii, a dis
pus restituirea acesteia. w

...O eroare judiciară — 
consecința unei . mărturii 
mincinoase izvorîte 
mobiluri josnice a 
reparată. Dar cu ce 
De ar fi să reținem 
mai cel al durerii și 
nii provocate de stigmatul 
social al condamnării și 
inia ar fi un preț prea 
mare plătit nedreptății și 
lipsei de răspundere...

din 
fost 

preț 1 
nu- 

’ uși—

David MAN1U
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Sport • Sport • Sport
Mesaje adresate Conferinței de la Geneva

GENEVA! 28 (Agerpres). 
— Intr-un mesaj adresat 
celei de-a treia conferin
țe consacrate examinării 
modului în care se apli
că tratatul privind nepro- 
liferarea armelor nucleare, 
ale cărei lucrări se desfă
șoară la Geneva, secretarul 
general al O.N.U. Javier 
Perez de Cuellar, sublinia
ză că, „atîta timp cit cursa 
înarmărilor nucleare nu va 
fi oprită, posibilitatea în
grozitoare a distrugerii ge- 
neral.e va crește în conti- 
nuare“ — transmite agen
ția Reuter.

Menționînd ca pe un fac
tor pozitiv faptul că dise
minarea armelor nucleare 
tn mai multe țări a fost 
oprită, Perez de Cuellar a 
declarat că „statele nucle
are nu și-au onorat, totuși, 
angajamentul de a pune

capăt cursei înarmărilor". 
In această privință -— a 
spus el — aplicarea trata
tului a fost în mare măsu
ră unilaterală, spre profun
da nemulțumire a statelor 
neposesoare de arme nu
cleare".

MOSCOVA 28 (Agerpres) 
— Intr-un mesaj de salut 
adresat participanților la 
Conferința de la Geneva 
pentru examinarea modului 
de aplicare a Tratatului pri
vind neproliferarea arme
lor nucleare, Mihail Gor- 
baciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. subliniază 
însemnătatea acestui docu
ment, arătînd că este im
portant ca energia atomu
lui să devină un bun al 
întregii omeniri, să serveas
că numai interesele păcii și 
construcției. Uniunea So
vietică — se spune în me
saj — a făcut și va face

tot ce depinde de ea nu 
numai pentru a împiedica 
proliferarea armei nuclea
re, dar și pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Intr-un mesaj a- 
dresat Conferinței pentru 
examinarea modului de a- 
plicare a Tratatului privind 
neproliferarea armelor nu
cleare, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Geneva, pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan, 
a apreciat tratatul, intrat 
în vigoare în urmă cu 15 
ani, drept „o realizare is
torică" și un „succes uriaș", 
informează agenția UPI. 
Statele Unite, afirmă Ro
nald Reagan, „rămîn ferm 
angajate față de obiectivele 
tratatului și față de viziu
nea acestuia privind o lume 
mai stabilă și mai sigură".

ȘEFUL Statului Major al 
forțelor terestre din Nige
ria, generalul Ibrahim Ba- 
bangida, a fost desemnat 
șef al statului de către gru
pul de militari autori ai 
loviturii de stat prin care 
a fost înlăturat de la putere 
președintele Mohammad 
Buhari, a anunțat postul 
de radio Lagos, citat de a- 
gențiile internaționale de 
presă.

lumeaDin
MOSCOVA (Agerpres).

— Specialiștii sovietici au 
creat un aparat pentru 
observații vizuale sub apă, 
care se deosebește însă de 
televiziunea subacvatică, 
relatează agenția TASS. 
Noul dispozitiv, destinat în 
special cercetătorilor, are 
capacitatea de a exclude 
amănuntele inutile din 
cîmpul vizual și de a se 
focaliza exact asupra o- 
biectului supus studiului.

WASHINGTON (Ager
pres). — Anemia este o 
formă de apărare a orga
nismului împotriva can
cerului, după părerea U- 
nor cercetători — relatea
ză publicația „Science 
News". Oamenii de ști
ință bănuiau de mult că

științei
fierul joacă un rol im
portant în procesul de 
proliferare a celulelor 
canceroase, iar cercetăto
rii de la Universitatea 
Florida — Gainesville au 
dovedit că administrarea 
suplimentară de fier la 
animalele de laborator ac
celerează creșterea tumo
rilor, de unde rezultă că 
anemia ar putea fi un me
canism de apărare. In 
momentul în care corpul 
ește invadat de bacterii în 
timpul unei infecții, orga
nismul îndepărtează fie
rul din fluxul sanguin, a- 
cumulîndu-1 în ficat și 
lipsind astfel bacteriile de 
fierul necesar pentru dez
voltare, a precizat dr. 
Raymond Bergeron, șeful 
echipei de cercetători de

și tehnicii
la Universitatea Florida 
— Gainesville. Totodată, 
el a atras atenția să nu 
se extrapoleze datele a- 
cestui studiu la persoane, 
întrucît implicațiile sînt 
imprevizibile.

TOKIO (Agerpres). — 
Numărul roboților utili
zați în industria japoneză 
va cunoaște în viitorii 
cinci ani o creștere ac
centuată, ajungînd de la 
164 000, cîți sînt în pre
zent, la o cifră situată în
tre 641 000 și 742 000 —
se apreciază într-un docu
ment al Asociației pro
ducătorilor niponi de ro
boți industriali, citat de 
agenția Reuter.

LA 31 IULIE, numărul 
șomerilor înregistrați ofici
al în Spania era de 2 567 000 
informează agenția EFE. 
In privința șomajului, a- 
daugă EFE, Spania înre
gistrează cea mai înaltă 
rată din Europa — 19,38 la 
sută.

AGENȚIA TASS anun
ță că Viktor Nikonov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe ministrul A- 
griculturii al S.U.A., John 
Block, aflat în vizită la 
Moscova. Au fost examina
te probleme privind sta
diul actual și perspectivele 
dezvoltării colaborării so- 
vieto-americane în dome
niul agriculturii.

ÎNTREAGA omenire tre
buie să-și mobilizeze efor
turile în vederea adoptării 
de sancțiuni obligatorii îm
potriva regimului de la 
Pretoria pentru a determi
na Republica Sud-Africană 
să pună capăt politicii sale 
de apartheid și ocupării 
ilegale a Namibiei, se ara
tă într-un mesaj difuzat la 
O.N.U. de către ministrul 
indian de stat pentru afa
cerile externe, Khurshed 
Alam Khari.

Guyana: Convorbiri între principalele două partide
In Guyana, principale

le două partide politice 
sînt Partidul Progresist al 
Poporului (P.P.P.) și Con
gresul Național al Po
porului (C.N.P.) — de gu
vernă mînt.

Guvernul C.N.P. a a- 
dresat în ianuarie 1985 
o scrisoare conducerii 
P.P.P., în care îi propune 
o întîlnire bilaterală des
tinată examinării proble
melor arzătoare cu care 
este confruntată națiunea.

După ce a confirmat 
primirea acestei scrisori, 
la 11 februarie 1985,

P.P.P. a procedat la o 
consultare a organizați
ilor de bază ale partidu
lui și a răspuns la 20 mai,

P.P.P. (sugerînd, totoda
tă, să fie lăsată comisiei 
pregătitoare grija de a 
stabili ordinea de zi). In

DIN PRESA STRĂINĂ
(„L ’ETINCELLE" —GUADELUPA)

formulînd un catalog de 
chestiuni importante pen
tru a fi înscrise pe ordi
nea de zi și propunînd 
constituirea unei comisii 
pregătitoare formată din 
cîte doi membri din fie
care partid. C.N.P. a ac
ceptat rapid propunerile

același timp și-a desem
nat cei doi reprezentanți i 
Elvin Mac David și Rânji 
Chaudisingh, declarînd că 
acceptă în avans locul, 
ziua și ora pe care P.P.P. 
le va alege în vederea 
deschiderii conferinței.

Socotim că este vorba

de un eveniment de o 
importanță considerabilă. 
Dacă cele două partide 
principale din Guyana vor 
ajunge să se pună de a- 
cord asupra bazei anti
colonialiste și antiimpe~ 
rialiste propuse de P.P.P., 
aceasta va putea deschi
de perspective vaste pen
tru regiunea noastră.

Trebuie spus că o ase
menea eventualitate nu va 
întîrzia să confere parti
dului nostru noi și im
portante responsabilități.

(Agerpres)

Universiada de
TOKIO 28 (Agerpres), — 

In ziua a patra de între
ceri ale Universiadei de 
vară, punctul de atracție 
l-a constituit concursul spe
cial pe aparate din cadrul 
competiției feminine de 
gimnastică, desfășurat la 
Palatul sporturilor din Ko
be, în prezența a 10 000 de 
spectatori, concurs ce a 
prilejuit un nou succes deo
sebit pentru gimnastica ro
mânească, bilanțul zilei cu- 
prinzînd două medalii de 
aur și două de argint, cu
cerite de Ecaterina Szabo.

La actuala ediție a Uni
versiadei, gimnastele ro
mânce au obținut două me
dalii de aur șl patru de 
argint, numărîndu-se, la 
toate marile competiții in
ternaționale, printre pro
tagoniste.

Iată clasamentele finale
lor pe aparate i sărituri : 
1. Ecaterina Szabo (Româ
nia) — 19,750 puncte — 
campioană mondială uni
versitară ; 2. Natalia Iur- 
cenko (U.R.S.S.) — 19,650 
puncte ; 3. Lilia Harisova 
(U.R.S.S.) — 19,475 puncte) 
4. Mirela Barbălată (Româ-

TOKIO 28 (Agerpres).
In sferturile de finală ale 
probei de dublu bărbați din 
cadrul turneului de tenis 
al Universiadei de la Kobe, 
perechea română Florin 
Segărceanu, Andrei Dîrzu 
a învins cu 6—4, 4—6, 6—1

vară - ’85
nia) — 19,325 puncte ; bîr- 
nă : 1. Ecaterina Szabo
(România) — 19,700 puncte 
—■ campioană mondială 
universitară ; 2. Xiang Yu 
(R.P. Chineză) — 19,500 
puncte ; 3. Yang Yanli (R.P. 
Chineză) —• 19,400 puncte; 
4. Cristina Zelenca (Româ
nia) — 19,350 puncte ; pa
ralele : 1. Natalia Iurcenko
— 19,700 puncte ; 2. Ecate
rina Szabo — 19,650 punc
te ; 3. Kim Gum Ok (R.P.D. 
Coreeană) — 19,250 puncte; 
4. Dana Dumitru (România) 
19,150 puncte ; sol : 1. Na
talia Iurcenko — 19,850 
puncte ; 2. Ecaterina Szabo 
(România) — 19,800 punc
te ; 3. Maiko Morio — 19,650 
puncte ; 4. Cioi Mii Hyang
— 19,350 puncte; 5. Li 
Jong Ae (R.P.D. Coreeană)
— 19,300 puncte ; 6. Mire
la Barbălată — 19,250 punc
te.

Miercuri s-a încheiat tur
neul individual la judo, 
printre laureații ultimei zi
le aflîndu-se și sportivul 
român Ghcorghe Dani, care 
în limitele categoriei 60 kg, 
a câștigat medalia de bronz.

&
cuplul Yo, Song (Coreea 
de Sud), calificîndu-se în 
semifinale. In turul secund 
al probei feminine de sim
plu, Daniela Moile (Româ
nia) a eliminat-o cu 6—0, 
6—1 pe A. Sigulanski (Iu
goslavia).

în preliminariile C. M. tie fotbal
România — Finlanda 2-0 (1-0)

FILME
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N.R. Eventualele modi
ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin

LUPENIi Aventuri în 
Marea Nordului.

URICANIi Nemurito
rii.

VULCAN: Sosesc pă
sările Călătoare.

21,20

Mica publicitate
LA ÎMPLINIREA a 50 

de primăveri și a ieșirii 
la pensie după 19 ani de 
activitate la sectorul V — 
I.M. Petrila, familia îi u- 
rează scumpului lor Lo- 
zonschi Teodor, multă să
nătate, fericire și tradiți
onalul „La mulți ani !“. 
(1874)

VIND Fiat 1300, stare 
perfectă. Informații, Pe
trila, strada Republicii, 
bloc 106/33, după ora 16. 
(1871).

VIND apartament, două 
camere, decomandate. De

va, telefon 23824, după ora 
17. (1872)

PIERDU'!’ legitimație de 
serviciu, pe numele Nichi- 
ta Mihai, eliberată de 
I.J.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (1868)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bărăi- 
taru Veronica, eliberată de 
întreprinderea de Con
fecții Vulcan. O declar nu
lă. (1869)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Lung Dan 
Marius, eliberat de Insti
tutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (187(o

TIMIȘOARA 28 (Ager
pres). — La Timișoara, pe 
stadionul „1 Mai", în pre
zența peste 35 000 de spec
tatori s-a desfășurat 
miercuri meciul dintre se
lecționatele României și 
Finlandei, contînd pentru 
preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal (gru
pa a 3-a europeană).

Victoria a revenit fotba
liștilor români, cu scorul 
de 2—0 (1—0), prin golu
rile înscrise de Hagi (min. 
7) și Mateuț (min. 56), după 
o partidă pe care au domi
nat-o tehnic și tactic, în 
fața unei formații robuste, 
ce și-a apărat cu ardoare 
șansa.

Jocul a început în nota 
de superioritate a echipei 
române, cu Hagi în deose
bită vervă. Dealtfel, la u- 
na dintre primele acțiuni 
de atac, Hagi a reușit o pă
trundere în viteză, a pasat 
lui Coraș, mingea i-a reve
nit și, din careu, cu un șut 
abil a trimis balonul în 
plasă, cu toată opoziția por
tarului Iluttunen, ieșit în 
întîmpinare. In prima par
te a meciului, fotbaliștii ro
mâni au mai avut cîteva 
ocazii bune de a majora 
scorul, dar au ratat, în min. 
10, cînd Coraș n-a reușit 
intercepția, și în min. 25, 
șutul lui Cămătaru fiind 
blocat de portarul finlan
dez.

La reluare, aspectul par
tidei este același, majorarea 
scorului fiind realizată cu
rând : în minutul 56, pri
mind o minge după o cen
trare a lui Hagi, Mateuț 
șutează dintr-un unghi în
chis, înscriind imparabil. 
Pînă la sfîrșitul meciului, 
ambele formații au avut o- 
cazii de a marca prin Că
mătaru, în min. 75 și 77, 
respectiv, Rantanen (min. 
78), dar scorul a rămas ne
schimbat, reprezentativa 
României obținînd o meri
tată victorie.

Arbitrul iugoslav Zoran 
Petrovici a condus urmă
toarele formații i România: 
Moraru — Rednic, Iorgu- 
lescu, (Iovan), Ștefănescu, 
Ungureanu, Mateuț, Boloni, 
Klein, Hagi, Cămătaru, Co
raș (Gabor) ; Finlanda : 
Iluttunen — Ikalainen, Eu- 
ropeus, Nieminen, Turunen, 
Houtsonen, Rautiainen, Uk- 
konen (Petajae), Lipponen, 
Rantanen, IIjelm.

In clasamentul grupei 
conduce echipa 'Angliei, cu 
8 puncte, urmată de for
mațiile României — 6
puncte (golaveraj 8—4), Ir
landei de Nord — 6 puncte 
(7—5), Finlandei — 6 punc
te (6—12) și Turciei — ze
ro puncte.

In următorul meci, se
lecționata României va în- 
tîlni Ia Londra, la 11 sep
tembrie, formația Angliei.

ANUNȚ DE FAMILIE

Comemorăm în tăcută și tristă resemnare patru 
ani de la decesul dragului nostru soț și tată 

ing. MAC NICOLAE
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RUGBY

„Turneul Prietenia4*
In cadrul competiției in

ternaționale de rugby pen
tru juniori „Turneul Prie
tenia", ce se desfășoară pe 
stadionul tineretului din Ca
pitală, echipa României a 
învins cu scorul de 51—6 
(29—0) reprezentativa Ce
hoslovaciei, far selecționata

U.R.S.S. a întrecut cu 60 
—10 (38—6) formația Polo
niei.

'Astăzi, competiția conti
nuă, de la ora 16,30 fiind 
programate meciurile 
România — R.D. Germană 
și U.R.S.S. — Bulgaria.
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