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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Mobilizare maximă 
în toate colectivele miniere !

Au togospodărirea și autofinanțarea - 
pirghii și rezultat ale eficienței activității

Nici în cea de-a doua lu
nă din semestrul II înche
iată recent, revirimentul 
întreprinderilor miniere 
nu s-a produs. Minusul în
registrat în luna august nu 
are darul să acopere anga
jamentele asumate de con
ducerile întreprinderilor 
miniere cu prilejul anali
zelor efectuate la diferite 
nivele. Și în această lună, 
doar trei din cele unspre
zece întreprinderi miniere 
din Valea Jiului și-au rea
lizat integral sarcinile de 
plan. Constanți în realizări,

Depășiri | 
de plan

Unul dintre colective- ’ 
le de muncă ce se mîn- i 
drește cu depășirea sar- i 
cinilor de plan din luna î 
august este cel al auto- i 
coloanei nr. 4 I.T.A. din i 
Vulcan.

După cum ne infor- ; 
ma tovarășa Ana Gră- i 
dinam, șefa autocoloa- i 
nei, oamenii muncii, de î 
aici au realizat produc
ția fi: ică a celei de-a 
opta luni a anului în 
proporție de 102 la sută, 
iar indicatorul venituri 
în procent de 102 la su
tă. Realizările au fost 
obținute prin aportul 
întregului colectiv, din 

• rîndul căruia s-au re
marcat, în mod deosebit, 
mecanicii Nicolae Blcn- 
dea, Nicolae Codea și 
conducătorii auto David 
Gavrilă, Iosif Moky, 
Gheorghe Stanciu, Con
stantin Răducanu, Vasile 
Cupăreanu și Nicolae Al- j 
bescu. (Gh. O.)

minerii de la Lonea au în
cheiat și luna august cu 
un plus de 1350 de tone la 
producția fizică de cărbu
ne. Intensificîndu-și efortu
rile și depășind în ultima 
decadă greutățile cu care 
s-au confruntat, minerii de 
la Paroșeni au reușit să re
cupereze minusul înregis
trat ‘n prima parte a lunii 
și să extragă suplimentar 
sarcinilor planificate peste 
1000 tone de cărbune, re
venind printre fruntașii 
Văii Jiului. Aceeași activi
tate fructuoasă au avut-o 
și minerii din Vulcan care 
se alătură celor de la Lo
nea și Paroșeni în a rapor
ta îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe luna august. Din 
păcate, lista fruntașilor pe 
luna august se rezumă C. T. DIACONU

doar la cele trei unități, 
toate celelalte colective mi
niere înregistrînd minusuri 
îngrijorătoare. Intr-o situa
ție deloc de invidiat se a- 
flă minerii de la Uricani, 
care în nici una din cele 
opt luni nu au reușit să-și 
realizeze sarcinile de plan, 
ba mai mult, sarcinile de 
plan au fost realizate doar 
în proporție de 69,1 la su
tă, aflîndu-se pe locul II 
într-un eventual clasament 
al neîmplinirilor după Ca
riera Cîmpu lui Neag ca
re, și-a realizat sarcinile 
doar în proporție de 36,1 
la sută. In aceeași situație, 
neplăcută, se află și co
lectivele de mineri de la 
Petrila, Bărbăteni, Ani-

(Continuare în pag. a 2-a)

Prezentîndu-ne tabloul bo
gat și divers al împliniri
lor consemnate în cronica 
devenirii orașului Petrila, 
tovarășul Gavrilă David, 
primarul localității, a ținut 
să sublinieze că acestea 
sînt opera tuturor cetățe
nilor care, mobilizați de 
aleșii lor — deputății —, 
beneficiind de cadrul fer
til de afirmare creat prin 
grija partidului și statului, 
a secretarului general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuie din plin la în
florirea localității. Ascen
siunea orașului pe noi trep
te de civilizație și progres 
capătă semnificații aparte 
în preajma apropiatului ■ 
Congres al consiliilor popu
lare, pentru că acest im
portant eveniment din via
ța țării va constitui, și 
pentru aceste meleaguri, un 
prilej de perfecționare a 
activității, de așezare a ei 
pe baze susceptibile de a 
determina obținerea unor 

noi succese. Dacă ar fi să 
ne referim numai la perioa
da scursă de la preceden
tul Congres, al II-lea al 
consiliilor populare, repe
rele dezvoltării în profil 
teritorial a localității în-
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

In intimpinarea 
Congresului al lll-lea 

tal consiliilor populare 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrz 

seamnă creșterea substan
țială a producției de cărbu
ne, darea în folosință a 
unei fabrici de mobilă, am
plificarea activității comer
ciale, modernizarea prepa- 
rației, diversificarea și ex
tinderea unităților presta
toare de servicii, sporirea 
zestrei edilitare cu încă 
800 de apartamente. In a- 
cești ani- s--au efectuat con
strucții de podețe, s-au a

menajat zone de'agrement, 
spații verzi, s-au întreprin» 
ample acțiuni de salubri
zare și de întreținere a 
fondului locativ. De subli
niat faptul că multe din
tre aceste realizări sînt 
rezultatul muncii cetățeni
lor, care, mobilizați de de- 
putați, aU participat activ 
la înfrumusețarea localită
ții, la concretizarea unor o- 
biective de folos obștesc. 
Iată de ce reglementările 
din Proiectul de Lege pri
vind autoconducerea, au- 
togestiunea economico-fi- 
naciară și autofinanțarea 
unităților administrațiv-te- 
ritoriale găsesc, în rîndul 
cetățenilor din Petrila, de
plina aprobare față de 
noile măsuri menite să in
stituie un cadru legal șl 
eficient de folosire a unor 
resurse menite să impulsio
neze dezvoltarea localității 
lor.

j Samînță j 
| și fruct de vis |

In caleașca norilor, I 
I soarele dormitează le- 1
■ neș, vrejii săi de lumi- | 
! nă împodobesc cu nimb ■ 
I roadele pămîntului, e I
■ toamna saltului dialectic .
■ al sămînței în fruct, e * * 
I toamna gospodarului, I 
’ care cumpănește mierea ■

I frunzelor — obol de con- | 
tur cornului abundenței, ■

IrevărsîndU-se peste cîm- | 
pie, deal și munte.

| In Valea cărbunelui, I
I1 continuul cules al ceru- ■ 

lui din alte ere geologi- | 
j ce prinde cadența ano- ■
• timpului, sîmburii săi | 
Ide lumină rodesc în va- ■ 

tra țării, flacăra entu- ’ 
| ziasmului bărbaților din I 
I subteran omagiind vred- ■

nicia unui întreg popor, | 
| ferm angajat în epopeica ■ 
I luptă pentru ctitorirea ■

celei mai înfloritoare pe- I 
| rioade din istoria sa, „E- I ; 
Ipoca Ceaușescu". Fiecare '

toamnă — o fertilă linie I i 

I de bilanț mănos, al na- I | 
| țiunii noastre socialiste, I j 
J în fiecare toamnă, semă- | ■ 
J nătorii de visuri își ros- ■ ; 
I tuiesc, după cules, cu | 
I vrednicie și pricepere | 
| ogorul viitoarelor împli- ■ 
g niri. |

Ion VULPE I

trudei sale, hambarele I 
retrăiesc sărbătorile i- 1 
naugurale. Cu pletele I 
de vînt, ploi și ciorchini, I 
coboară dionisiaca toam- | 
nă, în drum, dansul > 
culorilor îi țese covo- | 
rul culesului; alaiul g

INSCRIPȚII

Oamenii dau utilajelor puterea
de a produce cu

Imaginea dominantă a 
halelor de producție de 
la întreprinderea de uti
laj minier Petroșani este 
a unei uzine moderne. In
stalații de înalt randa
ment, mașini de toate ti
purile și pentru toate o- 
perațiunile, cuptoare e- 
lectrice — semnul renaș
terii tehnice, care a fă
cut dintr-un atelier de 
reparații o unitate indus
trială de vîrf în econo
mia națională. Dar aceste 
utilaje, fără competența 
și măiestria profesională 
a oamenilor ar fi doar 
ziduri și fier. Și printre 
cei care le dau puterea. 

_sS producă la înalt ran
dament și continuu se află 
muncitorii și tehnicienii 
din formațiile de lucru 
ale atelierelor de întreți
nere ale uzinei. Ei le știu

care 
să lucreze la 

Ei, 
numără 
Ebner,

tainele, ei sînt cei 
le „silesc" 
parametrii mașinii, 
printre care se 
lăcătușii loan 
Ioan Tănase și Ioan Pro
dan, strungarii Ioan Bu- 
tulescu și Orban Andrei, 
electricienii Samoilă Ga- , 
bor, Bela Garbay și Pa
vel Toth — și am amin
tit numai cîțiva dintre 
muncitorii cu înaltă cali
ficare care se evidențiază 
în activitatea de întreți
nere a utilajelor. Există „o 
știință" de a face ca insta
lațiile să funcționeze din 
plin — și ea se face sim
țită prin reducerea timpi
lor morți, prin micșorarea 
numărului incidentelor

S. BORCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Noile spații comerciale — 
restanțe care se cer grabnic recuperate

In ultimii ani, construc
torii au ridicat în Petro
șani zeci de blocuri noi, 
moderne. Actualul cartier 
Petroșani-Nord, care a 
schimbat fundamental zona 
vechiului „v a d comer
cial central", constituie o 
mărturie grăitoare a im
presionantului ritm în care 
se construiește, dar totoda
tă și o dovadă a competen
ței profesionale și a hărni
ciei constructorilor. Pe 
tronsonul de bulevard din
tre casa de oaspeți a 
C.M.V.J. și Piața Victoriei, 
vechea stradă a „Republi
cii" a căpătat o înfățișare 
nouă, o arhitectură care se 
detașează prin originalitate. 
Recent a fost atinsă cota 
finală a structurii de rezis
tență la blocul 61 a, prin 
care se încheie execuția u- 
nei importante etape a nou
lui și vastului proiect de 
construcție din zona Petro
șani-Nord. Spre satisfacția 

locatarilor din acest ansam
blu de locuințe, la parterul 
unor blocuri au fost des
chise magazine moderne, 
unități de alimenație pu
blică, noile sedii ale agen
ției CEC și filialei locale a

INVESTIȚIILE
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Băncii Naționale, precum și 
alte servicii de utilitate pu
blică.

Constituie, de asemenea, 
un motiv de satisfacție fap
tul că la parterele tuturor 
blocurilor de locuințe din 
zona respectivă a bulevar
dului Republicii sînt prevă
zute largi spații comercia
le. Din păcate însă, unele 
din blocuri au trecut prin 
filiera „exigenței" comisiei 
de recepție și au fost date 

în folosință, fără să aibă 
finalizată construcția noilor 
spații comerciale. In aceas
tă situație se află blocurile 
nr. 80, turn 119, 81, 77 turn, 
76, 61 b și 61 c dintre ca
re unele au fost date în 
folosință încă din ultimul 
trimestru al anului trecut.

Odată cu perioada favo
rabilă de lucru din vara 
acestui an, lucrările la a- 
cestc spații comerciale res
tante au fost reluate. Dar 
ritmul de lucru h-a fost la 
înălțimea cerințelor. Nu
mai în urma unor interven
ții mai ferme din partea 
Consiliului popular muni
cipal au fost finalizate și 
date în folosință spațiile 
destinate agenției CEC șl 
s-a dat în folosință maga
zinul alimentar de la par-

Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)
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Jurnal de vacanță
• Recuperare, revalori

ficare. In întreaga perioa
dă a vacanței de vară în 
toate școlile a continuat 
acțiunea de recuperare a 
înatericlr ior refolosibile și 
de strîngere a plantelor me
dicinale. Pînă la 30 au
gust pionierii au obținut 
realizări meritorii în aceas
tă activitate. In cadrul an
gajamentului de muncă pa
triotică ei au recuperat 
741 389 kg fier. 96 702 kg 
hîrtie, 8 825 kg textile. 
224 841 sticle, 38 376 borca. 
ne, 1 800 kg plante medi
cinale, 2 311 kg polietilenă. 
In cele 8 luni ale acestui 
an munca patriotică desfă
șurată de organizația pio
nierilor din Valea Jiului se 
ridică la valoarea de pes
te 1 169 000 lei.

• In tabere. Odată cu 
primele zile ale lunii sep
tembrie spre taberele de 
odihnă de pe însoritul li
toral pornesc ultimele se
rii de pionieri și elevi. Un 
grup format din 10 pionieri 
de la cercul de schi alpin 
de la Casa pionierilor din 
Lupeni va pleca în tabăra 
olimpică de specialitate or.

ganizată pe litoral în pe
rioada 2—15 septembrie. 
Tot pe litoral, la Tuzla, se 
vor afla, între 3—14 septem
brie, 100 de pionieri din 
Valea Jiului. Un alt grup 
tot de 100 de pionieri ' va 
pleca zilele următoare la 
Nucșoara (județul Argeș) 
pentru a-și petrece ultime
le zile de vacanță (4—13 
septembrie).

• Șantierele tineretului. 
Peste 500 de elevi din cele 
7 licee din Valea Jiului se 
află în ultima serie care 
muncește pe șantierele ti
neretului organizate pe 
șantierele de construcții ale 
A.C.M., amenajarea și în
treținerea bazelor sporti
ve, în unitățile de învăță- 
mînt

După o vacanță frumoa
să, petrecută în tabere, 
excursii, expediții și pe 
șantiere în haine de lu
cru, se apropie noul an șco
lar care determină pionie
rii și elevii să sprijine ac
țiunile de pregătire a săli
lor de clasă, laboratoare
lor și cabinetelor din școli
le generale și liceele mu
nicipiului.

ZN.

In întîmpinarea Congresului consiliilor populare

Comuna înflorește 
prin munca noastră

Ca cetățean al comunei 
Aninoasa, ca deputat al 
consiliului popular, sînt 

mîndru de realizările care 
dau așezării o nouă înfăți
șare. A apărut un modern 
centru civic, care îi dă 
chipul unui oraș — s-au 
construit, în ultimul timp, 
mai precis în perioada ca
re a trecut de la Congresul 
al II-lea al consiliilor popu
lare, blocuri de locuințe, 
s-a diversificat rețeaua u- 
nităților comerciale și de 
prestări de servicii, s-au 
amenajat șpaiii verzi, o mo. 
dernă bază sportivă. etc. 
Ea înfăptuirea acestor o- 
biective noi, cetățenii, 
ne-am adus o contribuție 
activă, prin muncă. Am fă
cut-o ca gospodari, ca locui
tori ai comunei — și trebuie 
să adaug faptul că în frun
tea acestor inițiative s-au 
aflat deputății, aleșii obștei,

care au organizat acțiunile 
de transpunere în viață a 
unor propuneri venite chiar 
din rîndurile cetățenilor.

Iată de ce prevederile 
Proiectului de Lege privind 
autoconducerea, autogestiu. 
nea economico-financiară 
și autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale le 
consider binevenite pentru 
stimularea contribuției în 
muncă a cetățenilor, vizînd 
dezvoltarea comunei noas
tre. Ceea ce am înfăptuit 
pînă acum constituie, cum 
spuneam, un prilej de mîn- 
drie. Sentiment și realizări 
pe care se cuvine.să Ie am
plificăm, în interesul nos
tru, al tuturor, în benefi
ciul nostru și al copiilor 
noștri.

Iosif ȘIMO, 
deputat, comuna Aninoasa

Autogaspodărirea 
și autofinanțarea 

(Urmare din pag. 1)

Stilul de muncă al con
siliului popular orășenesc 
decurgînd din largul de
mocratism al societății 
noastre, mobilizarea locui
torilor de către deputați, df 

-comitetele de cetățeni, sti
mularea inițiativei civice 
s-au reflectat și în faptul 
că, în activitatea organului 
local al puterii de stat, se 
autofinanțează bugetul de 
venituri și cheltuieli pe e- 
xercițiul financiar al anu
lui 1984 înregistrînd un ex
cedent de 1,4 milioane de 
lei. Aceste împliniri se vor 
amplifica, fără îndoială, în 
spiritul prevederilor Pro- 
iecului de Lege, care con
stituie un cadru favorabil 
afirmării acestor pîrghii a- 
le eficienței activității con
siliilor populare — auto- 
gospodărirea și autofinan
țarea.

Mobilizare

Intr-una din zilele lunii 
august, la miliția .din Vul
can s-a prezentat S.T., re- 
clamînd că, de la domici
liul său, din strada Repu
blicii, bloc D10. îi dispă
ruse butelia de aragaz. 
Furtul, spunea el, îl consta
tase în acea zi, 13 august 
cînd se întorsese din con
cediu. Imediat, la locuința 
reclamantului s-a deplasat 
ofițerul de la judiciar. S-a 
trecut la o minuțioasă in
vestigație a apartamentului. 
Acesta, situat la parterul 
blocului, ar fi constituit, 
intr-adevăr, o tentație pen
tru un eventual spărgător. 
Dar cercetările organului 
de miliție au arătat clar 
că, în apartament, nu pă
trunsese nici o persoană 
străină. Și atunci unde dis-

ra mică Acesta era în
chis. I-am cerut proprie
tarului să ne aducă cheile. 
A răspuns că nu știe pe 
unde sînt. le-o fi pus soția 
pe undeva (aceasta încă nu 
venise de la țară — n.n.).

Alibi, 
cusut cu 

gllbel

Vorbirea incoerentă și ges
turile dezordonate dovedeau 
că S.T. se afla sub influen
ța alcoolului, Am băut de 
necaz, motivase „păgubașul". 
Flerul lucrătorului de mi
liție s-a dovedit, și de as
tă dată, la înălțime. „Cău-

i-am cerut explicații lui 
3S.T. „Păi, o fi pus-o nevas- 
tă-mea acolo* 1, a căutat să 
se disculpe falsul păgubaș? 
Cum s-ar fi putut asta, cînd 
dumneavoastră ați plecat 
în concediu la trei zile 
după soție ? i-a replicat lu
crătorul în uniformă albas
tră. întrebare la care S.T. 
n-a mai găsit nici un răs
puns.

— Versiunea noastră, ne 
relata în încheiere cel ca
re a rezolvat cazul de mai 
sus, este că reclamantul a 
ascuns el însuși butelia de 
aragaz cu scopul de a o va
lorifica, pretinsul furt și 
alarmarea organelor de stat 
dorind a fi un alibi pentru 
so,ie. Dar...

Gheorghe OLTEANU
Unitatea nr. 1 a Secției de morărit și panificație 

din Lupeni. Aspect din sala de frămîntat mecanizat.

maximă
(Urmare din pag. 1)

noasa, Vulcan, Lupeni, Dîl- 
ja și Livezeni care nici in 
luna august nu și-au înde
plinit sarcinile planificate 
făcînd ca minusul acumu
lat în primele șapte luni 
să crească.

Așadar, au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului 
doar patru luni, perioadă 
în care toate colectivele de 
mineri >din bazinul nostru 
carbonifer au datoria și tre
buie să se mobilizeze la 
maximum pentru a putea 
să realizeze de acum îna
inte integral și ritmic sarci
nile de plan și să recupe
reze o parte din minusul 
acumulat în primele opt 
luni, încadrîndu-se astfel 
în cerințele adresate de 
conducerea de partid și de 
stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului 
de a asigura țării cit mai 
mult cărbune. Pentru a- 
ceasta, conducerile colecti
ve ale întreprinderilor mi
niere, șefii de brigadă și 
de sectoare, specialiștii și 
cadrele tehnice din combi
natul minier trebuie să ac
ționeze cu toată hot'irîrea 
pentru a valorifica din plin 
rezervele interne, pentru a 
stabili urgent soluții care 
să asigure creșterea pro
ducției zilnice de cărbune. 
Totodată, fiecare conducă
tor de întreprindere trebuie 
să se gîndească încă de. pe 
acum la producția nitului 
viitor, care trebuie pregă
tită în cele mai buee con
diții, pentru a asigura rea- 
lizarea integrală a sar- ini
lor de plan în anul 1986 
și în întregul cincinal vi
itor.

păruse butelia de aragaz ? 
La un moment dat, ne po- 
vesteșe ofițerul de miliție 
în sarcina căruia cădea re
zolvarea acestui caz, am 
ajuns la dulapul din came-

tînd într-un sertar, am găsit 
cheile dulapului11. L-am des
chis, ne povesteșe el, și înă
untru ce credeți că găsim? 
Mult dorita și căutata bu
telie de aragaz. Evident,

(Urmare din pagina I)
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Oamenii dau utilajelor puterea !
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tehnice. Aceasta înseam
nă a preveni, mai cu sea
mă, deci a face reparați
ile curente și capitale con
form grafireloi întocmite 
din timp și, mai ales, a e- 
xecuta aceste operații la o 
ridicată cotă de calitate. 
Cînd este nevoie, echipe
le respective își pun la 
contribuție ingeniozita
tea tehnică, executînd pie
sele necesare, prin asimi
lare sau recondiționînd 
reperele uzate — ele func- 
ționînd ca și cele noi, do
vadă s responsabilității 
cu care sînt privite aces-

te acțiuni de male im
portanță economică.

Organizarea optimă 
activități, de in-.ervci ț 
este o altă pîrghie a creș
terii randamentului utila, 
jelor, a asigurării funcțio
nării lor la parametrii 
maximi. Cînd apar inci
dente tehnice, începe 
tălia cu timpul" și ea 
buie ciștigată cit mai re- ț 
pede, pentru că oamenii ț 
aceștia care dau mașini- 
lor puterea să lucreze con- ■ 
linuu sînt conștienți de 
faptul că fiecare minut . 
cișligat înseamnă cîștig de 1 
producție. )

a 1 
EH 
;s-l

I

11 i
iul-

„bă- 1 
tre- ț

I

terul blocurilor 120, 121,
122.

Arum, in prag de toam
nă, în loc să fie diminua
te, restanțele față de pla
nul fizic cresc la construc
ția noilor spații comerciale. 
Adăugind acestora și o al
tă categorie de lucrări, ca
re au fost atacate, dar apoi 
abandonate, cum este cazul 
halei agroalimentare, sălii 
de jocuri sportive, al u- 
nor lucrări de sistematiza
re din noul cartier, ne pu
tem face o imagine asupra 

^restanțelor existente la ni
velul brigăzii 10 Petroșani 
a A.C.M.

In căutarea cauzelor a- 
cestor restanțe, am purtat 
discuții eu șefi de forma
ții de lucru, maiștri și ca
dre tehnice cu atribuții de 
conducere din 
A.C.M. Petroșani.
61 a (maistru Ion 
la blocul 13 A
Viorel Cimpoia) unde 
trebui să existe ritmuri su
perioare de lucru întrucît

sînt concentrate efective 
corespunzătoare, am con
statat că în ultimele zece 
zile lucrările aproape că au 
stagnat din lipsă de betoa
ne. Comenzile zilnice pen
tru betoane sînt onorate la 
nivelul brigăzii 10 Petro
șani în proporție de circa
ZZZrZZZZZZZWZZZZBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzazzzz.

tanțele constatate, ing. Mi
hai) Radu, șeful brigăzii 10 
a A.C.M. Petroșani ne-a 
declarat : Restanțele se da- 
toresc lipsei de forță de 
muncă. Nu putem plasa 
locuri de muncă la ' toate 
punctele de lucru, fiindcă

cadrul 
La blocul 
Trantea), 
(maistru 

ar

Noile spații comerciale
.Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

25 la sută. „Au fost zile, ca 
bunăoară, 29 august a.c., in 
care n-au sosit decît 10 la 
sută din cantitățile de be
toane solicitate, ne-a spus 
printre altele, maistrul Ion 
Trantea. „Am avut zile în 
care 
fost 
cele 
ține 
aprovizionarea < 
— ne-a relatat 
Poslolache, șeful uneia din
tre cele mai bune echipe 
de zidari de pe șantier.

Pus față în față cu res-

»»• 
realizările 
mult mai 
pe care le 
din cauza

noastre au 
mici decît 
puteam ob- 
golurilor în 
cu mortar" 
t Dumitru

față de necesar ne lipsesc 
zidarii, zugravii și alte ca
tegorii de oameni speciali
zați pe lucrări de finisare. 
In pofida acestei situații, 
ne propunem ca pînă cînd 
vor veni zilele de îngheț să 
închidem spațiile comercia
le de la toate blocurile din 
■această zonă, printr-o re
distribuire a efectivelor pe 
măsura încheierii lucrărilor 
ta noile apartamente. In a- 
cest scop solicităm însă 
sprijin mai operativ de la 
S.U.T. Livezeni, îndeosebi 
in privința livrării ritmi-

1

ce a betoanelor în cantită
țile solicitate".

Problema asigurării for
ței de muncă la nivelul 
necesarului, 
in< heiere 
ru Bălai’., 
telului de- partid a] <LC.M. 
Petroșani, 
îndeaproape, dar 1 
le sînt slabe. In 
semestru al anului s-au în
cadrat în muncă pc șantie
rele noastre din Valea Jiu
lui mai bine de 1000 de 
muncitori, din care 232 
ne-au părăsit la scurt timp, 
din diverse motive. Votn 
acționa și în viitor pc toa
te eăile pentru asigurarea 
necesarului, de forța de 
muncă, pentru a asigura 
condiții de îndeplinire a 
sarcinilor de plan ce ne 
revin în acest an“.

Toamna 
taiițcle la 
merciale 
Nord pot 
grabnic recuperate 
cînd timpul se mm nv 
ne favorabil, înaint*  
s'u ea sezonului rece.

de muncă
ne-a spus în 

tovarășul Dumi- 
secrctarul cunu

ne-a preocupat 
re.zultate- 

i primul

bate la ușă. Res- 
noile spații co- 
din Pctroșani- 

și trebuie sâ fie 
acum,

1 ti
de so—

SIMPOZION. Joi, 5 sep
tembrie, la Compania de 
pompieri din Petroșani va 
avea loc, în organizarea 
Casei de cultură a sindi
catelor din localitate, sim
pozionul cu tema: „Din gân
direa președintelui țării, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre rolul is
toriei în activitatea teore
tică, ideologică, de educare

• revoluționară, patriotică a 
maselor". (S.B.)

JUBILEU. Aniversarea 
unei jumătăți de veac de 
la crearea .Parcului Națio
nal Retezat, rezervație na
turală și de cercetări, este 

sesiune 
care se va 
de trei zi- 
azi, la ca- 
teren. Sînt 
cercetători 

întreaga

omagiată printr-o 
de comunicări, 
desfășura, timp 
le, începind de 
bana Buta și în 
invitați 70 de 
de prestigiu din 
țară, care vor dezbate as
pecte privind biotopul 
geologia masivului.

Și

ÎNFRUMUSEȚARE. In
cinta preparației Coroești 
poate fi considerată, pe 
bună dreptate, un adevă
rat model de înfrumuseța
re, constituind un veritabil 
parc. De remarcat că acest 
interior a fost amenajat 
prin muncă patriotică, la 
care a luat parte întregul 
personal al întreprinderii. 
Natura răsplătește munca 
prin frumusețe. (G.C.)

O SUGESTIE. Credem că 
ar fi potrivit ca A.U.T.L.-ul 
să studieze (și nu numai 
atît) posibilitatea amenajă
rii unor spații acoperite

(S.B.)

pentru călătorii care folo
sesc autobuzele de pe pe
ronul din piața centrală a 
orașului Petroșani. Sugestia 
are în vedere faptul că aici 
multe trasee au cap de li
nie și că se apropie sezo
nul eu intemperii mai frec
vente.

UN NOU CERC de al- 
pinism-turism s-a înființat 
în cadrul A.S. Minerul 
Vulcan. Constituit din mon- 
taniarzi pasionați, cercul 
nou creat și-a prevăzut în 
program să contribuie la 
dezvoltarea mișcării turisti
ce în rîndu] tinerilor mi-

nei, pregătirea membrilor 
săi pentru-a participa 
competițiile naționale 
domeniul alpinismului 
turismului. (l.D.)

CINEMATECA. Astăzi, 
ora 18, iubitorii celei de-a 
șaptea arte din Petroșani 
pot să vizioneze, in cadrul 
programului de cinematecă 
al cinematografului „7 No
iembrie", pelicula „Intîlnire 
cu viața", o producție a 
studiourilor argentiniene. 
(G.B.)

ECUSON. Ținuta unor 
.lucrători comerciali din în
treprinderile de specialita-

ld 
în 
Și

la

te lasă uneori de dorit. Ne 
referim la halatele murda
re, necălcate. In ceea ce 
privește ecusoanele, propu
nem să fie purtate în mod 
obligatoriii și de meșteșu
garii cooperativelor din Pc- 
roșani și Lupeni, fiindcă se 
știe „firma" afirmă sau... 
infirmă prestigiul lor.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I
I
I
I

I 
I I
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Pe primul loc în clasamentul adevărului încă două puncte pierdute !
MUREȘUL DEVA — JIUL 

PETROȘANI 0—1 (0—0).
Peste 4 000 de spectatori au 
aplaudat, duminică victoria 
Jiului care, cu cele două 
puncte cucerite în fața Mu
reșului din Deva, mai urcă 
două locuri în clasament, 
aflîndu-se acum pe locul 
IV, iar cu patru puncte la 
adevăr se instalează în 
frunte. Față de întîlnirea 
de la Brad, de data aceas
ta, băieții de la Jiul au 
practicat un joc aerisit, cu 
învăluiri mai mult pe par
tea stingă unde Stana a 
fost, de departe, cel mai 
bun de pe teren. De altfel, 
el a fost și coautorul sin
gurului gol, înscris de Jiul, 
cînd în min. 46 a executat 
de la 30 m, lateral stînga. 
o lovitură liberă la semi- 
înăltime, Pachițeanu șter
ge ușor cu capul mingea 
care îl depășește pe porta
rul Bala mergînd ușor spre 
gol, unde pentru siguranță 
fundașul nostru central 
Neagu, ca întotdeauna pre
zent în careul de 16 m la 
executarea unor asemenea 
lovituri libere, împinge, de 
la un metru, mingea în 
plasă.

Prima repriză nu oferă 
publicului spectator, venit 
în număr destul de mare 
la acest meci, multi din 
Petroșani, care timp de 90 
de minute și-au susținut 
frenetic echipa favorită — 
faze fierbinți la porțile Iții 
Bala și Toma. De altfel 
raportul de cornefe *3 —1 
pentru gazde reflectă acest 
lucru. In această parte a 
jocului notăm fazele din 
min. 33 cînd. Mulțescu ia 
o minge pe cont propriu, 
pătrunde ușor printre a

CLASAMENTUL

1. Gloria Bistrița 4 3 1 0 12—2 7
2. Olimpia Satu Mare 4 3 1 0 13—5 7
3. F.C. Maramureș 4 3 1 0 9—1 7
4. Jiul Petroșani 4 3 0 1 3—1 6
5. C.S.M. Reșița 4 2 1 1 6—3 5
6. C.I.L. Sighet 4 2 1 1 4—2 5
7. Strungul Arad 4 1 2 1 9—8 4
3. Minerul Cavnic 4 2 0 2 6—5 4
9. Mecanica Orăștie 4 1 2 1 8—8 4

10. C.F.R. Timișoara 4 2 0 2 3—4 4
11. Aurul Brad 4 1 1 2 2—2 3
12. Metalul Bocșa 4 1 1 2 5-10 3
13. Armătura Zalău 4 1 1 2 4—9 3
14. Minerul Lupeni 4 0 2 2 3—7 2
15. F.C.M. U.T.A. 4 1 0 3 2—6 2
16--17 Mureșul Deva 4 1 0 3' 1—5 2
16--17. înfrățirea Oradea 4 1 0 3 1—5 2
18, Unirea Alba Iulia 4 1 0 3 5-13 2

Handbal, divizia B

părătorii gazdă pînă la 10 
m, unde este faultat. Exe
cută tot el puternic, jos în 
stînga lui Bala, dîndu-i a- 
cestula posibilitatea să se 
■emarce. In min. 37. Rădu
canu printr-un șut de la 
1'. m lateral stînga impri
mă mingii o traie.’tor’e cu
rioasă, Bala este aproape 
mat, dar prinde în ultimul 
moment pe linia porții. Vă- 
iăustean execută în min. 
40 un corner acordat de 
Buzduga (a jucat bine și 
în acest meci) înalt în ca
reu] de 6 metri, portarul 
Toma rămîne pe linia porții 
și Vișan venit din spate 
se înalță cu un cap peste 
toti jucătorii masați în ca
reul de 16 metri și lovește 
puternic mingea cu capul 
care se duce- în bara tran
sversală.

Partea a doua a jocului 
debutează cu golul lui Pa- 
chițeanu (lui i se poate a- 
tribui) după care în min. 
48 și 49 Jiul obține două 
cornere consecutive răma
se fără rezultat. . Gazdele 
au cea mai mare ocazie de 
a egala în min. 53 cînd Vi- 
dican, în jumătatea 'de te
ren a echipei noastre, pri
mește o minge, scapă spre 
careul de 16 metri talonat 
de Buzduga, sesizează că 
portarul Toma a ieșit gre
șit din poartă și lobează 
mingea peste el care se du
cea sigur în gol, dar din 
fericire a căzut pe ba^a 
transversală. Pînă în min. 
78, cînd .'a o centrare de 
pe stînga a lui Răducanu 
Mulțescu vine din spate, 
se ii.âlță singur în fața por
ții lui Bala și greșește de 
puțin ținta, la nici una din 
porți nu se mai întîmplă 

nimic deosebit. De altfel 
această fază a fost și ulti
ma, avînd în vedere că 
pînă la încheierea partidei, 
jocul s-a desfășurat mai 
mult între cele două ca
reuri de 16 m.

A fost o partidă de ma
re luptă în care jucătorii 

FOTBAL, DIVIZIA B

noștri, îndeosebi Mulțescu, 
Stana, Gărnan împreună 
cu cei doi fundași centrali
— Neagu și Buzduga au 
dominat prin tehnică și tac
tică. Rămîne ca acest lucru 
să fie confirmat și în în
trecerile următoare pentru 
ca obiectivul de tepromova- 
re în divizia A să fie în
deplinit etapă de etapă.

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

Gh. SPINU

Portarul Boldor reușește să respingă acest balon, care, însă, ajuns la 
Frățilă, va poposi în cele din urmă în poarta echipei din Sînnicolau Mare.

Victorie confortabilă
MINERUL-ȘTIINȚA VUL

CAN — UNIREA SÎNNI
COLAU MARE 3—0 (1—0). 
Meciul debutează în forță, 
cu atacuri ale gazdelor ca
re doresc să spargă apăra
rea oaspeților, dovadă ra
tările din minutele 11 și 
12. Scorul este deschis în 
min. 20 cînd, în urma u- 
nei lovituri de colț execu
tate de Bariu, Truică loveș
te puternic balonul care 
este respins de portarul 
Boldor. Este însă pe fază 
Frățilă care reia mingea 
din voleu și înscrie. Tabe

AURUL BRAD — MI
NERUL LUPENI 2—0 
(2—0). Așteptat cu deose
bit interes de localnici, 
pentru a remonta punctele 
pierdute în etapa anterioa
ră cu Jiul din Petroșani, 
întîlnirea cu Minerul Lu- 
peni s-a constituit într-o 

reușită tentativă de recîș- 
tigare a sufragiilor pro
priului public. A rezultat 
deci un meci plăcut, spec
taculos pe alocuri, ambele 
echipe fiind decise să-și 
apropie victoria, obiectiv 
pentru care a fost aruncat 
în luptă întregul arsenal 
tactic al celor două com
batante.

Meciul debutează cu a- 
tacuri lansate ale gazdelor, 
în special pe părțile late
rale, unde se pare, au e- 
xistat unele momente de 
nesiguranță, speculate ra
pid de gazde, care au for

la de marcaj indică scorul 
de .1—0 in favoarea echipei 
din Vulcan. Din prima re
priză am mai reținut faze
le frumoase, nefructificate 
însă, din minutele 32 și 33, 
și mai ea oiazie de a mar- 
<••.. a iui Constantin Vasile 
(min. 45) care — de la cir
ca 4 m — a șutat pe lingă 
poartă.

După pauză gazdele se 
reîntorc pe teren cu dorin
ța vizibilă de a majora sco
rul. Acest fapt s-a obser
vat, mai ales, după intrarea 
în teren a lui Izsak și To
por, care i-au înlocuit pe 

țat, și astfel, în min. 6 la 
o bîlbîială generală a apă
rării din Lupeni, jucătorii 
din Brad deschid scorul. 
Golul primit trezește am
biția jucătorilor de la Mi
nerul care echilibrează jo
cul și au cîteva ocazii bu
ne de a înscrie, însă, rînd 
pe rînd ele sînt ratate din 
poziții favorabile. După 
o astfel de ratare, gazdele 
au un contraatac viguros, 
care se încheie cu un șut 
puternic din interiorul ca
reului, min. 12 al jocului, 
consumînd faza înscrierii 
celui de-al doilea gol și 
ultimul al meciului.

Pînă la pauză jocul se 
desfășoară în nota de do
minare a gazdelor „Mine
rul1* din Lupeni reușind 
citeva contraatacuri tăioa
se, dar neconcretizate pe ta
bela de marcaj.

Repriza a doua a fost și 
mai echilibrată, ambele 
combatante oferind un spec
tacol gustat de publicul din 
Biad. In- această parte a 
jocului, echipa din Lupeni 
are cea mai mare ocazie 
de a înscrie, dar Nichimiș

Tănăsiu și Constantin Va
sile. Atacurile Minerului- 
Știința se concretizează 
din nou în min. 35, prin 
Topor, care reia cu preci
zie mingea la o lovitură li
beră executată de Baciu, 
2—0. Jocul se înviorează, 
Minerul-Știința atacă tot 
mai insistent și același Ba
ciu trimite din nou, în min. 
43, balonul în plasa porții 
țchipei din Sînnicolau Ma
re, 3—0.

La juniori, scorul a fost 
de 5—0 pentru Minerul-Ști
ința Vulcan. (Gh. O.) 

deși singur cu portarul nu 
reușește să șuteze in gol 
dt- ia cîțiva metri, irosind 
astfel ultima ocazie a me
ciului.

Desigur, cele două punc
te pierdute de -„Minerul*'  
Lupeni sînt foarte mari, 
dacă avem în vedere că 
zestrea de puncte a echipei 
este' destul de precară după 
cele 4 etape disputate, în
să după cum ne asigură an
trenorul Petre Libardi ju
cătorii sînt ferm hotărîți ca 
în următoarele etape să 
demonstreze din nou că e- 
chipa din Lupeni constituie 
același unsprezece reduta
bil, capabil să cîștige cu 
ușurință ambele puncte pu
se în joc. Acest reviriment, 
așteptat de altfel, trebuie 
să se facă simțit mai ales 
dacă avem în vedere că 
„Minerul**  are în următoa
rele partide doi adversari 
de temut — înfrățirea O- 
radea și C.F.R. Timișoara. 
Au jucat: Grigore — Leor- 
dean (Simion), Pocșan, Vai- 
dosogan, Tereche, Popa Pe
tre (Popa' I), Voicu, Nichi
miș, Postelnicu, Stoinescu, 
Mușat. (G.C.)

Fotbal, divizia C 

„In căutarea 
busolei...“

MINERUL PAROȘENI — 
OBILICI SINMARTINU 
SIRBESC 1—1 (0—0). După 
ce în prima etapă Minerul 
Paroșeni obținea o victorie 
lejeră pe teren propriu, la 
prima ieșire afară echipa 
și-a frînt elanul ceea ce *a  
însemnat și prima înfrîn- 
gere. Cauză, care, iată s-a 
văzut, în cel de-al treilea 
meci disputat pe teren pro
priu, în fața unui adversar 
Obilici Sînmartinu Sîrbesc 
ce nu prea anunța măre 
pericol.

Modul superficial în ca-, 
re a fost abordată partida 
a fost acut acuzat de ju
cătorii gazdă, care în fața 
replicii dîrze a oaspeților 
au rămas debusolați, negă
sind cele mai bune metode 
de a sparge o apărare or
ganizată, cu un portar în 
zi mare. Astfel, minerii din 
Paroșeni nu au reușit de- 
cît un egal, prin golul în
scris de Iordache în min. 47, 
fază care a reamintit su
porterilor prezenți la sta
dion de zilele bune alo e- 
chipei. Sperăm că urmă
toarele meciuri vor aduce 
jucătorilor din Paroșeni 
„busola pierdută “, iar su
porterilor încrederea în e- 
chipa lor.

Start lansat al liandbaliștilor noștri Campionatul județean de fotbal

METALU L HUNEDOA
RA — U riLAJUL-ȘTIIN- 
ȚA PETROȘANI 18—22 
(9—9). Emoțiile prin care 
a trecut echipa noastră a- 
nul trecut, cind s-a văzut 
salvată de la retrogradare 
doar în ultimele etape ale 
campionatului, au pus elevii 
profesorului loan Polifro- 
nie la treabă în pauza com- 
petițională. Cu multe emo
ții și justificate speranțe 
au așteptat iubitorii hand
balului din Petroșani pri
ma etapă de campionat pe 
care echipa favorită o sus
ținea pe terenul Liceului 
„Horea, Cloșca și Crișan**  

^lin Alba Iulia în compa
nia metalurgiștilor din Hu
nedoara (terenul acestora 
fiind suspendat). încă de la 
intrarea lor în teren ambe
le echipe, au jucat numai 
la victorie. Jocul a debu
tat cu atacuri precise și cu 
apărare ermetică a jucăto
rilor din Vale, aflîndu-se 
mereu în prima repriză la

cuina Jocului. Cu toate a- 
cestea la sfîrșitul primei 
reprize tabela de marcaj 
indica scor egal — 9—9.
începutul reprizei a H-a 
aparține hunedorenilor ca
re în min. 39 conduceau eu 
12—10. Din acest minut e- 
clupa noastră închide toa 
te cuio-nele de pătrunde
re spre pc.ai la apărată cv 
succes, pe rînd, de Popescu 
și Kiss. Combinațiile din
tre Szeneș, Gliga, Drăgan 
și Antobe devin din ce în 
ce mai periculoase, iar ta
bela de marcaj se schim
bă de șapte ori consecutiv 
în favoarea jucătorilor 
noștri care ajung să condu
că în min. 52 cu scorul 
de 17—12. Și din acest mo
ment diferența de scor se 
menține mereu la 4—5 go
luri, partida încheindu-se 
cu scorul de 22—18 în favoa
rea liandbaliștilor din 
Vale.

N. LOBONȚ

Debut promițător Ocazii multe, însă...
UTILAJUL PETROȘANI 

— VOINȚA JL1A 2—1 
(0—0). Proaspăt promovată 
in campionatul județean, e- 
ehipa Utilajul Petroșani, a 
I.U.M.P., a debutat bine 
reușind să întreacă, la li
mită ee-i drept, 2 -1, for
mația Voința llia. Condu
sa de pe margine de prof. 
Gh. lrinne,. iar din teren 
ile „exdivizio.xârul A" Mi
hai Marian, formația din 
Petroșani a demonstrat că 
alcătuiește o echipă în a- 
devăratul înțeles al cuvîn- 
tului. Insă lipsa de expe
riență a echipei și-a spus 
ciivintul în fazele de fina
lizare. Astfel, Căprici, Ur- 
zicetmu și Crețu au irosit 
numeroase posibilități de 
deschidere a scorului, la 
pauză înregistrând u-se un 
scor alb, 0—0.

După pauză atacurile g <z- 
delor devin mai insistente

și ele se concretizează pe 
tabela de marcaj; in mm. 
53, M. Marian, un adev.t- 
rat dispecer. îl pune înv 
cursa pe Crețu, care pă
li unde în careu și șutează 
i'ara speranță pentru por- 
t-irui Polog, 1—0, iar oas- 
p-'iii egalează în min. 58, 
prin Betea cu un șut pu
ternic 1 — 1. Minutul 65, o- 
l'eia o fază spectaculoasă și 
un nou gol pentru gazde ; 
M. Marian pasează lui
Urziceanu, acesta driblea
ză tot și este faultat în '
careu, penalty transformat 
eu siguranță de M. Marian, I 
i—1. Pînă la fluierul final 
ai arbitrului M. Oprea din I 
Calau, gazdele mai ratea- | 
ză ileva bune ocazii de j 
gol, meciul încheindu-se eu I 
scorul de 2—1 pentru Uti- I 
larul.

D. giRjoaka, 
corespondent

PREPARATORUL PE- 
liilLA — MINERUL 

BARBATENT 1—0 (0—0).
Suporterii echipei Prepa

ratorul au avut privilegiul 
ea favorita lor să susțină 
primul meci din această e- 
diție, 1985 -1986, chiar pe 
teren propriu.

Prima fază de gol se pe-, 
trece in min. 6 la poarta 
echipei oaspete, cînd*  apă
rătorul ' Enache îl scapă de 
sub supraveghere pe Simi- 
niciue și doar intervenția 
salutară a portarului Lăcă
tuș face ca mingea să nu 
intre în poartă.

Ambițioși, jucătorii oas
peți încearcă și ei, în min. 
10 vigilența portarului Vaș, 
dar și acesta este intr-o 
formă bună. Pînă la sfîrși
tul reprizei, tabela de mar
caj rămîne neschimbată.

In repriza secundă, ace
lași joc echilibrat.

Cu mai multă experiență, 
reprezentativa preparato
rilor apasă mai tare pe 
„accelerator**,  imprimând 
jocului un ritm alert și 
apărarea echipei oaspete 
nu mai poate face față a- 
cestei situații cedîiîd în
cetul eu încetul. Jucătorii 
yazdă speculează această 
delăsare și, in min. 70, ex
tremul Dupir face o cursă 
pe partea dreaptă, centrea
ză în cai eu și Siminiciue, 
nesupravegheat, trimite 
mingea cu capul în poartă.

Pînă la sfîrșitul meciului 
rezultatul rămîne cel stabi-j 

’lit în min. 70. ;,â;
Rezultat la juniori: 3—O.j 

iȚ 
Vasile BELDIE, • 

corespondent
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Z»CTU<4LfWTgzl ÎN LjCMtgAcțiuni în favoarea păcii
MOSCOVA 2 (Agerpres). 

După cum transmite agen
ția TASS, Mihail Gorba- 
Ciov, secretar general al 
G.C. al P.C.U.S., a relevat, 
în cadrul unui interviu a- 
cordat săptămânalului ame
rican „Time", că, „în pofi
da negocierilor de la Ge
neva și a înțelegerii pri
vind întîlnirea la nivel 
înalt din noiembrie a.c., 
relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.Ă. continuă să se dete
rioreze, cursa înarmărilor 
se intensifică și nu scade 
pericolul de război". El a 
arătat că U.R.S.S. se stră
duiește să rupă cercul vi
cios, să scoată din impas 
eforturile de limitare a înar
mărilor, pornind de la con
vingerea că trebuie căuta
tă, împreună cu S.U.A., so
luția actualei situații com- 
blexe. Referindu-se la vi
itoarea întîlnire sovieto-a- 
tnericană la nivel înalt M. 
Gorbaciov a arătat că „nu 
jjducerea de învinuiri reci
proce trebuie să fie scopul 
acestei întîlniri, după o 
|nt rerupere de șase ani". 
Insă, dacă nu se va conveni

PE SCURT PE SCURT
î IN PREZENȚA primului 
țninistru elen, Andreas Pa- 
(bandreu, la Salonic s-a 
deschis cea de-a 50-a edi
ție a Tîrgului internațional 
țe se organizează în aceas- 

,|ă localitate. Țara noastră 
liste reprezentată la actuala 
ediție jubiliară a tîrgului 
<ie 12 întreprinderi de co- 
țnerț exterior, care expun 
în principal produse ale 
industriei constructoare de 
mașini, industriei chimice, 
Oșoare și a materialelor de 
Construcții.

CONSILIUL de suprave-
ghere a îndeplinirii Consti
tuției iraniene a validat 
rezultatele alegerilor pre
zidențiale care au avut loc 
în Iran la 16 august —
ânunță agenția IRNA. In
Cadrul recentului scrutin, 
(președintele Seyyed Aii 

. Khamenei a fost reales în 
funcția de șef al statului 

' pentru un nou mandat. El 
i a obținut 12 milioane de 
’ Voturi.

IN SALA de conferințe 
,10 Decembrie" din Luan- 
da, luni s-au deschis lu-

If rări le reuniunii pregăti- 
' toare, la nivel de amba
sadori și experți, a Confe- 
tiinței ministeriale a țări- 
Etor nealiniate, la care par- 
gticipă delegații din peste

Cultura — principal mijloc de cunoaștere
România era cunoscută în 

Polonia în primul rînd prin 
litoralul Mării Negre, în 
Ultimul timp imaginea ță
rii prietene s-a completat 
Simțitor ca urmare a dez
voltării relațiilor politice, 
economice, comerciale și 
culturale. Putem afirma că 
unul dintre principalele 
mijloace de cunoaștere este 
cultura. Cartea, filmul sau 
t e a t r ul ne permit 
să pătrundem adine 
în istoria și tradiția națio
nală, ne permit să cunoaș
tem figuri remarcabile în
scrise pentru eternitate în 
conștiințele celor două na
țiuni.

Desigur, cea mai mare 
rază de acțiune are filmul 
care pătrunde cu ușurință 
în orașe și sate. Imaginea 
dezvoltă imaginația peitni- 
țînd o cunoaștere exactă și 
completă a poporului frate,

asupra preîntîmpi nării
cursei înarmărilor în Cos
mos, va fi cu neputință rea" 
lizarea unui acord asupra 
educerii arsenalelor nuclea

re, a menționat secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.

BONN 2 (Agepres). La 
Munchen a avut loc o ma
nifestare comună a Parti
dului Social-Democrat și a 
Uniunii Sindicatelor Vest- 
Germane (D.G.B.) cu prile
jul „Zilei de acțiune sindi
cală pentru pace".

In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej — relatează a- 
genția D.P.A. —, președin
tele P.S.D., Willy Brandt, a 
criticat „Inițiativa de Apă
rare Strategică" — program 
de cercetări spațiale al 
S.U.A. cunoscut și sub nu
mele de „războiul stelelor" 
— și a chemat la inițierea 
unei noi faze în politica 
Est-Vest și la reluarea po
liticii de destindere.

La rîndul său, președin
tele D.G.B., Ernest Breit, a 
declarat că, avîndu-se în 
vedere potențialul distruc
tiv al armelor nucleare, chi
mice și biologice existen

90 de state, informează a- 
genția Taniug.

MINIȘTRII relațiilor ex
terne din Costa Rica, Hon
duras și El Salvador se 
reunesc în zilble de 3 și 4 
septembrie la San Jose 
pentru a discuta stadiul ac
tual al negocierilor purtate 
sub auspiciile „Grupului 
de la Contadora" în vederea 
soluționării prin mijloace 
pașnice a crizei din Ame
rica Centrală, informează 
agenția Prensa Latina.

MONTREAL 2 (Agerpres). 
Cel de-al 9-lea Festiva] 
mondial al filmului, desfă
șurat la Montreal, s-a în
cheiat cu succesul filmului 
spaniol „Padre Nuestro" — 
o comedie absurdă realiza
tă de Francisco Rigueiro 

— care a primit „Marele 
premiu al Americilor". Pre,- 
miul de interpretare femi
nină a fost decernat actri
ței franceze Nicole Garcia 
pentru rolul din „A patra 
putere" de Serge Leroy, iar 
cel de interpretare mascu
lină a revenit actorului 
vest-german Armin Mul
ler-Stahl, pentru rolul din 

cinematografia română se 
bucură în Polonia de o ma
re popularitate atît în rîn
dul publicului cît și în 
îîndul criticii. Filmele 
transmise de televiziune 
sînt urmărite de milioane 
de telespectatori.

Corespondență de la ziarul „Trybuna 
robotnieza” din Katowice — R.P. Polonă

Cartea are o sferă de in
fluență mai mică deși in
fluența ei este de lungă 
durată.# In ultimul timp 
sînt traduse în limba ^polo
nă tot mai multe cărți ro
mânești. S-au ridicat foar
te mulți tineri traducători. 
La Cracovia a luat ființă în 
1975 catedra de limbă ro
mână în cadrul Universită
ții Jagelonska. Un mare a- 
nimator,. specialist în lim
ba română este Emil Bie

te, suficient pentru a nimici 
de mai multe ori, omeni
rea, orice altă măsură de 
înarmare și-a pierdut sen
sul. „In loc de războiul 
stelelor — a spus el — do
rim pacea pe Pămînt".

BUENOS AIRES 2 (Ager- 
pres). Congresul Național 
argentinian — forul legisla
tiv suprem al țjirii — se 
pronunță pentru consolida
rea păcii pe plan interna
țional, pentru dezarmare 
nucleară. Intr-o rezoluție 
adoptată de Senat — ca
mera superioară a parla
mentului de la Buenos Ai
res — se exprimă spriji
nul față de scopul și acțiu
nile organizației argentinie- 
ne, „Apelul celor o sută în 
numele vieții", ce reuneș
te în rîndurile sale perso
nalități politice și obștești, 
reprezentanți ai organizați
ilor progresiste din țară, 
care militează pentru înghe
țarea și, în final, lichida
rea tuturor arsenalelor nu
cleare.

Un conflict nuclear nu 
ar pune în pericol numai

De la bordul navetei
HOUSTON 2 (Agerpres). 

Astronauții americani Ja
mes Van Iloften și Bill Fis
cher, aflați la bordul na
vetei spațiale „Discovery" 
au reușit să repare sateli
tul de comunicații „Leasat 
—Syncom—IV 3“, lansat în 
luna aprilie a.c., dar blocat 
în spațiu din cauza unei 
defecțiuni a motorului-ra- 
chetă care urma să-1 pro
pulseze pe o orbită geo- 
staționară la 36 000 de km 
de Pămînt.

In timpul celor două ie
șiri în spațiu în partea de

FAPTUL DIVERS

filmul „Recoltă amară" de 
Agnieska Holland.

☆
DELIII 2 (Agerpres). Ploi

le abundente căzute în ul
tima vreme au determinat 
ieșirea din matcă a rîului 
Mahanadi,, din statul Oris
sa, în estul Indiei. Inunda
țiile au provocat mari pa
gube în 463 de sate, dis- 
trugînd complet 250 de a- 
șezări. Potrivit cifrelor o- 
ficiale, aproximativ 200 000 

drzycki, autorul capitolului 
„Literatură română" inclus 
în opera monumentală inti
tulată „Marea literatură u- 
niversală". Emil Biedrzycki 
a fost dintotdeauna un prie
ten al românilor, inițiind o 
puternică acțiune de tradu

cere a literaturii române.
Mulți polonezi studiază 

în România. Astfel Henry 
Misterski și Halina Mirska 

— L.ascta sînt absolvenți <x 
celcnt pregătiți ai învăță- 
mîntului superior românesc. 
Halina Mirska este autoa
rea lucrării „Mic dicționar 
al scriitorilor români". De 
asemenea, este coautoare a 
dicționarului româno-polon, 
lucrare de mare proporții 
coordonată de prof. Witold 

părțile direct implicate, ci 
existența întregii omeniri, a 
însăși vieții pe planeta 
noastră —' subliniază do
cumentul.

COPENHAGA 2 (Ager
pres). Problemele actuale 
ale consolidării păcii, în
cetării cursei înarmărilor, a 
politicii de confruntare pe 
plan internațional au con
stituit tema centrală a lu
crărilor „Conferinței păcii 
’85", desfășurată în- capi
tala Danemarcei.

Acest forum național a 
fost organizat din inițiati
va sindicatelor din Copen
haga, în colaborare cu 
mișcarea „Sindicatele dane
ze pentru pace". Participan- 
ții — reprezentanți din 
peste 80 de organizații pro
fesionale din țară, — au 
adoptat un program de ac
țiuni în favoarea păcii și 
dezarmării, au stabilii ma
nifestările concrete ce vor 
avea loc în Danemarca în 
legătură cu proclamarea 
de către O.N.U. a anului 
1986 — AN al păcii.

spațiale „Discovery” 
cargo, descoperită, a nave
tei, cei doi astronauți au 
remediat defecțiunile, după 
care Vah Hoften a împins 
pur și simplu cu mîna în 
spațiul interplanetar acest 
satelit de 7,5 tone, impri- 
mîndu-i o mișcare giratorie 
lentă, de trei rotații pe mi
nut.

Intrucît programul lor de 
activități în Cosmos a fost 
practic încheiat, astronauții 
au început preparativele 
pentru aterizare, care va 
avea loc marți dimineața, 
la baza aeriană Edwards, 
din California.

de persoane au fost afecta
te.

Puternice inundații au 
fost înregistrate, de aseme
nea, în statele Bengalul 
de vest și Bihar, unde toate 
rîurile au ati,ns cota de 
alarmă.

☆
BERNA 2 (Agerpres). Un 

alpinist vest-german și-a 
pierdut viața încercând să 
escaladeze vîrful Dufour, 
cel mai înalt din Alpii el
vețieni (4 634 metri). Alți 
patru alpiniști vest-germani 
au pierit cu două zile în 
urmă, căzînd de la o alti
tudine de circa 4 545 metri, 
în munții Elveției, notează 
agenția Reuter.

Doraszewski. Un alt coau
tor al dicționarului, Adam 
Weinsberg (și-a petrecut a- 
nii războiului în România) 
este părintele unor strălu
cite traduceri din Eminescu. 
Datoi’ită acestor oameni 
minunați, cititorii polonezi 
pot să intre în contact cu 
România, oglindită în ope
rele unor nume cu rezonan
ță ca : Anatol Baconsky, 
Mihai Beniuc, Geo Bogza, 
Z; haria Stancu etc.

De o generoasă prezenta
re s-a bucurat poezia și 
proza română în nr. 6 al re
vistei lunare „Literatura în 
lume" în care au apărut 
lucrări ale unor condeie 
cum ar fi Constantin Țoiu, 
Ștefan Bănulescu și Mircea 
Simionescu în traducere de 
Danuta Bienkowska, incon
testabil cea mai bună tra
ducătoare a literaturii ro
mâne în polonă.

Jerzy WAKMANSKI

Universiada
TOKIO 2 (Agerpres). In 

cea de-a 9-a zi a Univer
siadei de vară de la Ko
be, atletul român Dumitru 
Negoiță s-a numărat prin
tre învingătorii întiecerilor 
de pe „Athletics Stadium" 
cucerind medalia de aur în 
proba de aruncarea suli
ței, cu performanta de 
84,62 m.

In finala probei femini
ne de aruncarea discului, 
sportiva româncă Daniela 
Costian s-a situat pe locul 
trei, obținînd medalia de
bronz, cu rezultatul de
63,20 m. Victoria a revenit 
Măriei Marten (Cuba) —
66,66 m, urmată de Tama
ra Hristova (Bulgaria) —
65,30 m.

In semifinalele probei 
feminine de 800 m atletele 
românce Cristina Cojoca- 
ru — 2’01”81/100 și Ella Co
vaci — 2’03’’57/100 au cîști- 
gat seriile în care au con
curat obținînd calificarea în 
finala programată astăzi.

S-au desfășurat și semi
finalele probei feminine de 
100 m garduri, printre con-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Aventuri în Ma
rea Nordului; Unirea: 
Marynia; Parîngul: Fata 
care vinde flori.

LONEA : Soarele alb al 
pustiului.

ANINOASA: Rîpa, I II. 
VULCAN i*Cînd  o să 

vină tata.
LUPRNI : Neînvinsul,
URICANI i împușcat în 

spate.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

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

nomie.
20,35 Victorii ale acestor 

ani de glorii, (color) 
Emisiune de cînte- 
ce și versuri.

20,50 In pregătirea foru
mului consiliilor 
populare.

Mica publicitate
VIND piese pentru Dacia 

1100. Informații, Petrila, 
strada Cocoșului nr. 2/1. 
(1891)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Velicu 
Rodica, eliberată de 
I.P.E.G.H. Deva. O declar 
nulă. (1888)

PIERDUT legitimație pe
riodice nr. 2094, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1889)

PIERDUT permis de pes
cuit pe numele Iuhasz loan, 
eliberat de Filiala Petroșani 
a A.G.V.P.S. II declar nul. 
(1890)

PIERDUT două iepe (pe 
muntele Oslea), una albă, 

ANUNȚ DE FAMILIE
t

Familia îndurerată aduce mulțumiri tuturor ce
lor care au fost alături la marea durere pricinuită de 
pierderea fiului drag si iubit

NAGY CAROL
Veșnică amintire. (1895)

de vară85
curentele ce vor fi prezen
te în finală numărîndu-se 
și sportiva româncă Miha- 
ela Pogăceanu.

La 116 m garduri Li viu 
Giurgian și-a asigurat, de 
asemenea, calificarea în 
finală.

In seriile probei masculi
ne de 800 m Petre Drăgoes- 
cu a realizat cel mai bun 
timp l 1’47”75/100, obținînd 
calificarea în semifinale.

Ultima probă a concursu
lui de scrimă, cea de spa
dă pe erbipe, a reunit 14 
formații ce și-au disputat, 
luni în patru serii preli
minare, calificarea în fa • 
zele superioare ale întrece
rii.

Echipa României a câști
gat, neînvinsă, grupa a 4-a, 
după ce a întrecut pe rînd 
selecționatele R.P. Chineze 
și Elveției, cu același scori 
9—3, și formația S.U.A. 
CU 8—6. Spadasinii români 
s-au calificat pentru sfer
turile de finală, urmînd să 
întîlnească marți echipa 
Cubei.

21,10 Seară de balet, (co
lor) „Raymond" de 
Glazunov.

21,50 Telejurnal. 1

LOTO
Numerele extrase 

Ia tragerea 
excepțională „Loto" 
din 1 septembrie 1985

FAZA I
Extragerea I : 57, 86, 69, 

40, 26, 22, 24, 15, 32, 9, 50, 
11.

Extragerea a Il-a : 87, 
23, 90, 25, 76, 16, 66, 53, 28,
14, 19, 56.

Extragerea a IlI-a : 64,
15, 31, 69, 56, 71, 45, 52, 
82, 2, 21, 23.

Extragerea a IV-a : 16, 
76, 29, 34, 42, 20, 22, 50, 
43, 39, 9, 81.

FAZA A II-A
Extragerea a V-a : 23,

7, 13, 66, 79, 50
Extragerea a Vl-a : 22, 

68, 45, 9, 64, 61.
Extragerea a VH-a : 11, 

73, 24, 55, 74, 49.
Fond total de Cîștiguri: 

1 233 031 lei.

memenlo

cu semn pe piciorul drept 
din spate la genunchi, iar 
alta roșie, cu copila etapa- 
tă la piciorul drept din 
spate. Informații, Petrila, 
strada Cocoșului nr. 271. 
Recompensă.

PIERDUT foile de par
curs nr. 373519/18 și 373141, 
eliberate de I.U.G.T.C.

Craiova. Le declar nule. 
(1893)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Tudo- 
rache Leliana, eliberată de 
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (1894)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Vass An
gela, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II declar 
nul. (1898)
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