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în abataje
• Realizind, în ziua de 

7 iunie, o producție supe
rioară cu 187 tone 
preliminarului, I.M. Paro- 
șetii a majorat la 964 tone 
cantitatea de cărbune ex- 
tias suplimentar în aceas
tă lună. In acest mod, mi
nerii întreprinderii o- 
eupă primul loc în între» 
cerea pentru tot mai
mult cărbune, desfășurată 
la nivelul

Cel mai însemnat spor 
pe luna în curs —- 760 to
ne de cărbune — îl 
registrează sectorul 
unde își desfășoară 
vitatea brigă v* conduse 
de Vasile Cojocaru și Mi- 
h < . >: Urinează
în ordine, sectoarele III și 
IV, care, 
tează 455 șj, respectiv, 155 
tone de

în- 
I, 

acti-

în iunie,' rapor-

cărbune peste 
plan, cantități extrase de 
mirerii formațiilor coordo
nate de Francisg Fazakas 
și Ioan Diaconu.

• CU rezultate bune au 
încheiat ziua de 7 iunie 
și minele Lenea și Uricani. 
Piosul obținut de aceste 
dottâ mine însumează 162 
tone de căi'buhe. (Gh.O.)

Preocupări susținute, acțiuni 
energice pentru creșterea 

producției de
sfîfșitul primelor 

luni din acest an, 
Livezeni înregistra 

la
In 

mai producția fizică

,a 
cinci 
mina 
Un însemnat minus 
producția de cărbune, 
luna 
de cărbune a fost realiza
tă doar în proporție de 
6(1,3 Ia .-mr. Despre cau
zale ca’-e au dus la acest 
minus _și modul cum se va 
acționa în viitor 
creșterea producției 
cărbune am purtat : 
triecute un dialog 
IOAN I.ABAN. 
șăf al minei.

— Cu toate că 
realizat sarcinile 
la producția fizică de căr
bune în nici o lună din a- 
cest an, 
rauncii, atît 
teeprindere, 
in ăcărbune, 
taje a fost 
depășită ritmic, la nivelul 
electivului existent. De 
exemplu, producte vitatea 
nkuncii în abataje, în
prismele patru luni, a fost 
dejpășită în medie cu 560—■ 
809 kg pe post, iar în iu-

productivității 
mai mică fa-

mai am tre- 
două abataje

pentru 
î de 
zilele 

cu 
inginerul

nu ne-am 
de plan

productivitatea, 
la nivel de în-

in subteran, 
cit și hi aba- 
realizată și

na mai cu 250—300 kg 
post.

— De ce în luna 
depășirea 

muncii a fost
ță de media primelor pa
tru luni ?

— In luna 
cut cu cele 
frontale echipate cu com
plexe de susținere meca
nizată și combine de tăie
re, din stratul 3 blocul VI 
Sud, printr-un ax colec
tor. Productivitatea mun
cii realizată în cele dotiâ 
abataje a scăzut față de 
media primelor luni cu a- 
proape ; tone pe post și; 
totodată, a trebuit Să su
plimentăm cu forță de 
nu ică I rif ada '■ C is- 
tea Valache pentru â de
păși .impedimentul. Trei 
brigăzi de pregătire au 
fost dirijate spre acest loc 
de muncă.

— Care este situația ce
lor două abataje de mare 
capacitate, acum, la în
ceputul lânii iunie ?

— Cu abatajul din pa
noul 3 am traversat axul

Interviu realizat d< 
Gheorghe BOȚEA

Recuperare ■ Recondition are ■ Refolosîre

DISCUȚIILE 
important mijloc de activizare 

de perfecționare a vieții
a comuniștilor, 
de partid

fie-Realtzares» înaltului de
ziderat pe care îl impune 
creșterea rolului condu
cător al organelor și onga- 
nizațiilpr de partid în toa
te sectoarele de activita
te necesită — așa cum 
subliniază secretarul ge
neral al partidului, activi
zarea tuturor 
lor,, întărirea 
de răspundere, 
cînd experiența 
tă de-a lungul anilor, or
ganele , și organizațiile de 
partid din Valea Jiului a- 
cordă o deosebită aten- 

l ■ o- ani > i - desf
' dării discuțiilor individu
ale, care s-au dovedit un 
mijloc deosebit rle im 
tant în întărirea spiritu
lui revoluționar, a răspun
derii și exigenței, în anga
jarea fiecărui comunist la 

înfăptuirea hotărîrilor de 
partid, a sarcinilor ce 
revin la locul 
în creșterea 
la dezvoltarea

inițiativă, de

un număr mai mic ' de 
în evidență, 

încheia-

jcoUiuiuștj- 
spirituiui lor 

Valorifi- 
dobîndi-

cu 
comuniști 
discuțiile au fost 
te în timp mai scurt, orga- 
nizîndu-se adunări gene
rale pentru dezbaterea con
cluziilor.' De asemenea, și. 
la nivelul comitetelor de 
partid orășenești, comu
nale și din întreprinderi 
au fost prezentate periodic 
informări asupra modu
lui cum s-a desfășurat a- 
ceastă acțiune. Ih adună
rile generale unde nu fost 
prezentate concluziile, au 
fost adoptate măsuri pen
tru soluționarea propu
nerilor și recomandărilor 
făcute de membrii 
partid, precum și 
continuarea pe 
calitativ superioară 
tregii 
bune 
întregii 
gătire, 
șurare 
dua' ; l 
zățiile 
Petrila 
comunale 
noasa. comitetele de

disciplină în munca 
cărui colectjv.

Prin acțiunile întrepr 
privind desfășurarea 
oiițiilor individuale 
njembrii- de partid'
urmărit ca . acestea să cons
tituie un moment impor
tant pentru activitatea 
comportarea fiecărui 
inunist, să contribuie 
îmbunătățirea întregii 
tivități a organizațiilor 
parted.

Pentru întărirea răspun
derii față de pregătirea, or
ganizarea și 
discuțiilor 
membrii comitetului j 
nicipal, ai comitetelor 
rășenești și comunale 
partid 
pe organizații de bază. 
S-au întocmit grafipe pen
tru organizarea discuțiilor 
în mod eșalonat, în peri
oade bine determinate. 
Astfel, discuțiile indivi
duale ap fost declanșatela 
toate cele 662 organizații 
din municipiu,

și
co

la
ac- 
de

desfășurarea 
individuale,

mu- 
r o- 

de 
au fost repartizați 

de

de 
pentru 

O treaptă 
a in

acțiuni. , Rezultate 
pe linia desfășurării 
i acțiuni de «.pre- 
organizare și desfă- 
a discuțiilor. indivi- 
au obținut organi- 
orășenești de pai tid 
și Vulcan, cele 

Banița și Ani-

îi 
de muncă, 

contribuției 
spiritului 
ordine si

(Continuare in pag. a 2-a)

Gheorghe IENCIU, 
șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal 

de partid

(Continuare în pag

Luna manifestărilor politico - ideologice

Ion VULPE

(Continuare in pag a 2-a)
ÎL ALEXANDRES! U

sar-
ye-

as
ia

Is-
de

cinildr 
tocilor

va 
cul- 
dez- 
sar-

Fruntași ai minei Petrila. In imagine, mineri din schimbul condus 
Constantin Sandu — brigada Ion Ciobanu, din cadrul sectorului II.

„Laudă omului muncii și creației sale
în sprijinul producției

Realizârî și economii datorate 
experienței colectivului

Aetivitâtea de bază a 
teliertiluî de reparații 
lectrice din c a d r 

Petroșani 
rebobinarea 

i construcție 
puteri 

> kW

a-
e- 

u l 
o

din
IPSRUEEM 1 
constituie 
motoarelor în 
antigrizutoasă, de ] 
cuprinse între 0—175 
și 800—1600 kW. Benefici
ari sînt întreprinderile mi
niere din Valea Jiului și 
din țară.

Am ținut să facem a- 
ceâstă introducere deoa
rece robobinarea motoa
relor și .retrimiterea lor 
către unitățile miniere 
constituie doar una din 
preocupările colectivului 
din atelier.

O altă preocupare — 
care, nici pe departe, nu 
poate fi plasată pe un loc

secund — constă în 
fia acordată acțiunii 
recuperare, 
re și refolosire, 
re despre care ne-a 
talii ing. Spirea 
șeful secției.

— De cîțiva 
telieru 1 nostru 
festă o grijă

aten- 
de 

recondiționa- 
preoeupa- 

dat de- 
Suditu.

în a- 
mani- 

constantă 
pentru valorificarea la 
maximum a posibilităților 
de recircuitare a piese
lor, șubansamblelor și, în 
mod deosebit, a conducto
rilor de ’ obinaj 
pru, toate aceste 
convergînd spre 
rea respectivelor

ani, 
se

din cu- 
acțiuni 

readuce- 
utilaje

Gh. OLTEAN!

(Continuare în pag. a 2-a)

Calitatea muncii, calitatea oamenilor
Trei-patru procente, în 

anumite situații, repre
zintă o cantitate neglija
bilă, spre exemplu 
plus și minus ta îmbute
ii crea unui litru de sub

tilă lichidă. Pentru pre
paratorii petrîleni, a- 
ceste procente înseamnă 
un adevărat salt în cali- 

i lalea muncii.
— Patru tone de căr

bune special în plus, la 
I 100 de tone de cărbune 
i brut, remarcă ing. Nico- 

lae Tătar, șeful secției, 
1 înseamnă un plus zilnic 
| de 280 tone cărbune pen- 

>..'ii. semicocs.
luxul tehnologic este 

I acetori-, oamenii nu
i , ■ s-au schimbat. S-a

schimbai insă rn 
1 ‘tea lor. Mai atente

praveghere a 
ilor a dus la

funcționării lor. Or, pînă 
acum ritaml producției și 
calitatea cărbunelui pre
parat erau în suferință, 
datorită deselor opriri și 
porniri ale utilajelor,

defecțiunile 
mais-

Co-

colo
și

su-
înstalați- 
eonstanța

cauzate de 
tehnice. Meseriașii 
tiilor Alexandru, 
vaci, Ion Popescu, 
părătorul specialist 
mco Curetean ori
gul său Mihai Dutcă 
ceilalți și-au. dat seama 
că prin funcționarea in
stalațiilor la parametri su
periori se mărește se
lectivitatea lor.

— Calitatea, ca o con
secința a pi eocup .1 u p 
părătorilor de a valorifi
ca superior cărbunele, 
brut, de a asigura canti
tăți sporite de semicocs 
siderurgiei românești, în 
acest sens de a reduce im
portul, constituie obiec
tivul prioritar al între
gului nostru colectiv, 
conchide interlocutorul 
nostru.

artistica relevă a-
'»ycest adevăr, în lu- 

na mai, spre exem
plu toate cele patru 
schimburi au realizat o 
medie a cărbunelui spe
cial superioară perioa
dei anterioare, deși cali
tatea cărbunelui brut,

i

I
I
I
î
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\ 
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î
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î
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Acțiuni
• Ieri, la Anirioasa s-a 

deschis șăptăinîna cul- 
tural-educa..vâ „Nedeia 
Tulip, ului". Cuprinzînd 
manifestări politico-edu
cative. -'.culturat-artistice 
și sportive, săptâmîna 
CU’' - '-'’-educativă va reu
ni toate forțele culturale 
și artistice din comună la 
care se vor adăuga ca in
vitați, participante din 
municipiu,

Unul dintre principa
lele obiective ale acțiuni
lor politico-educative pro
gramate îl constituie cu-

noașterea integrală a 
cipilor productive, în 
derea Creșterii calitative 
a acesteia. Ziua de 
tăzi a fost declarată 
I.M. Aninoasa, IPEGH 
croni și UFET ca „zi 
producție record".

Tot în acest cadru, 
avea loc la căminul 
tural clin Iscroni ‘o 
batere pe marginea

ce revin producă- 
agricoli indi

viduali, din documente
le Congresului al IlI-lea

Iil_Pa^ina ^"a
SPORT
Informații, 
cronici, 
clasamente

Dezbaterea 
i inline.

La clubul sindicate- 
din Lupent va avea 
joi o consfătuire eu 

„Căi si modalități

al țărănimii 
este programată

• 
lor 
loc 
tenia 
de economisire a combus
tibililor, de recuperare, 
recondiționare și refolo
sire » p'csclor și saban- 
samblelor “. Organizarea 
consfătuirii revine consi
liului de control munci
toresc din oraș.
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Formațiile civile de pompieri
in concurs

DISCUȚIILE INDIVIDUALE
(Urmare din pag. I)

Preocupări 
susținute 

(Urmare din pag. D

să conducă la o mai bună 
desfășurare și încheierea 
discuțiilor individuale pî
nă în luna august. Dar, 
concomitent cu încheierea 
la timp și în bune condi- , 
ții a discuțiilor individu
ale, organele și organizați
ile de partid trebuie să 
stăruie pentru finalizarea 
acestora, îmbunătățirea 
calitativă a activității și 
comportării tuturor co
muniștilor, a stilului și me
todelor de muncă, a între-

' fost discutați în adunările >■ 
‘ generale, iar unii au fost ' 
atenționați sau sancțio
nați.

Cu toate că au fost or
ganizate analize_ periodi
ce, precedate de controa
le asupra stadiului de 
desfășurare și a calității 
discuțiilor individuale, în 

------------- „. organizarea și desfășura-? 
în evidență creșterea con- fea acestora s-au manifes-

de la minele Lonea, Pe- 
trila’, Vulcan, Paroșeni, 
Dîlja, de la Spitalul mu
nicipal, IPSRUEEM, IUMP 
și altele.

Discuțiile purtate pînă 
în prezent și rapoartele de 
concluzii prezentate în 
adunările generale au scos

ocupat de formați.i civilă 
de pompieri a I.M. Lonea 
urmată, doar la două punc
te, de formația I.M. Petri- 
la și la cinci puncte de 
cea de la I.U.M. Petroșani.

La Lupeni, în frunte s-a 
situat formația civilă de 
la Preparația Coroești, ur- 

'" ’ ................... . Lu
peni și I.M. Paroșeni.

Diferențele mici de punc
taj între formațiile clasa
te pe primele trei locuri 
dovedesc că toate echipa
jele au pregătit cu minu
țiozitate probele pe pista 
de îndemînare și ștafeta 
de viteză 3x50 m, precum 
și desfășurarea de luptă.

a- 
a

Duminică, 8 iunie au 
avut loc tradiționalele con
cursuri ale formațiilor ci
vile de pompieri din mu
nicipiul Petroșani. Con
cursurile s-au desfășurat 
în două zi ne — Lonea și 
Lupeni — cu participarea 
formațiilor civile de pom
pieri de la întreprinderi- mată de eele iile I.M. 
le miniere și din alte u- 
nități 
lea Jiului, 
climaterice nu au 
vorabile, la startul 
cursului s-au aliniat 
formațiile existente, 
dorința vădită de a 
monstru priceperea și în- 
demînarea și de a obține 
Uri loc fruntaș.

Terenurile celor două zo
ne în care s-au desfășurat 
concursurile au fost, dato-

economice din Va-
Deși condițiile 

fost fe-
con- 
toate 

cu 
de

și desfășurarea 
in urma desfășurării 
cestui concurs, care 
dezvăluit nivelul de pre
gătire a formațiilor de 

\ ’ pompieri se poate spune
rrta ploii, destul de grele, , că în Valea Jiului există 

forțe pentru preîntîmpi- 
narea și lichidarea opera
tivă a incendiilor, fără pier
deri materiale.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
Compania de pompieri 

Petroșani

țînînd : cont de dificultatea 
probelor de concurs, re
zultatele bune Obținute do
vedind stadiul bun de pre
gătire a fiecărei formații, 
efieiența nenumăratelor 
ore de antrenament

La ’. .onea, locul I a fost

tribuției comuniștilor la 
realizarea sarcinilor pro- 
fesional-economice. In di
alogul realizat cu ocazia 
discuțiilor s-au desprins 
propuneri și recomandări 
pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de mun
că ale organelor de partid 
cit și pentru eliminarea 
unor deficiențe în activi
tatea economică.

Cu ocazia discuțiilor, bi
rourile organizațiilor de 
bază au analizat cu exi
gență situația membrilor 
de partid care au avut a- 
bateri în producția și ma
nifestă superficialitate fa
ță de sarcinile încredin
țate. In urma discuțiilor 
individuale, majoritatea 
acestora s-au îndreptat, cei 
care au avut abateri au

Realizări și economii
. (Urmare din pag. I) tru recondiționat colectori 
—-------------------- • șj axe prțn metalizare.

Toate gîndite, concepute și 
realizate de oamenii secți
ei — ing. Dumitru Borca, 
maistrul principal 
Fi tricisc, șefii de 
Nieolae Grecea, 
Laufer, Dumitru 
Ștefan Chezan, 
Petzer și Ludovic

tat și unele deficiențe. Nu 
toate organizațiile de
partid au respectat indi
cația cu privire la începe- gii vieți de partid. De a- 
rea discuțiilor individua- L
le. Astfel, în unele, orga
nizații de bază, ca nr. 1, a 
și 4c, I.M. Vulcan, 2b și 
7c I.M. Lupeni, 3c I.M. 
Livezeni, 2d I.M. Paroșeni, 
FPL Petroșani, 2 1TA, 
întreprinderea de tricota
je Petroșani, Mișcare I și 
Revizia C.F.R. II, Tîmplă- 
ria Livezeni
Vulcan a fost întîrziată c
mult începerea discuțiilor important mijloc de per- 
individuale. S-au întîlnit fecționare a vieții de 

și cazuri unde cadrele cli partid, să urmărească cum 
funcții de răspundere nu jș» îndeplinesc membrii de 
au p,art*cipat_lâ această ac- partid sarcinile încredin

țate, cum aplică recoman
dările ce li s-au făcut, cum 
se înfăptuiesc măsurile 
.stabilite de adunările ge
nerale de concluzii pen
tru eliminarea neajunsuri
lor și îmbunătățirea în
tregii vieți de partid.

ceea trebuie reținut faptul 
că odată cu concluziile din 
adunările generale, aceas
tă acțiune nu trebuie 
fie socotită încheiată.

Organele de partid, 
rourilc organizațiilor

să

bi
de 

bază trebuie șă asigure un 
caracter permanent dis
cuțiilor individuale, șă fo-

și IACMM losească sistematic, ori de 
: întîrziată cîte orț e nevoie, acest

la caracteristicile avute 
inițial. In prezent, recon
diționăm în jur de 900 de 
repere pe lună, aceasta în- 
semnînd 50—60 la sută din 
totalul pieselor necesare, 
iar la conductorii de bo- 
binaj, necesari 
pentru motoare 
formatoare, procentul 
tcfolosire este de “fO 
sută, .

Cum s-a ajuns aici ? 
primul rînd, clupă cum 
ținut să precizeze 
cutorul nostru, 
«antă a fost ridicarea ni
velului de, conștiință pro--, 
fesională a muncitorilor. 
Doar în acest mod a fost 
posibilă găsirea unor so
luții tehnice și tehnologii 
adecvate acțiunii înscrise 

,în cadrul celor „3 R“. Re
ținem cîteva dintre . aces- . 
tea : dispozitiv de insta
lații pentru recondiționa- 
rea bobinajelor și 
lor de schimb din 
și fontă; instalațiile

bobinelor 
și trans- 

de 
la

In 
a 

interlo- 
determi-

Lazăr 
brigadă 

Henric 
Cercel, 
Ștefan 

Bicskey 
— în scopul diversificării 
paletei de1 piese ce 
fi recondiționate: 
pentru motoare 
cu puteri mari, pentru 
transformatoare de sub
teran, carcase, axe, scu
turi, cutii de borne pentru 
întreaga gamă de motoare 
electrice, accentul fiind 
pus, eu precădere, pe acele 
piese ele schimb care erau 
aduse din import.

Ing. Radu Mitrea ne 
pune la dispoziție cifra ca
re atestă. atenția acordată 
acțiunii circumscrise ce
lor 3 R : 3,7 milioane lei 
reprezentînd economiile re
alizate în primele 5 luni 
ale anului. Același interlo
cutor ne oferă amănunte 
referitoare la

pot 
bobine 

electrice

dalitate de obținere a unor 
însemnate economii: 
cuperarea 
din cupru emailat 
motoarele arse, ______
tori expediați centrului de 
achiziție din Livezeni. In 
primele trei luni, planul 
de predare' a fost depășit 
cu 6 tone, aceasta însem- 
nînd 2 milioane lei, iar în 
cel de-al doilea trimestru 
au fost expediate deja 3 
tone de deșeuri de cupru.

Iată, deci, repere ale u- 
nei acțiuni cu urmări fa
vorabile asupra bugetului 
întreprinderii. Acțiune'în 
care este antrenat între
gul personal al atelieru
lui, numele bobinatoarelor 
Viorica Păstrăveănu, Ve
ronica Vîrlan, Rodica 
lieu, Georgeta Chircu 
Gabriela Pop figurînd 
loc de cinste atunci cînd e 
vorba de .realizarea sarci
nilor de plan sau de acti
vitatea generatoare de e- 
conpmii cuprinsă, simplu, 
în expresia „3 R".

țiune, rămînînd unele 
probleme ridicate de mem
bri de partid neclarificate 
sau nerezolvate în mod 
operativ.

Pentru remedierea ne
ajunsurilor constatate au 
fost , stabilite măsuri care

re-
conductorilor 

din 
conduc-

Calitatea
(Urmare din pag. I)

muncii

A-
?i’ 
lâ

venit mai ales de la ca
riera Jieț, lasă urieoii 
de dorit. Preparatorii au 
deprins de acum un bun 
obicei, în timpul opririi 
Utilajelor efectuează re
vizia lor, înlocuiesc pie
sele defecte sau uzate, nu 
mai așteaptă „să cadă". 
Și astfel fiecare schimb, 
pe lîngă faptul că înre
gistrează rezultate bu
ne, pregătește condiții 
pentru desfășurarea fără 
întreruperi a activității 
celorlalte. Preparatori
lor li s-au alăturat cei
lalți meseriași, cuvinte de 
prețuire, se cuvin adresa
te lăcătușilor conduși de

calitativ al producției e- 
vidențiază înaltul profe
sionalism al muncitorilor 
și specialiștilor noștri, 
acumulările în planul 
conștiinței politice și 
profesionale. Sînțem pe 
uri drum bun. există,con
diții să ne îmbunătățim 
performanțele.

rum presărat cu gre
utăți, dar care du
ce sigur spre suc

ces — îl completăm noi 
pe șeful secției. Diurn 
care probează elocvent 
înalta responsabilitate 
muncitorească a prepa
ratorilor petrileni, de
monstrează cum acțio
nează eficient adevărații

Ioan Ciur, electricianului și beneficiari ai muncii 
.Ștefan Preterebner și 
altora.

— Creșterea niveluluipi'ese- 
. oțel

: pen-

Tînăra muncitoare Mariana Huluță urmărește cu 
atenție parametrii de funcționare r compresoarelor, 
la stația de compresoare a minei Paroșeni.

vo informăm
R

I
II
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DEZBATERE. La I.M. U- 
ricani, are loc joi, în orga
nizarea clubului sindica
telor, dezbaterea cu tema 
„Forme și metode folosite 
pentru. educarea mater i- 
alist-științifică a oameni
lor muncii". (Al.H.)

i

proprietari, ’ producători 

lor, spre binele lor, al în
tregii noastre societăți so
cialiste, 'A ;

colector încă din prime
le zile ale acestei luni. Pro
ductivitatea muncii și pro
ducția realizată au crescut, 
apropiindu-se de nivelul 
primelor patru ltmi. Celă
lalt abataj de mare capa- ■ 
citate va traversa zona a- 
xului colector numai spre - 
sfîrșitul acestei luni. Creș
terile de producție se vor 
vedea numai luna viitoa
re. In schimb, contăm pe 
sporuri de producție la 
abatajul frontal din secto
rul III, panoul 7, unde au 
fost executate un număr 
însemnat de lucrări pentru 
îmbunătățirea fluxului de . 
transport și a, aerajului, 
creînd astfel condiții la a- 
cest loc de muncă de func
ționare continuă, fără în
treruperea activității așa . 
cum s-a întîmplat în luna .. 
trecută. Totodată, în a- , 
ceastă lună, vom crește cu 
patru numărul de brigăzi . 
care execută lucrări de 
pregătiri în cărbune.

— De unde aeest exce
dent de forță de muncă ?

•— Dimpotrivă, noi am 
prestat în medie cu peste 
.500 de posturi pe zi mai 
puțin, posturi care s-au 
resimțit și în cărbune. In 
lună mai spre exemplu, 
am prestat numai 66 la 
sută din numărul de pos
turi în cărbune, din lipsă 
de efective.

— Atunci ?
— Trei din cele patru 

brigăzi de pregătiri au 
fost formate din detașați ■ 
venițî de la Baia Mare și - 
repartizați la noi cu spri
jinul C.M.V.J., iar cea de-a 
patra brigadă este cea 'ca
re a revenit ;la locul ei de 
muncă după ce abatajul

: .din panoul 3 al stratului 1 
a traversat axul colector.,

— Care este situația li
niei de front ? '

— Linia de front existentă 
este la nivelul sarcinilor 
de plan, dar nu avem po
sibilitatea să plasăm locu
rile de muncă la un nivel 
optim. Cu toate acestea 
colectivul nostru este ho- . 
tărît să crească lună de. 
lună producția de cărbune 
extras și să ne realizăm și , 
depășim în continuare pro
ductivitatea muncii.

AM INTERVENIT LA SESIZAREA DUMNEAVOASTRĂ

O defecțiune care denotă... defecțiuni de
țic,'dar acolo au fost 
riiiși. Oricum, imediat 
dăm de ei, îi trimitem 
Școala generală 7.

— Cînd va fi gata lucra
rea? îndrăznim să în
trebăm.

— Sigur, nu știm. Dar 
cum au așteptat atîta mai 
pot să aștepte o zi, două, 
trei. Stăm prost cu utila
jele, avem greutăți cu 
personalul...

Revenim la dispecerat. 
Dispecera Lucia Bacoș 
promite că într-o oră-două 
găsește un utilaj • eficient 
pentru desfundarea insta
lațiilor, și îl trimite la fa
ța locului. Utilajul mai 
fusese acolo, dar cum a 
venit, așa a-plecat. Ne bi
zuim pe promisiuni, și...

...Și iată că in 30 mai lu
ci are a a fost executată.

r-’

Totul a început în 9 
mai 1986. Datorită unor 
defecțiuni la instalațiile de 
apă ale blocurilor 1- și 

3, de pe strada Venus", 
din cartierul „Aeroport" de 28 mai, cînd am ajuns 
Petroșani, a fost necesară 
intervenția meseriașilor 
de la dispeceratul apă- 
canăl, din cadrul E.G.C.L. 
După înregistrarea sesi
zării, făcută de adminis
tratorul asociației, apoi de 
cetățeanul Ionel Trif și 
de alții, echipa’ a sosit, du
pă cum ni se spunea, fără 
poftă de... lucru. Au făcut 
ce-au făcut dar, fiindcă 
nu dădeau de furcă defec
țiunii, au recurs la o im
provizație. Improvizația a 
făcut ca toată apa mena
jeră de la cele două blocuri 
să se scurgă — unde cre
deți ? — în stradă. In stra-

dă, în stradă, dar pe un
de ? Printr-o gură ■ de ca
nal amplasată la intrarea 
principală a Școlii gene
rale nr. 7 Petroșani. In ziua

la fața locului, strada „Ve
nus" arăta ca unul din., 
canalele Veneției, datori
tă șuvoiului de apă care 
curgea din : fața școlii.

Insistăm la dispecera de 
serviciu, Lucia Bacoș. 
Greu găsim pe cineva care 
să ne lămurească de mo
dul cum ar putea fi rezol
vată defecțiunea. In sfîr- 
șit, după cîteva telefoane, 
îl ascultăm, de la capătul 
firului, pe tovarășul Fran- 

. cisc Stark, de la secția ape 
a E.G.C.L.

— Nu -se poate, instala
torii trebuie să fie acolo I 
Or fi avînd altă interven-

tri
ce 
la

organizare
instalațiile din blocurile 1 
și 3 de pe strada Venus 
funcționează, conducerea 
școlii e mai liniștită, prin 
telefon ni se transmit mul
țumiri.

Noi nu ne declarăm mul
țumiți. Pentru că locata- 
rii din două blocuri de 
locuințe, cadrele didactice 
de la o școală cu sute de 
elevi au așteptat și au avut 
încredere timp de peste 
două săptămîni în servici
ile E.G.C.L. pe care LE 
PLĂTESC. Iar serviciile au 
venit tîrziu, și atunci da
torită unor intervenții din 
partea ziarului. Iată’ cum, 
o simplă defecțiune deno
tă... defecțiuni de organiza
re care persistă în servici
ile pentru populație.

Mircea BUJORESCU

500 ore de muncă patrio
tică în sprijinul producți
ei. Au fost recuperate, di
verse materiale și s-a dat 
o substanțială mină de 
ajutor la aprovizionarea 
locurilor de muncă din 
subteran. Valoric, contri
buția uteciștilor minei se 
cifrează la peste 130 mii 
lei, (A1.H.)

rial Ciora. ACeăsta ..este ficiul stării civile al Con- tabolice din Timișoara și
cea de-a 675-a naștere în- șiliului popular al murii- Spitalul municipal Lugoj,
registrată ,în acest an în cipiului Petroșani, sîmbă- "

municipiului ta. trecută a fost înregistra
tă a 160-a căsătorie din a- 
cest an. E vorba de 
Hossu, subinginer 
I.U.M.P., și Tania 
asistentă medicală, 
și noi le adresăm 
„Casă de piatră !“.

cultură din Tg. Mureș. 
Soectăcolele vor începe la 
orele 17 și 20. (Al.H.)

AZI, formația „Salt" clin 
Lupeni ii invită pe iubito
rii muzicii ușoare la un 
spectacol de varietăți. Ma
nifestarea va avea loc la 
Palatul cultural din oraș. 
(Al.H.)

NAȘTERE. In registrul Iul va fi prezentat joi, 
FOLCLOR.; -Sub perieri- - de nașteri al maternității iunie, de la ora 19, 

din Petroșani a fost în- Palatul cultural. (Al.H,) 
scris, în 7 iunie, un nou 
nume : Andreea , Raluca 
Ciora. Fericiții părinți se 
numesc Laurențiu și Hay-

cui „Codrule cu frunză 
deasă", la Casa de cultură 
voi- avea loc joi. două spec-

I MUNCA PATRIOTICA.
I Tinerii de : la I.M. Paro-
I șeni au prestat, în ultime- ta col e-concert ale ansam- 
I le două săptămîni, peste ’blului artistic al Casei de

reședința 
nostru. (Gh.O.)

TEATRU. La Lupeni, 
Teatrul de comedie din 
București prezintă „O dra
goste nebună, nebună" de 
Tudor Popescu. Spectaeo- 

12 
'la.

O NOUA FAMILIE. Su
pă cuni ne informa tovară
șa Lucia Dogarii de la O-

Dan 
la 

Luca, 
cărora 
urarea 
(Gh.O.)

Ea va dispune de următoa
rele serii : 7 iulie — 19 iu
lie, pentru copiii în vîrstă 
de 5—-12 ani ; 21 iulie — 2
august și 4 august — 
gust, pentru cei în
de 13^-16 ani.

Rubrică realizată

16 au-
vîrstă

Șl IN ACEST AN, la 
Nădrag vă funcționa tabăra 
de vară pentru copiii dia
betici din întreaga țară — 
organizată de Centrul de 
diabet, .nutriție și boli mc-

de
Gheorghe Ol.TEA NU

I
I
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I
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Fotbal, divizia B O dorință, un deziderat

C I. L. SIGHET—JIUL PETROȘANI 2-0 (0-0) Turi s m u 1 alpin
Cinci, în minutul 3, I.ăs- 

eoni, scăpat în careul de 
16 ni, singur cu portarul 
Perneș, întîrzie șutul și 
este „cosit" de Grindeah, 
se credea că va fi o gre
șeală izolată a arbitrului 
craiovean Ion Velea. Dar 
Ion Velea avea să repete 
istoria din: acel meci U.T.A. 
— Jiul 1—0,-disputat în 
prima etapă a turului.

După situația relatată 
mai sus, gazdele se im
pun, dar și printr-un joc 
dur, reușind să-și creeze o 
primă ocazie, în 'min. 
11, .cînd șutul- cu capul tras 
de.Șulea este apărat de 
Toma. Pînă atunci, în 
minutele 6 și 8, Moiș și 
Bonte îl puseseră la în
cercare și ei pe portarul 
Jiului, Toma, acesta re- 
mareîndu-se prin interven
ții sigure.

După această scurtă pe
rioadă de dominare a gaz
delor, Jiul trece la ofensi
vă, în min. 18 Lasconi pă- 
trunzînd perpendicular pe 
poartă și, în loc de a pasa 
lui Dosan sau Vancea, a- 
ilăți în poziție bună - se 
complică și tabela de mar
caj rămîneimaculată I

In continuare, gazdele 
forțează mîna arbitrului, 
Ți plea, Grindean și Ca-

MINERUL LUPENI-U. T. ARAD 2-0 (1-0)
După rezultatele obținu

te de Minerul Lupeni în 
ultima vreme pe teren 
propriu (1—2, cu Armătu
ra Zalău, 0—0, cu Meta
lul Bocșa), puțini erau 
aceia care mai credeau în- 
tr-un reviriment al echi
pei lor favorite, în jocul 
cu U.T.A. Și totuși...

Pînă la golul care avea 
să: se înscrie în min. .26, 
notăm d<?ar patru faze 
mai fierbinți, in min. 10, 
Colceag ratează din inte-‘ 
riorul careului mare, tră
gând pe lîngă poarta ■ lui 
Lovas. Cinci minute mai 
tîrziu îl imită Țîrban, de 
la U.T.A. în min. 18, din 
nou Colceag șutează fru
mos, din întoarcere, dar 
în brațele portarului. In 
min. 20 Dina trimite o lo
vitură liberă în „zid", re- 
luind apoi pe lîngă poar

ciureac jucînd la intimi
dare, fazele de fotbal fi
ind foarte rare. Sporadi
cele centrări în careul lui 
Toma sînt rezolvate de 
fundașii Jiului, In min. 30, 
arbitrul de tușă C. Bîtlan 
„colaborează" cu centra
lul Velea, nesemnalizînd un 
ofsaid, dar portarul Toma 
se remarcă din nou. Fa
zele alternează la ambele 
porți, Jiul avînd trei șuturi 
periculoase (min. 23 Mul
țescu, min. 28 Vancea, min.
34 Lasconi), iar gazdele do
uă lovituri libere, în min.
35 și 39;

Prima repriză se încheie 
cu ocazia lui Șulea (min. 
42), de fapt un (alt) ofsaid 
nesemnalizat, din fericire, 
neconcretizat pe tabela 
de marcaj.

Partea a doua a jocului 
debutează cu o decizie ciu
dată a arbitrului Velea, 
care indică penalty, la o 
minge respinsă cu pieptul 
de Szekely (min. 49)! Lo
vitura de la 11 m este 
transformată de Negrea, 
cu șansă, Toma atingînd u- 
șor balonul: 1—0 pentru
C.I.L. Sighet.

In minutul 53, Vancea a- 
flat în posesia mingii la 
centrul terenului este faul
tat grosolan de Țiplea, 
se declanșează un cotjaatac 
al gazdelor și pe indecizia 
fundașilor centrali ai Jiu

tă. Și a venit minutul 26, 
cînd dominarea echipei 
din Lupeni va fi concreti
zată pe tabela de marcaj, 
prin golul înscris de Pos- 
telnicu, care a reluat im- 
parabil la vinclu, de la 
7—8 m centrarea Iul
Colceag : 1—0.

Golul dă aripi echipei 
din Lupeni. In min. 33, 
Voicu șutează. razant ; pe 
lîngă butul drept; apoi, în 
min. 38, Nichimiș, în ur
ma unei acțiuni persona
le, șutează pe lîngă poar
tă In min. 41, portarul 
Lovas iese neinspirat în 
afara careului mare, dar 
Bejan nu reușește să 
fructifice. Am remarcat 
îii această perioadă a me
ciului evoluția bună a lui 
Tereche, travaliul lui Di
na prezent în majoritatea 
fazelor de apărare. 

lui, Negrea reia în poartă 
de la circa 8 m, 2—0 pen
tru C.I.L. Sighet.

Jiul nu depune armele, 
continuă să joace pe car
tea atacului, dar arbitrul 
Velea pare a fi integrat 
în „li"-le gazdelor: în
min. 65 Băluță este faultat 
clar în careu de către 
Grindean, în min. 73, cen
trare Mulțescu, cap Van
cea spre poartă, Grindean 
intervine dincolo de linia 
porții, 'dar scorul rămîne 
același! Să nu fi văzut ar
bitrul un gol perfect vala
bil!?!

Ultima ieșire „la ram
pă" a „cavalerului" fluie
rului Ion Velea este a- 
cordarea a două carto
nașe galbene lui Dosan și 
Vancea pentru motive 
numai de el știute...

In finalul întîlnirii, an- 
trenorul-jucător Mulțescu, 
spunea: „la Bistrița vom 
lua totul de Ia capăt, pro
movarea se joacă Cre
dem în capacitatea de 
mobilizare a echipei din 
Petroșani, în asaltul final 
al promovării!

JIUL PETROȘANI: To
ma — Ben. Popescu, Sze
kely, Merlă (min. 60, Nea- 
gu), Stana — Găman, Mul
țescu, Dosan (min. 80 Să- 
lăgean) — Băluță, Vancea, 
Lasconi.

: La reluare, U.T.A. dă 
impresia unei reveniri cu 

țdcuă atacuri ale lui Țîr- 
lea și Cura, dar în min. 
51, de la centrul terenu
lui, Voicu îl deschide în 
diagonală pe Postelnicu, 
acesta șutează sec : 2—0 
pentru Minerul Lupeni 1

Abia în min. 67 notăm 
primul șut pe poartă al 
oaspeților, expediat de 
Țîrlea și apărat, excelent 
de Marton... Noii intrați în 
joc la Minerul Lupeni. 
Bățălan și P. Popa sînt 
aproape de gol în minute
le 80 și 82. Jocul se înche
ie cu lovitura" de cap a 
lui Bățălan (min. 88) în 
urma unei combinații cu 
Nichimiș. urmărit în a- 
cest meci de ghinion Ia 
capitolul finalizare.

Eugen OCTAVIAN

Dacă la întrebarea „de 
ce urcați la munte 2“ 
celebrul Hillary, primul 
cuceritor al celui mai înalt 
vîrf al Everestuiui, a răs
puns tulburător de sim- - 
piu „pentru că există", am 
putea răspunde și noi la 
întrebarea de ce urcă lu
mea din Valea -Jiului pe 
masivele ce ne înconjoară
— Vîlcan, Paring, Retezat — 
la fel de simplu: „pentru că 
există". Dar ar fi un răs
puns incomplet, nesatis
făcător, întrucît toți care 
urcă și bat cărările mun
ților o fac din imboldul 
conștient că drumețiile 
montane înseamnă o ma
re plăcere, că sînt 
un mijloc valoros de men
ținere a sănătății, că orice 
călătorie, mai ales mersul 
pe jos, oferă uri cîștig de 
mare preț: îmbogățirea 
cunoștințelor, menținerea 
tonusului vital al omului 
contemporan.,

Din acest imbold, pre
cum și din fireasca preo-. 
cupâre în legătură cu re
alizarea acestui fenomen 
care este — sau ar trebui 
să fie în municipiul nos
tru — turismul montan a 
fost gîndită și ‘Organizată
— așa cum am mai infor
mat cititorii noștri ’ — : o 
întrunire a cercurilor de 
alpinism din Valea Jiu
lui la cabana Șuta. A 
fost o întrunire reprezenta
tivă prin prezența mem
brilor unor formații con
sacrate în această mișca
re sportivă — secția de 
alpinism a A.S. „Jiul1* Pe

Popas în Retezat. Foto : V. POLLAK

tri la, cercurile de turism 
alpin „Amicii Parîngu- 
lui" din Petroșani (IUMP) 
și „Retezatul", de la mina 
Valea de Brazi, care au 
fost de altfel și amfitrionii 
întîlnirii, reprezentanți ai 
Salvamontului etc. Au fost 
prezenți alpiniști cu vechi 
state de serviciu, Vasile 
Atomi, Nieolae Nevezi, 
Aurel Dula, Emeric Szu- 
hanek, Vasile Pollak. Ion 
Ștefănescu, Mircea Costeă, 
zeci de pasionați ai mun
telui, tineri și veterani.

întrunirea a prilejuit, 
în cadrul natural al a- 
cestei atractive și tradi
ționale baze turistice care 
este cabana Buta. un ve
ritabil schimb de opinii, 
de experiență, de idei ; — 
privitor la ce este și ce ar 
trebui să fie, deci starea 
actuală și de perspectivă 
a turismului montan în 
Valea J’Ului. S-a discutat 
pe viu, la obiect, mai a- 
les că programul întruni
rii a cuprins acțiuni spe
cifice — montarea unor 
marcaje spre vîrful Piule, 
lin a tren ament âl secției 
de alpinism a A.S. „Jiul" 
și identificarea unor tra
see noi în zona limitrofă 
cabanei Buta care se pre
tează pentru marcare și 
amenajări, unele adecva
te turismului de agre
ment, iar altele oferind un 
grad ridicat de complexi
tate, pentru concursuri de 
anvergură. întrunirea s-a 
constituit, însă, mai pre
sus de toate, în afirmarea 
unei opțiuni unanime: per
manentizarea unei întru
niri anuale — așa cum e 
, Cupa veteranilor la sclii" —

a alpiniștilor din Valea 
Jiului care să aibă in pro
gram un schimb de ex- 
pciiență al cercurilor de 
alpinism și speologie din 
municipiu, concursuri, 
jocuri etc, deci prilej de 
a stimula mișcarea turis
tică alpină. A stimula, în 
primul rînd, pentru că 
după cum se constată CU ' , 
regret mișcarea turistică 
alpină de masă în Valea 
Jiului nu este pe măsura 
minunatelor condiții natu
rale, a tradițiilor. Dar iată, 
pe scurt cîteva opinii ex
primate : ' •

Ing. A. Dula : „Valea
Jiului oferă un potențial • i 
turistic deosebit. Bineve- - < 
nite ar ..fi-..deci inițierea de .. 
acțiuni concertate, coor
donate pentru punerea în 
valoare a traseelor, zone
lor. de coastă și atrage: ea 
unui număr , sporit de ti
neri și vîrstnici la practi
carea drumețiilor mon ta

me". ■
Emeric Szuhanek, teh

nician : „De 20 de ani
am asistat la o dezvolta
re puternică a sporturilor 
de iarnă, a schiului. Dar ' 
constat cu regret Un 'deca- . ' 
laj între schiu și alpinis- ■ ’ 
mul montan. Ar trebui fă- ’ ’ 
cut mai mult pentru dez- "' 
voltarea turismului mon- ' " 
tan".

V Atomi, miner: ,,Zo-' . , ’ 
na calcaroasă a Reteza- 
îa’ui Mic și ivirile calea- 
roase ale Șuri anului oferă 
trasee alpine ideale pen
tru antrenamente și 4.on-

: cursuri Deci dorim cu to- ; 
ții sâ valorificăm; superi- 
or aceStd: condiții Și să
facem ca alpinismul să 
devină eu adevărat un
sport de masă în Valea " 
Jiului1'.

N, 'Nevezi, tehnician: *
„Constat eu satisfacție : că '
după dispariția alpinisinu- '
lui de performanță ce a T
existat în Valea Jiului, :i
prin munca și dăruirea pa- -. 
sionatului Vasile Atomi, 
avem din nou o echipă ca- , 
pabilă să se afirme . în .
competiții naționale cea
din Petrila. Doresc tot
odată tinerilor din cercul 
„Retezatul" Uricarii și .
din alte centre, aceleași 
reușite".

Ioan DUBEK

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE'‘TEHNICE: Minerul Lupeni — U.T. 

Arad 2—0, Mureșul Deva — Minerul Cavnic 4—0, 
Aurul Brad — C.S.M. Reșița 4—0, Strungul Arad — 
înfrățirea Oradea 4—1, Unirea Alba lulia — C.F.R. 
Timișoara 3—0, Mecanica Orăștie —Armătura Zalău 
4—0, F.C. Maramureș — Gloria Bistrița 4—1, Meta
lul Bocșa — Olimpia Satu Mare 3—1. C.I.L. Sighet — 
Jiul Petroșani 2—0. y y- :1

CLASAMENTUL

DIVIZIA C, SERIA A VIII-A
REZULTATE TEHNICE: Victoria Caransebeș — 

Unirea Tomnatic 3—0, Rapid Arad — Șoimii Lipova 
4—2, Unirea Șînicolaul Mare — C.S.M.' Caransebeș 
2—0, C.S.M. Lugoj — Strungul Chișineu.Criș 3—1, 
C.F.R. Siineria Victoria Călan 9—0, U.M. Timisoa
ra J—’ Minerul Șt. Vulcan 0—0, Minerul Certej — Mi
nerul Paroșeni 0—0, Dacia Orăștie — ObiliCi Sînmaf- 
ținu Sîrbesc 1—1. - ' j ' , : ■

POP I C E

1. JIUL PETROȘANI
: 2, F.C. Maramureș

3. Gloria Bistrița .
: 4. U.T. Arad

5. Aurul Brad
6. C.I.L. Sighet
7. Olimpia Satu Mare
8. Strungul Arad
9. Mecanica Orăștie

10. Mureșul Deva
11. Metalul Bocșa
12. C.S.M. Reșița
13. Armătura Zalău
14. Minerul Cavnic
15. C.F.R. Timișoara
16. Unirea Al. Iuliă
17. înfrățirea Oradea-
18. Minerul Lupeni

31 21 4 6 62.25 46
31 18 8 5 61.24 44
31 16 6 9 62-27 38
31 16 2 13 47-40 34
31 14 3 14 33-38 31
31 14 3 14 36.43 31
31 13 4 14 50-38 30
31 12 6 13 49-46 30.
31 12 6 13 47.49 30
31 15 0 16 40.51 30
31 12 6 13 44-55 30
31 11 7 13 37-35 29
31 12 5 14 31-51 29
31 13 2 16 43-47 28
31 11 5 15 34-42 27
31 13 1 17 46-58 27.
31 9 6 16 27-41 24
31 7 6 18 20-56 20

ETAPA A XXXII-a: Olimpia Satu Mare — F.C. 
Maramureș, C.S.M. Reșița — Mecanica Orăștie. C.F.R. 
Timișoara— Mureșul Deva, Gloria Bistrița — Jiul 
Petroșani, înfrățirea Oradea — Aurul Brad, Minerul 
Cavrtic — Metalul Bocșa, Armătura Zalău — Strun
gul Arad, Minerul Lupeni — C.I.L. Sighet, F.C.M. 
U.T. Arad — Unirea Alba lulia.

CLASAMENTUL
1. MINERCI, PAROȘENI 28 15 5 8 56-26 50
2. Rapid. Arad 28 16 1 .11 56-^K 49
3. C.S.M, Lugoj 28 15 3 10 41-21T 48
4, Unirea Tomnatic 28 14 3 11 51-38 . 45
5. U.M. Timișoara 28 13 6 9 45-33 45
6. Minerul Șt. Vulcan 28 13 5 10 43.28 44
7. Șoimii Lipova 28 13 4 11 48-47 43
8. Strungul Chișineu Criș 28 13 2 13 37-25 41
9. ObiliCi S Sîrbesc 28 1.2 4 12 52-34 40

10. Victoria Călan 28 12 3 13 27.52 39
11. C.F.R. Simeria 28 12 2 14 41-47 38
1.2. Unirea S. Mare 28 11 2 15 42-46 35
13. C S.M. Caransebeș 28 10 5:. 13 24-38 35.
14. C.F.R. Vie. Caransebeș 28 10 3 15 32.50 33
15.. Minerul Certej 28 9 4 15 28-50 31
16,_ Dacia Orăștie 28 9 4 .15 27-57 31

ETAPA VIITOARE: Strung ui Chișineu — Obil ici

Sala de popice. „Eleetro- 
mureș" din .Tîrgu Mureș, 
sală modernă, ce . dispune 
de 6 piste și instalații de 
ridicare automată, a găz
duit duminică, 1 iunie, 
fază a doua a campiona
tului republican de califi
care pentru divizia „A" în
tre echipele „Transport Fe
roviar" Cluj-Napoca și 
„Minerul" Vulcan.

Potrivit calculelor teo
retice și valorii lotului de 
jucători — întărit prin 
venirea lui Vasile Silagy 
de la „Aurul" Baia Mare 
— echipa clujeană pornea 
drept favorită, lucru de

monstrat și de ultimul 
schimb. în care popicarii 
clujeni conduceau cu 79 
de popice. Dînd dovadă 
de o mobilizare exempla
ră, jucătorii „Minerului" 
au reușit totuși, in ultimul 
schimb, mai ales datorită 
jucătorul ui-antrenor l9an 
Scorțea și coechipierului 
său Doru Bplosin, să refa
că handicapul și să câști
ge întrecerea cu o diferen
ță de 49 de popice dobo- 
rîte, ei cîștigînd în fața 
adversarilor cu o diferen
ță de 102, respectiv 22 de 
popice.

O. GEORGESCU

TELEX • TELEX ■ TELEX ♦ TELEX

Sînmartinul Sîrbesc, Unirea Tomnatic — C.F.R. Si- 
meria. Victoria Călan — Victoria Caransebeș. C.S.M. 
Caransebeș — Minerul Șt. Vulcan, Minerul Certej 
— Unirea Șînicolaul Mare, Șoimii Lipova — Dacia O- 
răștie, U.M. Timișoara — C.S.M. Lugoj,. Minerul Pa
roșeni — Rapid Arad.

Cea de-a 18-a ediție 
a Balcaniadei de polo pe 
apă de la Sofia a fost câș
tigată de selecționata 
României, care a terminat 
turneul, neînvinsă, totali- 
zînd 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat for
mațiile Greciei — 4 puncte. 
Bulgariei - 2 puncte și 
Iugoslaviei (tineret) —ze
ro puncte.

In ultima zi a competi
ției, reprezentativa Româ
niei a învins cu scorul de

10—6 (3—1, 0-2, 4-0, 3—3) 
formația Bulgariei, iar se
lecționata Greciei a între
cut cu 8—5 (1—1, 3—3, 2—1, 
2—0) echipa Iugoslaviei.

Campionatul diviziei A 
la baschet feminin a fost 
cîștigat la actuala ediție 
de echipa Universitatea 
Cluj-Napoca — 82 puncte, 
urmată în Clasamentul fi
nal de formațiile bucu- 
reștene Voința — 76 punc
te și Olimpia — 75 puncte.
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Vizita de prietenie a secretarului
general al C.C. al P.C.U.S., 

Mihail Gorbaciov, in R.P. Ungară
BUDAPESTA 9 

preș). La Budapesta au a- 
vut loc convorbiri Î..L_ v
Mihail Gorbaciov, secretar v ticii mondiale, ca și 
general al C.C. al P.C.U.S.. 
oare întreprinde, o vizită 
de prietenie în R.P. Unga
ră, și Janos Kadar, secre
tar general al P.M.S.U.

Conducătorii celor două 
partide s-au informat re-

so- 
pro- 

între blemelor actuale ale poli-

(Ager- tinuare a colaborării 
vieto-ungare, . asii pra

ale 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

☆
Cu prilejul vizitei, la u- 

zinele Csepel a avut loc un 
miting al. prieteniei sovie- 
to-ungare, relatează agen- 

ciproc despre stadiul înde- ția TASS. In cuvîntările 
plinirii hotărârilor Congre- rostite cu acest prilej, J-

sului al XXVII-lea al Kadă» și M. Gorbaciov s-au..
P.C.U.S. și ale Congresului referit la aspecte ale con- 
al XIII-lea al P.M.S.U., au .....................................
făcut un schimb de opinii 
asupra situației și perspec
tivelor dezvoltării în con-

strucfei socialiste și,comu
niste, precum și la unele 
probleme ale actualității 
internaționale.

Protest ferm față de acțiunile 
agresive sud-africane

MOSCOVA 9 (Agerpres). agresiunii sud-africane, 
Intr-o declarație a guver-- reprezintă acte de tero- 

internațional ce nu 
pot fi admise de comuni
tatea internațională.

Condamnînd cu .hotărî- 
. re acțiunile agresive ale 

R.S.A,, Uniunea Sovietică 
cere să șe pună imediat 
capăt unor asemenea acte 
grave care pun în pericol 
pacea și securitatea inter
națională și care nu pot 
rămîne nesancționate, se 
arată în declarația citată 
de TASS.

nulul sovietic, reluată de rism 
agenția TASS, se exprimă 
protestul ferm față de ac
țiunile agresive ale R.S.A. 
împotriva unor nave co
merciale ale Uniunii Sovie
tice aflate în portul ango
lez. Namibe. Aceste provo
cări, subliniază declarația, 
înfăptuite La puțin timp 
după recentele atacuri a- 
supra capitalelor Botswa
na», Zambiei și Zimbabwe 
constituie o escaladare a

IN JAMAICA s-au pro
dus «sari inundații, ea ur
mare a ploilor intermiten
te din ultimele două săp- 
tămîni. Potrivit «nor ulti
me estimări, cel puțin 50 
de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte cîteva mii 
au rămas fără adăpost. Au
toritățile au dispus folosi
rea elicopterelor în vede- 

populației 
în

Tradiționala sărbătoare a 
Partidului Comunist din Spania

MADRID 9 (Agerpres). 
La Madrid a avut loc tra
diționala sărbătoare a 
Partidului Comunist d-in 
Spania, la care au partici
pat sute de mii de membri
și- simpatizanți ai partidu
lui din întreaga țară.

La festivități au 
parte numeroase 
ții de peste Hotare repre
zentând partide ’ comunis
te și muncitorești, organi
zații democratice, antifas
ciste, mișcări de eliberare.

Partidul Comunist Ro
mân a participat cu un 
stand cuprinzînd o expozi
ție consacrată celei de-a 
65-a aniversări a partidu
lui nostru șir/ numeroase 
lucrări social-p’olitice. De 
un interes deosebit s-au 
bucurat volumele cuprin-

zîiid ; cuvin țări, articole și 
interviuri ale secretarului 
general dl Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae CeaUșescu.

Standul partidului nos
tru a fost vizitat de secre- _ 
tarul general al l’.C. .din 

luat Spania, tovarășul Gerardo
delega- Iglesias, care a exprimat

mulțumiri pentru partici
parea P.C.R., evoclnd, cu 
acest prilej, relațiile de 
caldă prietenie și solidari
tate dintre cele două parti
de.

La încheierea sărbătorii 
Partidului Comunist din 
Spania a avut loc un mare 
miting.

La sărbătorirea P.C. din
Spania și la miting a fost 
prezentă o delegație a 
Partidului Comunist Ro- I

.niân..- '

Reuniunea miniștrilor <de externe 
ai țărilor membre ale CEE

HAGA 9 (Agerpres). Mi- Intr-o conferință de pre- 
niștrii de externe ai țărilor ’ “
membre ale CEE s-au în
trunit, timp de două zile, ne olandez, Hans van den 
la Heemskerk C . 
procedînd la un amplu 
schimb de opinii asupra 
unor probleme majore ale 
situației internaționale, 
transmit agențiile Reuter 
și France Presse.

sț ținută la sfîrșitul reu
niunii, ministrul de exter-

ticipat. duminică, la Un 
marș de protest organi
zat la Bruxelles. împotri- ; 
va amputării drastice a 
alocațiilor bugetare pentru < 
învățămînt, informează a- 
genția ReUter. Participan- 
ții la marș au cerut demi
sia ministrului educației.

SECTORUL militar ab
soarbe aproximativ 6 la 
sută din produsul național. 
global al tuturor 
— relevă buletinul 
pective" editat de

pă dansatori din mai mul
te țari ale lumii. Acest 
concurs a devenit tradițio
nal după organizarea lui 
regulată începînd din 1964, 
prilejuind afirmarea unor 
mari „stele" ale dansului 
clasic. La ediția din acest 
an a acestei competiții pâr
li cipă 112 balerini din 20 
de țări ale lumii, relevă a- 
genția Associated Press.

INTR-O declarație dată 
publicității la Oslo, C C. al 
P.C. din Norvegia se pro
nunță pentru încetarea 
imediată a experiențelor; 
cu arma nucletv'ă și re
nunțarea la producerea de 
nor arme chimice. Plenara 
C.C. al P.C.N. â hotărît să 
convoace Congresul al 
XIX-lea al partidului pen
tru perioada 7—10 mai 
1987

la cheMarea sindi
catelor. 20000 de cadre di- cercetare economică „World 
dactice din Belgia au par-

(Olanda). Broek, a relevat că, 
ctorsul dezbaterilor au 
abordate relațiile
Vest, situația din Orientul 
Mijlociu, Africa australă 
și America Centrală, pre
cum și relațiile comercia
le dintre CEE șl S.U.A.

I Miniștrii au reafirmat 
sprijinul lor ferm pentru 
soluționarea pe calea tra
tativelor a situației din 
America Centrală. In con
text. ei au aprobat pe de
plin Tratatul de pace și 
cooperare propus de către 
Grupul de la Contadora.

în 
fost 
Est-

rea evacuării 
din localitățile izolate 
urma calamității.

LA MOSCOVA s-a des
chis expoziția intitulată 
„Fresca salvată" consacra
tă unui monument unic de 
cultură — fresca din seco
lul al XIV-lea. distrusă de 
trupele germane la Novgo
rod, în timpul celui de-al 
dc.ilea război mondial. O 
brigadă de restauratori a 
restaurat fresca, lipind în 
compoziție aproximativ 
150000 fragmente, ceea ce 
reprezintă aproximativ ju
mătate din opera inițială, 
precizează agenția TASS.

IN .ORAȘUL Jackson 
(Mississippi) se desfășoară 
o competiție, internaționa
lă de balet la care partici-

• • • .• • • • • • • • • •• • • •«•••••• • • • • • • • ••««•••• •• • • ••••••••••••••••■ 
speranța ’

un ritm foarte

statelor 
„Pers- 

. O.N.U. 
î,a rîndul său, S1PRI, 
preciază că înarmările 
caparează anual echiva
lentul creșterii economice 
pe o perioadă de 3—4 ani.

țările occidentale chel
tuiesc anual, în medie, nu
mai pentru cercetări eu 
caracter militar, aproxima
tiv 45 dolari pe locuitor, 
în timp ce, pentru cerce
tări medicale, nu alocă de
cît II dolari pe locuitor. 
Acestea sînt concluziile 
ijnui recent studiu încheiat 
în S.U.A. de grupul de

a- 
a-

Kurt Waldheim — 
noul președinte 

al Austriei

Priorities".

VIENA 9 (Agerpres). In 
cadrul celui de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale din Austria, 
desfășurate duminică. Kurt , 
Waldheim,, candidat inde
pendent, sprijinit de Parti
dul Populist, a fost 
președinte federal al 
publicii 
mandat

Kurt 
cede la 
triei lui 
laeger, al cărui mandat ex
pira la 8 ulie.

ales 
Re- 

Austria pentru un 
de șase ani.
Waldheim îi suc- 
președinția Aus 
Rudolf Kirchsch-

este acoperită de nn vast 
ocean de peste 8000 km. A- 
cest ocean ar fi constituit 
din apă aflată la o tempe
ratură foarte înaltă (mai 
multe mii de grade), care 
nu fierbe totuși datorită e- 
normel presiuni atmosferi
ce uraniene.

Savanții americani esți- 
vederea înlăturării cauzelor “ mează că această apă pro- 

_ j.._ vjne Jiri ■ captarea de că
tre nucleul solid Uranian. . 
a numeroase comete for
mate din gheață. Acest fe
nomen ar fi avut loc cu 
mai multe miliarde de ani 
în urmă.

care 
ter-

Oamenii de știință sovie
tici au realizat un aparat 
denumit termovizor 
urmărește cîmpurile 
mice ale scoarței cerebrale.
Observarea modificărilor 
termice care se produc în 
scoarța cerebrală permite 
adoptarea de către medici, 
la timp, a măsurilor în

care produc anumite» ma
ladii, relatează agenția 
TASS.

/■ it .■■■ ■ • ■
Scuterul nu a decăzut ca 

mijloc de transport motori
zat. La 30 de ani după pri
mele sale zile de glorie, 
acest vehicul cu două roți 
continuă să facă progrese. 
O ilustrare elocventă a a- 
cestei afirmații este mode
lul Le Champ al societății 
„Motobecane". Avînd greu
tatea proprie de numai 
52 kg, acest scuter are o 
încărcătură utilă de 90 km, 
atinge viteza maximă de 
55 km/oră și accelerează 
pînă la 50 m în 7,2 secun
de. Caroseria sa deosebit 
de elegantă este fabricată 
din material plastic.

Observațiile efectuate 
de sonda spațială Voyager- 
2, realizată de Jet Propul
sion Laboratory (SPL) în 
cursul survolării planetei 
Urâtius la 24 ianuarie 1986, 
par să confirme că planeta

&
In perioada 1981—1985, 

în Cehoslovacia au fost 
depuse spre omologare 
43 000 de invenții realizate 
în cadrul birourilor și in
stitutelor de cercetări și 
proiectări, cu 20 la sută 
mai multe declt în cinci
nalul precedent. In ansam
blu, în perioada cincinalu
lui amintit numărul inven
țiilor și propunerilor de 
raționalizări a fost de 
1 800 000, eu 26 la sută 
mai mare decît în perioada 
de referință menționată. 
Prin asimilarea în produc
ție a invențiilor și rațio
nalizărilor menționate s-a 
obținut un efect economic 
de 55 miliarde de coroane, 
cu 49.5 ia sută mai măre 
decît în cincinalul 1976— 
1980.
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LOTO

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Steaua de tini
chea ; Unirea: Letargie; 
Parîngul; Cobra se ! în
toarce.

LONEA: Se întorc co
corii.

VULCAN — Luceafărul: 
Spectacol la Miraj.

LUPENI — Cultural î

Moștenire.
URICANT : Toată lu

mea, rîde, chită și dan
sează. ~

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în 'pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.. _■ ’

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

nomie.
20,40 Teatru TV (color). 

Tudor din Vladimiri. 
Premieră pe tară.

21,50 Telejurnal.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA 
..LOTO" 
8 IUNIE

DIN 
1986

'• I

3

80 ;

:.51 10 41

73
25

6
37

FAZA A II-A
Extragerea a V-a i

35 42 72 69 11 :
Extragerea a VT-a : 

50 53 24 52 54 ;
Extragerea ă Vil-a : 

10 83 66 86 81.

16

29 !

14

Japonia — oameni care și-au pierdut
Nu mai puțin de 23 590 

de persoane s-au sinucis în 
Japonia. în cursul 
trecut 1 Cifra este 
sionantă, dar reală, 
cum relevă p cartă 
dată publicității de 
tamentul național al poli
ției, nivelul, dfeși nu tl de
pășește pe cel din 
rămîne totuși unul 
cele mai ridicate din 
rioada postbelica, 
tîndu-se o creștere a 
mărului persoanelor 
virstă medie, care-și pun 
singure capăt vieții. A spo
rit, de asemenea, rata sinu
ciderilor în rîndul bărbați
lor, mai ales a celor in jur 
de 50 de ani.

Câuzele fenomenului sînt 
explicate în chipuri diver-

anului
impre-

După 
albă 

depar- •

1984. 
dintre 

pe- 
consta

nții- 
de

se, în mod obișnuit oficia
litățile eludînd adevărate
le resorturi care determină 
apariția stării . psihîve ce 
duce la grava decizie a o- 
mului de a renunța la drep-
■ • a a a iiittii a a a ■ ■ ■ aa:e ■ iiinii biii a a-a mi a»

COMENTARIU

le mai frecvente de sinu
cideri . sînt de terminate de 
dificultățile de ordin eco
nomic șjBIociăl cu care se 
confruntă persoanele' căsă
torite și cu copii. Este re-

i ■ ■ ■■ ■ «■ m >*■■■■ ba iii b ■ b b.b a a iu a aii im 111 ut 11111 aii 111 ■ 11

tul de a trăi. Printre mo
tivele relevate de ..carta 
albă" figurează instalarea 
neîncrederii în viața -— 
ca urmare a eșecurilor în 
căutarea unui loc de mun
că potrivit, m îndeplinirea 
visurilor din tinerețe, a â- 
cumulării datoriilor, a pre- 
siuniloț specifice orîndui- 
rii capitaliste. Cazurile ce-

măreață, de asemenea, ne- 
adaptarea. rezistența la ce
rințele vieții complexe im
puse de folosirea mașini- 

<> moderne computeriza- 
e. manifestată' , printr-un 
el de înstrăinare e. . sin- 

i gularlzare a individului a- 
flat din ce în ce ’mâi mult 
față în față doar cu o ma
șină sau instalație care cere

intens, de : 
activitate, fără să ofere * 
șansa unui dialog. Oamenii 
nu au fost pregătiți pentru 
intrarea intr-o nouă fdrmă : 
de existență, multora 
sindu-ie îndetnînarea 
nică necesară.

Problemă .socială CU 
plă rezonanță în societatea 
niponă, de prea., mari di
mensiuni ca să tiu provoa
ce neliniștea. determina
tă în primul rînd de inega
litatea economică a mem
brilor societății. sinucide
rile se află în atenția unor 
organe guvernamentale, ca 
și ă sociologilor și organi
zațiilor obștești din Japo
nia.

lip- 
teh-

ani-

S. T.

COLEGII tl DE BEDAUTH losil BALAN loan -<>< Bl K llorin Glii f A Ion 
MUS1AJA Simion POP - reila»lr>> set leoilo* ROȘU — redm-W se! adjunct 
Țfkeiiju SPA t A4tU

Fond total de cîștiguri: 
1 238 244 lei.

memen

I.C.R.A. DEVA
Sucursala Petroșani

INCADREAZA:/
economist contabil

încadrarea se face conform prevederii 
Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare la 
la sediul unității.

telefon 42601
j
u. Sau

ÎNCADREAZĂ urgent

ftr.

— un paznic de noapte
Condițiile de încadrare conform Legii 
12/1971 și Legii nr. 57/1971, republicată.

Ki-da>ti» și aUtniinsUaiia Petroșani sir Nictilae Bulcescu, nr 2. lelrtoarte 41662 
werrtiiiwt 416611 12464 svțlil
rtp.oul : | ipogiatia Petroșani, sir Nicolae Bălcescu. nr 2. telefon 41365


