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Lumini ale muncii 

în citadela luminii

Produse 
de mai bună 

calitate

Mina Aninoasa — unitate cu vechi tradiții în 
mineritul Văii Jiului — <jn prima parte a acestui 
an, semestrul I, nu și-a realizat integral prevederile 
de pian. Producția rămasă restanță este de peste 
25 000 tone de cărbune. Un fapt îmbucurător insă, în 
ultima lună a primului semestru mina și-a realizat 
și depășit prevederile. Cu toate acestea în primele 

rămîne

re a fronturilor direct pro
ductive.

— Cum ați rezolvat 
aceste probleme ?

— Acum, prin măsurile 
luate, putem afirma cu 

i toată certitudinea că avem 
capacități de producție, nu 
numai la nivelul sarcinilor 
de plan ei și pentru de
pășirea acestuia și recupe
rarea restanțelor acuniu-

două decade ale lunii iulie din nou mina 
sub nivelul sarcinilor planificate.

Pornind de Ia aceste rezultate am solicitat un 
interviu inginerului șef cu producția, ing. Andrei 
Loy, privind nu atît cauzele acestor nerealizări ci. 
mai ales, perspectiva îndeplinirii sarcinilor de plan. late în prima- parte a anu

lui. Chiar dacă nu integral, 
dar o bună parte din' a- 
cesta va fi recuperat. Am 
pregătit sau avem în curs 

finalizare capacități
Interviu realizat de 

Dorin GIIEȚA

— Tovarășe inginer 
șef. pentru a stabili mă
surile și programele 
necesare realizării pro
ducției extrase la mina 
Aninoasa și pe care o 
să vă rugăm să le pre
zentați, au fost analiza
te temeinic cauzele care

au condus la o astfel 
de situație. Pe scurt, vă 
rugăm să le precizați.

— Am avut două mari 
probleme nerezolvate — 
linia de front activă, care 
nu se ridica la nivelul 
sarcinilor de plan, și o 
plasare necorespunzătoa-

de de

O apăsare pe buton în 
camera dispecerilor: - o 
simplă apăsare, între - atî- 
tea altele, dar atît de deo
sebită. pentru că are sem
nificația și valoarea unui 
eveniment de producție • 
turbina nr. 1 de la Uzina 
electrică Paroșeni este co
nectată la sistemul energe
tic național, după o plani
ficată și necesară perioadă 
de reparații. Și nu oarecum, 
ci cu șapte zile mai devre
me decît era prevăzut.

Aceasta a fost posibil- nu 
numai pentru că dispecerul 
șef de tură, inginer Ștefan 
Rădulescu, a apăsat pe un 
buton. Gestul a încheiat o 
suită de fapte de muncă 
ale multora dintre .energe- 
ticienii care au lucrat,(Continuare în pag. a 2-a)

în întreaga Vale a Jiului Bucuria cîm„Decada gospodăririi 
și înfrumusețării"

In perioada 25 iulie — 5 august, în orașele 
comunele Văii Jiului se desfășoară „Decada gos
podăririi și înfrumusețării localităților și incintelor", 
în toate localitățile și unitățile economice din teri
toriu. Ne oferă detalii tovarășul Istvan Hodoș, de 
la secția de gospodărie comunală și locatîvă a Con
siliului popular municipal Petroșani,

Iii generale nr. 6 din Pe 
trila. Ii conduce un... in
giner agronom, Dorel 
Lupșa, un împătimit al 
chitarei și rockului. Au 
îneîntat juriile fazelor 
municipală și județeană

— Este vorba despre o 
mobilizare de excepție a 
întreprinderilor și cetățe
nilor pentru a face mai fru
moase și mai curate loca-, 
litățile noastre. De la în
ceputul acțiunii, în zona 
cartierelor „Aeroport" și 
„Petroșani-Nord“ s-au a- 
dus peste 1000 metri cubi 
de pămînt vegetal, care a 
și fost nivelat, s-au în- 
sămînțat cu iarbă 500 
m.p. în zona Piața Victo
riei, s-au extins zonele

verzi de pe străzile Avia
torilor. Unirii și indepen
denței, Elevii și cadrele 
didactice din școli și-au 
preluat sarcinile de gos
podărire pe zone de ac
țiune. In zona noului ho- 
tel. se acționează pentru 
amenajarea spațiilor verzi.

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

Ropotele de ploaie i-au 
alungat pe cei veniți la 
„iarbă verde" sub scutu
rile copacilor, cei mai 
multi s-au îngrămădit pe 
scena agrementului din 
Petrila. O stație „pușca- 
tă" amenința, prin lungul ale concursului de selec- 
.relache" al programului ție pentru interpreții de I 

mnzică ușoară. |
Precizările unui cunos- I 

cător în materie, precum I 
Aurel li Înșeli, directorul I 
Clubului muncitoresc din I 
Pe t-r i la, m-au ui- I 
mit. In plus, nu- I 
mele formației, după I 
precarele cunoștințe de I 
chimie ale reporterului. | 
„Europium" este un ele- i 
ment rar, adăugat recent I 
pe tabela lui Mendeleev, i 
preluat simbolic de a- ' 
ceasta formație vocal-in- 1 
strumentală, al cărei re- | 
pertoriu, de asemenea im- i 
presionant — din creația [

(Continuare în pag. a 2-a)

formațiilor artistice, să 
înnoureze buna dispozi- 

j ție.' Atunci însă, o mică 
sînziană cu cravată roșie 
cu tricolor a cerut chi
tara folkistului Virgil 
Stratulat. Cîteva acorduri, 
în jur s-au strîns băieți 
și feteide-o seamă, au ră
sunat cunoscutele versuri: 
„Hei, oameni mari/Oa- 
tneni mari din secolul 
XX/Feriți Planeta Pă- 
mînt/De păsări metalice 
reci" ... Muzicalitatea deo
sebită, calitatea interpre. cunoscutelor formații „Ro
tarii, omogenizarea cris
talinelor voci demonstrau 
sudura grupului, 
ții intense, poate 
evoluții pe scenă.

— Cum. nu știi?
| mația „Europium"

i '. ..-.■U-L-,______'_____ 1

repetl-
chiar

E for. 
a Șco-

șu si Negru", „Semnal M“. 
„ABBA", „Beatles" etc, 
în limbile română și en
gleză, a cucerit publicul.

Ion VULP3

(Continuare in pag. a 2-a)

și noapte, la revizuirea in
stalațiilor. Din 5 iulie, du
pă un program riguros, ■ 
desfășurat pe zile, și chiar 
ore, două formații au refă
cut și au controlat armătu
rile, o a treia a reparat 
sistemul de reglaj. Sub 
conducerea maistrului 
Gheorghe Flprescu, șefii 
de echipă Constantin Bîr- 
zoiariu, Traian Albu, lăcă
tușul Gheorghe Cațan —■ 
cîteva dintre competente
le semnături de muncă 
puse pe devenirea turbi- , 
nei către „paralelul" aștep
tat — au pus la punct ma
șina, luptîndu-se nu numai 
cu complicatele ei scheme 
de funcționare, ci și 
timpul. Pentru că ei 
că orice oră cîștigată 
plus, în această fază
revizii și reparații înseam
nă kilowați mai mulți pen
tru economia națională. Și 
prin strădania lor, au fost, 
în plus, 'tiu doar una, ci 
161 de ore.

în același ritm, al bătă
liei cu secundele și orele 
— dar și al preocupării 
pentru calitate — au mun
cit și echipele care s-au 
îngrijiț de repunerea în

C.T. DIACONI.'

cu
știau ■■

în
de ’

(Continuare în pag. a 2-a)
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De la SSH Vulcan, 
secția IPSRUEEM Pe
troșani, președintele 
comitetului de sindi
cat, Marin Lazăr, ne 
prezenta succesele ob
ținute în perioada 
scursă de la începutul 
anului și realizatorii 
lor. Planul la stîlpii 
SVJ, destinați abata
jelor, a fost depășit cu 
peste 1750 bucăți, la 
tuburi de aeraj — plus 
20 de tone, iar la plasa 
de sîrmă — plus, peste 100 
tone.

— Realizatorii 
tor succese, ne 
interlocutorul 
au avut preocupări 
constante nu numai 
pentru depășirea sar- : 
einilor planificate. ci 
și pentru obținerea u- 
nor produse de calita
te tot mai ridicată.

Dintre cei care și-au 
adus o contribuție deo- . 
si bită la realizarea pro
ducțiilor suplimentare, 
amintite ne-au fost 
indicați: , strungarii 
Nicolac Borbely și «loan : 
Cornea, lăcătușii Ne Iu

Szabo, 
Elisa- 
Alice-:

aces- 
spune 

nostru,

Popa, Francisc 
Ludovic Mathe, 
beta Cucu și 
Șăcăluș. rectificatorul
loan Flusaruc, frezorul 
Gavrilă Ungur și sudo
rul Dumitru Iureșcl.

Investiție de inteligență 
în contul viitorului

Prepararea cărbunelui: 
— o muncă, o meserie 
care are rădăcini adinei 
în Valea Jiului, vechimea, 
sa humărînd peste 100 de

1 
Vi 
I 
i
$

trebare, și apoi destăinui
rile șefului secției prepa
rare, n-a mai fost decît 
un pas.

„„ __ _ t__ _____ _  . — Este, binecunoscut-e- .
. ăni. Prepararea Cărbune»: fortul continuu al cefce- 4 
lui — o meserie care la tutorilor din .
Lupeni se identifică cu 
însăși existența minereas
că a localității. O meserie 
care, în decurs de peste 
100 de ani. a adunat în 
esența sa frămîntărî, e- 
nergii cloco
titoare, ambi-

la tutorilor din cadrul 7 
CCITPSM Petroșani de a ) 
căuta noul, soluțiile teh- 4 
nice avantajoase pentru i 
minerit. Recent, un co- » 
lectiv format din ing. Li- ț 
dia Mihăileanu,. ing. E- 1 

milia Pirtea ? 
___ ____ - 7 „ . Sing. Ă 
ția ătîtor ge- I 11 S & Hfl OST I Gheorghe.Băl-1 

de reporter
experiment ( 

pentru a introduce prin» ? 
cipiul folosirii filtrelor cu j 
discuri în procesul de e- l 
purare a apelor rezidua- . 
le. Printr-un acord con- 1 
venit între conducerea 4 
Uzinei de preparare din / 
Lupeni și colectivul de 1 
cercetători, autori ai pro- ț 
iectului, s-a convenit ca i 
experimentul să aibă loc 1 
în cadrul unității din 4 
Lupeni. ’

Ce a determinat alege- ) 
Iri rea ? Calitatea cărbune- ( 
la lui recepționat din vestul ’ 

tre- bazinului și faptul că uzi- ț

nerațîi. Toa
te din dorin
ța de a afla 
noul, de a făuri noi trep
te valorice, pentru a a- 
duce această preocupare 
majoră, implicată în des
tinele cărbunelui de Lu
peni, in primele rînduri 
ale noului, spre primele 
cote ale perfecțiunii.

Rezultatele muncii pre
paratorilor au evoluat 
de-a rîndul anilor, utila
jele și instalațiile au fost 
modernizate, dar ambiția 
și dorința de a afla 
NOUL nu are limite, 
timpul documentării, 
sfîrșitul săptămînii ... .
cute, la Uzina de prepa- na este beneficiar al A 

-- ’—-l:~ «« -^erien- /
iSpUîî- î 
tril J 
Ttbe- 1

- - -T» A___

(Continuare în pag. a 2-a) |

rare a cărbunelui din nor oameni cu experien- 
Lupeni, cîteva fripturi ță și instalații cores 
dintr-un dialog, între ing; zătoare.
Pâvel Irimia și Ilic Ka
lanyos —- maistru princi
pal flotație, ne-aU ațîțat 
curiozitatea gazetăreas
că. De aici și pînă la în-

M a i Ș t r ii
I 1 i e ' Kalanyos, -7A-

Alexandru TĂTAR
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în întreaga Vale a Jiului z

U R I C A N I

Colcctivul Consiliului 
popular orășenesc Urieani 
și deputății, depun în a- 
ceste zile dc vară eforturi 
susținute, întreprind ac
țiuni eficiente, pentru mo
bilizarea exemplară a ce
tățenilor orașului la rea
lizarea unor lucrări - deo
sebite pentru o mal bună 
gospodărire a orașului, 
pentru îmbogățirea zestrei 
edilitare și menținerea 
curățeniei. Dind dovadă de 
mult spirit civic, 
mai ales, locuitorii orașu
lui Urieani au răspuns cu 
promptitudine solicitărilor 
in număr din ce în ce mai 
mare la înfăptuirea obiec
tivelor prepuse spre a fi 
realizate prin contribuția 
lor în muncă sau în bani. 
O bună parte din cetățeni 
și-au concentrat .atenția a- 
stipra lucrărilor din marele 
cartier Bucura, practic un al 
doilea oraș Urieani, mo
dern, cu toate atributele 
confortului și civilizației, 
dar căruia îi mai trebuiau 
aduse unele îmbunătățiri 
care sînt la îndemîna oa
menilor, locuitorilor aces
tui cartier. S-a ‘curățat șan
țul de gardă și s-a 
intens la 
Yardului, 
șanțurile 
ratate de
gul oraș Urieani; au o lun
gime ce depășește 2,5. km. 
Acțiunea are un caracter 
permanent pentru că lo
cuitorii orașului îl doresc 
din zi în zi mai frumos,, 
mai bine amenajat. Acesta 
este motivul care i-a de
terminat să nu treacă cu 
ușurință pe lîngă părctiri 
și zone verzi, pe lîngă lo
curile de joacă stabilite 
pentru copii. Și pentru că 
este vorba de copii, de co
piii lor, oamenii muncii

din Urieani, cu sprijinul 
consiliului popular și-au 
propus să execute repara
țiile Ia școlile orașului. 
Și ca buni gospodari ce 
sînt, după cum au dat do
vadă pînă acum, au în
ceput, tot prin contribuția 
lor în mutică și bani, ame
najarea stației principale 
de
să
la
la
Și

autobuz, să niveleze și 
amenajeze DN 66 A de 
intrarea în oraș și pînă 
cariera Cîmpu lui Neag. 
f’-îte și mai cîte nu se

pot spune despre • hărnicia 
locuitorilor orașuluf Uri- 
câni, , de dinamismul. acti
vității desfășurate de con
siliul. popular, de ■ biroul 
său executiv. Ceea ce vrem

să subliniem în mod deo
sebi t, ca sinteză a acestei 
munci neobosite, este va
loarea economiilor realiza
te prin contribuția în mun
că a cetățenilor — 650 000 
lei. Și încă un amănunt 
de loc lipsit de importanță 
— valoarea contribuției ce
tățenilor realizată în pri
mul semestru al anului 

■ este? de pește 50 ia sută.
Sînt două cifre care vpr- 
besc de la sine de dragos
tea cetățenilor din Urieani, 
față de orașul lor, de Ora- : 
șui în care trăiesc șț mun
cesc, în care își cresc și 
educă, își pregătesc copiii 
în spiritul muncii respon
sabile.

Dorin GHEfA

„Decada gospodăririi 
și înfrumusețării"

(Urmare din pag. I> însă întîlnim încă aspec-

lucrat 
bule- 
fapt,

detonarea
De

si rigolele cu- 
cetățeni în între-

te care lasă, de dorit Nu 
se simte încă aportul dc-a drumului de acces și a

■locurilor- pentru parcare, jjutaților din cartiere. Res-
— Ce alte lucrări mai 

importante s-au execu
tat?

— In . Piața . Victoriei 
este în curs de finalizare 
un staționar elegant (și 

. necesar, spunem noi), de 
către o formație de lu
cru a I.A.C.M.M. De a- 
semenea, . au fost execu
tate lucrări de , reparații 
și zugrăveli ale fațadelor 
unor .blocuri mai vechi.

— Despre participare, 
ce ne puteți spune ?

— In general, partici
parea cetățenilor e huilă,

pectarea Legii nr. 10/1982 
ține exclusiv de activita
tea deputaților și a ce
tățenilor, care au și obli
gația de a efectua orele 
de contribuție în muncă. 
Numai E.G.C.L., lucrătorii 
Consiliilor populare și 
școlile, nU pot face față 
unui volum atit de mare 
de muncă. Oricum, „De
cada" este numai la în
ceput și s-au luat toate 
măsurile pentru o mai 
largă mobilizare la acțiu
nile de gospodărire și în
frumusețare.

Lumini ale muncii
în citadela luminii

(Urmare din pag. I)

circuitul .. de producție a 
cazanului nr. 3. In spriji
nul oamenilor uzinei, adi
că ăl lui Dragomir Lucaci, 
Ion Adămoiu, Ion ’Chițimia, 
Nicolae Duinitrică s-au a- 
flat și specialiștii de la 
ACMRUE Devă, lot Pai’o- 
șeni, de sub coordonarea 
inginerului Petru Polăk — 
echipele conduse de Pro- 
lislav Ijac. și Gheorghe 
losa ocupîndu-se, în Spe
cial, de ventilatoarele ? de 
gaze ale cazanului. Și au 
făeiit-o foarte bine, apre
ciază beneficiarii.

Desigur, evenimentul de 
producție, conturat dc in- 

-trarea, duminică la ora 21 
și 50 de m i n u 
cu șapte zile mai 
vreme în funcțiune a

x zanului nr.
eforturile colectivului de 
muncă de lă Paroșeni pen-

ț e,
de-
ca-

3 sintetizează

<•-
... . , mai

multi kilowați oră. Devari- 
sul pe care l-a obținut va 

' permite ca, în săptămîna 
astfel cîștigată pentru pro
ducție, blocul nr. 1 să în
registreze, în contorii uzi
nei, cel puțin 4200 de MW 
energie electrică mai mult 
decît erii planificat pentru 
turbina nr. 1 și. cazanul 
nr. 3 In plus, echipele de 
energeticieni, odată cu pu
nerea in paralel mai devre" 

. mo a blocul iii, au astfel 
posibilitatea să-și concen
treze eforturile de muncă 
spre blocul nr. 4. de 150 de 
MW, care trebuie pregătit 
așa cum șe cuvine , pentru 
trecerea -următorului;’ vîrf ;

; energetic de-; imn:.. Intr-un 
cuvînt, șapte zile câștigate 
pentru producția curentă 
de-energie electrică, șapte , 
zile ci ști gate pentru pro
ducția .viitoare a uzinei.

• tiu a pulsa. în sistemul 
nergetic național' cît

Călătorim pe traseul 
ninoasa — Petroșani, 
autobuzul AUTL 31 
8409. Este o adevărață | 
cefe să constați că un con
ducător auto este amabil, 
plin de solicitudine și deo
sebit dc grijuliu cu pasa
gerii. Făcea un adevărat 
slalom ocolind gropile, 
dind dovadă-de o veritabi
lă artă în conducerea ma
șinii, l i era necesară. Nu 
credem că poate: există
Undeva în municipiu un 
drțjm atit de găurit cum 
este cel pe care îl strâba- . 
tem. Mai în glumă, mai în 
serios conducătorul auto 
Vasile Moccan ne spune : 
Jlri Ioc să-i pună la jaloa
ne; pe cei care dau exame
nul pentru carnetul de 
conducere, mai bine i-ar 
verifica pe drumul ăsta. 
Cine nu dă în nici o groa
pă poate primi liniștit'ear- ''' 
netul".

Ajuns pe podul de la A. 
ninoasa, conducătorul ri
dică neputincios din umeri, 
un fel de „nu am ce vă

vă informăm

I A- 
eu 

11D 
plă-

i

I
I
I
II
l

3R De la începutul anu
lui, colectivul întreprinde
rii de producție și repara
ții utilaj comercial
(IPRUC) din Petroșani a 
recuperat, recondiționat și 
refolosit piese de schimb și 
subansamble în valoare ; 
de peste un milion Iei. 
(M.B).
PREGĂTIRI. O veste din... 

vacanță: cadrele didactice - .
de la Școală generală nr. triotică pentru amenaja-

1 
jInvestiție de inteligență

dat bătălia pentru nou cu 
certitudinea reușitei <î 
încrederii în propria ca-( 
pacitate de a învinge ■ 
greutățile. / Eliminând „ 
nerția și suficiența, 
ei au pornit la 
drum cu dorința de 
face din munca lor o im 
vestiție de inteligență ca- , 
re .costă puțin și aduce ț 
beneficii materiale și mo- i 
rale. ».

I 
) l

(Urmare din pag. I)

țiu Silagi și Petru San- 
tiă, șeful de echipă spe
cialist Vasile Răcășan, 
șeful de echipă G.: Burla- 
cu, preparatorii Emil 
Gorgan, Ileana Guliaș, 
Alexandru Mureșan, Lo- 
ghiri Nicula, Nicolae Tîr- 
noveanu, Mihai Moldovan, 
Nicolae Delta -- iată nu
mele celor care au fost 
aleși pentru buna desfă
șurare a experimentului..,: 

Un eveniment de o 
importanță deosebită, da
că avem în vedere avan
tajele pe care le prezin
tă noua tehnologie de lu
cru. Dar iată citeva, așa 
cum ni le-a prezentat ing. 
Emilia Pirtea.

— Am dorit să rezol- 
'Văm o problemă deosebi
tă pentru preparatori. 
Prin folosirea noului pro
cedeu, avantajele sînt 
substanțiale. Noua insta
lație se procură mai u- 
șor, /întreținerea este 
mult mai, simplă și iefti
nă, se micșorează timpul 
necesar epurării, crește

îndeplini sarcinile de plan"
(Urmare din pag. 1)

producție suplimentare în 
stratele 13, 5 și 2. Vor fi 
abataje cu fronturi scurte 
si camere.

— Și mecanizarea ?

— Nu am renunțat, și nu 
vom renunța la mecaniza
rea abatajelor. In momentul 
de față echipăm un abataj 
frontal în stratul 3 cu un 
SMA-2, complex care' Va fi 
preluat de brigada condu
să de Vasile Florea, spe
cializată în folosirea efi
cientă a acestor Utilaje. 
Deocamdată formația lu
crează într-un alt abataj, 
tot mecanizat, unde obți
ne rezultate deosebite. Pro
ducția va fi preluată din

face". Chiar în mijlocul po
dului două găuri adinei 
care nu mai puteau fi oco
lite.

Stația Iscroni. Șoseaua 
este bună, ce ne facem în
să cu refugiul spre stația 
amintită. „Acum mai mer
ge. că-i vară, dar la iarnă, 
denivelarea ne va crea 
mari probleme".

La intrarea în Aeroport, 
pe șoseaua proaspăt reno
vată omul răsuflă ușurat : 
„Așa da 1 Să tot conduci!".

Că drumul clin Aninoasa 
este numai gropi care cre
ează probleme pasageri
lor transportului în comun, 
și încă ar fi destul pentru 
a se lua grabnic măsuri 
de remediere, dăr dacă 
mai adăugăm necazurile 
pe care le creează sutelor 
de basculante și altor mij- . 
loace de transport." auto — 
ce să mai spunem ? Oare 
nu se poate lua nici o mă
sură ' pentru a aduce pe 
făgașul normal și acest 
drum âtît de circulat ?! 
(Tudor MUNTEANU)

1 Lupeni .au terminat de rea incintei minei Lupeni: ..mare preocupare din partea 
cutând zugrăvirea și re- Est, au beneficiat de o fru- t 
parațiile aferente din clă- moașă, excursie, Cele trei tru strângerea finului 
direa școlii. 'Sălile de cla
să, laboratoarele — îiltr-un 
cuvînt întreaga școală este 
pregătită pentru primul 
clinchet de . clopoțel al a- 
nului școlar 1986—1987 I 
(Ă.T.)

EXCURSIE. In zilele de 
25—27 iulie, 34 de uțeciști 
din sectorul XV electrome
canic al minei Lupeni, ca
re au participat la o am
plă acțiune de muncă pa-

zile de drumeție în zona frunzelor. -Zilele favorabi- 
stațiunii Felix au constituit le trebuie fructificate din 
p veritabilă relaxare și pri
lej de îmbogățire a .cunoș- _ _______ ___________
tințelor pentru tineri. (I.D.) FRUNTAȘII ? Pe’un panou 

al fruntașilor ' din comuna 
t”"'"'"'" it.at a Aninoasa, aflat în fața con

siliului popular, sînt expuse 
fotografiile celor care au 
obținut rezultate deosebite 
în muncă. Cine sînt? Unde 
muncesc? Asta nu se mai 

i un nume; nici 
i au

PENTRU HRANA VINA- 
TULUI. Membrii asociației 
vânătorilor și pescarilor, 
grupurile de vânători" se 
află în plină acțiune de 
suplimentare a hranei pen
tru vînăt, hrană necesară știe! -’" Nici un nume, 
în sezonul rece. Conducerea g unitate! Chiar dacă 
asociației solicită o mai fost, s-au șters demult.

productivitatea muncii, se 
elimină — în procent de 
peste 80 la sută — efortul 
fizic, crește siguranța în 
funcționare, se micșorea
ză prețul de cost. Toate 
aceste avantaje pot fi 
confirmate și ele pot să 
fie completate în urma fi
nalizării experimentului.

O mină de oameni har. 
nici, caracterizați de pa
siune și tinerețe, a abor-

î

la
a )

mers. De fapt cele două 
abataje se vot suprapune, 
ca producție, o bucată de 
timp.

Deci, în trimestrul 
ne vom realiza planul 
de lună.

FII, 
lună

— Cea de a doua 
blemă. — plasarea - 
și-a găsit rezolvarea ?

pro-.

de muncă. In felul 
am crescut plasarea 
de posturi față de 

Pro
bleme deosebite căre să ne 
creeze dificultăți în reali, 
zarea sarcinilor de plan nu 
avem.

locuri 
acesta 
cu 30 
perioadele anterioare.

' — O analiză atentă și 
temeinică a efectivelor ne-a 
oferit posibilități ca prin 
redistribuire să îmbună- 
țim plasarea în abataje. 
Au fost d.irijați de la acti
vitățile indirect producti
ve spre abataje cei care au 
dorit! și îndeplinesc condi
țiile necesare pentru o ac
tivitate eficientă la noile

— Tovarășe inginer 
șef o ultimă precizare: 
veți realiza integral sar
cinile planificate pen; 
tru trimestrul III ?

Am spus-o o repet: 
ne vom îndeplini lună de 
lună sarcinile de plan sta
bilite pentru trimestrul III 
și vom recupera o parte 
din minusul acumulat.

Bucuria cîntului
(Urmare din pag. I) seama că sîntem îndră

giți.
Reapare soarele. S-a 

reparat și stația. Urmea
ză o nouă repriză muzi
cală a „Europiumului**. 
„Cînd ești tînăr/Nu-i ni
mic prea greu“, răsună 
refrenul unui alt cunos
cut cîntec. Intr-adevăr 
așa este, mai ales cînd 
ai sprijinul educatorilor, 
al unor oameni de pa
siune, precum inginerul 
Dorel Lupșa. In unele 
școli se vorbește despre 
lipsa talentelor, nu există 
timp pentru instruirea 

activ artiștilor amatori care 
, i de participă la fazele Festi- 

ni se confesează, valului național „Cînta- 
rea Româriiei"". ; Formația

După concertul 
am făcut cunoștință 
trupa muzicală care 
visează deja între stelele 
muzicii ușoare — 
Bîrsan, Claudia 
Ciprian Mateian, 
Cătineanu, din

ad-hoc, 
cu 
se

Carmen 
Brânzea, 

Daniel 
clasa 

(de-acum) a Vli-a. Nadi
na Brînzea, Doina Dăscă- 

. lescu, din clasa a Vl-a. 
' Lidera formației, Carmen 

Bîrsan (chitară solo și 
voce), comandanta uni
tății de pionieri a școlii, 
elevă de nota 10 pe li
nie. care are la 
și cinci ani la școala 

; muzică, 1
— Grupul nostru s-a ... .

închegat după o largă ac- vocal-instrumentală „Eu- 
țiune de selecție,’desfășu- ropium" demonstrează 
rată cu sprijinul profeso- tocmai contrariul și îi 
rilor noștri, în Întreaga invită pe toți, elevi, pro-
școală. Au urmat apoi fesori, părinți sau simpli
repetițiile cu tovarășul spectatori, să trăiască bu- 
Dore] Lupșâ ; nc-am al- curia cîntului.
cătuit un repertoriu cu 
piese de înalt mesaj 1 u- 
nianitar și patriotic. " 
puțin timp în urmă 
ieșit în fața I . ’ " 
După aplauze, ne . dăm

.1- N.R. Zilele acestea „Eu- 
Cu ropium" se află in turneu 
am in Valea Jiului. împreu- 

publicului. nă' cu formațiile artistice 
ale clubului Lonea.

plin.
SI TOTUȘI CINE SINT.

tuturor membrilor săi pen- 
' l și

yq informăm

TI N.ICHIGERIE. La secția 
Petroșani a l.S.P.I.L. Deva 
se amenajează un atelier 
specializat pentru tinichi- 
gerie auto. După cum 
șîritem informați, munci
torii acestui atelier vor 
putea executa reparații la 
autoturisme, dispunând de 
materialele și instalațiile 
necesare. (S.B.)

FRUCTE. în cele șase 
puncte de achiziție ale O- 
colului silvic Petroșani — 
de la Dealul Babii, Stăni- 
cioara, Livczeni-Surduc, 
Polatiște, Bănița-Galbenu, 
Baleia — au fost strînse,

în aceasta campanie, im
portante cantități de fruc
te dc pădure și de plante 
medicinale. Au fost expedi
ate sau urmează să fie tri
mise beneficiarilor mai 
bine dej? tone de afine ne
gre o tonă de zmeură, can
tități însemnate de , hribi 
uscați. (S.B.)

Rubrică realizată de
Dorin GHEȚA
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Un singur obiectiv — 
REPROMOVÂREA

Un loc superior 
ediției trecute

1 i r cu arcul
Firesc, deziluziile sezo

nului trecut au determinat 
mutații în conducerea sec
ției de fotbal Minerul Lu- 
peni. In corpul tehnicieni
lor divizionarei C de a- 
cum (să sperăm numai pen
tru o ediție) au fost numiți 
Romulus Leca, antrenor 
principal, secondat de Con
stantin Cotroază și Glieor- 
fihe Lixandru. Pentru a a- 
fla cu ce ambiții. s-a îm
barcat în dificila misiune 
acest triumvirat tehnic, 
ne-am adresat antrenoru
lui Romulus' Leca.

— E dificil saltul de la 
juniori la seniori ?

— Am la activ 12 ani 
în Valea Jiului, loc în care 
m-am realizat profesional 
și sportiv. Am ăvut, după 
cinci ani ca' antrenor; . ia 
Jiul Petroșani, satisfacții 
deosebite cu juniorii repu
blicani I. Am fost solicitat 
să primesc conducerea teh
nică a Minerului Lupeni,; 
din 22 iulie; am primit cu 
plăcere avansarea, asumîn- 
du-mi responsabilitatea de 
a readuce echipa în eșalo
nul secund, reușită împli
nită prima dată ca jucă
tor sub culorile acestei e- 
•hipe. Am fost primit cu 

încredere și optimism.
— Lotul s-a primenit 

simțitor...
— Au primit dezlegare 

Muia, Mu.șat, Pantelimon, 
Croitorii, I. Popa, Simion, 
Coge. Dina s-a reîntors la 
Jiul. ■■ ’ ; x -

— Noutăți — puține. 
Faptul că au fost transfe
rați doar patru jucători, 
toți din echipa de juniori 
ai Jiului, indică o orien
tare a antrenorului Leca ?

— Ne bazăm 
fotbalul Văii Jiu
lui; Gaidă, 
che, Mitrea, Adrian Mircea, 
dar și alți coechipieri ai 
Jiului, din formația de ju
niori, au demonstrat nece
sitatea și valoarea unei pe- " 
piniere proprii. încercăm o 

doar pe

Tudora-

simbioză cu efecte fertile 
pentru echipă — maturi
tatea și experiență să se 
îmbine cu tinerețea și am
biția afirmării. Mizăm pe 
o disciplină de fier, pe 
muncă fără menajamente, 
în ideca impunerii unui 
stil propriu de joc în baza 
unei moderne discipline 
tactice.

— S-a dat deja startul 
pregătirilor.

— Cu lotul : Giigore,
Marton — Ciulă, Pocșan, 
Vaidasigan, Leordean, Te- 
reche, Ungureanu, Gaidă

Pregătirile divizionarelor C de fotbal
Vpicu, Postelnicu, Nichi- . 

miș, P. Popa, . Tudorache, -
. Colceag, Bejan. Păuna, Bă- 

țălan, Fazekași, Mitre» și 
Adrian Mircea. In săptă- 
mîna acumulărilor, 
jucătorii au răspuns 
brio cerințelor, va

toți 
cu

... . urma
un stadiu de pregătire cen
tralizată la cabana Straja, 
pentru încărcarea bateri
ilor la maxim în vederea 
„maratonului" care ne aș
teaptă. Intre 3 și 26 au
gust vom contracta o serie 

■ de- amicale, timp în care 
vom cristaliza și omogeni
za o formulă de echipă, 
menită să conducă la 
tingerea obiectivului. '

ă-

ca.
Care deziderat impli

— O perfectă relație de 
colaborare între conducerea 
asociației, antrenori și ju
cători. Intre... titulari, un 
rol de seamă îl joacă cel 
cu nr. 12, propria noastră 
galerie, cea mai omogenă 
și entuziastă din Valea 
jiului. O așteptăm, mai 
ales acum, la greu, , noi 
străduindu-ne să-i furni
zăm cit mai multe satisfac
ții.

Ion VULPE

ln etapa a VIII-a a turului 
ediției trecute, Minerul- 
Știința Vulcan ocUpa locul 
14 în seria a VIII-a a divi
ziei C. La cîrma echipei, 
dat fiind „naufragiul" tem
porar, a fost rechemat tan
demul tehnic C.. Maria — 
M, Marian. Rezultatele ul
terioare aveau să „parafe
ze" inspirația conduce
rii; asociației sportive, spre 
sfîrșitul returului combi
nata se afla printre frun
tașele seriei . „răfuindu-se“ 
în mod sportiv cu. celelalte 
candidate la promovare, 

și în același timp deschi- 
zîncl drum liber spre., lo
cul I Minerului Paroșeni. 
Diferența în clasamentul 
adevărului. și-a spus însă 
cuvîntul, șapte puncte a- 
duse de afară, cinci pierdu
te în gazon propriu, astfel 
că Minerul-Știința a înche
iat competiția pe locul IV, 
cu 47 de puncte. De ce nu 
s-a obținut totuși o perfor
manță superioară ?

— Am pornit la luptă cu 
handicapul primelor etape 
ale turului, remarcă M. 
Marian.

— Cel mai bun compar
timent s-a dovedit apăra
rea, completează C. Maria, 
dar în această linie s-au 
înregistrat cele mai multe 
indisponibilități. Au fost 
accidentați, lungi perioade 
de timp, Balasz, , Truică, 
Frățilă, Tănasie, spre final 
și portarul Boghean a avut 
piciorul rupt se pare că, 
din această cauză, va a- 
bandona fotbalul de.perfor
manță. '

Că acesta este adevărul 
o demonstrează și sezonul 
transferărilor: Viluț Oltea- 

nu a fost solicitat ca portar 
la divizionara B Minerul 
Paroșeni, de Balasz s-a in
teresat Jiul Petroșani. Dar, 
apropo, să luăm cunoștință 
de noutățile lotului și cam
pania de pregătiri,

— Ca portari,, ne infor
mează C. Maria, au venit 
Bîrsan (Minerul Paroșeni) 
și Șvedac (Metalul Alba 
lulia, dar format în , pepi
niera Văii Jiului); între ju
cătorii de cîmp se remarcă 
Modreanu (Cimentul Med
gidia), Muntean (Minerul 
Aninoasa) Ispir, Rusu și. 
Pietroi (Minerul Paroșeni). 
Au primit drept de joc la’ 
Minerul Uricani: Ciorîia, 
Morar și Rus, în vreme ce 
Barbu va evolua la Paro
șeni. Truică rămîne la noi, 
dar are necazuri cu un pi- 

' clor. . . .. ■

—, Pregătirile, cu același 
tandem tehnic, remarcă 
satisfăcut M. Marian, au 
debutat la' 14 iulie; după 
examenul medica] a ur
mat perioada, de acomo
dare, o săptămînă, apoi in
tegrarea- nou-veniților.. Am 
intrat deja în perioada jo
curilor de verificare, .pro
gramate în compania unor 
formații din toate eșaloa
nele de performanță.

— Cu sprijinul asigurat, 
ca și pînă acum, al condu
cerii minei Vulcan, ' al a- 
sociației și secției, ne pre
gătim, conchide C. Maria, 
să atacăm obiectivul a- 
cestei ediții — un loc su
perior poziției finale din 
ediția precedentă, adică 
spre vîrful piramidei.

— De ce nu promovarea?
— Mâi bine modești în 

vorbe, pecetluiește discuția 
M. Marian, și să ne laude 
rezultatele.

Sever NOIAN

Timp de trei zile, de vi
neri pînă duminică, în mo
dernul poligon de tir cu 
arcul din Aninoasa — în 
cadrul competiției sportive 
naționale „Daciada", s-a 
desfășurat . -'-tradiționalul 
concurs republican de tir: 
cu arcul,„dotat cu Cupa 
„Minerul". Sub ; semnul 
entuziasmului ti neresc, 
sportivii reprezentanți de 
la „Voința" Satu Mare, „Să
nătatea" Tg. Mureș, ASA . 
Cluj-Napoca, Clubul spor
tiv „Voința" Tg. Mureș și, 
respectiv, „Minerul" . Ani
noasa au dat întrecerii o 
notă ridicată de dinamism, 
(cîștigătorii fiind desemnați 
doar după ul ti mole serii de 
tragere.

La individual pe prime
le locuri s-au clasat urmă
torii sportivi: seniori : An
drei Berki (Voința Tg. Mu
reș), Victor Weselovsky (Vo. 
inia Satu Mare), Gheor
ghe Bîrzu (Voința Tg. Mu
reș), toți trei component! ai 
echipei naționale; senioa
re: Elena Cîrstean (Mine
rul Aninoasa), Dorina Uri- 
țescu (Minerul Aninoasa), 
Erzebet Kovacs (Voința Sa
tu Mare); juniori I: Mir*

TELEX ffl TELEX
LONDRA (Agerpres). — 

La Londra â început luni, 
28 iulie, meciul revanșă 
pentru titlul mondial, de 
șah dintre actualul . cam 
pion Gări Kasparov 
(URSS) și compatriotul său 
Anatoli Karpov.

Meciul cuprinde 24 de 
partide,, dintre care pri
mele 12 se vor disputa la 
Londra, iar Următoarele 12 
vor avea loc la Leningrad. 
Cîștigător . va fi declarat cel 
ce va obține primul 6 
victorii. ;

La scor egal, Kasparov 
își menține titlul de cam
pion al lumii.

NEW YORK (Agerpres).
. — Pe stadionul „Rose 
Bowl" din Pasadena (Cali

cea Fîrdea (Voința Satu 
Mare), Nicolăe Jega (Mine
rul Aninoasa), Călin Dan 
(Voința Satu Mare); junioa
re I: Gabriela Crișan (Vo
ința Satu Mare), Enike Gor
dan (Voința Satu Mire' 
Anișoara Sardaru (Minerul 
Aninoasa); juniori II: Du
mitru Jega (Minerul Ani
noasa), Ferencz Fodor- (Vo
ința Satu Mare), Daniel 
Bogdan (Minerul Aninoasa); 
junioare Ii: Andreia Atym 
(Voința Satu Mare), Csilla 
Balogh (Voința. Satu Mare) 
Nicoleta Pitaru (Minerul 
Aninoasa). Clasamentul pe 
echipe: Voință Satu Mare, 
Minerul Aninoasa, Voința 
Tg. Mureș -

Au oficiat ca arbitri Mir
cea Tulbure, Aurel Săcelea- 
nu, ambii arbitri internațio
nali, Octavian Niță și Ro- 
dica Gheorghe,

Felicitări secției de tir cu 
arcul a asociației sportive 
„Minerul" Ațiinoasa — 
președinte, economistul Eu
gen Serbănescu — pentru 
modul ireproșabil de or
ganizare a acestui concurs 
național.

Prof. Gheorghe DRĂGHICI 

fornia), în prezența . a pes
te 55 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul de fotbal 
dintre selecționata Ame- 
ricii și o selecționată ..mon
dială, meci ciștigat de pri
ma echipă cu 6—5 (după 
executarea loviturilor de 
la 11 m). La încheierea 
timpului Regulamentar de 
joc scorul a fost eg.-fl : 
2—2. Selecționata mondi
ală a condus cu 2—0 prin 
golurile înscrise de engle
zul Terry Butcher (min. 
15) și italianul Paolo Rossi 
(min. 59), selecționata A- 
mericii egalînd prin punc
tele marcate de Roberto 
Cabanas (Paraguay) 
min. 81 și argentinianul 
Diego Maradona (min. 88).

Primele m e c i u r L
... ale noii divizionare A, 

Jiul Petroșani s-au dispu
tat sîmbătă 26 și dumini
că 27 iuție a.c., imediat du
pă stadiul de pregătire în 
Paring. - Meciurile au avut 
loc în compania a două 
divizionare C — C.S.M. Lu
goj și Minerul-Știința Vul
can. La Lugoj, jiul a cîști-

gat cu 2—0 (0--0), prin’go-, 
iurile marcate de Heiizel 
și N. Zamfir, cei doi inter
naționali de juniori,;'

A doua partidă, disputa
tă, la mai puțin de 24 ore(I) 
pe stadionul Jiul, a opus e- 
chipei gazdă combinata an
trenată de C. Maria și M. 
Marian, Minerul-Știința 
Vulcan, aflată la primul ei 
joc amical din actualul se
zon. Jiul a învins cu 7—1 
(5—0), autorii golurilor fi

ind Ilenzci (3), Băiuță, Mul. 
țescu, Dosan, Timofte, res
pectiv, Milenovici. ;

Aflată în plină fază de 
omogenizare, — Jiul a fo
losit ,următoarea garnitură: 
Gnit.in (FI. Dumitru) — V. 
Popa, Neagu, Florescm B. 
Popeșcu (Ruicea) — Szekely 
(Vancea II);- Mulțescu (Di
na), Găman (Timofte) — 
Băiuță (Vancea I) Iienze], 
Dosan.

Eugen OCTAVIAN

Cupa „Minerui“
Se află în plină desfășurare, în întreprinderile 

miniere faza de masă a Cupei „Minerul" la fotbal, 
șah, tenis de masă; Competițiile dedicate apropiatei 
„Zile a minerului" — reunesc numeroși tineri, oa
meni ai muncii din Valea Jiului înscriindu-se ca o 
nouă dovadă a dragostei minerilor pentru sport. Fi
nalele competițiilor înscrise în cadrul . „paciădei", 
se vor desfășura în zilele de 9—10 august. (Al. H.)

La I. U. M. P.

Cupa Comitetului II.I.C. la fotbal

Divizionara A, Știința 
Petroșani și-a reluat, re- 
cent, . pregătirile în 
vederea noului sezon 
rugbyștic. Iată o ima
gine care pledează pen
tru disponibilitățile e* 
xistente la Petroșani 
pentru practicarea u. 
nui rugby spectaculos 
și eficient.

După cum ani informat 
la timpul potrivit, a luat 
sfîrșit ediția 1986 a „Cupei 
comitetului U.T.C.", la fot
bal, organizată la I.U.M. 
Petroșani. La competiție au 
participat în acest an 16 e- 
chipe, reprezentînd orga
nizațiile U.T.C. din secții. 
Dincolo de rezultatele pro- 
priu-zise, am remarcat a- 
tenția organizatorilor pen
tru a atrage cît mai multi 
tineri în activitatea spor
tivă de masă, unii dintre 
participant demonstrînd 
reale aptitudini pentru jo

cul cu balonul rotund. Fie
care întîlnire a fost urmă
rită de numeroși superteri, 
pe teren dominînd un cli
mat de deplină sportivitate, 
de voie bună și tinerețe.

Finala competiției a dat 
eîștig reprezentativei sec
ției Mecanic-Șef (lăcătuși), 
care, după un meci pasio
nant și spectaculos a dispus 
de „Cuptorul" — Turnăto
ria de oțel cu 5—4. Pe lo
cul al treilea s-a situat 
„Caruselul" — Mecanică 
grea, . ;

Wilhelm LOJ ADI

I
VJ

i

ț .... .............
corturi pentru dormit.

I i corturi pentru alimehte, 
’ mese, scaune, umbrele de

26 iulie, qi'a 11, undeva 
la Mintia, pe malul Mu
reșului,,. Se consumă un 
moment interesant. Cele 
14 plute și 14 echipaje 
de „navigatori" pe Mureș 
iau startul. Expediția, de
venită tradițională, întru- 
cît se desfășoară de mulți 
ani, a pornit. O „cohortă" 
de plute, cei peste 40 de 
temerari își iau rămas 
bun, de ]a cei rămași pe 
mal. Cele 1.4 plute, con- 

, struite „în regie proprie". 
șînt dotate „cu de toate": -

Mureș
soare și cîte și mai cite. 
Chiar și bucătării ame
najate acl-hoc. In fiecare 
an, parțieipanții Ia expe-, 
diție se înmulțesc, coloa
na de plute se mărește. ______ .
Se fac popasuri pe insule familiile 
sau se „trage" la mal pen. 
tru ora mesei. Liniștea a- 
pelor și frumusețea pei
sajului șînt de neegalat.

Cine sînt acești teme
rari pasionați ? Majori
tatea dintre ei lucrează 
la SUCTECPetroșani. . 
Tehnicianul Emerit; Szu- 
hanek, ^căpitanul" flotei 
de plute, este cunoscut 
cititorilor noștri ea.. ;>lu-

Ingihefu) 
șeful

taș pe mare.
Teodor Păduraru, 
de coloană Viorel M:iim. ț 
lăcătușul Eugen Lupa, me- , 
canicul Gheorghe (Mihai,;’; 
sfidorul Andrei Ionică, ț 

Naprodean , și , 
Dobav (anul acesta au ’ 

,fost admise și femei!).! 
iată doar cîțiva dintre’ Cei ț 
care, vară de vară, și-au . 
făcut 6 pasiune din a nâ- ' : 
viga cu pluta pe Mureș, ț

■ Expediția se va încheia. I 
în prima decadă din ' ]U- ? 
na august, ia Pâuiiș —) . 
județul A raci, Pîn ă , a- l 
tuner, le dorim vînt bun ! J 

Mircea BU.IORESCU ’

va
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Numerele extrase 

tragerea „multiplă", loto, 
din 27 iulie 1986 i

PETROȘANI — 7 
îembrie: Lupii albi ; 
nirea: Barajul;Cuvintarea secretarului ganeral 

al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Mihail Gorbaciov

MOSCOVA 28 (Ager- 
gres). — Intr-o cuvîntare 
rostită în orașul. Vladivos
tok, eu prilejul decernării 
„Ordinului Lenin" aces - 
tui oraș, Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., s-a referit — 
între altele — la unele 
probleme majore ale vie
ții internaționale, cu pre
cădere la cele din regiuni
le Asiei și Pacificului. 
Conducătorul sovietic a 
subliniat evidenta îmbu
nătățire a relațiilor cu 
R.P. Chineză, reliefînd că 
„Uniunea Sovietică este 
gata oricînd, la orice ni
vel, să examineze în mo
dul Cel mai serios proble
me privind noi măsuri de 
creare a unei situații de 
bună vecinătate între cele 
două țări". Conducătorul 
sovietic a arătat că a pro
pus R.P. Chineze colabo
rarea în Cosmos, inclusiv 
pregătirea de cosmonaut! 
chinezi.

El a apreciat încetarea 
cursei înarmărilor drept 
cea mai importantă pro. 
blemă a relațiilor sovieto- 
americane actuale. Refe- 
rindu-se la răspunsul pre- 

Ronald 
propu- 

luna iu- 
general 

al P.C.U.S. a a- 
să

Pentru noi important este, 
în primul rînd, în ce mă
sură propunerile cuprinse 
în scrisoare răspund prin
cipiului securității egale, 
dacă permit să ajungem 

. la hotărîri comune efici
ente în domeniul încetării 
cursei înarmărilor și ne- 
admiterii transferării ei 
în Cosmos". In legătură 
cu o nouă întîlnire sovie- 
to-americană la nivel. înalt, 
M. Gorbaciov s-a declarat 
de acord ca ea să aibă loc, ’ 
urmând să servească nor-' 
malizării relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., însă
nătoșirii situației interna
ționale, accelerării . trata
tivelor cu privire la redu
cerea armamentelor.

M. Gorbaciov a anunțat' 
că, pînă la sfîrșitul aces
tui an, vor fi retrase din 
Afganistan
te sovietice, împreună cu 
tehnica de luptă și arma
mentul lor. Totodată, el 
a subliniat că, imediat ce 
va fi pusă la punct o so
luție politică, „retragerea 
tuturor trupelor sovietice 
din Afganistan poate fi 
accelerată în mod cores
punzător", afirmînd că au 
fost convenite cu partea af
gană și termenii retragerii 
în etape . „Dar, dacă in
tervenția împotriva Af
ganistanului va continua — 
a avertizat M. Gorbaciov 
— Uniunea Sovietică nu-și 
va lăsa vecinul în necaz".

MOSCOVA 28 (Agerpres).
— . Kievul, capitala R.S.S. 
Ucrainiene, va intra în 
cel de-al treilea mileniu cu 
o populație de 3 milioane 
de locuitori. Pînă atunci, 
fondul de locuințe al ora
șului se va dubla, relatea- 

. ză agenția TASS. Axa ar
hitectonică a orașului va 
continua să fie Niprul, 
de-a lungul căruia orașul 
se întinde pe 35 kilometri. 
Malurile sale se vor trans
forma în faleze cu parcuri, 
ștranduri, terenuri pentru 
practicarea diferitelor
sporturi. Peste Nipru se 
vor construi pînă în 
anul 2 000 încă trei poduri, , 
dintre care două vor fi 
folosite și de trenurile 
metroului.

nomic Information". Da
că în urmă cu zece ani 
populația urbană repre - 
zenta 12 la sută din în
treaga populație a țării, 
în prezent a ajuns la 
20,35 la sută. In aceeași 
perioadă, numărul ș așeză
rilor urbane a crescut de 
la '200 la 342.

No- 
U- 

Parîn- 
gul: Furtună în Pacific.

LONEA: Campionul,
I—II.

A VULCAN ' — Luceafă- 
mohican.

FAZA I:
Extragerea 1

74 39 23 30 18

Extragerea a
20 78 36 4 73

șase regimen.

☆
BEIJING 28 (Agerpres). 

— In ultimii zece - ani, 
populația urbană a Chi
nei aproape s-a dublat, in
formează cotidianul „Eco-

BELGRAD 28 (Agerpres).. 
— In primele cinci luni 
ale acestui an, fabrica de 
motocultivatoare din
Kniajevaț a realizat o pro
ducție de 13 079 cultiva
toare, ceea ce reprezintă o 
creștere de 10 la sută față 
de perioada corespunză
toare a anului trecut. Tot
odată, s-au produs 10 650 
motoare pentru cultiva
toare.
. Producția planificată 

pentru acest an este de 
30 500 cultivatoare, 20 000 
motoare în doi timpi și 
3 000 motoare Diesel pen
tru cultivatoare.

rul: Ultimul 
I—II.

LUPENI 
Rîpa, I—II.

URICANI: 
indezirabilă.

Cultural:

Persoană

mo-
în

N.R. Eventualele 
dificări intervenite 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

20,00
20,20

tic
Agenția citată precizea. 

ză că lucrările de 
strucție a digului,

TV.
Telejurnal.
Actualitatea în 

conomie.
Teatru TV (color). 
„Passacaglia" 
de Titus Popovici. 
Partea 1.
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

e-

: 72 54 63
66.

2-a: 14 7
64 86.

FAZA A 2-A i
Extragerea a 3-a:

85 34 74 26 32 47 39
56

16.

Extragerea a 4-a:
53 78 4 76 46 37 48 36.

Extragerea a 5-a:
17 19 62 61 86 71 75 I

Extragerea a 6-a:
88 83 65 84 32 70 G8

62

15
85.

47
45.

69
46 8G 73 21 31 81 44 42.

Extragerea a 7-a:

Extragerea a 8-a: 79
84 12 71 74 67 18 50 25.

ședintelui S.U.A., 
Reagan, la noile 
neri sovietice din 
nie. secretarul 
al C.C.
ratat: „Arh început 
examinăm acest răspuns. 
Abordăm problema cu 
responsabilitate și atenție.

Specialiștii sovietici au 
aruncat în aer un întreg 
arsenal de mine marine 
descoperit cu prilejul să
pării șenalului navigabil 
care va trece prin digul 
de apărare a Leningradu
lui împotriva inundațiilor.

După cum relatează a- 
genția TASS, cele 80 de 
mine se aflau la bordul 
barjei care, apreciază spe
cialiștii, a fost scufundată 
special în Golful Finic, 
în timpul primului război 
mondial, pentru a fi deto
nată în cazul acoperirii u- 
nor nave vrăjmașe. .

con- 
.- - . pe

fundul Golfului Finic, au 
mai permis descoperirea 
unor proiectile de artilerie 
de fontă din sec. XVIII, a 
unor proiectile de artilerie 
de la jumătatea secolului 
trecut și a unor, torpile și 
bombe de aviație 
plodate din timpul 
de-al doilea război 
dial.

neex- 
celui 
mon-

21,50
22,00

Fond total de cîștigurî: 
1511084 lei.

20,35

memen

TIRANA (Agerpres). — 
In R.P.S. Albania a ieșit 
recent de sub tipar ediția 
completă a operelor lui 
Eschil, „părintele tragedi
ei grecești", cum îl denu
mea Engels. Publicată în 
condiții grafice excelente, 
lucrarea este ■ prefațată de 
un studiu semnat de isto
ricul și criticul literar 
Ismail Kadare, care este 
și autorul notelor de tri
mitere la mitologia grea
că, desprinse din replicile 
personajelor. Agenția ATA 
semnalează, de 
o altă noutate 
care se bucură 
succes în rîndul
lor de lectură din 
nia > cele trei capodopere 
lăsate de Antoine de 
Saint-Exupery, respectiv 
„Micul prinț", „Zbor 
noapte" și „Pămîhtul 
monitor".

In rolul lui Rodolțo 
Luciano Pavarotti, 
carul de 
revistei

asemenea, 
editorială 

de mult 
amatori.

Alba-

de
oa-

(Agerpres).

Croni- 
specialitate al 

franceze
Nouvel Observateur", 
a contesta calitățile voca
le și interpretative ale 
celebrului tenor, ajunge fi
resc la întrebarea: „Ce 
seamnă un cîntăreț 
geniu?".' Insinuînd 
răspuns, el o invocă 
Maria Callas, care 
Construia rolul cu o gra
dație subtilă, interpretîn- 
du-1 de fiecare dată altfel, 
sublim, desăvîrșit, 
și retrăit. In cazul 
Pavarotti — scrie: cronica
rul respectiv — avem de 
a face „cu un disc de înal
tă fidelitate, fără filei o 
variație, un cîntăreț care 
repetă a mia oară o lecție 
bine învățată".

în
de 
un 
pe 
își

trăit 
lui

PARIS c.,: 
La Opera din Paris, 
cheierea stagiunii a 
marcată de o nouă monta
re, „Boema" de Puccini.

LONDRA (Agerpres). — 
„Afacerea Danton", adap. 
tare scenică de Pam Gerris,

după „Cronica" scriitoa
rei poiopeze Stanislawa 
Przbyzewska, este cea mai 
recentă premieră a renu
mitei „Royal Shakespea
re Company" din Londra. 
Cotidianul britanic „Times" 
publică un interviu acor
dat de interpretul rolului 
titular, Brian Cox, consi
derat unul dintre cei mai 
reprezentativi actori en
glezi ai zilelor noastre. 
Structural sobru și intro
vertit, Cox întruchipează, 
de astă dată, un personaj 
tumultuos, expansiv, cuce
rit total de ideile înflăoă- 
rate ale Revoluției fran
ceze neclintit, în convinge
rile sale, chiar în fața ghi
lotinei. întrebat ce pro
iecte de viitor are, Brian 
Cox — care a jucat, înce- 
pînd din anii 1960 alături 
de Glenda Jackson, Nicol 
Williamson, Edward Fox 
sau Peter Gill — răspun
de, inevitabil: un rol în. 
tr-o piesă de Shakespeare, 
montată la exigențele pu
blicului contemporan.

☆
Criminalitatea, sub di

feritele ei forme, consti
tuie o plagă serioasă : a 
societății americane con
temporane, împotriva că
reia se duce, de ani . de 
zile, un adevărat război. In 
același timp însă, nu sînt 
eliminate o serie de cauze 
ale actelor ilicite, între ca
re marea răspîndire de 
arme, datorită unui comerț 
în plină expansiune în 
acest sector. Din datele po
liției federale americane 
se constată că pentru fie
care familie americană e- 
Xistă. un revolver sau, în 
total, 65 de milioane de 
arme de mînă, dintre care 
6C0 de ' 
marea 
pătate 
armă.

mii de puști, \ în 
lor majoritate sum- 
fără permis port-

La clinica de specialitate 
din Milano a fost efectuat 
al doile» transplant car
diac. Cazul este, însă, de
osebit, dat fiind faptul că 
este al doilea transplant 
pe același pacient: un bol
nav în vârstă de 48 de ani 
care, cu opt luni în urmă, 
fusese supus unei operații 
analoge. Este pentru pri
ma oară în Italia cînd 
aceluiași pacient i sș im
plantează o a’ doua inimă.

Calendar
MARȚI 29 IULIE
— Alegeri municipale în Jamaica
— Ministerul de externe britanic, Geoffrey Ho

we, va avea o a doua rundă de convorbiri, la 
toria, cu președintele sud-africari, Pieter Botha

— întrunirea Consiliului de Securitate în 
blerna Niearaguei (New York)

MIERCURI, 30 IULIE 1986
— La Geneva va avea loc 

vorbirilor afgano-pakistaneze 
termediul lui Diego Cordovez, 
tarului genei al al O.N.U.

— Vicepreședintele S.U.A., 
o vizită în Iordania (30 Iulie

Pre

pro-

con-o nouă rundă a 
desfășurate prin in- 
reprezentantul sccre-

George Bush, începe 
— 2 august)

sap tămina 1
JOI, 31 IULIE
— Ministrul de externe nepalez . Shailendra. U- 

padhaya începe o vizită în R.P. Chineză (31 iulie — 
6 august)

SIMBA T A, 2 AUGUST
—. Alegerile generale anticipate în Malayezia 

(2—3 VIII)
— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, începe 

o vizită în Egipt 61—5 VIII)
DUMINICĂ, 3 AUGUST
— Minireuniune la nivel înalt a șapte șefi de 

state membre ale Commonwealth-ului care vor dez
bate poziția fată de regimul rasist sud-african (Lon
dra 3-5 VIII).'

(Agerpres)

COLEGIUL Dfc KtDAL 'J IE-. lusii BALAN manIHBlK Dorin GIIEȚA, Ion 
MUSIAIA Simion POP — redactor șei, leodor RUSU — redactor set adjunct, 
liberiu SI* ATARI).

întreprinderea minieră Livezeni
încadrează direct sau prin transfer
— trei fochi.ști autorizați de înaltă pre

siune pentru centrala termică
Retribuirea se va face conform Legii 

57/1974, -
Informații suplimentare la sediul între

prinderii, biroul personal, telefon 43462-43822, 
interior 123.

*

întreprinderea
energetice

încadrează imediat, pentru 
Autocoloana Petroșani

-șofer, categoriile B, C, D, E ■
Persoanele- interesate se pot adresa la 

sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 sau 
la IRE Deva biroul POPIR, telefon 15750, in
terior 121.

«alaiaeiaaitaaa»■■■■>■>>■ta■■■aiaBiiaBaațOiataiaMaMMitta

SOȚIA Niculina, 
Ionel și Adriana 
scumpului lor soț 
loan Meghșan, multă sănă" 
tate, fericire și „La mulți 
ani 1“ cu ocazia împlinirii 
a 30 de ani de căsnicie și 
a ieșirii la pensie. (8586)

POP REMUS mulțumeș
te medicilor Lepădatu E- 
mil, Samoilă Ioan și ca
drelor medii sanitare de 
la Spitalul municipal pe
troșani pentru deosebita 
competență profesională de 
care au dat dovadă, în tra
tare» mea, redîndu-mi să
nătatea. (8580)

VIND bicicletă ortopedi
că, noua. Informații, Petrila 
strada Republicii, 170, Ar
delean. \8584)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nicula

ANUNȚ DE FAMILIE

copiii 
urează 
și tată

Viorel, eliberată de Pre-' 
parația Petrila. O deda® 
nulă. (8569)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Berchiș 
Vasile, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (8583)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Pa- 
nainte loan, eliberat 
E.G.C.L. Vulcan cu 
02684/1985. II declar nul. 
(8582)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ținea 
Cristian, eliberată de Pre
parata Petrila. O declar 
nulă. (8581)
PIERDUT contract de în

chiriere pe numele Ciubotă 
Silvia, eliberat de E.G.C.L. 
Vulcan în anul 1986. II 
declar nul. (857.9).

da
hr.

Mama mulțumește colectivului de muncă de 
Ia I.C.S. Mixtă Lupeni, prietenilor și tuturor celor 
care au fost alături de ea la încercarea grea prici
nuită de decesul scumpei sale fiice

PAUL CLAUDIA (19 ani) (8585)

Redacția și administrația î Petroșani, str, Nicolae Bălcescu, or. 2, Telefoane 416S2. 
secretariat 41663, 42464 secții. , :
Iiparst i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Băleesm, nr. t, telefon 41368.


