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In întâmpinarea Zilei minerului
și ti aniversării eliberăriTpatriei
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Sectorul I ParoșeniPentru minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni a intrat în tradiție ca schimb de schimb, lună de lună, să raporteze sporuri la producția fizică de cărbune prin realizarea unor produc.. tivități superioare — cinilor planificate, cele șapte luni care trecut din acest an, ductivitatea muncii nivelul întregii activități a fost depășit cu 240 kg' pe post, în cărbune cu 470 kg pe post și în abataje cu 2 485 kg pe post. La bunele rezul.

Ocupînd în anul trecut locul I în întrecerea socialistă desfășurată între sectoarele de producție ale CMVJ. minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni s-au mobilizat exemplar și în primele șapte luni din acest an, pentru, a se menține printre fruntașii Văii Jiului în bătălia pentru a da țării cît mai mult cărbune. Eforturile susținute, depuse zi de zi de acest harnic colectiv au fost concretizate în ex
tragerea peste prevederi 
a 27 000 tone de cărbu- . . . ___
ne, reușind în acest fel tata obținute o Contribu- 
să raporteze îndeplini- ție deosebită au avut-o

_Tea planului pe opt luni -frontaliștii din brigăzile . ȚH O W’W-fX VWZlt <■#*»*■*'* .- •' zvt —a-1« «îcx-L-l. —. . T 7*^I —. . — .*
’ devreme, Cinstind fel prin fapte de vrednicie muncitorească a- propiata Zi a minerului și' sărbătoarea eliberăriiI patriei.

sarin au pro- la

cu aproape o lună mai conduse de Vasile Cojo-... , ast_ caru Mihai Barbaca-1- ru.

Desfășurînd larg - întrecerea socialistă în întîm. pinarea Zilei minerului și a marii sărbători a eliberării patriei, minerii de la Lonea au acumulat în cadrul decadei record în producție aproape 600 tone de cărbune extras peste prevederi, caracteristica principală a întregii activități desfășurate de a-, ceasta unitate minieră ră- mînînd în continuare ritmicitatea depășirilor.La baza acestui succes stau sporurile de productivitate înregistrate: kg/post în abataje, kg/post la cărbune; kg/post în subteran 309 kg/post la nivelul treprinderii. Cele mai obtinut IV — — plus 93 tone.
Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

ne rezultate le-au minerii sectoarelor plus 638 tone; VI 103 tone; III — plusIn ziua de 3 august, minerii de la Lonea au extras cea mai mare producție suplimentară din a- cest început de lună ‘ —• 
271 tone de cărbune.

IPSRUEEM

Depășiri 
la principalii 

indicatoriLa sfîrșitul primelor șapte luni; din acest an colectivul IPSRUEEM Petroșani raportează însemnate depășiri la principa- . (ir indicatori economico. . financiari., țJn plus de / 2J.4 tone a fost înregistrat lâ Utilaje tehnologice pentru lucrări miniere, în timp ce colectivul de la SSH Vulcan a livrat întreprinderilor miniere 2560 stîlpi hidraulici peste prevederile de plan. Au mai fost realizate suplimentar: 707 tone țeaVă . flanșată, 18 tone, tuburi de aeraj și 102 tone plasă de sîrmă. *La obținerea acestor re. zultate au contribuit co- ' lectivele din toate secți- , sile, și atelierele între-■prinderii, remareîndu-se in .mod ’deosebit SSII Vulcan Și atelierul elec.

Uricani — un oraș al tinereții și al florilor. Aspect din cartierul Bucura. 
Ț” : loto : T. ALEXANDRU

■corelată cu ,c Formarea 
promovarea tehnicii noi in mineritul Văii Jiului

V

\Prin formarea specialiștilor cu pregătire superi, oară, care să poată , găsi soluții de introducere . și exploatare a tehnicii moderne, pe măsura sarcinilor puse de partid, Institutul de mine Petroșani își aduce din plin contribuția la creșterea gradului de mecanizare a mineritului din Valea Jiului.In acest scop s-a îmbunătățit continuu planul <!e învățămînt, urmărindu-se ca absolvenții să fie formați ca specialiști de înaltă factură, capabili să conceapă și să proiecteze utilaje miniere noi, precum și echipamente do a- limentare -cu. energie .elec-

frică, de automatizare și robotizare și, în același timp, să poată exploata cu eficiență maximă noua tehnică din subteran. S-a îmbunătățit, bunăoară, conținutul disciplinelor de Mașini miniere. Mașini și instalații electrice și de Automatizare minieră. S-au introdus cursuri noi, cum ar fi cele de Acționări hidraulice, precum și’, cele de Proiectare a utilajelor miniere și echipamente de electrificare și automatizare. In formarea specialiștilor, o atenție deosebită se acordă integrării învățămînlului cu cercetarea, proiectarea și producția; studenții parte din colective de cercetare’eu
Adunări generale ale oamenilor muncii

ln prim-planul preocupărilor 
Redresarea producției, 

îndeplinirea sarcinilor de planExigența și autoexigență, înalta răspundere muncitorească sub care s-au desfășurat lucrările adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii de la mina Vulcan au dat Un puternic și profund ’ caracter de lucru acestui important forum al democrației muncitorești în acțiune.; Au fost subliniate, în . cadrul dezbaterilor care au avut loc,. rezultatele obținute de minerii sectoarelor I, II și III — care au înregistrat plusuri tone panții. la dezbateri aure au înregistrat cuprinse * între 873(sectorul I) și 8231 tone (sectorul III) — sectorul III realizînd și la producția de cărbune net un plus de aproape 5000 țo-

și în perioada cînd se a- flă în producție și în. activitatea de cencetare-pro- iectare prin cursurile post universitare, organizate la institut, care au ca tematică, în primul rînd, mecanizarea lucrărilor miniere. De asemenea, institutul Sprijină corpul didactic al liceelor industri.patro-ale miniere prin narea acestora.O contribuție cită- aduce Institutul tru lă progresul în mine- fit prin activitatea ’ de cercetare proprie, de. creativitate tehnică, activitate de are un dublu scop : de a rezolva protfieme majore ale industriei miniere si de a forma specialiști de factură cît mai înaltă, prin atragerea studenților în aetivitate;a cercetare. In cadrul

nemijîo nos.
fac mi xt’e __ „_____ ____... cadre didactice și specialiști din producție, participînd la rezolvarea problemelor majore ridicate de producția minieră. Această activitate se finalizează îndeosebi prin proiecte de diplomă care reprezintă corolarul formării lor . ca specialiști.Organizația de pârtiei, conducerea institutului se preocupă de absolvenții săi

Prof. dr. ing.
Ion DIJMĂRESCU,

dea-
A

Conf. dr. ing.
Vasile ZAMFIR.

Institutul de mine 
Petroșaniși-au îndeplinit sarcinih' planificate pentru primul semestru al anului, fă- cînd numeroase propuneri de măsuri care vizau’ grabnica îmbunătățire a întregii activități; Majoritatea măsurilor puse sînt orientate, asigurarea liniei de active, spre întărirea nii și disciplinei, creșterea productivității muncii și ridicarea gradului de Siguranță a muncii în subteran. S-a insistat mult pe îmbunătățirea a. provizionării tehnico-ma- teriale a formațiilor de lucru de la fronturile di- rect productive.

ne ■—, la lucrările geologice (plan realizat în pro, porție de 121,3 la sută)„ depășirea producției planificate cu 2,8 procente din abatajele cil, susținere lîretălică. De asemenea, s-au evidențiat preocupările pentru sporirea productivității muncii în cărbune (100,5 procent de îndeplinire a sarcinilor de plan) și : pentru reducerea consumurilor de materiale (cu 14,7 la sută Iui de siguranță a muncii

(Continuare în pag. a 2-a) 1
pro- spre front ordi-spre mai mai

la cherestea și cu 0,6 la sută la energie electrică). Totodată, însă, partici- a- naliz'at cu deosebita ' răspundere și căUzelb care au condus la nerealizări- le care au situat mina rîndul unităților Dorin GUIȚA

Și în săptămîna trecută, îndeosebi sîmbătă și; duminică, în orașele și. comunele din municipiul nostru, precum și în uni. tățile economice, au con ■ tin uat . acțiun ile ’ din cadrul „Decadei gospodăririi și înfrumusețării localităților și incintelor". Larga participare a cetățenilor, mobilizați, de consiliile populare, deputați și a- sociății de locatari a conferit acțiunilor eficiență, așezările noastre arată a- cum, in preajma „Zilei minerului", mai curate, mai îngrijite.
La Petroșani, s-a pus un accent deosebit pe lucrările de amenajare ă spațiilor din jurul noului hotel. Sint in fază de finalizare lucrările de amenajare a spațiilor de par; care, precum și spațiile verzi. Simbătă și dumihi- i s-au transportat glii <|e : bă de la Lonea. cure i fost plantate pe o

mare .suprafață. Un alt punct „fierbinte", al lucrărilor edilitar gospodărești au fost împrejurimile,. zonei de agrement „Bvădet". Printr-o aitiplă: mobilizare. de forțe, piuă la „Ziua minerului" ’ a- eeâstă zonă de agrement va fi pregătită pentru a-și primi oaspeții, în zi ■de sărbătoare. S-au re- anleriajht tonetele. a fost curățat și amenajat bazinul de apă, se preconizează punerea la pU.nct a iluminatului public, pe a- leile de acces, 'fot iii Petroșani, au continuat acțiunile de muncă patriotică ale cetățenilor. Pe stra- cia Decebal, cetățenii.vechi- .din

!

Bujor MIRCESCU

(Continuare in pag, a 2-a)

In pagina a 3-a

bi a dind un at. fier ,'pîrîu l ui Mal ei a.
păcate, gospodarii de

aua L dar.

(Continuare în pag. a 2-a)

inUnul dintre colectivele care în aceste zile de producție record și.au etalat priceperea și dăruirea 
scopul extragerii de cantități suplimentare de cărbune este și cel al sectorului II al minei Lupeni. De 
altfel acest sector, din care prezentăm aici cîțiva mineri, a obținut randamente superioare sarcinilor de 
plan și în săptămîna care s-a încheiat recent. Foto : Al. TATAR
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Apropiata sărbătoare a Zilei minerului ! 
leșie numeroase manifestări politico-educative 
cultural-artistice la nivelul 
tu ții lor

prileju- 
și 

întreprinderilor și inșii-

t

ț 
îî

O In cultură iriformâre și documentare sînt programate tăzi și. dedicate iui”, care nori din întreprinderile' municipiului, Vor : reliefa transformările din neritul românesc în edificării societății eialiste multilateral voi ui le.• începînd de joi, ansamblul artistic „Rapșo- sUsține socialistă, iar

a.șezămintele de și la punctele deas- miine, expuneri „Zilei mineru.Manitestările. la vor participa mi-
în unitățile așezămintele din yalea

i română"

mi- ahii so- doz-

la zonele de agrement, ’ membrii ansamblului vor participa Ia sărbătoarea „Zilei ; minerului",• Mîine, începînd ora 17, la Casa de cultură ;a sindicatelor va a- vea loc vernisajul expoziției omagiale de filatelie a membrilor cer- , cului „Minerul". Vor fi - expuse mărci poștale și ’întreguri. filatelice . ■ ' cu tematică minerească, precum și exponate filatelice. :— .mărturii culturale ale mărețelor niri din viața

pe opt luni
rmarea

specialiștilor minieri
spectacole miniere și de cultură Jiului; In' ziua de 7 august după microspectaco- lele din sălile de apel ale întreprinderilor miniere Lonea și Petrila, tnce- pind cu ora 19 va avea loc un concert la 'clubul orașului. In 8 august vor fi organizate concerte la Paroșe.ii, Vulcan, Lu- ' popi.. In ziua de 9 august vă avea Ioc la’Casa de cultură din Petroșani, «nd, la conducerea parti- ii n spectacol fruntașilor în

impli-. ___ oamenilor în cei 21 de ani de

Deși tineri, cei doi șefi . de brigadă au știut să organizeze munca la fronturile de lucru obți- nînd constant product)- ■ vități medii de 15 tone pe post, cu vârfuri de 19—26 tone pe post. Ex- paralel do- f ronțăie e- complexe de

resarea

în cinstea întrecerea duminică dului și a statului se a- flă 1 tovarășul Nicolae Ceausescu. (11. DOBRO. 
GE ANU)

producției,
îndeplinirea sarcinilor de plan

5 (Urmare din pag. I)Qeca ce este însă foarte Important, analizînd posibilitățile de îndeplini
re a sarcinilor de plan stabilite pentru semestrul 
H, participanții la dezbateri s-au angajat în numele colectivelor pe care

trusă peste sarcinile de plan 600 tone de cărbune. Petru Bălan, un. alt șef de brigadă, de Ia sec. torul III, exprima dorință sectorului de a mări plusul la 10 000 tone de cărbune. Mircea Băltă- țescu, șeful sectorului V; „începînd din această lu-le reprezentau la o aeti- llA- Plnâ V 'dîrșitul anului rt.-i mtumlim c-irpintpentrudei ade. de<: res*
vitate susținută creșterea producției cărbune extras, pentru crea posibilități certe pășiri) prevederilor glan și recuperării ) lanțelor acumulate. Iosif Costca, gadă la‘ gaja înpe care

ne vom îndeplini' sarcinile planificate". Pompiliu Barbu, șeful Sectorului VI: „Vom recupera: cel puțin 3000 tone de cărbune din restanța acumulată- primul semestru";
bri-miner șef de sectorul II, se anii Urnele formației o conduce să ex-

în._______ ... . . . IoanTeu, șeful sectorului VII : „La sfârșitul semestrului II vom avea sarcinile de plan îndeplinite". Vașile Brie, șeful sectorului I și Constantin Niță, miner șef de brigadă la sectorul
(Urmare din pag. 1)

de investiții, exprimau hotărârea colectivelor respective de a acționa cu aceeași : dăruire pentru îndeplinirea prevederilor de plan și depășirea tor • în continuare. AU m.d participat la dezbateri Petru Varga, Ștefan Dojcsar și Ioan Diaconii. care, prin propunerile și • critici- le formulate și-au adus o contribuție deosebită la bunul mers al producției în perspectiva îndeplinirii, sarcinilor de plan stabilite pentru semestrul II,.
O angajare plenară, fermă, responsabilă din partea întregului colectiv al minei Vulcan — aceasta este concluzia generală care s-a desprins din lucrările adunării generale a oairienilor muncii de la. această unitate minieră, cu vechi tradiții în mineritul Văii. Jiului.

ploatînil în uă abataje chipate cu Susținere • mecanizată fabricate la iUM Petroșani, minerii din aceste brigăzi s-au situat mereu. în fruntea întrecerii socialiste, asigurînd atît exploatarea optimă a complexelor mecanizate, combinele ele abataj și Celelalte utilaje din d otare, cît și întreținerea lor în perfectă stare de funcționare. Faptul căfuncționare. Faptul lucrează în paralel, cu un flux de transport comun, implică o bună conlucrare între minerii din cele două brigăzi și sincronizarea vitezelor de avansare.Bunele rezultate obținute în lunile trecute ; vor fi concretizate și în viitor, asigurîndU-se toate condițiile ea cele două formații să obțină productivități înalte. Totodată, pentru întregirea liniei de front active, minerii din brigada condusă de Viorel Poșa pregătesc un nou frontal în panoul 1, stratul 
14, bloc II. panou care va fi echipat tot CU complex de susținere mecanizată și combină de abataj.

cestei activități a fost cercetată tăierea mecanică a cărbunilor, în scopul îmbunătățirii procesului de tăiere-încărcare — temă. finalizată cu proiectarea și introducerea în fabricație: a unor organe de tăiere cum sînt cele pentru combinele CA-5/1 și CAFS-Î. O altă realizare este automatul secvențial- pentru conducerea instalațiilor de extracție mijii-: ere, care S-a aplicat în cadrul CMMN Baia Mare și. urmează a ' fi' extins în Valea Jiului. Instalația de perforat, cu unul și .eu două brațe, destinată săpării galeriilor, a intrat în . fabricație de serieIUM Petroșani. Un . universal minier, destinat executării perforării găurilor de mină, susținerii : frontului de lucru și încărcării materialului îm- ’ pușcat se găsește în fază de experimentare a pra- ’ totipului, executat la sea, ră industrială, în standul subteran de încercări al . institutului. S-au făcut» totodată, cercetări în domeniul cablurilor de extracție miniere, în vederea îmbunătățirii calității acestora; al susținerilor mecanizate, în vederea e- laborării unor metode șg nitare de proiectare și îh- > cercare, în concordanță eu condițiile concrete de zăcămînt; privind automatizarea _ complexă a -

la robot

rea acestora, la minele din Valea Jiului. Un automat Universal pentru condu- cerea proceselor miniere în logică programată cu microprocesor este realizat sub formă de prototip, unnînd să înlocuiască aparatura de automatizare actuală. Ce/rcetăfi s-au întreprins în domeniul dislocării rocilor cu metode neconvenționale și a- nuine.. cu ajutorul jeturilor de înaltă presiune ; s-au studiat posibilitățile de aplicare a roboților în rampele puțurilor de fracție, finaliza cu. realizarea concretă a unui astfel de robot în fază dfe prototip, precum și alte probleme.Cadrele didactice din institutul nostru se preocupă de realizarea diferi- sau și din vizează extinderea de din

ex-studiu care se va

telor studii, proiecte, execuția' unor utilaje echipamente miniere care mare parte introducerea, și ridicarea gradului mecanizare în minele Valea Jiului, Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie încheierea unor contracte de cercetare științifică pe o perioadă mai lungă, chiar pină în 1990, cu CMVJ, și unitățile de cercetare și proiectare din Valea Jiului, precum și cu IUMP în domeniul perfecționării : utilajelor miniere și a creșterii fiabilității acestora.___ ____ ____ ____ i______ _ Avînd în vedere abatajelor cu front lung, portantele ^sarcini ce reducerea c, .- energie și de materiale etc.Inzării■ oiermicrasistemelor cu croprocesor, . prin

im.re- ri oul 
ca-

consumurilor de • vin mineritului în ‘ s cincinal, colectivul dedre didactice al instiUitu- lui își va sppri aportul, așa cum ne cere secreta, rul general al partidului, la ridicarea nivelului tehnic și modernizarea minelor Văii Jiului.
domeniul automati- transportului . mi- s-a studiat folosirea mi. aplica.

te Centrul de colectare de Ia Livezeni n-au „bine, voit" să-J primească fără „tabel” cu cei care 1-aU BtHns. Curios 1 De âseme. nea, în cartiere, spațiile verzi din jurul blocurilor au fost curățate și amenajate, pe strada: „Cloșca" .s-a semănat iarbă, iar în aona străzilor „Saturn”,: și ’„Ventis", a avut loc o acțiune generală de golire a containerelor.Tovarășul Ioan ‘Or za,vice.pfeșeilihtd al Cbiisiliu- lui popular orășenesc, informează că, la Petrila, acțiunea „la ordinea lei" este finalizarea crărilor de amenajare■ modernizare, pe o porțiune de 800 m, a străzii Republicii. Un sprijin util este primit din partea Secției de drumuri și poduri, care asigură cantitățile de asfalt, și utilajele necesare efectuării lucrărilor de. asfaltare. In paralel, mobilizați de lu. crătdri ai consiliului popular și asociațiile ele locatari, cetățenii au participat la acțiuni de curățenie, mai ales în cartierele „8 Martie” și „Minerul”. In partea de sus a orașului, la Lonea, sau pe străzile

nezi-lu- și,

Parîngul și Prundului,, după cum ne-am convins la fața locului, cetățenii ră- nîîn încă datori la capitolul „inițiativă".Vești bune, de la Băni, 
ța. ne furnizează tovarășa Olimpia Moroșanu, vicepreședinte al Consiliului popular comunal : „La sfîr- șitul săptămânii trecute, cetățenii au participat în număr mare la curățirea șanțurilor .și rigolelor, menajarea spațiilor de la sediul gării, parte, construcția celor blocuri de locuințe,

verzi dispensarul medical, zYCCF și în zona Cetățenii au luat de asemenea, Ia două - . . , . laîmpr ăștierea pie ir i șu luipe unele drumuri, precum și la lucrările de defrișare a unor zone prevăzute în planurile de îmbunătățiri funciare". .„Decada ' gospodăririi și înfrumusețării" dovedește, după cum se vede, că în cazul unirii eforturilor consiliilor populare, a de. putaților și : asociațiilor de jocatări, mobilizarea cetățenilor și participarea lor la acțiunile de muncă patriotică conduc la rezultate bune, iar orașele și comunele noastre arată mai frumoase, mai curate, mai îngrijite. . .

MUNCA VOLUNTARA'. Dorind să contribuie la definitivarea amenajărilor la noul sediu ăl oficiului poștal din Lupeni, personalul condus de dirigintele Zaliaria Harie a a- mena'jat cu forțe proprii o sală de așteptare la biroul 
de primire-predare a c__Ielelor- poștale.AUTOSERVICE. In orașul Lupeni se află în sta-;

în reflectorUn caz mai puțin obișnuit — dar’plin de tîlc în care . se vede că metafora poetului latin Virgi- liu: „recunoștința față de 
părinți este odihna bătrî- 
nețelor” constituie un a- devăr etern valabil, numai pentru cei ce au... memo- .’rta inimii..Doi părinți — , soții•'Constantin șl Ana M. diri Uricani, albiți de ani (74, respectiv, 67 ani) și de griji, bolnavi și cu mijloace de trai' modeste, slut nevoițî să cheme în judecată, de două Ori,-pe fiul. . lot- Constantin M. — lăcătuș subteran Ia I.M. Bărbăteni — pentru pensie de întreținere și apoi pentru infracțiunea de a. bandon de familie. „Prin sentința civilă 3615/84 a Judecătoriei: Petroșani — se spune în plîngerea penală a soților M. — fiul nostru Constantin M. a fost obligat să ne plătească lunar o pensie de întreținere de 650 lei. Pină în prezent (noiembrie 1985) nu ne-a plătit nimic... Atît ziua cît și noaptea, vine la noi și ne ia pînâ și din ceea ce căpătăm de la vecini...” la care, adaugă martorul Ni-diu de finalizare o unita- creație din cadrul celei te AUTOSERVICE. Unita- ' tea, care Va funcționa în cartierul Bărbăteni (în vecinătatea Scolii generale nr. I). ’ ’de mecanică, tinichigerie, săpată fundația unui nou ' li. Este vorba de 48 de apartamente care vor fi realizate de constructorii din cadrul Antreprizei de construcții căi ferate și vor avea destinația de locuințe de echipele de intervenții. Blocul ‘ e Construit în regie proprie. CI RIOZITATE. Deși ne

de a VI-'a ediții a Festivalului național „Cântarea României”. (Al.Ii.). . . . BLOC. In zona cartieru-2), va asigura ■ lucj^ri lui Petroșani-Nord a fost uc mecanică, tinichigerie, săpată fundația un intervenții la instalația e- bloc de locuințe, lectrică și alte servicii. ' ■ * ■ 'CENACLU. Vineri, 8 august, începînd cu orele 17,30 la sediul redacției va avea loc o nouă ședin-__ _ ță a membrilor cenaelu-co. rilor literare din Valea serviciu pentruJiului, Vor fi prezentate lucrări în versuri, participante Ia concursul de

INIMA CAREcolae S. : ,.i-a și bătutpentru; a-i da bani".Ce. spune Constantin M. (fiul) ? „Recunosc ’fapta... nu mă pot achita de obli- gația de întreținere deoarece am familie pe care o întrețin singur..,". Să aibă oare, dreptate, (fiind

prin sentința penală 160/ 86, pentru abandon familial, la 1 an închisoare cu obligarea la muncă corec- țională în altă unitate.Rădăcinile lipsei de respect filial, nerecunoștința pentru sacrificiile pă-

el însuși în nevoie) ? pararea inculpatului Con. stantin M. —> • se. consem. nează în rechizitoriul Procuraturii locale’ — nu poate fi luată în : considerare căci în majoritatea luni, lor a absentat nemotivat...". Confirmă și con- ducerea l;M. Bărbăteni, în 'Caracterizarea lui Constan, tin M.: „In perioada mai- octornbrie 1985, a absentat nemotivat 50 zile, în ,9 zile a avut posturi frac.. țiohate... De cîteva. oria. fost găsit dormind înmină. Este Un om căruia nu-i place să muncească”. Reținînd, astfel, reaua ere. dința a lui Constantin M., instanța l-a condamnat.aflăm în toiul verii, mercurul termometrelor du-se în ascensiune tinuă, din unitățile merțului stradal (acolo unde acestea există) lipsesc răcoritoarele... reci, ț—cum și înghețata. O „zgîr- cenie” care ridică un semn de întrebare...PREMIU, participând la tabăra PTAP de la Suceava, eleva Valentina Mun- teanu (cala a X-a, Liceul economic Petroșani) a obținut două rezultate meritorii: insigna și brevetul de parașutist, precum și

aflîn- con- co-

UITA

rinților trebuie căutate pe firul anilor, înapoi trecutul copilului, în pilăria lui răsfățată dragoste părintească frustrata de bucuriile

recunoștința filială cel mai urît cusur al sirfletului, după cum, contrariul ei face din recunoștință podoaba cea mai de preț a omului.Cît de pilduitoare sînt, în acest sens, rîndurile ce urmează, spicuite dîntr-o scrisoare adresata de Mihail Kogălniceanu tatălui său i „Din cea mai fra
gedă a mea copilărie, am 
simțit și am primit faceri
le Dumitale de bine. Nil 
numai că mi-ăi dat viață, 
dar nii-ai arătat și chipu
rile și mijloacele de a o 
înfrumuseța... Nu crede, dar, l pă- a- 
cestea, pentru un nerecunoscător... Voi căuta să 
mă fac vrednic de purtă
rile de grijă ale Dumita
le... și de-a pururi. Seara și 
dimineața, Voi binecuvînta 
numele Dumitale-..". Cu. noașțeți o pledoarie mai grăitoare,.: mai caldă. și mai convingătoare de respect filial față de părinți? Sau vreo , replică mai Usturătoare, dată :.. nerecu- noștinței celor care —• ca în cazul lui Constantin M. au o... inimă ’ care uită ?

iu prea scump al meu
co- rinte că ai făcut, toate

desau ----------- ------- .. ei, din indiferența părinților. In ambele cazuri, pezulta- ■ tul este același:. sărăcia inimii lui, cea mai rea dintre sărăcii... căci ea își află izvorul în vidul sufletesc ce îl desparte pe fiii de părinți. De aceea, înainte de a face „victi- el în- 
educa- 
ei a. ” psi-

înainte de a face me", ingratul este, suși, victima unei ții eșuate în latura fectivâ. Un „infirm* hiC și moral, căruia îi lipsește, mai ales, ...memoria inimii, și care face din ne-locul I la concursul dedans modern organizat întabără.S.O.S. Un semnal delarmă lansează u-nitatea nr. 9 „Me- pre. naj" — Aeroport, șani. După cum ne mează șefa unității, Golgoțiu, din cauza nei de apă defectă, la blocul care adăpostește unitatea mărfurile sînt, de cîteva luni, în pericol de degradare, sesizările rămînînd fără răspuns. Sperăm această informație șă jungă Unde trebuie.

Petro, infor- Maria coloa-

David MANIU

n

II
I

TURISM. De Ia tovară. șui Dumitru Pănoiu, secretarul comitetului UTG al I.M. Livezenî, aflăm că luni, 4 august 1986, un grup de 8 tineri a plecat într-o acțiune tui istifeă eU pluta pe Mureș. Acțiunea avînd ca traseu Ilia—Arad, va finaliza în 14 augustse

Rubrică realizată de 
Alexandru TĂTAR



Pregătirile divizionarelor de. In toiul febrilelor pregătiri în vederea noului sezon, a fost dat publicității Comunicatul Federației Române de fotbal, bilanțul Văii Jiului fiind demn de consemnat prin excelentele performaiițe ale Jiului Petroșani și ASO Paroșeni-Vulean. care au reușit promovarea în eșaloanele superioare și prin formația de juniori I a clubului-fanion a municipiului nostru, cîștigătoare a seriei a VTlI-a. Comportare bună, mai ales în returul ediției precedente, a avut și divizionara C Minerul-Știihța Vulcan; singura „corigentă" fiind Minerul Lupeni, care pornește în cursa pentru repromovare în divizia: secundă, 'cu handicapul unui punct penalizare, Dar cum divizionarele noastre de fotbal, conducerile Tor .'tehnice și-au precizat deja obiectivele noii ediții de campionat, să urmărim cirfn pregătesc demarajul întrecerilor oficiale.
D I V I Z I A AIn săptămîna. trecută,. formația antrenată de Gigi Mulțescu și Gogu Tonca a susținut două partide a. micale în deplasare. Mai întîi, joi, a obținut un rezultat de egalitate 1—1 (0—1), la noua promovată în divizia secundă, Gloria Pandurii Tg. Jiu. Gazdele au punctat, în prima repriză, prin Croitoru, care transformat o lovitură de pedeapsă. După pauză, diferența de valoare a devenit evidentă, Găman, fost pe vremuri șub culorile gorjene, ă asigurat, din min. 58, egalarea.Sîmbătă, pe terenul Politehnicii Timișoara, Jiul 

a ețalat un fotbal de calitate, impunîndu-se fața fostei divizionare prin golurile înscrise
D I VNoua promovată în vizia secundă Minerul Pa- roșeni și-ă schimbat recent titulatura. Cu multe noutăți în lot, ASO Paro- șeni Vulcan a demarat suita meciurilor de verificare, acumulările în plan

în
A 

de

I z
dî-

(31) și.MulțescU întregul intercom- : oaspeților.final, timi- egalarea, prin golurile înscrise de Rotariu și Bolba. Revanșa acestei partide se va disputa sîmbătă, pe gazonul Jiul, în cadrul manifestărilor cultural-sportive dedicate Zilei Minerului. De remarcat că între numele noi/ale Jiului figurează talentatul portar Gîrjoabă (fost la Sportul studențesc) și fundașul de marcaj Sedecaru (Minerul Vatra Dornei), titular al naționalei de juniori, deci o speranță a fotbalului românesc, pe cale sâ devină certitudine sub culorile minerilor din Petroșani.
I Afizic rite

Lăsconi(58). Rulîndu-Se lot, coeziunea partimentală a a slăbit spre .șorenii reușind

șir-au surprins adversarii, mai mult au rezistat cu brio în fața atacurilor severinene, au luat conducerea prin golurile înscrise de Băltaru și Vișan. După 90 de minute, tabela de marcaj a consemnat victoria minerilor: 2—1 (1—0).Sîmbătă s-a dovedit ri nefastă însă; pentru fotbaliștii antrenați de Tiberiu Benea. Au dus o repriză, prin înscris de Băltaru, dar au înclinat în cele din urmă steagul cu 1—3 (1—0), în fața ceferiștilor din Caransebeș,

prof, eon.golul

D I V IdivizionareJiului s-auCele douăC din Valea ____ ____întîlnit duminică, pe gazo. nul combinatei din can. După un joc multe faze spectaculoase la ambele porți, minerii din Lupeni și-au adjudecat, victoria la limită: (1—0), A deschis
Vul-cu
2—1scorul

Bși tactic sînt ui’rriă- deci concret, prin jocuri utile, în companiaadversarilor din diferite ‘.eșaloane ale soccerului.Astfel, joi, la CSM Dro- beta Turnu Severin, fotbaliștii din Valea Jiului
O singură

A.S.O. Paroșeni VulcanAșadar, noua divizionară B din Valea Jiului se numește acum AȘO (Asociația sportivă orășenească) Paroșeni Vulcan, de fapt noutățile abundă sub toate aspectele. O singură cepțîe —. chipe» se ocupă încă la înființarea ei (cu o efemeră pauză) prof. Tiberiu Beriea. Ascensiunea valorică a echipei din campionatul municipal la divizia B are, printre celeilalte atuuri, buna pregătire și dăruiiiea, profesională a antrenorului a- mintit, care a acceptat, cu plăcere să ne răspundă cîtorVa întrebări.— Cu puțini ani în, ur-așa am ti- nascuți și crescuți în

e^;de pregătirea e- de

mă nu neșam gîndit, departe, mai ales că pus bâză pe jucători nori, Valea Jiului. După o încercare infructuoasă de a promova în B, am pornit la drum cu și mai multă ambiție. Am reușit.
— Cine s-a remarcat în 

campania de promovare?— Nu avem vedete, valoarea echipei constă în jocul ei colectiv, bine or-> ganizat; condiția fizică excelentă asigură desfășurarea unui -vast registru tehnico-tactic, în funcție de adversari, de locul desfășurării partidelor etc.
-i* Condițiile diviziei B 

au impus, desigur, re
structurarea Iotului.— Au plecat de la noi i Gîtan, Toma, Hancîu — la Minerul Uricani, RUsu, Ispir Pietroiu, Iacob, Bîr- san (portarul) la Minerul- Știința Vulcan; 'Henzel a fost revendicat și obținut de clubul care l-a consa
crat, Jiul petroșani. De la această divizionară A au venit la noi Cornel Să-

lăgean, care va funcționa și ca antrenor secund,-.Petre Grigore, Buzduga și Homan, iar de la juniorii Jiului: Popovici și Jvrau- til. In urma schimbului cu ■combinata din Vulcan, vom beneficia de serviciile lui Barbu și Olteanu; au primit drept de Crăciun (fost Coristanța) și reșul Deva).
— Ce își propune pen

tru noul sezon A.S.O. Pa
roșeni Vulcan ? •— In primul rînd, să abprdăm cu multă seriozitate perioada competițio- nală oficială, să avem e- voluții spectaculoase, care să satisfacă exigențele suporterilor noștri. Bineînțeles, că ne interesează punctele, greu de cucerit la această serie foste divizionare un loc onorabil, poziției a 10-a meniul final.

— Există condiții mate, 
riale pentru realizarea a. 
cestui deziderat ?— Avem un stadion cu 

. o. capacitate de 5000 locuri; gazonul a fost refăcut; dispunem de saună, bazin de recuperare, de alte amenajări utile. Avem condiții bune de deplasare. A- ceste condiții sînt rodul preocupării conducerilor asociației și secției de fotbal.
— Partidele de verifica

re se succed cu repeziciu- 
ne.„. — Cele din săptămîna a- ceasta sînt deja cunoscute cititorilor dv. Mai avem în vedere o dublă manșă amicală cu IPA Slatina, o întîlnire eu Jiul etc.

joc la noi. la Portul Vișan (Mu-:

cu șapte A. Vizăm deasupra în clasa»

O. PÂRAIANU

divizionarele Văii Jiului: ința Vulcan, seni Vulcan

fotbalIn prezent. Ia Vulcan sini in curs de desfășurare partidele unui interesant turneu la care participă Portul Constanța și din vestul Minerul-Ști- ASO Paro- -........ și MinerulLupeni, după care ASO., va evolua la Tg Jiu. Suporterii acestei ■ echipe au . primit deja cu multă bucurie vestea . că Uni verși-, lalea Craiova a acceptat să -susțină o partidă de verificare, în compania favorițilpr lor, sîmbătă, în cochetul stadion de pe malul Jiului de Vest.
Z IA

Nechimiș, a egalat Erie Ciprian, pentru ca Mitrea să pecetluiască scorul pe tabela de marcaj. De re-' marcat investiția de în. credere de care se bucură tinerii fotbaliști, sub con. ducerea antrenorului Romulus Leca, deci cursa pentru repromovarc

conjugă fericit cu acțiunea de reconstrucție a e- chipei, apelîndu-se la pepinierele Jiului și cea proprie. Combinata din Vulcan a mai realizat, în cursul săptămînii trecute, un meci egal: 2—-2 . cuMinerul Aninoasa, echipă al cărei teren se află în refacere, în viitorul sezon candidata Ja titlul de campioană județeană va evolua pe terenul Știința din Petroșani. Cu amănunte a. supra turneului de la Vulcan, ale altor partide a- micale vom reveni.se Ion VWLPE

Caniculă. Ștrandul din cartierul Aeroport al re-, 
ședinței noastre de municipiu se dovedește „oaza* 
căutată de iubitorii înotului, ca și de cei ce vor să 
facă plajă.

Foto : P. OVIDIU

IMPORTANT
Iii ziarul nostru de 

miine von» publica pro
gramul turului diviziei 
A de fotbal, ediția 1986 
—1987.

Cupa „Minerul4*Săptămîna aceasta aduce în prim-planul activității sportive competițiile cu caracter de masă, dedicate apropiatei - sărbătoriri a „Zilei minerului".
i La Petrila, începînd de ; astăzi, pe terenul de fot- ’ bal au loc întîlnirile finale, la care vor participa echipele cîștigătoare ale etapei pe întreprindere. Se dispută, tot începînd de astăzi, partidele din cadrul competiției de șah — la clubul din Petrila — și popice — la popicăfflia . „Jiul".

Stadionul din Vulcan va fi gazda unei competiții fotbalistice între reprezentativele I.M. Vul- jcan, Preparațîa Coroești, ȘSH și IM Paroșeni. Popi- băria și terenul de: tenis yor cunoaște, de asemenea, animația finalelor la pivei de oraș ale Cupei „Minerul".
La Lupeni — fotbal, tenis de cîmp, șah, haltere,, cu participarea sportivilor amatori de la I.M. Lu- ieni, Preparație și I.M. iârbăteni.STOCKHOLM 4 (Agef- pțres). La Campionatele eu. !pene de lupte libere pen- 1 tineret, desfășurate în ialitatea suedeză Kind- eping, sportivii români >rhică’ Rașovan (48 inuț Prefit (57 kg) și șor Cruceanu (100 cucerit medaliileonz. Ia categoriile pictive.iLa întreceri pdt peste luptători din 22 de

kg),
au partici-100 de tineri țări.

TIMIȘOARA 4 preș). La Timișoara iaiUeiat întrecerile a 111-a a Festivalului ternațional de șah pentru'. juniori, la care au pârtiei.
(Ager, s-au ediției in-

Rggbî, divizia A Debut promițător„Un meci. frumos, desfă. șurat într-un climat de deplină sportivitate, cu faze interesante, spectaculoase, așa cum aș dori mețeu să place publicului, arbitrez" —, ne-a declarat arbitrul Alexandru Pav- lovici din București, la sfîrșitul întâlnirii dintre Știința Petroșani și Universitatea Cluj-Napoca, disputată în cadrul primei, etape a campionatului na- țipnal — divizia A, și cîș- tigată de .reprezentanții studenților mineri cu 21-3.Intr-adevăr, am urmărit o întîlnire de bun nivel tehnic și spectacular, o e- chipă — Știința Petroșani —■ care a demonstrat poftă de joc, și, de ce să nu o spunem, o dorință aparte de a puncta prin eseu; numai așa se explică jucarea unor baloane „la rnînă" și încercările de pătrundere în' forță ale pachetului de înaintași. Am asistat la o partidă alertă — în pofida căldurii — un meci cu adevă. Tă.rat studențesc, prin sti- 1U1 ofensiv, deschis, al jocului practicat.Pe scurt, filmul jocului. După primele minute de tatonare, în minutul 6, Dru- . mea, în . urma unei grămezi ordonate la 5 m de but, pătrunde, ajutat de întreaga înaintare, în terenul de țintă al Universității. Eseul este transformat cu precizie de Beză-

rău. De abia în minutul 10, clujenii schițează un atac, dar Mureșăn rezolvă cU siguranță. Disputa
’ . ’ ’. fazelecurgînd cînd într-o parte a terenului, cînd în cealaltă. Bezărău își demonstrează calitățile de șuteur, trans- formînd în min. 25 o lo. vitură de picior căzută,

eseu, transformat impecabil de Drăghici — jucă-tor cu excelente calități de mijlocaș.La 18—0, studenții din Cluj-Napoca,.. pf ofilind și, de relaxarea colegilor din Petroșani, se apropie mai des de buturile gazdelor. După două situații bune, rămase nefructificate (min. 
65 și 67), în min. 73, Sa- bău înscrie dintr-o lovitură de pedeapsă ; 18—3. ferența de 18 puncte fi refăcută în ultima cundă a meciului cînd zărău reușește uii dropgol.după b fază în care paclie. tul de înaintași a acțicnat perfect, fixînd pur și simplu înaintarea V adversă și deschizând un culoar ideal pentru Bezărău. Pînă pauză scorul rămîne schimbat: 9—0.In repriza a II-a, echipa din Petroșani desfășoară același joc deschis. Va fi 13—0 în min. 54 prin a-

ȘTIINȚA PETROȘANIUNIV. CLUJ-NAPOCA21—3 (9—0)
• ■s«•ititniiita vrt««< tia ț

Di. va se- Be- nouIn ansamblu, debut promițător al echipei antrenată de Constantin Budi- că în noua ediție a campionatului. Am remarcat de Ia învingători pe Be- zârău,. Drăghici .și Orte- . letan, acesta din urma, același căpitan de echipă lucid, prompt in intervenții', activ pe toată durata întîlnirii.'. p; -;■■■:■-."r Știința Petroșani, a folo-eelași Bezărău, tot din. Io- următorii jucători: Pe-. Dobre, Qrtelecăn, La-cziko, Sandu, Drumea, Duma, Catană, Palamariu, Bonea, Bezărău, Chiriac, Sava, Larie, Medragoniu, Mureșan. In repriza a doua a fost intrexius în teren și Drăghici.

lano-
vitură de picior și apoi, în minutul 57, tribunele' vor aplauda, cea .mai frumoasă fază a meciului, . cînd, după o dispută a- cerbă a balonului între ' cele' două înaintări, undeva la centrul terenului, Catană recuperează o minge de la adversar, se lansează într-o cursă de circa 40 m, și înscrie un II. ALEXANDRES CU

TELEX 1 TELEXpal peste 200 de jucători și jucătoare din 9 țări.Turneul rezervat juniorilor mari a fost cîști- gat de Romeo Milu (I.T. București), cu 7,5 puncte ilih 9 posibile, iar Ia juniori mici pe primul loc s-a situat Andrei Cioară (Prahova Ploești), tot eu 7,5 puncte. Iii concursul junioarelor, victoria a revenit Danei Tema (CSȘ Rin Vîlcea).Truneul internaționaljunțgare a fost cîștigat de Cristina Stanca (CSȘ i — Metalul București), caic a totalizat 9 puncte din 11 posibile.
de

BERLIN 4 (Agerpres). In ultima zi a competiției internaționale . de atletism pentru juniori „Concursul Prietenia", desfășurată . la Neubrandenburg (R.D. Germană), sportiva româncă Dorina Calenie a cîștigat proba de 3000 m, cu timpul de 9’20", urmată de coechipiera sa Simona Staicu — 9’23" 30/11)0. Alte două victorii pentru echipa română au fost obținute de Denisa Zăvelcă — 2’03"59/100 la 800 m și Mi- rela Belu — 0,28 rn proba de-săritură în ' gime.

(R.D.

in
Iun-

SOFIA 4 (Agerpres). Proba de sărituri de la trambulină din cadrul Balcaniadei* de natație de la Sofia a fost cîștigată de sportiva românca Isabela Ber- .cârti — 479,25 puncte, urmată de Andrea Pragomir (România) — 448,10, pune- ' te, Stanka Gheorghieva (Bulgaria) — 437 puncte. Pe echipe, locul întîi a fost ocupat de formația României — CU 23 puncte, urmată de Bulgaria — 15puncte și Grecia — 6 puncte. La masculin; probă de trambulină a revenit concurentuluiVașili - Kolev — puncte. P. Corne! nia) s-a situat, pe treilea : — cu 458 puncte,
bulgar cu 579 (Româ- locul al
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Agendă energetică

In pregătirea Congresului mondial 
consacrat Anului International 

al PăciiCOPENHAGA 4 (Agcr- pres). La Copenhaga s-a deschis ședința Comitetului internațional pregătitor al Congresului mondial consacrat Anului In. ternațional al Păcii, care va avea loq în capitala daneză în luna octombrie. Participă peste 50 de re.

prezentanți ai unor n i zaț ii in ternaționa le guvernamentale, ai tetelor naționale toare și ai unor antirăzboinice dințări. Vor fi examinate îndeosebi aspecte legate de agenda viitorului congres mondial.

Un memorandum al OEP

Orientul

orga- ne- coiiii- pregăti-inișcări diferite

TUNIS 4 (Âgerpres). Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a a--, dresat rin memorandum Organizației Națiunilor U- nrte. Ligii Arabe. Qrgani-' zației Conferinței Islamice. Organizației Unității Africane, precum și Mișcării de nealiniere, în care se .solicită sprijinul in soluționarea problemelor populației palestiniene din taberele de refugiat! din

din Bei-populația tabere; 500 000, aju-

avînd drept combustibil a. cidul fosforic (PAFC). A- ceste sisteme noi, care folosesc acidul fosforic în stare electrolitică șl un catalizator de platină, transformă direct combustibilul în electricitate, fără ă genera' alte subproduse decît apă, sînt silențioase și nepoluante. Specialiștii,
Liban, îil special rut.Subliniind c.ă palestiniană din, care depășeșteresimte nevoia unui tor urgent, documentul a- rată că aceasta impune a- sumarea unor responsabilități ătît pe plan mondial, cît și internațional, trans, mite agenția. AVĂFĂ, citată de TAP. -l mm. . Ă '

O platformă plutitoare, de 100 metri lungime și 20 metri lățime, va con. stitui suportul unor pompe de căldură, cu o capacitate totală de 100 megawați, suficientă pentru a asigura încălzirea a 100 000 locuințe diri Stockholm, informează revista „Le .Nou- vel-: Economiste". Iii \ fiecare secundă; vor, fi pre- i leva ți 8 mc ele apă de mare, care vor ceda o, 'parte din căldura acumulată de . . ... ___ ____la soare unui lichid refri- sus, luînd în consideraregerant, care, ulterior, prin și experiența S.U.A. ■ încompresie, va încălzi apa acest domeniu. Pentru mo.’ - -................... ... c. -dere- circa

și nepoluante. Specialiștii japonezi caută în prezent soluții mai ieftine pentru fabricarea seturilor ele pile prin procedeul de ' mai

TEHERAN 4 (Âgerpres). Un comunicat militar dat publicității de agenția IRNA informează că, ultimele 24 de ore, frontul de sud artileria i- raniană a bombardat poziții irakiene, acțiuni soldate cu uciderea . și. rănirea a peste zece . militari irakieni și cu pagube materiale. Au fost supuse ti-
☆V BAGDAD 4 (Âgerpres). Ăgenția INA, citind un co- țnunicat militar irakian, anunță că, în ultimele 24 de ore pe frontul central și de nord iraniano-irakian, precum și la’ est de orașul .Bașra1 s-au’ înregistrat lupte importante. Avioane militare irakiene au îndepli- pit 30 de misiuni de luptă asupra unor concentrări

poziții pe Ina-
în 
pe

Mijlociururilor de artilerie militare irakiene de frontul de nord-est.micul a suferit pierderi în tehnică militară și forță de luptă.Totodată, agenția informează că trupele iraniene au respins o încercare a unei unități irakiene de a se infiltra în zona Soi Kan. de luptă
de trupe iraniene c.înd inamicului în foiță de luptă și muniție.Pe de altă parte, agenția INA menționează că în urma bombardării de către artileria iraniană a orașu- lui-port Basra, doi civili au fost uciși și alți cinci răniți.

provo- pierderi

Rezultatele alegerilor din Malayezianare de cinei arii, se arată intr-un comunicat al co- _.................    ...... misiei electorale, citat deiilor, generale din Malaye- agențiile Associated Press zia. Frontul Național condus de premierul Mahatir Mohamad, a obținut 148 de mandate, din totalul .celor 177 ale forului legislativ, asigurîndu-și astfel un nou mandat de guver-

pînă la o temperatură de60—80 grade C. . SistemulVa permite economisirea a . 50 000 mc combustibili tradiționali pe ari.’A l ț
In Japonia crește intere

sul pentru pilele electrice,
ment, în Statele UnitelllUlllț 111 cJVllLl.lt. L—' 1 1 . . lecțricitatea produsă pile de 11 megawați vine la un preț de ... ... trei ori mai ridicat decît curentul electric furnizat de centralele clasice.KUAI.A LUMPUR 4 (A. gerpres). Potrivit rezultatelor definitive ale alege- și France Presse. Partidul Acțiunea Democratică dis. pune' de 24 locuri, independenții de patru, iar Partidul Pan-Malayeziăh de un loc.

A FOST LANSAT „Cosmos — 1768“MOSCOVĂ 4 (Âgerpres). In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial „Cosmos—1 768“, informează agenția TASS. La bordul acestuia se află a- paratură științifică destinată cercetării resurselor naturale ale Terrei în folosul diverselor ramuri ale economiei naționale sovietice și cooperării inter-

naționale. De asemenea, „Cosmos—1 768“ este dotat cu Un sistem radio pentru măsurarea exactă 
a parametrilor orbitei și cu un sistem radioteleme- tric pentru transmiterea datelor legate de funcționarea aparaturii de bord.

memento
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iembrie: Ăl patrulea gard lingă debarcader; Uni
rea: Nu te voi uita niciodată; Pafîngul: Despărțire temporară, I—II.LONEA: Al 9-lea fecior.VULCAN: Doi sub umbrelă.LUPENI: Clinele.URICANI: Fata zestre, I—II,N.R. Eventualele dificări intervenite

ofărămo. în

.programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal.— In întîmpiriarea mafii sărbători națio- nale.20,20 Actualitatea în economie. , A20,35 Din marea carte a patriei. Documentar (color).21,00 Teatru TV (color).

Ziua cea mare de Ștefan . Berciil. Prima parte,21,50 Telejurnal,

CA URMARE a ploilor musonice și ă inundațiilor provocate de "acestea în statul indian Uttar Pradesh (nordul țării), peste 100 de persoane și-au pier- ' dut viața, informează '. a- genția ADN. In statul învecinat, Bihar, aproape 600 000 hectare au fost a- coperite de ape, iar mai mult de 2,5 milioane de persoane aU fost afectate de calamități. ’.☆
IN REGIUNEA Oum El- Bouaghi, situată la 500 km de Alger, arheologii algc- rlenei au descoperit Vestigiile unei aglomerări urbane a cărei vechime a fost apreciată la 16 secole, 

a anunțat agenția algeriană de știri APS, citată de. France Presse., Intre altele, în urma săpăturilor, au fost găsite monezi cu efi- . gia împăratului roman Constantin al IV-lea, silozuri de grîu. 46 de locuințe și mai multe galerii

despre care se presupune că ar fi fost folosite drept închisori. ’
’ ☆

UN CUTREMUR de 4 grade pe scara Richter a fost înregistrat, duminică, în regiunile șud.estice ale Turciei, transmite agenția Associated Press: Potrivit Observatorului ' Knadilli din Istambul, epicentrul seismului a fost localizat , la 800 km. est, de. , orașul menționat. Mai multe case din zonă au fost" ușor avariate. o... 0.0 ■

re ar putea duce, în final, la o descoperire deosebit de importantă, în interiorul uneia din marile piramide de lîngă Cairo. După, cum relatează ziarul „Al Akbar", aici se presupune că s-ar afla depus corpul faraonului Khufu, care, spre deosebire de alți regi ai Egiptului antic,; nu a fost introdus în camera mortuară, ci în altă încăpere amenajată pe lin coridor paralel,. Cauza unei asemenea dispuneri nil este încă elucidată.
POLIȚIA vest-germană a anunțat că a arestat, în apropiere de Frankfurt pe Main, pe una dintre cele mai căutate teroriste , din R.F.G., Eva Sybil le Haule- Frimpong, membră a grupării extremiste, autointi-■4’.

AUTORITATEA egipteană pentru conservarea ___relicvelor ■ istorice studiază tplate „Fracțiunea Arma, în prezent un plan aparți- ■ — •nînd unui grup de arheo- „ . . . . -logi francezi cu privire la United Press Internatio- efectuarea de săpături ca- nai. .ta Roșie" — informează a- gerițiile France’ Presse și
Realități social-economice 

din țări în curs de dezvoltare
Ca și în alte ramuri ale 

economiei R.P. Angola, care au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, industria prelucrării lemnului a înregistrat Importante realizări, oglin. dind preocupările guvernului angolez de a pune în valoare cît mai deplină resursele naturale ale țării.In cursul anului 1985, unitățile care aparțin, de Compania națională pentru exploatarea 1 ‘ ’iațl produs pentru export o 'cantitate de 14 900 metri cubi cherestea, depășind substanțial prevederea stabilită prin plan, de 10 600 metri cubi. In felul acesta, întreprinderea de stat sus.mehționată a contribuit la bugetul ■ general, al statului cu suma de circa 670 000 dolari-. Pen- -

tru anul în curs, r~ eonizează sporirea cu la sută a producției lemn prelucrat. se pre-50'de su- mi- cu. iri-oane ha, din totalul prafeței arabile de 7,8 lioane ha a țării sînt prinse în sistemele de gație. In următorii cinciani această - suprafață urmează să se dubleze.Agricultura Afganista
nului va deveni mult mai independenta față de capriciile naturii, pe măsura traducerii în viață a prevederilor primului plan cincinal de. dezvoltare e- conoinică și socială a ță- 3 rii.lemnului , . 'Pentru perioadă' "plănu- ... lui cincinal 1986-^1990,; guvern ui afgan, ă vederea dezvoltării " gricultufii' investiții 2,5 ori mai mari decît în ‘.cei l cinci ani' an teriori. O parte însemnată a a- cestor :investiții 'este, destinată conștrțiirii de noi sisteme de:'irigații. In prezent, . relevă : agenția Bakhtar, numai 1,6 mili-

alocat îna-de

Extracția de diamante— unul, dintre principalele procluse de export ala Zairului — a cunoscut o creștere substanțială în cursul primelor cinci luni ale acestui an. Potrivit unui comunicat al Societății zaireze de minerit — MIBA, citat de ,agenția A ZAP, pînă ,1a 30 . mai. producția de diamante a 'acestei țări a totalizat3 961 030 carate. Aceasta a permis: societății’ , ,def stat? respective, să . contribuie cu aproape 935 milioane de zairi la creșterea veniturilor statului.

AFRICA 
pe drumul luptei 
și al dezvoltăriiUna dintre formele exploatării neocolonialiste a continentului african a devenit datoria externă. In prezent, suma totală a datoriilor externe ale A- fricîf a ajuns lă aproximativ 175 miliarde de dolari. Organizațiile financiare internaționale aflate sub controlul S.U.A, subminează instalarea unor baze plănice, în economia afri

cană, sectorul .: economic de stat, încearcă să transforme Africa într-o zonă
«■■■■•■■■■■••■•••■■■■•■■•ii

DIN PRESA STRĂINĂ 
’ („PRA UDA“ — MOSCOVA)

. lipsită de apărare în fața marilor capitaluri din Occi. dent și în fața companiilor ' transnaționale. -In ultimii ani. numeroase țări din Africa , ău , . trăit tragedia secetei, care a făcut să devină și mai greu de suportat conșe-■ cințele neocolonialismului,; le-a adus îritr-o situație economică și mai dificilă. In ultimii cinci âni venitul mediu pe locuitor s-ă redus pe continent la 12 la sută.Organizația Unității A. fricane și Comisia economică a O.N'.U. pentru A-, frica au elaborat un plan pentru ’depășirea .actualelor greutăți. Dar este evident că sînt necesare mă. suri complexe , și- pe termen lung în, vederea eradicării cauzelor profunde ale crizei economice din Africa, pentru eliberarea relațiilor economice internaționale de discriminări și abuzuri. Ele' sînt, , ,în mod logic, legate de rezolvarea problemei dezarmării care ar permite alocarea de fonduri pentru depășirea înapoierii, pentru ' dezvoltare.

ORGANIZEAZĂ CONCURS •

în ziua de 11 august 1986
pentru ocuparea următoarelor posturi pentru 

sectorul de investiții :
- adjuncți șef sector
- maiștrii minieri
- inginer topometru
- inginer A.P.M.
încadrează și muncitori calificați și neca

lificați pentru activitatea de subteran. ,
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, str. Jieț, oraș Petrila, telefon prin centra* 
la I.M. Livezeni.

ANTREPRIZĂ
Cil FERATE PETROȘANI

recrutează de urgenfă pentru -UfeM;
Centrala de construcții căi ferate București și 
Antrepriza construcții metrou șantier București 
următorul personal muncitor din rîndul 
pensionarilor mineri pentru limită de vîrstă :

- mineri - dulgheri
- mineri - betoniști
- mineri - lăcătuși construcții metalice '
-sudori
- muncitori necalificați
Retribuirea se face în acord global cu men-' 

ținerea pensiei integrale. _

Se asigură cazare și masă contra cost și 
transportul pe calea ferată pentru vizitarea fa
miliei - gratuit-

Relații și prezentarea la ACCF Petroșani 
- biroul personal, strada Gării nr. 2, telefon 
42702 Petroșani. -

J r

COLEGIUL DE REDACȚIE : Ioșif BĂLAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct,
l iberiu SPATARU. _ '

Redacția și administrația Petroșani, Str. Nicolae Bălceșcu nr, 2. Telefoane 41662,
secretariat: 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bălceșcu, nr. 2, telefon 41365.

cJVllLl.lt

