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Realizări
la producția 

de export
Ieri, de la serviciul 

de expediție al între
prinderii de tricotaje 
Petroșani, a fost livrat 
partenerilor de peste 
hotare un nou lot de 
produse, în valoare de 
50 000 de dolari,- com
pus din pulovere pen
tru copii și adulțî. Du
pă cum ne informează 
tovarășa Rodica Bodes- 
cu, inginera șefă a u- 
nității, colectivul de 
muncă al întreprinde
rii finalizează în pre
zent alte loturi de con
fecții, destinate ono
rării la termen a con
tractelor încheiate cu 
beneficiari din Da
nemarca, Austria și 
S.TȚÂ.

- Ritmicitatea; livrării 
lor, potrivit graficelor 
de expediere, se dato
rează organizării; opti
me a procesului de fa
bricație, specializării, 
în cadrul cărora lu- 

echipe formate 
muncitoare 
calificare. O 
deosebită se 
calității produc-

crează 
din 
înaltă 
tenție 
cordă .
ției, tricotajele purtînd 
marca fabricii bucu- 
rfndu-se de îndreptăți
te aprecieri din 
tea beneficiarilor
terni. (S.B.)

cu 
a- 
a-

eliberării paf r i e i

Cu planul pe opt luni îndeplinit
■ Brigăzile conduse de PETRE FĂNUTÂ si 
MIRON UȚĂ, de la

Cu sarcinile de plan pe 
opt luni îndeplinite se pre
zintă și două brigăzi frun
tașe din cadrul sectoru
lui de investiții al minei 
Bărbăteni: minerii conduși 
de Petru Fănuță au reali
zat, în perioada scursă de 
la începutul anului. 314 
mc, iar formația coordo
nată de Miron Uță ;un 
spor de 236 mc la lucrări
le de conturare a viitoa
relor capacități de produc
ție. Rezultatele au fost po
sibile datorită bunei or
ganizări a muncii și folo
sirii eficiente a tehnicii 
din dotare, fapt Concreti
zat în creșterile de produc
tivitate înregistrate: 0.18 și 
respectiv 0,9 metri cubi pe 
post.

In . prezent. 
Petru Fănuță 
parea: galeriei 
le. la Est de
coastă în vederea • 
noului orizont în această 
parte a cîmpului minier.

de

I.M. Bărbăteni

înaltă prețuire eroilor - mineri

Solemnitatea depunerii 
de coroane de flori

Dumincă, la Lupeni. a 
avut loc solemnitatea de
punerii de coroane de 
flori, în 
cinstire ■ 
eroilor 
august, 
pagină 
ria luptelor revoluționa
re ale ■ clasei noastre 
muncitoare, condusă de 
partidul comunist. pen
tru o viață liberă, dem
nă, pentru dreptate soci
ală.

Ora 9. In sunetele mar
șului intonat de fanfara 
minei Lupeni, coloana 
solemnă — tn care s-au 
aflat membri ai secreta
riatului Comitetului 
județean de partid, ai

semn de înaltă 
adusă memoriei 
mineri care, in 
1929 au înscris o 
glorioasă în istd-

conducerii Ministerului.. 
Minelor Petrolului și 
Geologiei, ai Biroului 
Comitetului municipal de 
partid, reprezentanți ai 
Uniunii sindicatelor din 
ramura mine, petrol, 
geologie și energie elec
trică, numeroși oameni 
ai muncii și activiști de 
partid și de stat — s-a ., 
îndreptat spre incinta 
minei, la locul unde se 
găsește placa comemo
rativă care amintește 
de eroicul sacrificiu \ al 
minerilor de la Lupeni 
din 1929.. In garda de 
onoare de la placa co
memorativă s-au aflat 
mineri, luptători din găr
zile patriotice, pionieri,

uteciști. In acordurile 
Imnului minerilor și în 
Sunetul prelung al si
renei, în memoria eroilor 
căzuți în lupta 
dreptate socială 
păstrat un moment 
reculegere. A fost 
nat Imnul eroilor, 
fost.:‘depuse coroane 
flori din partea CMVJ, 
întreprinderilor miniere 
Lupeni, Bărbăteni, Dilj'ă, 
Petrila, Lonea. Cîmpu 
lui Neag.

altor
Un 

a depus jerbe

și a
micâ 
niei i 
flori.

a

A fost

pentru 
fost.

de 
into- 

Au 
de

Valea de Brazi 
unități ccono- 
grup de pio- 

de

(Continuare in pag a 2-a)

brigada lui 
execută’ să- 
direcționa- 

galeria de 
creării

iar minerii conduși
Miron Uță betohează ga
leria de coastă de la ori

zontul 650 și circuitul pu
țului orb nr. 1, Ceea ce va 
permite deschiderea în a- 
dîncime a minei. Iorda- 
che Dumitru, Nicodim 
Cărăvan, Nicolae și Vașîle 
Bursuc, (jfigore Beșleagă, 
Marian Alexandru, . Aurel 
Simionescu, Carol Kali și 
Valentin Bilegan.sînt doar 
cîțiva dintre destoinicii 
mineri ai acestor brigăzi.

De menționat și făptui 
că, prin abnegația și dă
ruirea în muncă de care 
au , dat dovadă cele două 
brigăzi — ca șj cele con
duse de .loan . Niclnta, 
Constantin Prundean, Pa
vel Goita și Petre Oltea- 
nu, care sînt angajate în 
lucrări de o deosebită im
portanță pentru 
minei — cum ar 
turea planurilor 
între orizonturile
650-580 și a galeriei 
recționale din ștratul .15 — 
sectorul de investiții 
I.M. Bărbăteni a

viitorul 
fi execu- 
înclinatc 
650-610 și 

di-

al 
realizat, 

la lucrările de săpări și 
betoriări, un plus de?- 180 
ml. (Gheorghe OLTEANU)

U.F.E.T.PETROȘANI
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Depunere de

O decadă fructuoasă
Colectivul de muncă de 

la Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Pe
troșani raportează semni
ficative depășiri ale Sarci
nilor revenite pe prima 
decadă a acestei luni. Ast
fel, la unul dintre; sorti
mentele de bază ale acti
vității, plăcile fibro-lem- 
noase, prevederilor din gra
ficele perioadei li 
adăugat o cantitate
700 <le metri cubi. Sporuri .

s-a
de

substanțiale se înregistrea
ză și la buștenii de rășî- 
noase, plusul consemnat la 
finele decadei fiind de 
100 de metri cubi. De a- 
semenea, indicatorii pri
melor zece zile din au
gust ău fost realizați în 
proporție de 200 la sută la 
producția de lemn de foc.

împlinirile de pînă a- 
cum vor permite forestie
rilor obținerea unor im
portante cantități supli-

mentare față de prevede
rile de plan file lunii au
gust, continindu-se, astfel, 
bunele rezultate cu care 
s-a încheiat primul semes
tru al anului.

O contribuție însemna
tă la înregistrarea acestor 
succese notabile au avut-o 
muncitorii forestieri din 
cadrul sectoarelor de ex
ploatare Iscroni și Lonea. 
(S.B.)

■W

coroane la Monumentul „Lupeni *29“.

Adunări generale ale oamenilor muncii

Angajare fermă în bătălia 
pentru deschiderea noii mine 

RliăL
r.a hotarul 

rile miniere

• Fotbal: Impresii bune, din ultima linie dreap
tă a pregătirilor • Participare numeroasă în Cupa 
„Minerul" • Replică viguroasă, Universității Cra
iova • „Cupa Federației", la rugby : Spectacol spor
tiv de ținută.

Lonea
dintre cîmpu- 
Liyezeni

Petrila, pe un platou 
la poalele masivului 
rîng. au început în 
acestui an lucrările 
construcție a unei noi 
tați miniere, mina Lonea 
Pilier. Cu cîteva săptămîni 
în urmă , cînd lua ființă 
această nouă unitate mi
nieră. în schema de fun
cțiuni figurau doar trei oa
meni. Iii prezent, numărul 
personalului a . atins ci
fra de .120 de oameni ..și 
crește zi de zi. Iată doar 
unul din faptele care pun

• și 
de

i’a- 
vara 

de 
uni-

î 
ț 
\
V 
I
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<

L
î

A
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i

în evidență 
vertiginoasă 
celei mai 
miniere 
nostru.

Recent, 
mei adunări 
fost ales consiliul oame
nilor muncii din cadrul 
I.M. Lonea Pilier și s-au 
confirmat în funcție eâ- 
drele de conducere ale, 
minei. Adunarea genera
lă a constituit un impor
tant moment de bilanț al 
activității desfășurate în 

a trecut de 
Noua între

țin 
do
res- 
L<r-

dezvoltarea 
a colectivului 

noi întreprinderi 
din municipiul ‘

perioada cart* 
la înființare, 
prindere î.și exercită- 
prezent atribuțiile in. 
uă perimetre miniere, 

-peetiv Pețrila-Sud și 
nea Pilier, care cuprind 
numai pe straturile 3 si 
5.(.zăcăminte de Cărbune es- 
........ . Ia peste 138 inii ioa
ne tone (Ie

în 
lecție -a 
Jiul de E. 
tea I ,onea 
petri metre 
atacate și 
rit m 
principale de 
Pînă la finele 
sînt planificate 
investiții generale 
loare de peste 102 
ne lei, din care 
oane lei sint lucrări 
construcții și

miner la
I.M. bu
fi uataș pe 
an a- 
alătut î de

Secvcnță din momentele sărbătorești la locul de agrement „La Brazi 
din Vulcan: ca într-o mare familie minerească, ortaci din localitate în dialog 
cu colegi de-ai lor de la Livezeriî. Foto: O. GLORGI.SCU

ZI OE SĂRBĂTOARE MINEREASCĂ 4N VALEA JIULUI
LUPENI

A

Minerii, maiștrii și in
ginerii de; la întreprinde
rile miniere Lupeni ■ și 
Bărbăteni, precum și oa
meni ai muncii de la Pre
parația Lupeni, IF A Vis
ează. Țesătoria de măta
se, Spitalul orășenesc, Co
operativa „Straja" . ș.a. 
au fost prezenți. la „Brăi
ța", baza de agrement, a 
orașului, la o adevărată 
sărbătoare minerească a 
muncii. . .. ;?■ '

„O zi de sărbătoare de
plină. Sînt în zi liberă și 
am venit cu toată famî-

lia. Ne bucurăm , de soa
re, de împlinirea mun
cii — ne-a spus ; Paul 
Grigoroiu — 
sectorul II al 
peni. — sector 
mină, în acest 
flat la Brăița
soție și doi dintre cei 
trei copii ai săi. „Să știți 
— a adăugat el — vrem 
să dăm cit mai mult căr
bune, să fim fruntași și 
în continuare".

(Continuare io pag.a. 2-a);
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I timăte 1

LA :
tonale

can-
|) ro

și

cărbUne, 
pilierii de; 

riurilor Jieț 
J. și in loc

In cele două 
miniere au fost 
se desfășoară/in 

susținut cinci lucrări 
deschideri, 
acestui an • 

lucrări de 
-le în; va- 

tnilioa- 
44,9 miti- 

de 
montaje.

I 
I

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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înfrățiți în munca și cîntec
(Urmare din pag I)

i ZI DE SÂRBĂ TOARE MINEREASCĂ

loan Jimborean, de trei ani 
la sectorul XII al l.M. Lupeni, 
Petru Simion, miner la sectorul 
VII al aceleiași mine, Ion Ber- 
cheșan, de numai 10 *luni la 
l.M. Bărbătehi pentru prîîna 
dată la sărbătoarea Zilei mine
rului . — trei tineri, un singur 
gînd „Ne bucurăm din plin. 
Este formidabil ; o adevărată 
sărbătoare a muncii. Mîine. la 
șut, vom demonstra prin muncă 
asiduă că arri înțeles pe deplin 
semnificațiile acestei zile**.

Gînduri, împliniri ale oame
nilor, proiecte, bucurii.. Vasile 
Duță — Brigada 4 Lupeni a 
IACMM — și soția sa Elena, 
muncitoare ia IFA „Vîscoza" : 
„Sîntem lîngă mineri cu sufle
tul. Ne simțim excelent. Sărbă-

toarea minerilor este sărbătoa
rea" noastră a tuturor".

Intr-un loc, lîngă scenă, 
grup numeros : 
ai cinecluburilor „ 
Lupeni, din Anina, Oțelul Roșu, 
Aninoasa, Baia Borșa" — ne 
spune 11ie llaș, din Anina. Sîm- 
bătă am organizat în comun o 
gală de filme inspirate din via
ța minerilor". ș

Tot aici am întîlnit pe ortacii 
lui Constantin Popa, Dionisie 
Zoia, Simion Rusu, Nicolae Ru- 
su, mineri de nădejde de la 
l.M. Lupeni, veniți împreună cu 
familiile la sărbătoare.

De altfel, cîntecul și voia bu
nă au fost prezente din plin la 
Lupeni. Le,-âu purtat fanfara 
minerilor, formațiile „Generic" 
și „Salt", dar mai ales ansam
blul artistic „Rapsodia română".

un
„Sînteni membrii 

„Amafilm" din

Animafi de o singură voință: 
rezultate de seamă

PETROȘANI „BRĂDET"

Tonifiant, reconfortant

în perspectivă
Loeul de agrement „La 

Brazi" din Vulcan a cu
noscut. și duminică, Ziua 
minerului, animația spe
cifică zilelor de sărbătoa
re. Mineri, preparatori, 
constructori și energeti- 
cieni, împreună cu famili
ile, au venit să petreacă 
citeva ore de destindere și 
recreere în mijloc ui natu- 

; rii. Și putem afirma, eu 
toată convingerea, că au 
găsit aici tot ce și-au do
rit : răcoritoare, bere rece, 
preparate culinare, impor- 
tan.te cantități; de legume 
și fructe, oferite prin cele 
15 puncte de desfacere. La 
toate acestea se adaugă 
atmosfera de voie bună în
treținută de taraful, dan
satorii și soliștii de muzi- 
eă populară ai clubului 
muncitoresc și formația de 
muzică ușoară „Armonic 
Grup".

Printre cei veniți să 
petreacă la iarbă -verde 
i-am întîlnit pe minerii 
șefi de brigadă de la l.M. 
Vulcan. Primul cu care 
am discutat, brigadierul 
Traian Borșa, din sectorul 
V, ne-a spus; „Mă simt 
foarte bine, totul a fost 
organizat ea la carte. In 
cinstea zilei noastre și a 
sărbătorii de la 23 August, 
brigada pe care o con
duc raportează plus peste 
6700 tone de cărbune,l de la 
începutul anului. împreună 
eu șefii de schimb — 
Grigore Cbstea, Miron Rus, 
Dumitru Suciu șj Gheor
ghe Gîo.san, ne-am sfătuit 
ea, pînă la sfîrșitul anu
lui 1986, să mai dăm încă 
10(10 tone de cărbune su-

plimentar planului". „îm
preună eu ortacii din bri
gadă pregătim, în pre
zent. stratul 13, ne decla
ra minerul șef de briga
dă Vasile Cerceja, din sec
torul VI. care a realizat, 

:.pe anul în curs, plus 137 
ml la lucrările de pregă
tiri. Am; băieți buni, cum 
■sini Dumitru CiuJavu,, Va» 
sile Luca, Mihai Valică, 
Mircea Pomană șf Vasile 
Baciu șv cred, este con
vingerea 'mea fermă, că 
la încetarea activității voi 

, jăsa in cadrul sectorului o 
formație 
care se 
conta".
zări de 
graficul 
brigăzii, 
brigadierul 
„Prin depășirea 
tivității muncii cu 2 tone 
pe post, au, extras supli
mentar, pînă acum, vreo 
3000 tone de cărbune, plus 
cele 150 tone din august. 
Cîțiva dintre ortaci ? păi, 
ndtați-1 pe Cozma Foca, 
Ștefan Berey, Dumitru 
baseălu, Ioan Buda și 
Gheorghe Chiuda*'.

CU aceeași mîndrie des
pre ce au înfăptuit și ce 
vor realiza în continuare 
ne*ău vorbit și brigadie* 1 
rii Gheorghe l’ăduraru și 
Gheorghe Buhuțan. Reali
zările lor de pînă acum, 
plus 6000 și, respectiv, 
5700 tone de cărbune ex
tras peste sarcinile pla
nificate, sînt cea mai și- 
gtțră garanție că tot ce 
și-au propus va fi înfăp
tuit. (O. GEORGESCU)

Pitorescul împrejurimi
lor de la „Brădet--, locul 
de agrement al Pctroșa- 
niului a atras duminică, 10 
august, de Ziua minerului, 
numeroși oameni ai . mun- 

' 1 " * ■ p
de 

de 
mineri, constructori de ma
șini, instalații și utilaje mi
niere, preparatori și con
structori de obiective de 
investiții miniere au po

oii cu familiile lor la 
petrecere câmpenească 
mari proporții. Mii

Veselie

disciplinată, pe 
va putea oricînd 

. Tot despre reali- 
seamă, înscrise în 
de producție al
ne-a vorbit și

loan Buda, 
produc*

și optimism pe 
Vaîea Chiciurii
La Aninoasa, sărbători

rea „Zilei minerului" a 
debutat încă de sîmbătă 
seara cu „Balul minerilor",- 
o tradiție frumoasă. Du
minică, pe Valea Chiciu
rii, veselie și optimism. ■ 
Minerii din brigăzile con
tuse de Ioan Suceveanu, 
de la investiții, Vasile 
Florea (dintre care amin
tim pe Iosif Cibu și Nico
lae Adămuț) sau Glieotglie 
Munteanu din sectorul II, 
minerii Ioan Vlasia de Ia 
sectorul I și Vasile Co- 
drea împreună cu famili
ile lor, au petrecut clipe 
minunate. O prezență ine
dită, la sărbătoarea mi
nerilor din Aninoasa: în 

i afara fanfarei, tarafului și 
soliștilor de la club, a 
evoluat grupul vocal in
strumental „Diamantele 
negre", în formula nouă 
(Mariana și Emil June, Ca
rol Kappel. Nicolae Popa 
și Ioan Petrie). Și ța Ani-

* noasa, ca de altfel în îri* 1 
treaga Vale a Jiului, mi* 
nerii au petrecut minunat 
de ziua lor. (M.B.)

trecut o zi de neuitat 
mijlocul naturii ayînd 
dispoziție din abundență 
produse oferite de unită
țile de alimentație publi
că, de cele specializate în 
desfacerea legumelor și 
fructelor. .. -

Veselia și voia bună, mu
zica și dânsul ău contribuit 
din plm la crearea unei 
atmosfere tonifiante, re
confortante, spre satis
facția tuturor celor pre- 
zenți ia marca sărbătoa
re a minerilor.

Ansamblul „I’aringul" al 
Casei de cultură a sindica
telor, prin, cintecele popu
lare din folclorul specific 
zonei noastre, cintecele de 
petrecere și voie bună, 
condus de dirijorul George 
Câlțea, a avut o contribu
ție deosebită la crearea u- 
nei atmosfere plăcute. 
(». GHEȚA)

în
la

int r-un cadru natural 
minunat, caracterizat prin- 
tr-o organizare pentru ca
re termenul „excelent1* este 
insuficient de expresiv, la 
baza de agrement „Stermi- 
nos" a orașului Uricani a 
avut loc sărbătorirea Zilei 
minerului. Cîntecul și bu
na dispoziție i-au însoțit 
pe mineri' și „ortacii" lor 
de viață și muncă, din ra
za orașului. Alături. de 
șefii de brigadă Gheorghe 
Vas’îi, Traian Pop, Aurel 
Șoșoi, de minerii Nedel- 
cu Munteanu, Vasile Ola- 
ru, Gheorghe Bejan, Cos- 
tică Atomei, lanos Bothazi, 
Gheorghe Șerba, Petru 
Morar, de lăcătușii sau 
electricienii Vasile Surugiu, 
Constantin Vasile ’ (l.M.
Valea de Brazi), Nicolae 
Tătaru, Nicolae Istvan 
(mineri cuarț), șeful de 
schimb Spiridon Scorpie, 
maiștrii Nicolae Holman, 
Gabrian Nan, de șefii de 
brigadă Ion Nichițelea, Si- 
mion Budeacu, Ianoș Do
boș, Gheorghe Cercel, s-au 
aflat ing. Grigore Pupăză, 
tehnician Constantin Răgan, 
ing. Dumitru Florian și 
ing. Alexandru Blaj, di
rectorul l.M. Uricani care 
au ținut să petreacă clipe

la Uricani
de sărbătoare în mijlocul 
minerilor și familiilor lo

Sub îndrumarea directe 
rului clubului din oraș 
(Viorel Jude), grupul de 
recitatori Dorin Dicu, Ște
fan Pricop și Raul Burla- 
cu, precum și formația vo- 
cal-instrumentală „Melo
dic Grup" (fosif Misek, 
loan Stanciu, Emerich 
Horvath, loan Ordog și 
Nicolae Calotă) au asigu
rat un program artistic 
pe măsura exigențelor.

Au fost prezente, prin- 
tr-o largă gamă de pro
duse, unitățile nr. 158 — 
restaurant „Păltiniș" 
na Andreica, 
lonașc, Maria 1 
Viorica Vornicu, 
Pavel, 
tean, Margareta 
nr. 140 (Mircea 
nu) nr. 135 
(Margareta Gherciu), 
23 (Nicolae 
nr. 42 (Mihai Calotă).

Ziua minerului a consti
tuit și la Uricani o reuși
tă sărbătoare închinată 
muncii, activității neobo
site a minerilor de a scoa
te Ia ziuă noi filoane de 
lumină pentru viitor.

(Ele- 
Cornelia 

Pălăceanu, 
. Aurelia 

Constantin Mun- 
Motoc), 

Dobrea- 
,Cofetărie" 

nr. 
Preoteasa) și

De la
Ca de obicei, la Petrila, 

de „Ziua minerului", toată 
lumea a petrecut de Ia 
foarte bine în sus. Orga
nizatorii s-au îngrijit de 
toate. Locul de agrement 
de pe lîngă restaurantul 
„Mîndra", amplasat pe 
„limbă" de verdeață, între 
Jiul de Est și Jieț, a cu
noscut animația marilor 
sărbători. Prin cele 13 
puncte de desfacere, ICSA 
și AP și ICSLF au pus 
la dispoziția participanțî- 
lor produse culinare, bău
turi și răcoritoare; dulciuri 

Și 
a»
aer 

sce-

T. ALEXANDRU

foarte bine în sus
evoluat formațiile artistice 
ale cluburilor din Petrila 
și Lonea (au excelat for
mațiile de muzică ușoâiiă 
și grupul „Europium-*, în
drumat de ing. Dorcl l.tip- 
șa). Spectacolul în aer li
ber a culminat cu prezen
ța orchestrei și soliștilor 
de la „Rapsodia româ
nă". In acest cadru gene
ral, reîntâlnirea cu minef- 
rii din orașul petrila a 
fost plăcută și antrenantă. 
In acordurile muzicii, sub 
soarele dogoritor de au
gust, i-am întîlnit pe mi
nerii din brigăzile coruiu- 
se de Ștefan Alba sau 
Ștefan Rotaru, ortacii lui 
Constantin Borș șau Gob-

și înghețata, legume 
fructe. Cea mai bine 
menajată estradă în 
liber din Valea Jiului, , _
na acoperită de la „Agre- stantin Dumitrâ^cu de ja
ment" — Petrila, a găz- — • - —
duit un spectacol non-stop 
de peste 8 ore. în care au

Petrila. De la Lonea, or
tacii lui Grigore Mîndruț, 
veniți mai tîrziu, după șui

ne-au întrebat dacă 
văzut trecînd „țugui 
vagoanele pline de cărbu
ne. Mărturisim că am a- 
vut răbdare și am urmă
rit cit va timp. Au tre< 
vreo șase garnituri. L 
fapt demn de consemna.
— la agrement, ta zi de 
sărbătoare, conducerile 
tehnice ale minelor Petri
la și Lonea au fost în 
mijlocul minerilor. Așa 
se sudează colectivele I Și, 
încă tin fapt deosebit. La 
Petrila, de Ziua minerului, 
cîțiva fotbaliști de la „U“ 
Craiova „campioana unei 
mari iubiri", au fast bine 
primiți de gazde și îneîn- 
tați de felul cum știu să 
se distreze minerii în zile
le de sărbătoare.

Mircea BUJORESCU

Solemnitatea Angajare f e r m ă
(Urmare din pag. I)

Ora 9,30. Coloana solem
nă s-a îndreptat spre pla
toul unde se înalță impu
nător Monumentul „Lu- 
penei ’29“.

Monumentul era încadrat 
rle o gardă de onoare for
mată din mineri, luptători 
ai gărzilor patriotice, ti
neri și pionieri. In sunetul 
prelung al sirenei: și al 
Imnului minerilor, în me
moria minerilor care s-au 
jertfit pentru cauza dreap
tă a clasei muncitoare, 
pentru o viață mai bună, 
a fost păstrat un moment 
de reculegere. Ih aedrdu- 
rile solemne ale fanfarei 
«u fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetu
lui județean Hunedoara 
al P.C.R., Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geo
logiei, Comitetului Uniu- 

■ nii Sindicatelor din ramu-

ăl
Go

al

ra mine, petrol, geologie 
și energie electrică, Con
siliului județean al sindi
catelor, Comitetului mu
nicipal Petroșani ăl P.C.R., 
Consiliului municipal 
sindicatelor, CMVJ, 
mitetului municipal 
U.T.C. Au mai fost depuse 
coroane de flori din par
tea comitetelor orășenești 
de partid Lupeni. Vulcan, 
Petrila și Uricani ca și 
din partea întreprinderi
lor miniere, a altor unități 
economice, organizații de 
masă și obștești.

Au fost depuse jerbe de 
flori din partea Ansamblu
lui artistic „Rapsodia ro
mână" al UGSR. Un nu
meros grup de pionieri a 
depus, de asemenea, jer
be de flori.

Solemnitatea , care a a- 
vut loc la Lupeni a consti

tuit o vibrantă omagiere a 
luptelor eroice desfășura
te de mineri cu 57 de ani 
în urmă, sub conducerea 
partidului comunist, de. 
prețuire a muncii neobosi
te a minerilor pentru pro
gresul multilateral și al 
î n floririi patriei socialiste.

Solemnitatea depunerii 
de coroane și jerbe de 
flori s-a desfășurat sub 
semnul angajării plenare 
a minerilor pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le re
vin din hotărîrile Con
gresului al XlII-Iea al 
partidului, a indicațiilor și 
orientărilor trasate de to
varășul ■ Nicolae Ceaușescu 
pentru creșterea continuă 
a producției de cărbune*
astfel îpcît să sporească an 
de an contribuția Văii 
Jiului Ia întărirea econo
mică a patriei, la progre
sul multilateral al Români
ei socialiste.

(Urmare dip pag. I)

Tînărului colectiv al între
prinderii îi revin sarcini 
de o mare importanță, re
ieșite din necesitatea dublă
rii producției de cărbune 
pînă în 1990. In planul fi
zic se prevede, printre al
tele, .săparea a 300 ml de 
lucrări miniere, puțuri și 
galerii, atingerea Unei pro
ductivități de 255 303 lei 
pe persoană, executarea 
unor lucrări de suprafață, 
vitale pentru respectarea 
termenului de punere în 
funcție a primelor capaci
tăți de producție,

Analizînd stadiul de re
alizare a lucrărilor de 
deschideri, de aprofunda
re a cercetărilor geologi
ce și de pregătire a ex
ploatării primelor capa- 
citări prevăzute în plan, 
participanții la dezbateri 
au făcut numeroase pro

puneri, vizînd crearea u- 
nor condiții optime de 
desfășurare a activității-, 
învingerea dificultăților 
inerente începutului și în
făptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan. Tovară
șii Eugen Bănceanu. loan 
Cacoveanu, loan Todea, 
Victor Apostu, Vasile 
Luitiz și Stelian Țună SrBO 
referit în cuvîntul lor la 
necesitatea completării e* 
feetivelor pe structuri de 
meserii. O problemă de 
cea mai mare importanță, 
după cum s-a desprins din 
dezbateri, o constiuie a- 
sigurarea condițiilor de 
muncă și de viață pen
tru personalul întreprin
derii. In această ordine de 
idei se impune urgentarea 
deschiderii cantinei, a unul 
bufet de incintă, desfășu
rarea cu prioritate a lucră
rilor la băi și vestiare, în
ființarea unor cursuri de 

calificare în meseriile de 
bază.

In ansamblul ei, aduna
rea generală a exprimat 
angajarea fermă a colecti
vului de a face totul 
pentru realizarea exem
plară a sarcinilor.de plan, 
pentru punerea în valoa
re la termenul. prevăzut 
a rezervelor de cărbune 
cantonate aici. Pentru ațin . 
gerea acestor obiecti
ve, adunarea generală a 
elaborat și a aprobat un 
plan de măsuri poJitico- 
organizatorice și tehnico- 
economice, care trebuie să 
constituie pentru condu
cerea întreprinderii teme
lia activității din viitor. De 
înfăptuirea exemplară a 
acestor măsuri depinde în 
mod esențial atingerea o- 
bîeetivelor prevăzute In 
plan, desfășurarea în ritm 
susținut a lucrărilor de 
deschideri și pregătiri, .

sarcinilor.de
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Fotbal

Impresii bune, din 
ultima linie dreaptă 

a pregătirilor...
JIUL PETROȘANI — 

POLI TIMIȘOARA 3—1 
(3—0). Cu opt zile înain
te de fluierul de început al 
celei de-a 68-a ediții a 
campionatului prinlei di
vizii, stadionul din lunca 
Jiului a găzduit o ultimă 
verificare a potențialului 
echipei noastre. Avînd ea 
parteneră de întrecere o 
echipă timișoreană com
plet remaniată și întine
rită, formația antrenată de 
Gogu Tonca și Gigi Mul
țescu a prestat un joc de 
bună factură tehnică, 
zultatul interested 
țin, urmărindu-se 
țile ofensive în 
startului oficial.

A contat, deci', 
ceasta partidă, 
Iul. Desfășurată 
atmosferă sărbătorească, 
partida s-a derulat în
tr-un climat de deplină 
sportivitate, trio-ul de ar
bitri loan Danciu, Victor 
.Sandu și loan Pușcaș ne- 
avînd probleme deosebite.

Cu o linie de apărare îri 
care au evoluat excelent 
Vasile Popa și Neaga, aș
tept îndu-se în continuare o 
creștere valorică a lui 
Florescu și B. Popescu, li
nia mediană, constituită 
din Szekely, Găman și Mul- 
țesetl, a impulsionat un a- 

, tac care a dovedit, prin 
Lăsconi, Vancea, Dosan 
și Băluță, o permanentă 
poftă de gol, lucru

i, re- 
mai pu- 
veleită- 
vederea

am dori să fie o constan
tă de acum încolo în fie
care etapă. Dacă infuzia 
tie tineret in lotul Jiu
lui, ne referim la Gîrjoa- 
bă, Henzel, Balaș și Ti
niofte, se va concretiza în 
viteza de joc dorită, dacă 
Stana își va reveni după 
accidentul suferit, ne pui 
tem aștepta ca Jiul să 
revină pe scena primei 
divizii cu un bagaj tehni- 
co-tactic care să asigure, 
etapă de etapă, deplină sa
tisfacție suporterilor.

Prin golurile marcate de 
Lăsconi (min. 7 și 20 din 
11 metri) și Mulțescu (min. 
43), formația din 
Jiului s-a detașat 
la pauză, golul timișoreni- 

(marcat de Sabău min. 
nu a fost în măsură 
restabilească nici mă- 
teoretic echilibrul din

Valea 
încă

Participare numeroasă în Cupa „Minerul'*
LONEA URICANI

Goluri multe,
partidă agreabilă

este imediată, echipa sec
torului VIII egalînd rela
tiv repede, prin Avram 
(două goluri) și Pilea : 
3—3. După pauză, cei din 
echipa sectorului VIII do
mină și înscriu de două ori 
prin liolha: 5—3. In min. 
85 în urma unui henț în 
careu comis de echipa sec
torului VIII, același Kalay 
înscrie stabilind scorul fi- 

' nai: 5—4. •
O partidă , cu goluri mul

te, frumoasă, condusă foar
te bine de arbitrul Ștefan 
Kerestesz. Dincolo de re
zultat, cîștigul major al 
competiției / î] constituie 
antrenarea a numeroși ti
neri în activitatea sporti
vă de masă,

Vasile BELDIE

Stadionul „Parîngul" din 
Lonea a reunit duminică — 
zi de sărbătoare minereas
că a muncii —, în tribune
le sale un numeros public, 
oameni ai muncii, prieteni, 
familii ale minerilor’ de la 
I.M. Lonea, dornici a a- 
sista la Un agreabil spec
tacol sportiv, finala pe în
treprindere a Cupei „Mi
nerul" la fotbal, disputa
tă între echipele sectoa
relor I și VIII.

Am asistat la o partidă 
antrenantă, spectaculoasă. 
Primii , care au deschis sco
rul au fost jucătorii din 
sectorul I, prin Kalay. Iu
reșul continuă și scorul 
urcă rapid la 2—0 și 3—0, 
prin golurile marcate de 
același jucător. Replica

i

Organizare 
învingători
Dotată cu Cupa „Mine

rul", competiția de fotbal 
desfășurată la Uricani a 
aliniat la start echipe de 
la mină, precum și de la 
unitățile economice de pe 
raza orașului. Bucurîndu- 
se de o organizare excelen
tă, grație eforturilor depu
se ele comitetul orășenesc 
UTC, comitetele UTC șî 
sindicatului de la mină, 
ziua finalelor. 10 august, a 
găzduit două partide 
spectaculoase.

Dacă te prima, pentru 
ocuparea locurilor 3 și 4 
ser torul ii IM. Uricani a 
învins clar (scor 10—1) e- 
chipa minerilor de la Va
lea de Brazi, în finala pen
tru locurile 1 și 2 disputa 
a fost mult mai dramatică. 
Echipele . an mers „umăr

excelentă,
merituoși

în a- 
spectaco- 

într-o

jucat : Gîi’joabă, 
llenzel, Timofte, 
Balaș.

Al. TĂTAR

la umăr", astfel că după 
90 de minute scorul era 
4—4. Cum prelungirile 
n-au adus departajarea, s-a 
ajuns la lovituri de la 11 
metri. Astfel disputa din
tre echipa SUCT Vulcan — 

; Uricani și ACCF Petroșani 
(lot Uricani) s-a încheiat 
cu scorul de 8—-6.

De la ctștigători s-au 
detașat Filichc, Gartner, 
Kadar, Spînu, în timp ce 
de la învinși o bună im
presie au lăsat tinerii To
bă, Mihai Mircea și Oneț. 
Echipelor ocupante ale 
primelor trei locuri li 
s-au acordat — individual 

. -— diplome și cadouri, e- 
chipa cîștigatoare (SUCT) 
intrînd în posesia cupei 
pUsă ta joc.

Robert TAVIAN
lor
69) 
să 
car 
teren.

Bine coordonați în te
ren de Mulțescu, jucătorii 
Jiului au încercat să facă 
o introducere în atmosfera 
fotbalistică a primei, divi
zii ale cărei întreceri vor 
începe duminică, 17 
gust, ora 18 !

JIUL : Toma — V. 
Neagu, Florescu, B. 
pescu — Mulțescu, 
man, Szekely — Băluță, 
Lăsconi, Vancea. Au mai 

Dosim, 
Stana,

TELEX
BÂILE herculane 

11 (Agerpres). — Turneul 
internațional feminin de 
șali <le la Băile Herculane 

a 
ro
ta*

viguroasa
A.S.O. PAROSENl VUL- gUr-singurel cu Lung 1 In 

CAN — UNÎVERSITA- min. 40 Gelu Bîrsan, un
TEA GRAIOVA 0—0. At- jucător robust, este oprit
mosferă de mare meci pe 
cochetul stadion al noii 
divizionare B, A.S.O. Pa* 
Foșeni-VuJcan, peste 4000 
spectatori. Flori șl., fluier 
de îneeput al arbitrului di
vizionar Ion Velea, pentru 
amicalul echipei gazdă cu 
„campioană, unei mari iu
biri", Universitatea Cra
iova.

In primele 20 de minu
te, jucătorii lui Tiberiu 
Benea nu se lasă impresi
onați de firma oaspeților, 
veniți la Vulcan cu garni
tura completă, reușind 
acțiuni clare, curajoase. 
Notăm astfel pătrunderile 
în atac ale lui Cristea 
(min. 4) și Adrian Barbu 
(min. 17), acesta din urmă 
avînd o evoluție promiță
toare în noua lui echipă. 
In min. 28, Baltai-u face o 
cursă impetuoasă, ratînd 

’ deschiderea scorului, sin-

prin fault de Cioroianu, 
dar șutul din lovitură li
beră executat de Crăciun 
este deviat în corner de 
Lung. A fost o repriză a- 
nimată, echipa A.S.O. Pa- 
roșeni-VuIcan avînd iniți
ativa ta c'a mai . mare 
parte.

In a doua jumătate a jo
cului, cele două echipe fac 
numeroase m<Mlifi< ări, fapt 
ce-și va pune amprenta pe 
calitatea partidei. Astfel 
deși cu numeroși tineri în 
echipă — Bica, Biță, P. 
Badea, Săndoi, M. Stănes
cU — craioveniî au cîteva 
acțiuni periculoase (min. 
59 Bîcu, min. 74 Irimes
cu, șut puternic respins de 
Homan, min. 78 Biță), dar 
„remarcăm" și nesteșrbhî- 
zarea fundașilor lor cen-

Cioroianu 
de care 

sau Băl- 
șă profi-

Tilihoi în
dur arbi- 

anulează

ei, a fost

te. In min. 88 
scrie cu capul, 
trul Ton Velea 
golul. ,

In ansamblul
o reușită partidă de veri
ficare, utilă ambelor for
mații, Au jucat echipele : 
A.S.O. Paroșeni-Vulcan ; 
Oltean (Homan) — Do- 
denciu. Leleșan, Buzduga, 
llădărean, — Gelu Bîrsan 
(Lixandru), Crăciun, Mă- 
tula (Gr. Petre), A. Barbu 
(Neicorii), Cristea (Lăză- 
roiu), Băltaru. Univ. Cra
iova: Lung — Negrilă, Ti-' 
lihoi, Cioroianu, Ungurea- : 
nu — Gicâ Popeșcu, Mă- , 
năilă, Irimescu — Bîcu, 
A. Popescu, C.irțu. 
mai Jucat: Sinescu, 
Popescu, Biea, Săndoi, 
ță, Geolgău, P. Badea, 
StănescU. •

In continuare s-a dis
putat partida Minerul Lu
peni — Voința București 
1—2 (0—1).

Au
O.

Bi-
M.

vq informăm

trali, Tilihoi — 
(apoi Săndoi) 
Neiconi, Crăciun 
■taru n-au știut "Eugen OCTAVTAN

In imagine, fiualiști» competiției de fotbal, do
tată eu «Cupa Minerul", desfășurată la Uricani. 
Tinerețea, pasiunea, pentru sportul cu balonul ro
tund, practicat în timpul liber, «lupă cele 8 ore de 
muncă — sini trăsături comun»* .ale cemponențiior 
formațiilor aliniate în competiție. (Foto: Al. TĂTAR)

Spectacol sportiv de
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— R.C. SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 
47—7 (26—0). In prima par
tidă din cadnîl

; III-a a , 
ei" la rugby echipa 
denților din Valea 
lui a tntîlnit team-ul 
gilor din București, 
putută într-un ritm alert, 
în pofida căldurii, partida 
a plăcut celor prezenți în 
tribunele stadionului din 
dealul institutului. S-a 
jucat spectaculos, „la mî- 
nă“, partida constitui n-
du-se ca un spectacol spor
tiv de ținută. Au învins cu 
un scor categoric studenții 
din Petroșani : 47—7, la 
pauză 26—0. Pentru în
vingători au marcat Orte
lecan, Palamariu, Catană, 
Medragoniu — de două 
ori, Năstase ■— eseuri, pa-

grupei a
.Cupei Federați- 

stu-
Jiu- 

caie-
Dis-

tril din ele fiind tran
sformate, trei de către Be- 
zărău și unul de Dră- 
ghici. Tot. Bezăr.iu a în
scris de două ori din lo-

„Cupa Federației”, 
la rugby

vituri de picior Căzute și a 
transformat trei lovituri de 
pedeapsă.

După meci, antrenorul 
Constantin Budică remar
ca buna comportare a e- 
chipei, coeziunea în joc 
superioară celei din par
tida .anterioară.. ." 
tașat, alături de 
mentalul Jucător 
can — căpitanul 
mai tinerii Silviu

S-au de* 
experi-
Ortele-

l echipei, 
Duma,

a continuat eu runda 
7-a, în care maestra 
mân că Dana Nuțu a 
vins-o cu piesele negre pe 
Annctt Wagner (R.D. Ger
mană). Elisabeta Polihro- 
niade - Rusu a eîștigat la 
Eugenia Ghindă, Smaran- 
da Boicu a pierdut Ia 
Svetlana Matveeva (URSS), 
iar partidele Ivonna Swiec- 
zik (Polonia) «— Marlen 
Petrova (Bulgaria), Gise
la Fischdick (R.F. Germa
nia), — Cristina Bădules- 
cu și Li-gia Jicman — Li
dia Semenova (URSS) s-au 
încheiat remiză. ■

In clasament conduce 
Svetlana Matveeva (URSS), 
cu 6 puncte, urmată de 
Cristina Băduiescu (Româ
nia), Lidia Semenova 
(URSS) — cu cîte 4,5 punc
te și Dana Nuțu (România), 
4 puncte și două parti
de întrerupte.

ținută
jucător (>-' care arbitrul ob
servator Enciu Stoica, fos
tul internațional, l-a a- 
preciat în mod deosebit ea 
fiind tot mai bun de la 
meci la meci, anunțîndu- 
se ca un posibil compo
nent. al „naționalei"*, și 
Istvan Lacziko.

Știința Petroșani a a- 
liniat următoarea forma
ție : Petre, Ortelecan,
Lacziko, Sandu, Drumea, 
Duma, Palamaria, Cațană, 
Bonea, Brezărău, 
Medragoniu.
rte, Mureșan. In repriza a 
Il-a au mai jucat Gheor- 
ghe Cristian și Drăghici.

Arbitrii Dumitru Petres
cu, Stoica Em ili și Gheor- 
ghe Milca au condus o 
partidă spectaculoasă,
desfășurată în limitele 
fair-plav-ului.

H, DOBROGFANU

ÎSava,
Năși ase, La-

introduce semnal, înâin- complexul „Nicolae Băl- \ 
te de anunțarea b.renuri- Ceseu“, clienții sînt obli- I
lor prin stația de ampli- yascul.te> din partea 
ficare a garn, un fragment “ * ,' ; . , , •
— primele opt sunete din lucratoarelor, fel de fel de 
imnul minerilor. Aceste discuții, bîrfeli. certuri 
semnale de atenționare — legate de tot ce „mișcă" 
simbol, al orașelor — 
xistă de inulți ani 
mai toate stațiile
Ne asociem sugest iei
tiloruhli nostru.

săptâmînă, la restaurantul 
„Mîndra" din Petrila, al 
ICSA și AP Petroșani, s-au 
efectuat lucrări de reno
vare, zugrăveli și igieni
zări, Acum arată altfel...
(M.B.)

FELICITĂRI. Excelen
tă ideea CFR-ului de a se 
introduce un tren cursă 
specială pe ruta Lupeni — 
Petroșani, cu ocazia spec
tacolului cultural-sportiv 
care a avut Ioc în reședin
ța municipiului, s&nbătă, 

un 
efici- 

au 
pe

g DISTINCȚIE. Cineclu- I bul „Animafihn", precum I și membrii săi
tin și, de către

■ ocazia „Zilei 1* eu insigna de
tru activitatea ....  T .
cu ocazia împlinirii a 20 stadionul Jiul la spectacol I de ani de activitate artis
tică * neîntreruptă,I cineclubului constituindu- I se ca un document major I al istoriei contemporane a __I Văii Jiului. : ZĂRI.

au fost dis-
UGSR cu Garnitura a asigurat 
minerului", transport operativ, 
merit pen- ent, pentru cei care

culturală, dorit să fie p rezon ți

locuitori din Vulcan, Lu-
filmele peni și chiar... Uricani.

Felictări I

RENOVĂRI ȘI 1GIENI-
Tirap .de aproape o

APROVIZIONARE: 3
tone castraveți, 22 tone 
de pepeni verzi, aproape 2 
tone de pepeni galbeni, în
semnate cantități de mere, 
pere, prunc, vinele, iată 
pe scurt, ce a oferit . în 
preajma și de Ziua mine* 
rului unitatea: nr. 18 
1CS1.F din Vulcan, con
dusă de Gheorghe Flo-

roiu. O notă bună pentru 
acest colectiv tare, per
manent, se preocupă pen
tru a oferi cumpărătorilor 
mărfuri de calitate. (Gh.O.)

MARCAJE. Prin grija 
edililor municipiului, au 
fost refăcute marcajele ru
tiere. Siguranța circulației 
pietonilor si autoveiiicole- 
lor are numai dc

SEMNĂL. Prin 
cititorul nostru

eîștigat. 
telefon. 
Adrian

Slroici. ne-a rugat să tran
smitem conducerii gării 
Petroșani sugestia de ' a

e- 
în 

CER. 
ci-

bîrfeli.
legate de tot ce 
în oraș. Cetățeanul ne în
treabă dacă e corect. Nu, 
nu e corect I (M.B.) I

IRubrică realizată de 
ii. alexăndrescu
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C R O N I C Ă
I’rin Decret prezidențial:
— Tovarășul Vasile 

lucea se eliberează
Bu<

din

Anul Internațional al Păcii
■ Acțiuni ■ Luări de poziție
CANBERRA 11 (Ager

pres). — : Sub: lozinca „Nu 
repetării tragediilor de la 
Hiroshima și Nagasaki”, la 
Melbourne a avut loc o 
mare demonstrație a . mili- 
t an ți lor pentru pace. De
monstrația a fost urmată de 
un miting pentru come
morarea victimelor bom
bardamentelor atomice a- 
supra celor două orașe 
nipone. Vorbitorii au rele
vat că în epoca nucleară 
mr există alternativă la 
pace și încetarea cursei 
înarmărilor, ceea ce im
pune necesitatea imperi
oasă dq a se trece la elabo
rarea unor măsuri con
crete în vederea dezarmă
rii și în primul rînd a ce-, 
lei nucleare, relatează a- 
genția TASS.

Din tarile socialiste funcția de ministru al.

transporturilor și teleco
municațiilor;

— Tovarășul Pavel A- 
ron se numește în funcția 
de ministru al transportu
rilor și "telecomunicațiilor.

■ Documente
țională 
nie.

din Noua Caledcr-

☆
BONN 11 (Agerpres). — 

Din inițiativa asociației 
, de milițanți pentru pace 

„întâlniri pașnice” •din 
R.F. Germania, care reu
nește în rândurile sale .150 

: ’ de organizații de milițanți 
pentru dezarmare și pace, 
la Frankfurt pe Main , : a
avut loc o mțire demon- 
istrație antinucleară con
sacrată comemorării . vic
timelor bombardamente
lor atomice de la Hiroshi
ma si Nagasaki din 
1945.' ■■

anul

(A- 
sute

, A," : li-
SL VA 1.1 (Agerpres).

In capitala Insulelor Fiji, 
s-au încheiat lucrările ce
lei de-a XVII-a reuniuni a 
Forumului , Pacificului de 
stid Ia care au luat parte 
șefi de stat și de guvern 
din 13 țări membre. Co
municatul comun adoptat 
de participant^ adresează 
un apel țărilor nucleare 
ccrindu-le să înceteze 
periențcle cu arma 
< Ipară și să renunțe 
depozitarea pe fundul
ceanului mondial a rezi
duurilor radioactive de la’ 
centrate atomoelectrice. 
Documentul se pronunță, 
de asemenea, pentru pro
clamarea regiunii zonă 
liberă de arma nucleară 
și .își exprimă sprijinul cu 
mișcarea de eliberare na-

ex- 
nu- 

la 
o-

FURT
NEOBIȘNUIT

☆
•WASHINGTON 11 

gerpr.es). — Cîteva 
de persoane au participat
la demonstrații organiza
te în statele americane Ca
lifornia și New York; ce-' 
rînd încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la mă
suri concrete, efective de 
dezarmare, în primul rînd 
în domeniul nuclear, in
formează agenția Associa
ted Press.

chimică în valea rîului 
Jinsha, în zona provinciilor 
Sichuan, Yunnan și Guizho, 
anunță agenția China No
uă, menționînd că Jinsha 
este un afluent important 
al fluviului Yangtze.

In șirul celor 25 de o- 
biective ce urmează a fi 
ridicate aici se înscriu do
uă mine de cărbune cu o 
capacitate anuală de pro
ducție de 5 milioane tone, , 
două termocentrale .Jîe 

I . ceȚ puțin ■'6O'Q kW fie
care, o hidrocentrală de 
4.6 milioane kW și unități 
ale industriei chimice. De 
asemenea, vbr fi realizate 
’ A *;. . ’ ' ; ° ■
secțiune de 266 kilometri a 
rîului va fi amenajată pen
tru primirea unor vase de 
1 000 tone care, prin 
Yangtze; vor putea ajun
ge la Shanghai.

BELGRAD 11 (Agerpres). 
Potrivit unui program, 

producția de oțel a iugo- 
.slavici urmează „să atingă 

‘ 7,2 milioane tone în ulti
mul an al actualului cin
cinal (1986—1990). Tran
spunerea -în viață a aces
tor prevedei’i va permite . 
livrări sporite pentru sa
tisfacerea cererilor mâi mari

■ pe plan intern și va crea, 
'totodată, condiții pentru 

c-xîimierca exportului, de : 
' produse rfinițe din oțel,

Investițiile planificate 
în vederea atingerii nive
lului menționat de pro
ducție, precizează agenția —------, .-- — .---
Taniug, vor fi folosite uf lucrări portuare, iar
primul rînd pentru re
construcția și., moderniza- 
,reâ capacităților de 
producție existente.

Oțelăriile din . Zenița, 
Sme’derevo, Nikșici, Store, 
Râvne, Iesenițe, Sisak. și 
Skoplie proiectează să re
alizeze în acest an 5,4 mi
lioane tone de oțel. '

☆
BEIJING 11 (Agerpres). 

— In R;P. Chineză se pro
iectează înființarea 
important centru al 
dustriilor energetică

Datoria de stat a S.U.A., in creștere
WAȘHINGȚON 11 .. (A- 

gerpres). — Camera supe
rioară a Congresului SrfJ.A. 
s-a pronunțat pentru ma
jorarea cu încă 244 mili- • 
arde de dolari a datoriei 
de stat a S.U.A. Cu 47 de 
voturi pentru și 40 contra, < 
senatorii au votat i 
ridicarea plafonului 
castei datorii Ia cifra 
2 323 miliarde dolari

Observatorii /din

FILME
PETROȘANI — 7 No-

în- 
Hallo 

Artistă,

iembrie: Cobra se 
toarce; Unirea: 
taxi; Parîngu): 
dolarii si medelenii.

■. >■-. A. : •.* ■.W.3

LONE A; Urmărit.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,30 Teatru TV : (color).
— „Ziarul de diminea

ță”,
de Valentin Mun- 
teanu.
Previeră TV.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea prpgra-' 

inului.

VULCAN 
ful: Aventuri

-r Luceafă- 
în Ontario.

LOTO

LUPENI
Alice. '

Cultural:
Numerele extrase la 

: „T.oto-2” din 10 august 
1986 ;

Ădolescen- ...Extragerea
20.

1 : 14 30 7

mo
ții

URICANI: 
ții revoluției.

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

Extragerea
43 60 39.

Extrâgerea
64 27 5. :-

a 2 a: 67

a 3-a
-Jf •

15

de cîștiguri:
TV.

unui 
in

și

hington relevă că această 
creștere a datoriei de stat 
a S.U.A.' este legată în 
primul rînd de sporirea 
cheltuielilor neproductive, 
în primul rînd a celor mi-\ 
litarc. Se relevă, de ase- ’ 
menea, că datoria de stat 

pentru imensă a S.U.A. are o in
fluență destabilizatoare a- 
supra relațiilor . economi
ce și financiare : interna
ționale. .'/AA-'AA'

si
de

Was-

Agenției națională pen
tru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic a\ 
S.U.A. (NASA) a anunțat 
că dintr-un laborator al , , , ,
său din orașul Memphis o Ie de Pț af lunar, șeful po-
bandă de răufăcători A a htiei din Memphis susține

'■ ca valoarea lor nu poate 
fi apreciată.

a ■ 
furat cîteva containere din 
plastic cu mostre de praf 
lunar. - Potrivit agenției 
AP. mașina cu care au 
fost transportate . containe
rele a fost descoperită la 
marginea orașului. după 
ce fusese incendiată. In 
cursul incendiului a fost 
distrusă și o cască de cos
monaut din 1971, furată și 
ea. și a cărei valoare a 
fost stabilită la 125 600 do
lari. In ce privește mostre- . le 24 de ore au căzut ploi

CICLON

Ciclonul Santa Aria care 
s-a abătut asupra Uru- 
guayului a început. să 
provoace daune materiale 
localităților și terenurilor 
agricole din departamen
tele Maldonado, Lavâl- 
leja și Colonia, In ultime-

B R A Z ILIA:
In,, cea mai mare și mai 

bogată țară în resurse a 
subcontinentului latino- 
american. Brazilia, 36 mi
lioane de copii tfăiesc li
teralmente în stradă, fără 
nici un fel de mijloace, 
căutînd să-și procure hra
na zilnică,. Rătăcesc pe tro-. 
tuarele marilor metropo
le, scotocesc, prin gunoa
ie, cerșesc, lustruiesc pan
tofi. vînd portocale. U- 
neori ei sînt denumiți „a- 
vionașe”, servind ca inter
mediari pentru trafican- 
ții de droguri și toxico
mani. La căderea serii, ei 
își caută un. loc liniștit și 
adăpostit pentru a-și pe
trece noaptea, cei mai frec-

■ vent ,pe caldarîm, înveliți 
în ziare. Din aceste 36 
milioane — echivalînd cu 
populația Suediei, Elve
ției, Danemarcei și Olan
dei 'la un loc — aproape 
șapte 'milioane sînt copii

intermitente, provocînd ie
șirea rîurilor / din albie, 
inundarea unor șosele și 
avarierea liniilor de tele
comunicații. -/Cîteva sute 

. de locuitori . aii fost eva
cuați din zonele cele mai 
afectate. Portul și aeropor
tul capitalei au fost 
ehise. . ■.

RECHIN

in-

In apele Mării loniene, 
în apropiere de Golful Co
rint, a fost pescuit un 
rechin lung de peste patru 
metri, avînd greutatea de 
circa 600 kg. Este vorba 
de al treilea rechin captu
rat în mai puțin de o lu
nă în apele din zona res
pectivă. A' A.AA

PREȘEDINTELE ZAM- 
BIEI, Kenneth Kăunda, a 
declarat că forțele arma
te naționale se află în 
stare de alertă pentru a 
apăra căile de transport 
ale țării în cazul unui a- 
tac sud-african. El’ a spus 
că, potrivit unor informa
ții culese de autoritățile 
zambiene, regimul rasist 
sud-african plănuiește să 
atace instalațiile de tran
sport din nordul țării — 
linia feroviară dintre 
Zambia și Tanzania, con
ducta petrolieră tanzania- 
no-zambiană ca și o serie 
de poduri rutiere și fero
viare.

DE LA INTRODUCE
REA STĂRII DE URGEN
ȚA în Africa de Sud la 
12 iunie a.c„ numărul vic
timelor acțiunilor repre
sive ale regimului rasist 
de la Pretoria împotriva 
populației do culoare a 
ajuns la 222. Agenția Fran
ce Presse subliniază că 
bilanțul adevărat al vic
timelor este greu de sta
bilit în Africa de Sud, 
datorită cenzurii stricte 
instituite de autoritățile 
rasiste.
. APROAPE 70 000 DE LU

CRATORI de la serviciile 
telefonice din S.U.A. ău 
declarat grevă în .12 state 
din vestul țării și la New 
York, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de. 
trai, a asistenței medicale 
și garantarea locurilor de 
muncă.

20,00 Telejurnal:
— In întâmpinarea 

rii sărbători 
nale.

Fond total
624 808 lei, clin care 26 932 
lei, report la categoria-1.

ma- 
nățio- memen

„CO
părăsiți. Ceilalți au o fa- ’ 
mii ie. dar venitul mediu 
lunar al acesteia nu depă
șește 1 200 cruzeiros, în mă- 

. sura în care salariul mi-

PUI STRĂZII"
Pînă în 1964, instituția 

însărcinată să se ocupe de 
soarta acestor copii era 
Serviciul de asistență pen
tru minori,, care și-a schim-

DIN PRESA STRĂINĂ
(FRANCE PRESSE)

donim în Brazilia este
.800 cruzeiros pe lună. C.e 
poate face o femeie singu
ră, cu 8—10 copii, toți 
minori, presupunînd chiar 
eâ ar dispune de un venit 
mediu ? Ii abandonează

i i străzii, , pentru că crețele.. 
foarte costisitoare, sînt.
rezervate cercurilor mai 
înstărite

Exodul rural, care
mat „miracolului” 
nomic din anii 1970 
răutățit situația. '

a ur-
eco -

a în-

bat ulterior 
z Jn.,, FUNABEM

pentru bunăstarea 
rilor). Aceasta din 
are sub îngrijire 
doar 427 000 copii înregis
trați oficial, dintre care 
5 792 sînt infractori — 
faptele lor mergînd de la 
flirtul unei fructe lă asasi
nat. FUNABEM dispune de 
bugetul pel mai, redus, în 
cadrul Ministerului pre
vederilor sociale. In cen
trele acestuia, adolescen
ții jx>t învăța o meserie.

denumirea 
(fundația 

mino- 
urmă 

însă

dar la absolvire, simplul 
fapt că au fost „pensio
nari” ai FUNABEM, chiar 
fără să fi comiș vreun 
delict, le limitează ex
trem de mult șansele de 
a fi angajați. La Rio, nu
meroși jucători de fotbal 
și specialiști' în samba au 
această proveniență,-a cei, 
mai adesea, greu de măr
turisit. Oficialitățile res
ponsabile cu îngrijirea mi
norilor sînt de acord în 
aprecierea că • problema 
copiilor părăsiți din Bra
zilia este consecința sără
ciei absolute în care tră
iesc milioane de familii. 
Fundațiile, oricare ar fi 
ele. nu constituie decît 
paleative, dar în nici un 
caz modalitatea de soluți
onare a /.mizeriei, 
plică, în 
schimbarea 
economice și sociale 
Brazilia, apreciază ’ 
oficialități.

(Agerpres)

care îrn- 
mo< I necesar 

structurilor
1 A; din
* acest e
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ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA URICANI

încadrează direct sau prin transfer .

— paznici (bărbați) pentru obiective spe
ciale “

fochist i

tinichigiu

— macaragii.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conforme Decretului 177/1983 si Legii nr. 
12/1971.

Mica p u b I i cita te
VIND mobilă — preț 

convenabil — dulap-vitri- 
nă, recamier, oglindă, ma
să șase persoane, patru 
scaune, Petroșani, strada 
Vilelor 26. (8637) '

SCHIMB apartament, do
uă camere zonă centrala, 
cu apartament trei-patcu 
camere, zonă similară. Te
lefon 42320, după ora 16. 
(8641)

SCHIMB-garsonieră, con
fort I Uricăni, strada 1 
Mai, bloc 1, ap. 32. cu si
milar Petroșani. (8633)

PIERDUI’ dosar, cu acte.
Informații Petroșani, stra-

ANUNȚURI

*

da Morii 4. Găsitorului re
compensă. (8635) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tudor 
Florea, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(8634)

PIERDUT adeverință 
perfecționare artificier de 
mină, seria A nr. 358, pe 
numele Roman Cosma, e- , 
liberată de I.M. Dîlja. cu 
nr. 485/1983. O declar nu
lă. (8639)

PIERDUT legitimație de 
Cherti 

de
O de-

serviciu pe numele 
Ecaterina, eliberată 
ICS Mixtă Lupeni, 
clar nulă- (8638)
DE FAMILIE

SURORILE Ana și Magdalena, rudele, prietenii, co
legii de serviciu anunță cu adîncă durere încetarea 
fulgerătoare din viată a celui care a fost

Ing. KOSTIN ISTVAN
Inmormîntarea va avea Ioc azi. ora 17* Corte

giul funerar pleacă de la capela Petroșani. (8613)

FIICA Emilia, frații Anton și Vasile anunță cu 
durere încetarea din viață. după o grea suferință, 
celui care a fost

NICULESCU EMIL
- inmormîntarea, azi, ora 16. Cortegiul funerar 

pleacă din strada M.? Viteaza. (8636)

a

FOȘTII tovarăși de muncă și organizația de 
bază cartier 3A Petroșani își exprimă compasiunea 
și sînt alături de familia greu încercată prin pier
derea celui care a fost A'; ț

NICULESCU EMIL (73 ani) A
(8640)

-s-

Redacția și administrâția Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr; 2, Telefoane 41662, 
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