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aniversari a eliberării patriei
Aspect de muncă din 

atelierele S.S.II. Vulcan.

Foto: Al. TĂTAR

CU PLANUL PE OPT LUNI
ÎNDEPLINIT

Brigăzile conduse de VASILE FLOREA, ,IOSIF 
PRISECAN și FLOREA IONESCU, de la 

I.M, Aninoasa
In cronica împlinirilor cu care minerii din Valea

Jiului cinstesc sărbătoarea de la 23 August, se înscițiu 
și faptele de muncă ale brigăzilor conduse de VASI- 
LE FLOREA, IOSIF PRISECAN și FLOREA IONES
CU, de la întreprinderea minieră Aninoasa. Minerii 
din aceste harnice colective raportează ÎNDEPLINI
REA, MAI DEVREME, A SARCINILOR DE PLAN 
REVENITE PE OPT LUNI.

Mărețe înfăptuiri în anii libertății noastre

PETRILA

ale forestierilorForestierii din Valea Jiului, care au consemnat, după prima decadă a lunii, realizări de prestigiu, raportează un nou succes:' -îndeplinirea în devans a planului la export pe luna august. Prin atingerea parametrilor prevăzuți în contractele cu beneficiarii de peste hotare, colectivul a amplificat bunele rezultate obținute de la începutul anului, estimîndu-se că, la finele celei de-a opta luni un plus deex-că
se va înregistra- de aproape un milion Iei la producția pentru port.Este de ■ subliniatponderea produselor livrate partenerilor de peste hotare o reprezintă sortimentele care sîm. urmarea unei prelucrări superioare a mașei lemnoase, a unei valorificări integrale a acestei prețioase materii prime — o. contribuție însemnată ‘ tivind, în acest sens, sectoarele de exploatare Lonea și Iscroni. (S.B.)

ORAȘ AL ÎNNOIRILOR.ne lei pentru investiții. Pînă la această dată. S-au realizat, în plus față de sarcini, lucrări de investiții industriale în valoare de peste 2 milioane lei.In acest an, sărbătorirea a de la făurirea

bilei — la Petrila se desfășoară și o muncă inten* șă în agricultură. In gospodăriile individuale din satele aparținătoare — Jieț, .Cimpa,' Răscoala, Ta- ia — țăranii cresc animale pe care Ie contractează, împreună cu alte produse animaliere, la fondul centralizat al statului, contribuind la au- toaprovizionarea localității. Am livrat la fondul centralizat al statului peste 60 la sută din planul anual la lapte de oaie, iar în cazul predă- rihir lă" carne dc "bovine

■Cine nu a trecut, de 10 ani prin orașul Petrila, greu îl va țecunoaște astăzi. Este greu să se reconstituie unde ce se a- fla, puține locuri mai a- minteșc de orașul vechi.| Numai în ultimii cinci ani, a răsărit un nou cartier — „Minerul" — cu blocuri moderne și spații comerciale la parterul acestora. Toate vechile magazine din oraș, „dughene" cu seîndura mirosind a motorină, au fost comasate în „Magazinul General" — o adevărată „c- J- care însumează 4000 tri pătrați Tie spații merciale. Numai în cost an, primul din de-al optulea cincinal. în orașul Petrila este alocată suina de 300 milioa-

marcat de 65 de an iPartidului Comunist Român, dezvoltarea orașului nostru cunoaște. prin noile sale coordonate, o intensitate fără precedent. Astfel, a- vcm de executat lucrările la finalizarea etapei a II-și la preparație, in- ,casă de' comerț", cintele minelor Petrila și Lonea, precum și la in- . cinta noii întreprinderi Lonea Pilier.cu activitatea— extracției preparare, construcții de locuințe, fabricarea mo-

o producție suplimentară față, de sarcinile pe cele. Opt luni, de aproape 10 000 tone cărbune.împliniri de prestigiu consemnează și brigăzile conduse de Iosif Prisecan și Florea Ionescu. Și aceste două colective minerești, care exploatează frontale clasice, realizează randamente mai mari cu 500 pînă la 800 de Kilograme pe post, față de plan. Se estimează că vor încheia cu plusuri de 2 500 și, respectiv, 2 000 tone de cărbune planul pe opt luni.

; :ț

jul frontal care le încredințat dispune me-co-a-cel
■

După amiază în Petroșani. Foto: I. LI1TU

... Ritmurile cele mai înalte de producție îe-a înregistrat brigada lui ' Vasile Florea, care exploatează un complex mecanizat, obțin înd productivități cu 1,2 tone pe post superioare celor planificate. Abata- este . . deîncă 20 de metri de înaintare pe direcție, după care minerii vor primi o nouă capacitate . de producție, dotată tot cu complex, mecanizat. Avansul realizat le va permite să obțină, la finele acestei luni,
In paralel industrială cărbunelui. Ioan ORZA. 

vicepreședinte aț? 
Consiliului popular 

orășenesc Petrila
(Continuare in pag. a 2-a) |

Adunările generale ale oamenilor munciiIn activitatea constructorilor
llitm, calitate, eficiențaForumul democratic al oamenilor muncii din Antrepriza de construcții și montaje Petroșani a dezbătut în spiritul exigenței muncitorești- stadiul realizării sarcinilor și a angajamentelor asumate în întrecere, a jalonat mă- , șurile care se impun pentru înfăptui rea exemplară a prevederilor de plan. A- naliza pe bază de bilanț prezentată de. consiliul oamenilor muncii și de comitetul sindicatului în a- dunarea generală a pus în evidență rezultatele bune

Revenim pe urmele promisiunilor
Intre prinderea minieră Vulca n întreprinderea minieră Bărbăteni

Ing. MITICA NICOLESCU, directorul tehnic al 
minei afirmă :

Din septembrie, ne vom realiza 
sarcinile zilnice de plan'*La mijlocul lunii iulie, existentă în cadrul sectoa- mina Vulcan se angaja, în relpr de producție, fața conducerii C.M.V.J., creț, la sectorul I, , să-și realizeze integral sar- minus de 1527 tone, nu s-au cinile de plan din august. realizat productivitățile Ne aflăm, iată, în a doua planificate în abataje, fapt jumătate a celei de-a opta <’ ' ' ......... /luni, iar graficul de pro* iilor planificate. Aici . ducție ăl I.M. Vulcan înregistrează, în 17 zile, un minus de 8203 tone de cărbune. Ne-am >, adresat directorului tehnic al minei, ing. Mitică Nicolescu, pentru a ne prezenta cauzele care au concurat la neîrldeplinirea ' angajamen

tului asumat.— Situația la nivel de 
mină se reflectă prin cea

Con- 
cu un

datorat neprestării, postu-.
. ’ ‘ amai existat, în decada I, 

o cauză Obiectivă. E vorba de volumul mare de' rambleu, care a dus la micșorarea liniei de front. Și la sectorul II, cu un minus
Interviu realizat de 

Gheorghe OLTEANU

(Continuare îh pag. a 2-a)

Directorul întreprinderii, ing, GHEORGHE MODOI, ne-a declarat

a depăși
front activă în velul preliminarului • zil-
permite să ne nic.nu s-au confirmat prin fapte.

— De ce tovarășe di
rector, nu-și realizează co
lectivul I.M. Bărbăteni 
preliminarul, în condițiile 
în care linia de front în 
cărbune există la nivelul 
sarcinilor planificate ?— Ne lipsesc efectivele. Nu putem asigura pe toate schimburile, o plasare completă, optimă, a locurilor de -muncă din subteran.

— Concret, pe structuri 
de meserii, care e situația?

„Linia de 
cărbune ne 
realizăm; sarcinile de plan 
prevăzute pentru luna iu
nie, iar pentru semestrul 
II am început lucrările de . 
pregătire a unor noi ca
pacități", ne-a declarat a- celâși interlocutor în- interviul publicat în 29 mai a.c. Care sînt rezultatele? In lunile iunie și iulie sarcinile planului producției . ■ de cărbune n-au fost realizate. In . primele două săpțămîni din luna august, realizările do la I.M. Băr-■ baterii s-au situțiț’:sub . ni-

■ * dificultățile**— Pentru subteran Prevederile optimiste sarul zilnic este de de oameni, dar sînt zenți, în medie, doar Din 357 mineri, sînt, în medic, Nu se realizează numărul de posturi planificat nici la ajutori mineri, artificieri, electricieni și lăcătuși. In astfel de condiții, nu s<s atinge productivitatea planificată în cărbune. Deși formațiile din subteran de-
Viorei STRAl'T

nece-1478 pre- 1118.abia 191 prezenți.

(Continuare in pag. a 2-a)

obținute în activitatea din primul semestru al anului, dar și unele lipsuri și neajunsuri. Comparativ cu aceeași perioadă, din anul trecut, la nivelul antreprizei s-a realizat o producție globală mai mare cu 14,5 milioane lei în semestrul I 1986. Dar față de sarcinile prevăzute în acest an, s-a realizat doar 91. la sută din producția globală. Faptul că la activitatea industrială Secundară, la cea de iran* ■ sport și la cheltuielile la 1000 lei producție s-au obținut rezultate pozitive demonstrează capacitatea de mobilizare, a colectivului. existența unor resurse reale de sporire a eficienței economice în activitatea de viitor. O problemă măjoră, care ă stat.i în centrul dezbaterilor es- te cea a necesității, de a se spori eforturile în vederea real izării prevederilor planului fizic. Din cele 1223. apartamente prevăzute în planul fizic anual, în primul semestru au fost predate beneficiarului doar 399 de apartamente, 
ce reprezintă multpuțin de 50 la sută. In adu-ceea mai

V.S. . FENEȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ce ne oferă grădinileVară plină și Ia noi în Valea Jiului. Căldură mare. Cum iese comerțul în Intîtnpinarea cliențildr, ce ,le oferă pe terase și în grădinile de vară ? Iată tema raidului . întreprins în unitățile- de alimentație publică.La Petrila,. trei exemple bune. Ea restaurantul „Mîn- dra“ de la locul de agrement, platoul de pe malul Jiețului oferă un permanent punct de atracție. Cea mai frumoasă și mai bine amenajată terasă din Valea Jiului este, fără dubii, cea de la restaurantul „Transilvania". Se impune totuși o disciplină a personalului (și a clienți- lor) pentru a servi și miei gustări, chiftele, produse din pește, mințituri etc. In rest, curat, plăcut. O terasă bine amenajată, cu umbreluțe și fețe de masă curate, Ia restaurantul „Căprioara". Vitrina, amenajată în grădină, oferă diverse produse culinare Un necaz — la insistențele șefului de unitate, chiar și la sesizările noastre, meseriașii de la 1PRUC au rămas... reci,

serpentina frigorifică de la instalația de bere mai mult încălzește decît răcește. O fi bine ?La Petroșani, terasele de la restaurantele „Bulevard" „Brădet" și „Parîngul" pot fi date ca exemple. N-am înțeles do ce la restauran

tul „Jiul" terasa funcționează doar eînd și eînd... La unitatea de cafea din cartierul Petroșani-Nord, mesele tip expres, amenajate la sugestia noastră, s-au cam împuținat, dar mai ales s-au deteriorat, nu mai au colțuri și arată rău... In nota obișnuită, a- dică bine, se prezintă deși veșnic aglomerată, terasa de la cantina-restaurant. Cu atîțea spații comerciale Ia parterul noilor blocuri, I.C.S.A. și A.P. Pe-

de vară ?(roșani ar trebui să se orienteze pentru înființa-- rea mai multor unități de preparare și vînzare a ceaiului și cafelei, a răcoritoarelor de tot felul.Tot în cadrul I.C.S.A. și A.P. Petroșani, funcționează și grădina de vară din comuna Aninoasa. Și aici lucrurile stau bine. în general. Fețe de masă curate, mese și scaune suficiente. Datorită categoriei unității, servirea nu se face prin ospătari. Mai dificil este cu debarasarea, pentru care, la data vizitei noastre (și după cum am aflat, cam tot timpul) a fost „încadrat" un om care de fapt nu e încadrat la I.C.S.A. și A.P. Poartă halat și strînge halbele de pe tnese. Cine-1 plătește pe „ajutorul" ospătarilor de la Aninoasa ?Așadar, în plină vară, constatări pozitive prin grădinile de vară. Aspectele negative sesizate umbresc însă realizările bune obținute. De aceea, credem că se pot remedia. Cît mai e vară 1

j PE!

ț de sarcinile la zi,
I ..........

(VrmarF din pag. D
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ORAȘ AL ÎNNOIRILOR
u-

De
an,

mărul 42 și urmează nitatea numărul 29. la începutul acestui valoarea produselor vîn- dute populației se ridică la peste 150 milioane lei, aceasta fiind o dovadă a nivelului de trai mereu crescînd al oamenilor muncii. In
și miei, depășirile, față ’ . ; . zi, sînt semnificative. Lucrătorii consiliului popular ționează neabătut tru aplicarea cu multă fermitate a lor țării privind respectarea contractelor. în- centrul preocupărilor noas- chciate.In plan social, un domeniu important este cel al aprovizionării populației și desfacerii de mărfuri. In acest an, s-a

ac- pen- mai legi- tre se află Și diversi- fiecarea sarviciilor pentru populație, precum și dezvoltarea industriei mici, dat fiind faptul că dispunem de largi pOsibili- • mai bună a resurselor locale. De asemenea, insistăm pe îmbunătățirea condițiilor de locuit, pe întreținerea în bune condiții a spațiului locativ. '
dat în folosință un nou' tați de valorificare magazin alimentar. cel K’”'a " mai mare din Valea Jiului, însumînd 1000 metri pătrați de spații comerciale. S-a modernizat u- nitatea alimentară nu-

Acum, în preajma marii sărbători de la 2.3 August, eînd aniversăm 42 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- tă, locuitorii I’etrilei, toți oamenii muncii din orașul de pe Jiul de Est sînt plenar angajați și nu vor precupeți nici Un efort pentru realizarea mărețelor obiective prefigurate de Congresul ăl XIII-lea al partidului, a indicațiilor și . sarcinilor trasate de tovarășul 
răs-

trasate <Nicolae Ceaușescu, punzînd prin fapte minunatelor condiții de muncă și viață de care se bucură cetățenii orașului nostru.
de

I

Bujor MIRCESCU

(Urmare din pag O

totul pentru
(Urmare din pag I)

euvîn- rămîne- princi- aeti vi
că Iadame-

centrul stoma- PetrtSșani, ca-.

a depăși dificultățile44

narea generală s-a subliniat, pe bună dreptate că printre cauzele nerealizării indicatorilor fizic și valoric , ai planului se află neasigurarea din timp a documentațiilor tehnieo- economice, întîrzierile în eliberarea amplasamentelor, în livrarea prefabricatelor și a altor materiale, nereSpectarea graficelor fizice la nivelul bri- ăzilor, lipsa de corelare activității instalatorilor ll cea a constructorilor.Nu s-au respectat termenele de predare a, unor o- biective rcplanîfîcate. cum sînt magazinele din Aninoasa și laboratorul ____ ...ție publică, hala agroali- .mentară și tolOgîc din nalizările pluviale și pentru apa menajeră, rezervoarele pentru . apă potabilă din Livezehi și Lu- peni, cantina 1 U M. Petroșani.Referindu-se în tul lor la cauzele rilor în urmă la palii indicatori ai

calitate, eficiențătății economice, pârtiei- punții la dezbateri, Ilie Gaja, Valentin Ch'ira, Gheorghe Radeș, Constantin Hada, loan Sîngeorzan, Florea Pătru, Nicolae Bîzu, Ion Ciochină, Petru Pana- ite și Gheorghe Alexandru au formulat numeroase propuneri vizînd mai buna organizare a activității, îmbunătățirea aprovizionării punctelor de lucru cu materiale, utilaje grele, de transport și de mică varea mecanizare, promo- unor tehnologii moderne pentru sporirea productivității muncii, asigurarea unor condiții mai bune de muncă și de viață pentru, constructori în spî- tractul colectiv. A fost, subliniată necesitatea reducerii stocurilor suprânor- mative, care în prezent
generale. ... Uricani, ritul prevederilor din con- de alimenta- tractul colectiv. A fost su-

imobilizează materiale eu o valoare totală de peste 11 milioane lei.Pe baza numeroaselor propuneri formulate în cadrul dezbaterilor, adunarea generală a elaborat și a aprobat un amplu program de măsuri politico organizatorice și tehnico- economice prin înfăptuirea căruia șe prevede asigurarea condițiilor de realizare a sarcinilor de plan.Adunarea generală a a- probăt fruntașii în întrecerea socialistă, a ales delegații la conferința , țeariă a Oamenilor muncii, eXprimînd prin treaga ei desfășurare rîrea unanimă a construc- torilor de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce le revin.; în condiții de e- fieientă economică sporită. - ' ’

jude.în- hotă-

ne vom„Din septembrie, 
realiza sarcinile zilnice de plan“

(Urmare din pag. I)

pun eforturi mari, saremi- îe de plan nu se realîzea- 'Zâ,
— Lipsa de efective, are 

influență și asupra 
lății, ciclurilor de 
ție pe schimburi ?— Evident, așa

ritmici- 
produc-se explică apariția unor surpări, care au dus la stagnări de producție în abataje. Depunem mari eforturi pentru a asigura asistența tehnică la toate locurile de muncă, pe schimburi.

— Ce se întreprinde 
pentru completarea efec
tivelor, la nivelul condu
cerii întreprinderii ?— Avem organizate cursuri în meseriile de bază. Dar numărul celor care absolvă cursurile es
te cu mult măi mic decît necesarul reclamat, de activitatea de producție.

Dar nou-îucadrații în 
muncă, îndeosebi tinerii, 
cum sînt primiți ?— De la începutul anului, pînă" în prezent, au fost încadrați . în muncă la I.M. Bărbăteni 286 de dăihfehi. Au plecat, însă, 281, din care 198 au contractul de muncă desfăcut, din’ cauza absențelor nemotivate. - , ' -i

— Fluctuația personalu
lui e mare. Care sînt 
principalele motive pen
tru care nou-încadrații pă
răsesc întreprinderea ?— In primul cUințele. Avem înregistrate 184 pentru locuințe, lea rînd,. mulți comodează la munca din subteran. Iar numărul absențelor nemotivate se menține Ia o medie de 30, zilnic, ceea ce înseamnă noi pierderi de producție.

Asța demonstrează nivelul consiliului nilor muncii,, organizației de sindicat și a <otnitelului U.T.C trebuie să se facă mai mult pentru întărirea disciplinei și stabilizarea forței de muncă în întreprindere.
— Ce perspective 

pentru îndeplinirea 
nului în următoarea 
noadă de timp ?.— Rămînerea în .

— Da. Și tocmai de aceea,' î.sO: de depentru a dispune de mai mare „capacitate manevră" An cazurile neconfirmări de zăcămînt, lucrări de ■ des- orizontUIUi 580,
sînt 

pla- 
pe-urmă față de plan la producția de cărbune din acest 

an se explică și prin ne- confîrmarea . zăcămintelor de pe stratul 15, unde amrînd, lotri prezentde cereri făcut inutil lucrări de pregătiri. In prezent ne concentrăm eforturile pe lucrările de deschideri.
— Din cite am consta

tat, în ultimii ani la 
I.M, Bărbăteni sînt restan
țe de peste 10 000 ml la 
lucrările de deschideri.

-am ata at c hider • a unde vom intercepta și alte straturi re, probcbil, exploatării
— Comparativ cu ace

eași perioadă din anul tre
cut, colectivul I.M. Bărbă
teni a extras cu 30 000 to
ne mai mult cărbune. Ia
tă un fapt care demon
strează posibilitățile co
lectivului de a depăși di
ficultățile din prezent...— Considerăm că prin- tr-o mai bună mobilizate, sub conducerea organizației de partid, colectivul nostru poate să asigure în continuare o creștere a producției de cărbune. Vom face totul ce depinde de noi pentru a realiza acest deziderat și sînt convins că vom putea învinge aceste dificultăți.

de cărbune, case vor preta mecanizate.

de 910 tone, nu se prestează toate posturile în abataje, de unde și prodUctivi- tățile scăzute din stratul 5. Sectorul III nu creează probleme, are un plus'de 440 tone de cărbune pe luna în curs. Urinează iarăși sectoare cu minus: IV, cu 300 tone, V cu minus 650 tone, tot datorită ne realizării productivităților planificate, așa cum e cazul brigăzilor Marin Petrache, Zaharia Parasca, din stratul 3, sau al celor conduse de Mihai Neștean, Virgil Stan și Aurel Bereț. Am a- juns și la sectorul VI. A- cesta a tras cel mai mult mina înapoi. Nu s-au realizat productivitățile în abatajele cameră și FSM, ,, din I stratul 3, blocul IV.Mai e sectorul VII, cu minus 668 tone, Șapțele trebuia să fie cu plahul la zi, dar apări care l-au coborât sub plan.
— Dar

avut două sur-

■ I I I I I
ȘCOLARA. In perioada 29—31 august se va organiza un nou concurs de admitere în clasa a Xl-a de liceu (treapta a Il-a), cursuri de zi și serale, pentru Jocurile rămase neocupate în liceele municipiului. Înscrierea candi-

I daților va începe de mîi- 
I ne și pînă în 28 august. 
1 ACȚIUNI TINEREȘTI. 
I In cinstea marii sărbători

de la 23 August, utecișfii de la mina Uricani și-au îndeplinit și depășit cu 10 000 lei sarcinile anuale la economii finanțate și nefin an țațe. De asemenea, și-au îndeplinit sarcinile și tinerii din organizațiile U.T.C. de la I.M. Valea de A razi, I.M I.C.S.A. — (M.B.)

colului silvic Petrila au fost colectate însemnate cantități de fructe de pădure destinate exportului. Numai la punctul de achiziții Șic via au fost ,co- altele, 9000 3000 kg de
vea posibilități sporite de aprovizionare cu produsele toamnei.

Paroșeni și A.P. Petroșani.
DE PĂDURE.

Iertate, printre . kg de afine și zmeură. ' (V.S.) se va des-
FRUCTEIn perioada care a trecut din luna august, la centre-

IN CU RIN Dchide în cartierul Petro- șani-Nord o nouă ^și modernă unitate comercială de legume și fructe. Odată 1 magazin, populația din zonă va a-le de recoltare a fructelor cu ®cest uou de pădure de pe raza O- 1 , '

' curs, vor crea așa mari greutăți.
— Prezentîndu-ue si

tuația din sectoare, aproa 
pe la fiecare ați spus „nu 
prestează posturile în aba
taje, nu realizează produc- 
tivitățilo planificate". Asta 
înseamnă ori personal in
suficient, ori indisciplină. 
Sau, chiar, amindouă,,.— . Așa este. Pe lîngă faptul că am lucrat cu o medie zilnică Re 50 de posturi mai puțin, ne-am confruntat și eu probleme de indisciplină, adică absențe nemotivate. Problema problemelor este aceasta — a disciplinei.

— Nu vă mai întreb des
pre modul în care veți în
cheia luna a opta. Ches
tiunea e limpede, cu toa
te că un sector sau două 
își vor recupera, pînă la 
I septembrie, minusul a- 
cumulat. Ce veți întreprin
de după aceea ?— La sectoarele IV și V vom pol i - cile un abataj, jar

se -. . . fiîncheiat cu rambleal, ceea ce ne face să afirmăm că, din septembrie, ne vom realiza sarcinile zilnice de plan Paralei cu aceasta, accentul marc îl vom pune pe întărirea disciplinei.

la II intră,un FSM,___ _ ,_______ T____ „_i- sectorul I sperăm să 
na s-a angajat să-și reali- redreseze, după ce vaatunci eînd mi

zeze preliminarul pe au
gust, nu ați ținut seama 
de problemele pe care le 
aveți ?

— Cile va dintre ele 
le-am avut în vedere, dar 
nu am crezut că, pe par-din Uricani a luat o ini- la ștrandul din Paroșeni. țiativă care se bucură de succes: în fiecare duminică organizează o expoziție de preparate de- cofetărie și patiserie cu vînzare stradală. Numai în lunile iulie și august inițiativa a dat roade, vînzările peste plan fiind de circa 100 000

EXTINDERE. O veste bună pentru amatorii de drumeții montane: cabana Pasul Vîlcan și-a mărit capacitatea de cazare cu 20 de locuri. A fost dublată, totodată, și sala de mese a cabanei. In prezent capacitatea de cazare a ca- jej (AIT.) banei este de 60 de locuri.<V-S> ESTIVALA. Peste 250.INIȚIATIVA. Colectivul de persoane și-au petrecut unității nr. 135 „cofetărie" frumoasa zi de duminică

Cei care doresc să se bu- I cure eîteva ore de soare } și apă poziție lei. Tn deschis și un bufet bine aprovizionat cu dulciuri și băuturi răcoritoare.
Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

mai au aici la dis- șj un teren de vo- permanență este

tII
¥0
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SEMNAL DE ALARMĂ !Partida relansate ma scenă mânesc, a pus în valoare, din păcate, pe lîngă semieșecul din teren propriu, un adevăr de necontestat — exigențele jocului sînt sporite față de eșalonul secund, implică, în primul rind, un arsenal tactic superior, dar și dăruire e- xemplară din partea tuturor jucătorilor aliniați în teren. Formația din Bacău nu constituia, mai ales prin precedentele create, o „necunoscută" pentru jucătorii din Petroșani, tocmai de aceea a surprins orientarea tactică greșită, de aglomerare a fazelor în centrul liniei de atac, practic extremele Jiului n-au contat decât arareori. Greșeala n-a fost sesizată Vancea față de șase, operă a fundașilor Neagu (5.3, 59), V. Popa (54, 67), Florescu (58, 62). Blocul defensiv al oaspeților, supraaglomerat, a rezistat fiindcă Szekely (și alături de el Găman), nu s-a „văzut" decât în min. 60, cînd a . trimis balonul cu capul spre vinciul stâng, dar Arvinte a cules aplauze prin robinsonada lui inspirată. Golul, care a rupt efemer echilibrul, s-a datorat (din nou motiv de meditație I) unei faze fixe — din lovitură liberă de la 22 m, Mulțescu (75) a trimis balonul imparabil : 1—0. Gazdele n-au reușit să-și păstreze avantajul minim, pentru că, în terenul neutru, n-au contat decât prin Mul-

de duminică, de a Jiului in pri- a fotbalului ro tuoase ale lui B. Popescu (50, 78, 85) au creat adevărate „bulevarde" pe a- ripa dreaptă a moldovenilor, unde au rulat cu nonștilanță Penoff și Fulga, care au furnizat lui Solomon baloane utile. Ineficienta atacanților Jiului a trezit ambiția fundașilor, simptomatic este raportul șuturilor, spre, poarta băcăuană în repriza secundă — unul executat de
la* »«»••»

Fotbal, divizia A:
Jiul — S.C. Bacău 

1-1 (0-0)
«■■•■•■I M-M «deeît tîrziu de mijlocași, încercarea de a-f lansa pe Henzel, introdus în teren în locul lui Băluță n-a a- vut sorți de izblndă.Primele minute au rele- superioritatea gazdelor, totuși sterilă, fiindcă faza de finalizare a suferit — au șutat imprecis sau în zid Băluță (3) și Mulțescu (13). Risipa de energie și eforturile de constructor ale lui Mulțescu au fost irosite de coechipierii din linia de atac, care nu i-au înțeles intențiile, au ratat starturile sau au preferat un dribling în plus. Edificatoare în acest sens este faza din min. 15 ■— beneficiar al uneWpase excelente, furnizată de Mulțescu, Vancea a ridicat balonul peste Arvinte. e- xecuție tehnică de rafinament, dar slabă, întrucît portarul băcăuan a reușit să intre în posesia balonului. Cum pasele mijlocașilor n-au fost întotdeauna precise, incursiunile Jiului s-au dovedit nu o dată adevărate lovituri de bumerang pentru propriul sistem defensiv, fiindcă măi,.: ales Costel Solomon s-a dovedit un „puncher" periculos (8, 16, 20, 30), Toma a fost însă la post, ultima oară intervenind salu- ar cu p ; c i o r u 1. Balanța ocaziilor . a înclinat în prima repriză în favoarea gazdelor, ce. folos însă, Lăsconi (32) și B. Popescu (34) au țintit, imprecis, jocul static convenind de minune fundașilor centrali Borcea și Artenie.După pauză, suporterii, prezenți în număr mare în tribune, n-au asistat la limpezirea fazelor, dimpotrivă intervențiile dcfec-

vat

defcc-

țescu. In plus, accidentarea lui Florescu și gafele lui B. Popescu au desin- cronizat compartimentul defensiv, contraatacurile lui Visereahu (55, '80), Penoff (74) și Solomon (85, 88) au surprins „țintuiți" fundașii Jiului. In min. 85, o astfel de fază, .după cursa lui Fulga, a readus egalitatea, C. Solomon „execu- țîndu-i“ Pe Toma. Cu suflul pierdut, — deci se manifestă carențe și în pregătirea fizică — „unspre- zecele" din Petroșani â- . bia măf rezistă incursiuni-In consecință, semieșecul din prima etapă demonstrează, pe lîngă carențele de ordin volitiv și fizic, o angajare tactică deficitară. întrucât compartimentul , strategic, linia de mijloc, nu și-a îndeplinit sarcinile încredințate. De fapt, au evoluat la nivelul primei divizii doar Mulțescu, FlOreseu, Neagu, V. Popa și Toma, sub așteptări — Vancea, Găman și Szekely. In fine. Jiul n-a acționat prin combinații în viteză, tochiai atuul succesului în campania promovare.Așadar, acest semieșec trebuie să constituie un serios semnal de alarmă I. JIUL: Toma — V. Popa, Ncagu, Florescu, B. Popescu — Szekely, Mulțescu, Găman —- Băluță (Henzel), Vancea, Lăsconi.

• Aflate pe ultima turnantă, preg de divizionarelor B și C de fotbal din Valea Jiulbi urmăresc, în principal, omogenizarea formațiilor de bază, punerea la punct a ultimelor detalii ale partiturilor tactice, care vor fi „interpre- ț țațe." în noul sezon. In săptămâna trecută, divizionara din eșalonul secund A.S. Paroseni — Vulcan a desfășurat, în acest sens, antrenamente „în familie", jocurile-.școală au stat și în atenția combinatei din divizia C Minerul-Știința Vulcan. In această săptă- mînă ambele combatante vor susține partide-test de verificare a acumulărilor tehnieo-tactice și fizice.• In campania de re- promovare în divizia secundă, Minerul Lupeni se pregătește pentru un start lansat. In acest scop, antrenorul Romulus Remus Leca urmărește, în mod special, modul t:unr s-a realizat „grefa" de tinerețe, după cum se știe, patru juniori de la Jiul și alții din propria pepinieră au fost cuprinși în lotul divizionarei C din Lupeni. Ultimul meci de, verificare, la Victoria Călan, confirmă investiția de încredere, victoria fiind obținută de mineri la scorul de 3—1 (1—0). S-a remarcat un progres vizibil în organizarea jocului, o bunăsudură. pe compartimente, și însușirea contraatacului. Minerii au deschis scorul în min. 15, cînd P. Popa a reluat

violent în plasă deschiderea „înapoi" a lui Col- ceag. După pauză, oaspeții au avut numeroase alte ocazii, mărirea handicapului s-a produs în min. 64 — centrarea lui Mi- țrea a fost prelungită de antrenorul Leca (și ei molipsit de moda an'renori- lor-jucători), pînă la Pos- tclnicu, care a șutat, de la 14 m, fără speranțe pentru ultimul apărător ’ advers: 2—0. Gazdele au redus din handicap (70), printr-o lovitură de pedeapsă acordată gratuit de arbitri și transformată de Rizescu. Scorul final avea săs fie pecetluit de Țereche, cel care a bene- ficiat dintreDin toare tre Popa "(redivivUs țj, ., Poc- șan, Voicu, Nechimiș și
de buna conlucrare Leca și Voicu. formația învingă-- s-au remarcat: Pe

Oaidă. Formația aliniată de Minerul: Grigore — Un- gureanu, Leordtmn, Pocșan, Oaidă, — Postelnicu, Voicu, P. Popa — Nechimiș, Mițrea, Colccag (au mai ■? evoluat: Leca, Vaidasigan, Țereche, M. Adrian).Divizionara C din Lupeni are în programul a- cestei săptămâni o întâlnire cu Gloria Pandurii Tg. Jiu, formație nou promo- : vată în eșalonul secund, întâlnire pe care o va susține în deplasare, menită să pună la punct ultimele preparative în vederea partidei oficiale de duminică „Cupa 1986- 'tul CUgir și a primelor e- voluții, tot pe gazon străin, în seria a VIIRa a diviziei C. • ■
după-amiază, din României", ediția 1987. la . Metalurgis-

Sever NOIAN

„Cupa E liberârii“

TATARAl.

Lipsa de precizie și de concentrare a atacanților — una dintre cauzele care 
au dus la semieșecul Jiului in etapa inaugurală a primei divizii.

Foto:

Existența celor opt e- chipe de nivel județean completează într-un toi: u- nitar sfera activității: fotbalistice din Valea Jiului; țiriînd cont de faptul : că la acest nivel își deSfăsoa-' fă activitatea, comjietițio- năiă un număr de peste- 140 fotbaliști juniori, în marea lor majoritate sportivi «Ic perspectivă, formați - la centrul de copii și juniori Jiul. Pentru a venii a- CMEFS. în cu Consiliul al sindicatelor cinstea zilei de „Cupa Eliberării", care se desfășoară în perioada 14—23 august, între echipele Parîngul Lonea, Utilajul Petroșani, Speranța I.A.C.C.V.J., Tricotajul Petroșani, Preparatorul Petrila,' C.F.R. < Petroșani, Minerul Uricani și Minerul Aninoasa.Joi, 14 augușt, startul în prima acestei competiții, zonul din Lonea, de la. ora 18 (oră putare a tuturor lor din

in sprijinul pregătirii cestor. echipe, CLXT— colaborare municipal a inițiat în23 August,care

DIVIZIA ATEHNICE: F.C. Argeș — Steaua _ _______ i — Petrolul Ploiești 1—0, Oțelul Galați — Victoria București 2—0, Flacăra Morenî — Glnnna Rm. Vîlcea 2—1. Sportul studențesc — „U" Cluj-Napoca 3—0, Jiul Petroșani — S.C. Bacău 1—1, Rapid — F.C. Olt 1—0, F.C.M. Brașov — Dinamo București 0—-1; Gloria Buzău — Universitatea Craiova 2—0.
REZULTATEBucurești 0—1, Corvinul Hunedoara

10—11
naiul

diul Pe-
Olt -

CLAS A MEN TUL1. Sportul studențesc1 1 1 0 0 3—0 22— 3. Gloria Buzău 1 1 0 0 2—0 2Oțelul Galați 1 0 0 2—0 2. 4. Flacăra Moreni 1 .1 .0 0 2—1 25—, 8. Corvinul Hunedoara -.î' 1 0 0 1—0 2Dinamo Bucureșl i -T* 0 0 1—0 2Rapid București ■LI- 1 0 0 1—0 2Steaua București i 1 0 0 1—0 29—10. Jiul Petroșani î e 1 0 1—1 1S.C. Bacău ■■■■ i‘.-- 0 0 1—1 111. Chimia Rm. Vîlcea 1 0 0 1 1—2 012—15. F.C. Argeș i 0 0 1 0—1 0F.C.M. Brasov 1 6 1 0—1 0F.C. Olt ■șp; 0 0 4‘ 0—1 0Petrolul Ploiești 1 .h; 0 1 0—1 o11(5—17. Universitatea Craiova > 1 0 0 1 0—2 0Victoria București 1 0. 0 1 0—2 018 „U’i Cluj-Napoca 1 0 ■a-ș 1 0—3 f):ETAPA VIITOARE: Dinamo ■ Ă-.; G țoii a Buzău,S.C. Bacău — Rapid, „U“ Cluj-Napoca — troșani, „U“ Craiova — F.C. Argeș, F.C.F.C.M. Brașov, Chimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc, Victoria București — Flacăra Moreni, Petrolul Ploiești — Oțelul Galați, Stpaua — Corvinul.

S e lecțieConfirniînd. zicala „vara sanie...". Clubul tiv școlar Petroșani nizează, începând de 1 septembrie și 18—19), concurs de

participa în seria a II-a a campionatului județean. Au învins cei de Ia Speranța I.A.C.C.V J., mai ambițioși și mai bine pregătiți fizic, eu scorul de 3—1.Revelația. . ediției trecute a campionatului județean, Preparatorul Petrila, ocupanta locului 3 în campionatul trecut, astăzi sub conducerea fostului jucător Iosif Horvath, a trecut de o echipă aflată în reconstrucție, dai, nu lipsită de ambiții, C.F.R. . Petroșani, cu scorul de 4—1.Derbiul acestei etape l-a constituit meciul de la U- ricani. dintre Minerul (locul 4 în campionatul trecut) și Minerul Aninoasa, care se anunță, și în anul acesta, o candidată serioasă la cîșțigarea titlului județean. In ciuda stării necorespunzătoare a terenului de la Casa dc copii, meciul s-a ridicat la înălțimea așteptată.? Mai omogeni și mai bine pregătiți, fotbaliștii ,de la Minerul Uricani și-âu adjudecat victoria cu scorul de 2—1. Astfel. în etapa a II-a (semifinale) se confruntă c- chipele Parîngul Lonea —• pe și Pre-

s-a dat etapă a Pe ga- îneepiîid de dis- partide-această competiție) s-a întâlnit echipa minerilor din localitate, „Pa- rîngul", pregătită de instructorul sportiv David, echipă care în campionatul trecut a locul 6 în clasament, tânăra formație struetorilor de utilaj minier din cadrul I.U.M.P. antrenată de prof. Gheorghe Ifim ie și C. Brîndușeseu, ocupanta poziției a 8-ă în campionatul trecut. Rezultatul a dat eîștig de cauză echipei Parîngul Lonea cu scorul de 3—0."' Pe terenul C-Kll.” troșani s-au întâlnit două echipe nou înființate, Speranța I.A.C.C.V. J. și Tricotajul care odată cu începerea noului sezon vor

lonuțocupatcu a eon-
Speranța I.A.C.C.V.J., terenul Parângul părătorul Petrila — Minerul Uricani pe terenul Preparatorul Petrila.Etapa .fjnalâ se va desfășura pe terenul Parîngul Lonea in data de 23 August, ora 11. .

Prof. Ionel GREC Ucu pentru clasa de schi al-spor- pin. Candidații. șoimii pa-^ triei dirtî grupă măre a grădinițelor și clasa 1 din școlile generale ale inu- nicipiului, se pot prezenta, zilnic, la sediul C.S.Ș.P.
TELEX • TELEXorga- data (orele tradițio- selecție

cu Pe-

Cîteva neatenții șiLa Sibiu echipa studenților a evoluat bine, medul, în ciuda scorului, fiind echilibrat. Au fost însă suficiente cîteva nea-
o înfrîngereC.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA PETROȘANI 18—7 (4—0). „Pentru noi — ne-a declarat ing. Constantin Bu- dică, antrenorul Științei Petroșani — această partidă s-a dorit a fi un meci — test pentru întâlnirea de duminica viitoare, de la București, cu Sportul studențesc. Intr-un fel ara reușit, . dar accidentările tenții. sau ezitări și parte- sau probleme colaterale ne-au împiedicat să aliniem cel mai bun 15. Au absentat Bezărău, Sandu Aure) și Larie. Sușinschi și Glau- diu Gheorghe au evoluat încă nerefăcuți, după accidentări i»ai vechi"

RUGBY

nori. de joc din Sibiu,s-au distrat.: Pentru teamul studenților mineri au înscris Catană — eseu și Sava din lovitură de pedeapsă.ȘTIINȚA PETROȘANII aliniat următoarea echipă: Petre Dobre, Ortelecan,

I sirzi Ic o, Drumea,. Constantin (Sușinschi) Claudiu Gheorghe, Palamai iu. Duma, Bonea, Sava, Chiriac, Medragonâu, Catană, .Năs- tase, Mureșan;Duminică, la București, Știința va susține un meci greu, în campionat, împotriva echipei colegilor, bucureșteni. Un meci, . pe care,- printr-0 mobilizare deplină .în joc și mai-ales printr-o evoluție atentă în apărare. Știința Petroșani îl poate ciștiga.
II. DOBROGEANU

Competiția internațională feminină de handbal des-, fășurată la Tg. Mureș s-a încheiat cu victoria echipei locale Mureșul Imatex — 10 puncte, urmată în clasamentul final de formațiile Chimistul Rm. Vâlcea' — 8 puncte, PIK „HJ“ ADA (Iugoslavia) •— 6puncte. .In ultima zi a turneului, handbalistele din Tg. Mures au întrecut cu scorul de; 38—25 (21—12) e- chipa PIK ..MJ" ADA.
☆LONDRA 18 (Agerpres). Campionatele mondiale de canotaj academic au început la Nottingham (Anglia) cu întrecerile din seriile eliminatorii. .In concursul feminin, e- chipajele României în probele de dublu vîsle, dublu rame, 4 plus 1 rame și 4 vîsle au terminat învingătoare în obțînînd calificarea pentru finalele programate simbă- tă. seriile respective
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Amplă evocare privind
„Contribuția României la înfrângerea

Germaniei hitleriste44probabil, în istorie ca „u- nul dintre evenimentele decisive pentru cursul războiului". La 24 august, Radio Londra aprecia, la. .rîndul său: „România a făcut un act de mare curaj, și acest act va grăbi sfir- șitul războiului. Situația _____ T......... ................................ Germaniei în Balcani este cistă și antiimperialistă de în pragul unei teribile cala 23 August 1944, subli- r “niază: „Prin acest act,coaliția națională antifascistă — al cărei nucleu catalizator .a fost Partidul Comunist Român — a -răsturnat regimul dictaturii militare, i-a arestat pe conducătorii acesteia și a constituit un guvern de u- nitate națională. In aceeași zi, ca un singur om, arma-. ta română a întors armele împotriva Germaniei naziste și România s-a alăturat coaliției antihitleriste"..„In decurs de numai opt zile — de la 23 la 31 august —, capitala țării și întinse zone din Moldova,■ Dobrogea și Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania de sud — două treimi din teritoriul național — au fost eliberate de forțele române, care au provocat Wehrmachtului pier- tei înfrîngeri germane■ deri grele: efective echivalînd cu 6 divizii de război scoase din luptă, pes-1. te 56 000 prizonieri și o cantitate considerabilă de arme și tehnică de luptă capturate", scrie publicația franceză.Relevînd, apoi, semnificațiile istoricului act de Ia 23 August 1944, „La Revue Parlementaire" citează opinia cotidianului a- merican „New York Times", care, în numărul său din 25 august 1944, afirma că retragerea României din războiul hîtlerist va intra,

Intr-un amplu articol, intitulat „ContribuțiaRomâniei la înfrîrigerea Germaniei hitleriste", pu- . blicația franceză „La Revue Parlementaire", evo- cînd condițiile în care a a- vut loc, în țara noastră, revoluția de eliberare so- . cială și națională, antifas- tastrofe". La 28 august 1944 ziarul sovietic „Pravda" nota: „Importanța retragerii României din Axă depășește cadrul României", întrucît ea va antrena „Căderea sistemului german de . apărare din Balcani".Referindu-se apoi la faptul ' că acțiunea României a deschis pe principalul front răsăritean. — pe o porțiune de circa 700 km — „breșa .cea mai largă făcută vreodată într-un dispozitiv militar în răz-, boiul modern", cum afirma istoricul britanic B.P.. Liddell-Hart, este citată, si aprecierea generalului H. Kissel, care, în cartea sa „Die Katastrophe in Rumanien, 1944", apărută în 1964, a conchis că „amploarea și consecințele militare și politice ale aces- ....................  ■ nu au fost mai puțin grave decît cele ale bătăliei de la Stalingrad".Publicația franceză arată că, după ce a eliberat întregul teritoriu național, „armata română a adus o contribuție substanțială la eliberarea Ungariei, a Cehoslovaciei și a unei părți din Austria. Alături de armatele sovietice, ea a avut de înfruntat un i- namic tenace, experimentat, bine echipat. în cele 263 de zile dc participare la războiul antihitlerist (august 1944 — mai 1945), România a avut pe front

puternice efective, totali* ,®înd 538 536 oameni. Armata română5 a parcurs luptînd aproximativ 1700 km de la Marea Neagră pînă în Boemia, a trecut 20 de masive muntoase, ă forțat 12 mari cursuri de apă și a eliberat 8 717 localități, dintre care 138 orașe importante. Ea a provocat inamicului pierderi considerabile: aproximativ 136 000 morți și prizonieri, echivalând cu efectivele a 14 divizii ale Wehrmachtulul. Aceste lupte au costat armata română circa 170 000 oameni (morți, ră- .. tiiți și dispăruți), adică peste 30 la sută din efectivele angajate pe front".La eforturile militare — se arată în articol — s-au adăugat eforturile economice, la fel de substanțiale pentru o țară epuizată după 5 ani de dominație a Germaniei naziste și de război. Contribuția economică a României la înfrîngereă nazismului s-a ridicat la suma enormă de 1,12 miliarde dolari (la cursul anului■ 1938);4X;'/".X -'X . 'In încheiere, revista citează aprecierea contribuției României Ia înfrângerea Germaniei hitleriste — prin .forțele materiale și umane; angajate în luptă —, a deputatului laburist britanic Ivor Thomas, Care declara, în ianuarie 1945, în fața Camerei Comunelor: „România este a patra țară ca efective pe frontul antihitlerist, ceea ce îi dă ■ dreptul să primească statutul de cobeli- gerant la Conferința pace

INTR-UN DOCUMENT dat publicității la Port-au- Prince,- o serie de organizații haitiene — intre care sindicate, asociații și organizații ale fc^neilor și țăranilor — relevă că situația generală a poporului nu s-a ameliorat după venirea la putere a forțelor armatei la 7 februarie ac. Documentul subliniază că autoritățile actuale din Haiti, nu au luat măsurile necesare pentru a împiedica actele reprobabile și abuzurile comise de-structurile de- represiune ale forțelor armate.
AUSTRALIA a anunțat că se retrage dintr-un exercițiu militar comun cu S.U.A. planificat să se desfășoare între 5 și 20 septembrie în Filipine, cu numele codificat „Cape Thunder*1. Ministrul australian de externe, Kim Beazley, a spus că participarea țării sale la manevrele de lunanată în favoarea citiu ce va avea 1987. viitoare a fost amî- unui exer- loc în maiINDIANIN STATUL Andhra Pradesh au continuat operațiunile de salvare a peste 100 000 de oameni izolați de ape în urma inundațiilor provocate de apele, fluviului Godavari. 93 persoane și-au pierdut viața și alte aproximativ 3 milioane au fost e- vacuate din cauza inundațiilor provocate de ploile masonice în acest stat. I- nundațiile actuale, care survin după doi ani de secetă în Andhra Pradesh, au antrenat mari pagube căi fostunele care

materiale. Șosele și feroviare întregi au măturate de ape. In locuri sț/atul de apă

Agendă energeticăcimpiei Chinei de nord.Energia termică a adin- curilor va fi folosită în special pentru încălzirea serelor, producerea de <- lectricitate, ca și în unele procese de producție din industriile ușoară și alimentară.După cum a'ral.i agenția China Nouă, cîmpia, de 200 000 kmp, situată în provinciile Beijing, Tianjin și Hebei, dispune de surse accesibile de apă termală echivalente cu 47 miliar^ de tone cărbune standard, studiu realizatde oamenii de știință . ai Institutului dc geologie- al .'.1 de științe a

MOSCOVA 18 (Agerpreș). A intrat în funcțiune prima stație electrică sovietică ce funcționează pe bază dc energie solară, relatează agenția TASS. Ea este construită unde numărul sorite este deCentrala va final de 1 600 dispuse în 20 concentrice. 1:: computer dirijează oglinzile în așa • fel îneît ele focalizează lumina . soarelui asupra generatorului de abur, situat la altitudinea de 89 de metri. .La rîndul său, aburul pune în mișcare generatorul de. curent electric.Suprafața totală a oglinzilor va fi de 40 000 de metri pătrâți. Deocamdată au fost instalate doar 50 la sută din ele.
☆BUDAPESTA 18 (Ager- pres). Utilizarea Uhor surse netradiționale de energie se înscrie ca o preocupare permanentă a oamenilor de știință și specialiștilor din R.P. Ungară. Un interes particular este a- cordat folosirii energiei e- oliene. După părerea specialiștilor, pe teritoriul R.P. Ungare există multe regiuni unde forța vîntu- lui poate fi folosită ca sursă permanentă de energie ieftină necesară economiei. A fost experimentată o serie de motoare eoliene pentru producerea de energie electrică în unele zone rurale, Unde instalarea de rețele de înaltă tensiune este foarte costisitoare. Utilizarea motoarelor electrice acționate de vînt permite reducerea de aproape două oii a cheltuielilor.

în Crimeea, orelor în- 2320 pe ah. dispune în de oglinzi de cercuri
indică un

t’rBEIJING 18 (Agerpreș). In R.P. Chineză se prevede o extindere a utilizării posibilităților oferite de bogatele resurse geoter- ntale identificate în zona

Academiei R.P. Chineze.
☆ .BRUXELLES 18 (Ager- pres). Țările Comunității Economice vest-Europenc își pun tot mai mult problema folosirii, în prezent, dar și în perspectivă, a surselor noi și recuperabile de energie — se arată într-un raport al Comisiei Pieței comune, dat publicității la Bruxelles. Din 1978 și pînă în 1985, s-au realizat 126 de proiecte vizînd folosirea, în domeniul energetic, a masei vegetale, precum și a deșeurilor organice, pentru producția și utilizarea biogazului, fie pe cale directă, fie prin pifoliză sau gazeificare» In prezent, sînt în de realizare o serie de proiecte concrete, care o întreprindere prelucrare a deșeurilor de mase plastice, la Liege (Belgia), cea de la Viborg (Danemarca), cu același profil, o fabrică de prelucrare anaerobă a deșeurilor din avicultură, în vederea obținerii biogazului (Sârdna — Italia), precum și cea constructoare de mașini pentru strângerea lăstarilor de viță-de-vie. folosiți, de asemenea, în scopuri energetice (Modena — Italia).

cursintre de

i

acoperă liniile feroviare este de 7 metri e programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoarei.
FILME TV.

activitatea de ansamblu a O.N.U. în perioada trecut, rolul jucat de organizația mondialăcare a trecut, rolul jucat de organizația mondiala în procesul decolonizării se înscrie printre paginile cele mai luminoase ale istoriei sale. In ceea ce privește activitățile ei în continuare, subliniază publicația iugoslavă „Medjunarodna Politika", atrag a- tenția cererile juste referitoare la încheierea neîntârziată a procesului de decolonizare.Poporul Namibiei continuă să fie lipsit de liber
tate, independența și autodeterminarea ce ii apar
țin de drept. Regimul ilegal de ocupație continuă 
să întemnițeze și să asasi
neze patrioți namibieni și partizani ai SWAPO. Regimul ilegal de ocupație în
calcă brutal drepturile o- mului în Namibia; Republica Sud-Africană (R.S.A-) 
a extins asupra Namibiei politica de apartheid și discriminare rasială. Pentru a slăbi lupta poporului namibian se fac încercări de a-i scinda unitatea și de a introduce a- șa-numita bantustanizare. 
Se fac tot felul de efor- 5 turi pentru menținerea statutului de ocupație și dominație colonială. Se fac încercări de‘ a crea în Namibia instituții politice- marionetă, cum este, de pildă, așa-zișă „conferință pluripartită".; Opinia publică internațională a respins pe bună dreptate astfel de „soluții interne", calificîndu-le drept încercări de a impune Namibiei regimul colonial!. Mobilizarea cu forța a na- ■ iX . - ■" AXX ■ " ț.: ■ '

mibienilor în trupele de ocupație este încă una dintre măsurile ce vizează subminarea luptei de eliberare și împingerea poporului namibian într-un războS fratricidă Continuă exploa-

mibian. Lupta acestui popor se bucură de recunoașterea internațională, de respect și sprijin în lume. SWÂPO participă la activitatea O.N.U. și a altor organizații internaționale, face parte din mișcarea de nealiniere.Situația creată în Namibia amenință pacea și securitatea în: regiune, "in Africa și în afara continentului. Necesitatea acordării imediate și necondiționate a independenței

blemci namibiene, pornind de la Planul O.N.U. pentru Namibia, care asigură unica bază de reglementare a acesteia pe cale pașnică. Este necesar să se exercite presiuni suplimentare asupra R.S.A. și, pe această linie, să se sisteze orice contacte sau colaborare cu regimul ei. A- ceăstă presupune aplicarea unor sancțiuni obligatorii în conformitate cu capitolul VII al Cartei O.N.U,. care să includă — pe lîn- gă embargoul asupra livrărilor de arme — încetarea
Probleme majore ale contemporaneității rareroeco“ă, dmicwmțJ ’ politică și cultarală euR.S.A., inclusiv a colaborării peEste de în sprijin . material eficient poporului namibian și
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N.R. Eventualele dificări intervenite

tarea sălbatică a reșurse- lor umane și naturale ale Namibiei de către autorii tățile R.S.A. și corporațiile transnaționale, încâl- cîndu-se grosolan dreptul namibienilor de a dispune în mod liber de potențialul economic și resursele lor naturale, în pofida rezoluțiilor O.N.U. în problema Namibiei.Dar măsurile menite să reprime lupta de .eliberare a poporului namibian nu dau rezultate. Poporul namibian luptă eroic de o sută de ani împotriva ju-' gului colonial și nu va fi niciodată îngenunchiat. Organizația Poporului din A- frica de Sud-Vest (SWAPO) țările membre trebuie este unicul reprezentant autentic al poporului na-

plan sportiv, necesar să se acor- continuare ajutor și politic; moral șiNamibiei și-a găsit în repetate rînduri cea mai largă unanimitate. Acest punct de vedere a fost exprimat și în Consiliul de Securitate în legătură cu aprobarea Planului O.N.U. pentru Namibia, adoptat de Adunarea Generală, Cu toate acestea, R.S.A. ignoră voința comunității internaționale și refuză să-i ansamblu le revine o ră.s- respecte hotărîrile, urmărind Să împiedice sau măcar să amine accesul •Namibiei la independență.Se impune ca O.N.U. să întreprindă o acțiune decisivă și să-și îndeplinească sarcina ce-i revine în privința Namibiei. Toate sășo-

lui namibian- și mișcării sale de eliberare. Acordarea acestui sprijin este o îndatorire a comunității internaționale. O.N.U. și comunității internaționale în
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pundere istorică în obținerea independenței Namibiei. Rezolvarea acestei probleme ar crea poporului namibian posibilitatea de a trăi în condiții de libertate, ar însemna, în același timp, un impuls spre diminuarea încordării și înfăptuirea sta- acționeze ferm pentru so- bilității relațiilor interna- luționarea imediată a pro- ționale. • .

Șoția, fiul, cumnații și nepoții anunță cu adîncă 
durere încetarea din viată a celui care a fost

DIM V MIȘU
Inmormîntarea va avea loc miercuri, 20 august 

a,c. ora 15 de. la domiciliu. (8672)

SOȚUL Timișan Petru anunță cu adîncă durere 
decesul scumpei sale soții

înv. TIMIȘAN EMILIA 
în vîrstă de 76 ani.

Inmormîntarea va avea loc miercuri, 
din Petroșani strada Petru Maior 14.

Ii vom păstra mereu amintirea. (8677)
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