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ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE
Stil de muncă

în țara noastră
La invitația președintelui Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru 
a] guvernului român, Constantin Dăscălescu, primul 
ministrul al Republicii Elene, Andreas Papandreu, 
va face o vizită de prietenie în Republica Socialistă 
România, în perioada 10—11 septembrie 1986.

dinamic, eficient, orientat spre

responsabilitate - 
de extracție

caracteristica activității 
a cărbunelui

deri care și-au depășit prevederile 
de plan lunare.

• Producția realizată de combi
natul minier, la nivelul Văii Jiului, în 
cele 8 luni trecute din acest an este 
superioară celei obținute în aceeași 
perioadă a anului trecut cu 316 047 

• Revirimentul lurrii - rezultatele ,one ,a Producția de huilă brută și 
cu 147 960 tone la producția de căr-

• Șase întreprinderi miniere - Lo- 
nea, Aninoasa, Paroșcni, Lupeni, U- 
ricani și Valea de Brazi - au obținut 
producții suplimentare sarcinilor de 
plan stabilite pentru luna august.
• Cel mai mare plus al lunii l-au 

înregistrat minerii de la Lonea - 2613 
forte de cărbune.

înregistrate de minerii de la Ani
noasa, Lupeni și Uricani întreprin- bune net

Printr-o mobilizare mai 
puternică și prin acțiuni

lunară înregistrată care es- 
,_______ . r__  ,___ te mai mare decît cea din
mai hotărîte și eficiente, co- luna precedentă cu două 
lectivele întreprinderilor procente. Este cea mailectivele întreprinderilor 
miniere ale Văii Jiului au elocventă dovadă că mi- 
obținut în luna august, în 
general, producții mai mari

■ “decît în prima Jună a a- 
cestui trimestru. O de
monstrează. creșterile de 
producție medii zilnice rea
lizate și cantitatea totală

nerii Văii Jiului dispun 
de importante rezerve in
terne, că au condițiile ne
cesare creșterii producției 
de cărbune extrase, înde
plinirii integrale a pre
vederilor de plan, după

eum o demonstrează co
lectivele celor șase între
prinderi care și-au realizat 
și depășit sarcinile planifi
cate pe luna august.

Consemnăm, cu deosebită 
plăcere,, confirmarea, prin 
fapte, a optimismului ma-

Dorin CHETA

(Continuare în pag. a 2-a)

creșterea realizărilor economice
In întîmpinarea celui 

cțe-al IlI-lea Congres al 
Consiliilor oamenilor mun
cii — larg forum demo
cratic, instituționalizat prin 
lege, din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, care se înscrie în, 
practica partidului și sta
tului nostru de a se con
sulta sistematic cu făuri
torii bunurilor materiale 
în adoptarea hotărîrilor ce 
privesc mersul ferm îna
inte al patriei noastre pe 
calea progresului și bună
stării — minerii de la I.M. 
Paroșcni, urmînd indica
țiile trasate de Minerul de 
onoare al țării, au obținut, 
și în perioada celor 8 luni 
trecute din acest an, re
zultate meritorii. Mă re
fer, aici, la cele 32 400 to
ne de cărbune extrase su
plimentar în acest inter
val, cantitate realizată prin 
creșterea productivității 
muncii, în subteran, cu 211 
kg pe post, iar' pe mină cu 
170 kg cărbune pe post.

întreaga activitate a 
consiliului oamenilor mui
cii din întreprinderea noas
tră a avut și are ca scop

mobilizarea tuturor oame
nilor muncii de la mina Pa- 
roșeni în vederea îndepli
nirii și depășirii sarcinilor 
de plan. Amintesc, în acest 
context, rezultatele deo
sebit de bune înregistrate

Consiliile 
oamenilor muncii 

în acțiune

de mina noastră în 1.985, 
cînd procentul de realiza
re a sarcinilor de plan era 
de 103,8 la sută, sporul 
înregistrat pe seama de
pășirii productivității mun
cii (în abataje cu 1941 kg pe 
post, în cărbune cu 497 kg 
pe post și cu 958 kg căr
bune pe post la nivel'de 
întreprindere) cifrîndu-se 
la peste 36 000 tone de căr
bune. Acest fapt n-ar fi 
fost posibil fără aportul 
considerabil al oamenilor

f::\ - ;

muncii care asigură par
ticiparea directă, conform 
sistemului democrației so- : 
cialiste muncitorești, re
voluționare, a tuturor celor 
care muncesc în cadrul mi
nei la soluționarea pro
blemelor ce privesc pro
ducția, a întregii vieți e- 
conomico-sociale a între
prinderii. ? ■

Acest stil de muncă ' di
namic, imprimat de. eonii- 
tetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii din Uni
tatea noastră, a avut ca 
rezultat producții tot mai 
mări de la un an la altul, 
o încununare a acestei ac
tivități const ituind-o, pen
tru noi, conferirea, prin De

fug. Ioan BESERMAN, 
prim vicepreședinte al 
consiliului oamenilor 

muncii de la I.M. Paroșcni

(Continuare în pag. ța 2-a)

Economii de

Brigada condusă de Gheorghe Durlă (sectorul II — I.M. Uricani) își datorează succesele eforturi
lor depuse pe toate schimburile. In imagine mineri din schimbul condus de Iorgu Hulubei.

Foto: Al. TĂTAR

energie
Bilanțul consumurilor e- 

nergetice în activitatea de 
producție a unităților eco
nomice din Valea Jiului 
consemnează eforturi încu
nunate de succes ale colec
tivelor de muncă pentru 
economisirea energiei e- 
lect.rice. Astfel, luna august 
se încheie cu o economie 
de 2 milioane de kilowați 
oră, realizările cele mai 
mari fiind obținute la, ma
rii. consumatori — între
prinderi ale C.M.V.J. In 
felul acesta, cantitatea de 
energie electrică economi
sită în activitatea de pro-

ele ctrică
ducție a industriei muni
cipiului nostru a crescut, 
de la începutul anului, la ; 
peste 4 milioane de kilo
wați oră.

De subliniat, că aceste 
împliniri se datorează, ? in 
principal, preocupării pen
tru încadrarea în normele 
specifice de consum pe U- 
'mțatea de produs, tran
spunerii în viață a pro? 
gi urnelor de perfecționară; 
din punct de vedere ener- 

de ffl- 
consil- ,' 
neteh-

a fluxurilor 
reduceri i 

energetice

getic, 
bricație, 
murilor 
nologiee. ($.B.)

IN DEZBATERILE CONSFĂTUIRILOR
CADRELOR DIDACTICE

$ eficienta
■. z
J , '

Calitatea
procesului de tnvățămint

j.

catiye cu producția și via- 
ța social-eeqnomică, școa-

Producție fizică peste plan
In secțiile și atelierele 

IPSRUEEM Se înregistrea
ză acum, în perioada pre
mergătoare Congresului ai 
II 1-lea al consiliilor oame
nilor muncii, semnificative 
bilanțuri la principalii in
dicatori de plan.

Astfel, în cursul 
august, de pe fluxul 
fabricație al secției 
stîlpi hidraulici din

lunii 
1 de 

de 
Vul

can' au fost livrați, peste 
prevederi, 741 de stîlpi, ri- 
dieîndu-se, în felul acesta, 
la 3 30fl de bucăți cantita
tea 1 obținută, suplimentar, 
de la începutul anului. La 
un alt sortiment de bază 
al producției fizice — este 
vorba de utilaje tehnologi
ce — se consemnează, de 
asemenea, notabile împli
niri; cu sporul de 53 ,de 
tone, realizat în luna au
gust, cantitatea produsă 
suplimentar de la începu
tul anului a ajuns la 267 
de tone. In același inter
val de timp, unităților be-

neficiare li s-au expediat, 
în plus, mai bine de 700 
de tone de țeava flanșată. 

Succese similare carac
terizează și activitatea a- 
telierului de reparații e- 
lectrice, tinde valoarea 
producției fizice peste pre
vederile lunii august ?se 
cifrează la măi bine de un 
milion de Lei. De aseme
nea, o contribuție semnifi
cativă la bilanțurile de 
producție ale întreprinderii 
o are și secția service, la 
care sporul la acest indi
cator ..este, de la începutul 
anului, de 2,72 milioane 
lei. Paralel cu eforturile 
pentru depășirea sarcinilor 
de plan, în secțiile între
prinderii s-a manifestat o 
preocupare constanții pen
trureducerea consumurilor 
specifice, pe unitatea de 
produs, și a cheltuielilor 

‘materiale, prin recondi
tion area unor piese și sub- 
ansamble. (C.T..D.)

Reviziîle din domeniul 
termoficării — în preajma 

scadentelor
voltareă celor existente 
(cum sînt 1 Aeroport, 15 
A și 18 B în Petroșani, 12 
Vulcan) astfel îneît să sa
tisfacă furnizarea de căl
dură și apă caldă noilor 
blocuri construite în acest.
an.

Se apropie vremea sca
dențelor, adică a probelor 
în ceea ce privește calita
tea lucrărilor și încadra
rea lor țn graficul stabi
lit. In Vulcan., spunea Pe
tru Munteanu, șeful secției 
termoficare la E.G.C.L. din 
localitate, s-a efectuat un 
volum mare de lucrări la 
punctele termice; astfel

, Odată cu începutul lu
nii septembrie, pe lîngă 
multe probleme care țin 
de domeniul gospodăririi 
localităților, intră în ac
tualitate modul cum s-au 
efectuat operațiile de re
vizuire șî reparații la cen
tralele și punctele termi
ce. Termoficarea in Valea 
Jiului este o realizare re
marcabilă, de ea benefici
ind peste 27 000 aparta
mente din cartierele orașe
lor Petroșani, Vulcan și 
Lupeni. Totuși, se mai i- 
vesc — mai ales iarna,' 
cînd și intervențiile echi
pelor specializate de ia _ 
E.G.C.L. sînt mai greoaie îneît să se asigure și fur- 
din cauza timpului — u- 
nele defecțiuni, 
este rațiunea pentru care ! 
sînt necesare lucrările de 
revizuire, la care se mai 
adaugă amenajarea unor 
noi puncte■'termice ori dez- (Continuare în pag. a 2-a)

In cadrul acțiunilor des
tinate pregătirii temeinice 
a noului an de învățămînt, la trebuie să contribuie cu 
ieri, la Petroșani, au avut 
loc consfătuirile cadrelor 
didactice.

Desfășurate în această pe
rioadă, în atmosfera mari
lor evenimente istorice a- 
niversate de națiunea noas
tră socialistă', consfătuirile 
au prilejuit o analiză exi
gentă, în spirit critic și 
autocritic, a rezultatelor 
obținute de învățămîntul 
din municipiu, orientată 
spre creșterea calității pro
cesului instructiv-educa— 
tiv, a eficienței pregătirii 
elevilor pentru muncă , și 
viață, important factor de 
cultură și educație, de 
pregătire a tineretului prin ■ 
integrarea armonioasă . a 
activității instructi v-edu-

toată responsabilitatea la 
„formarea omului nou, cu 
o înaltă conștiință revolu
ționară, comunistă, consti
tuind una din îndatoririle 
fundamentale ale sistemu
lui nostru de învățâmint", 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre- 
tarul general ■ al partidu
lui la Congresul Științci.și 
Invățămîntului.

Organizate în ședințe ple
nare și pe cercuri de spe
cialitate. consfătuirile au 
avut un caracter de lucru, 
concentrat într-un rodnic

T. SPĂTARU i

(Continuare în pag. a 2-a)

în pag. a 3-a
nizărea de căldură și apă

Aceasta caldă pentru cartierul de 
sus al orașului, cartier a-

T. GORJANU
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Transport operativ, optim Creșterea
(Urinare din pag. I)

realizărilor economice
. blale de allele Ia capilo- 
lul „recondiționări". 
mai pîrtă la 31. iulie. 
obținut un plus (față 
plan) în valoare
1 356 340 lei, asigurîndu-se 
aceasta prin recondiționa- 
rea de motoare de mare 
capacitate.

Prin autodotare se lu
crează în prezent la fina
lizarea unei magazii pen
tru depozitarea în bune 
condiții a pieselor auto. 
De altfel, prin aceleași mij-’ 
loace, prin larga partici
pare a tinerilor, s-a dat 
recent in folosință un fru
mos club, destinat activi
tăților cultiiral-cducative și 
sportive.

Munca pasionată a oame
nilor, înaltul lor nivel pro
fesional, eforturile susți
nute — iată toate acestea, 
regăsite nu numai în ca
drul unității ci, și în apre
cierile care însoțesc activi
tatea de zi cu zi. Atitudi
nea înaintată a oamenilor 
și spiritul revoluționar, sînt 
o expresie concretă a mun
cii politico-educative des
fășurate de organizația de 
partid — iată ideea de 
bază — care s-a desprins 
din dialogul cu tînărul se
cretar de partid.

Alexandru TĂTAR
......—■ "v.................. 11

sens, o atenție deosebită 
acordăm materializării pro
gramului de sporire a pro
ducției de cărbune care 
prevede, pînă în 1990, creș
terea cu 32 la sută a pro
ducției planificate. Subli
niez în acest sens faptul că, 
în această lună, vom pune 
în funcțiune încă un aba
taj dotat cu complex me
canizat de mare înălțime, 
cu o producție zilnică de 
1000 tone de cărbune.

Vorbind despre perspec
tivă, amintesc și lucrările 
de deschidere a stratului 
4, a cărui exploatare va 
începe în 1988. Indiscuta
bil, toate abatajele care 
vor fi puse în funcțiune în 
perioada următoare vor

fi eeft'ipale cu complexe 
mecanizate.

Uririînd neabătut indica
țiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor 
celor care lucrează în do
meniul industriei extracti
ve,’ consiliul oamenilor 
muncii de la I.M. Paroșcni 
va mobiliza, și pe mai de
parte, întregul potențial 
tehnic și uman de care dis
pune mina în vederea creș
terii productivității mun
cii și pe această bază a 
sporirii cantităților de căr
bune livrat economiei na
ționale, transpunînd în 
viață obiectivele ce stau în 
fața acestui important sec
tor de activitate, așa cum 
rezultă din documentele 
celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comu-. 
nist Român.

Ion MureȘan, Constantin 
Gavrilescu, Mircea Mihăes- 
cu, Vasile Hancaș, Petru 
Nemeș •— mecanici din sub- 
ordiriea maistrului Vasile 
Popescu, Vasile Jimborea- 
nu, Dionisie Ungur sau 
Constantin Elefteroiu ' — 
ca să mai amintim alte nu-.

r. S.l .C.T. Petroșani. O u- 
nitate de prestigiu, regăsi
tă în efortul colectiv al 
Văii Jiului de a scoate la 
ziuă cărbune mai mult, 
mai bun, mai ieftin. Bilan
țul primului semestru a e- 
vidențiat fruntașii. între-' 
prinderii, ei fiind cei care, 
fac parte din 
secțîei Vulcan, condusă de 
tehnicianul Emil Șerbansi 
sing. Valeriu Bodnariu.

Despre , ceea ce se face, 
transporturi mixte, de căr
bune, intervenții 
sporturi auxiliare, 
despre „tot ce mi: 
raza de jaețiyîtate 
ției, ne-a vorbit
î ——,  t.—— ÎT—r , :--------- ■ r- X . ,J- ,VȚ**.* H, O*** „ *:XZ~

tovarășul JNicolae CU du} strădaniilor exemplare
........  jn (;al.e g_au angrenat toți 

oamenii.
Despre ampla mobilizare 

a colectivului de muncă 
amintit vorbesc cifrele rea- 
I izate la principalii indica
tori, zlstf el, lâ indicatorul 
„coeficientul de utilizare a 
capacităților de transport" 
—. s-a obținut un coefi
cient de 15(i.(> la sută, iar 

'la „parcursul mediu zil
nic" — depășirea este de 
5,9 la sută. Sugestiv este 
însă faptul că aceste rea
lizări de excepție sînt du-

colectivul

și, trăn- 
adică 

șeă" în 
asec- 
secreta-

me — ce fac cinste colec-

La secția Vulcan -
S.U.C.T. Petroșani

tivului,
•vezi că ____ _ _
. dreptul colectivului

rtll organizației de bază, S.U.C.T. Petroșani, sînt ro-

sînt tot atîtea do- 
cifrele înscrise în 

, ... . . ' i sec
ției din Vulcan, din cadrul

mîndrie firească, dublată . 
însă, și de realism, de o- 
biectlvitale, a subliniat fap-
tul că rezultatele obținute 
hu sînt în limita posibili
tăților. Or, de acest lucru 
.sînt (conșțienți și cei , care, 
lună de lună, își regăsesc 
numele înscrise pe panoul 
fruntașilor.

Ion Speriatu, Petru Co- ’ 
bori, Dumitru lacob, Vio
rel Pîrvuleșcu, Dumitru Co
cotă, Viorel Sabău, Dumi
tru . lonescu, Constantin 
Beacă,Dascu -Ciurea. Va
lorica Niehifor— șoferi,

Calitatea si
(Urni a re din pag. I)

schimb-,de experiență nie- 
todico-pedagogică. orientat 
spre perfecționarea mun
cii la clasă pentru a ob
ține 
ziiltate în

noi și superioare re- 
noul an școlar. 

Da dezbateri au participat 
profesorii Cornelia Pante-’, 
lirtion (Liceul industrial 
minier din Petroșani), Ma
tei Pupăză (Liceul indus
trial Petrila), -Mihăi Ena- 
che (Școala generală n.r. 
6 Petroșani), Cornelia Stă- 
neseu. președinta Comite
tului municipal pentru cul
tură și educație socialistă, 
mulți . alți profesori, învă
țători și educatoare care, 
examinînd rezultatele din 
anul școlar trecut, au fă
cut numeroase propuneri 
menite să contribuie cu 
spirit înnoitor la îmbună-

ÎUrmarc din pag. I)

nilestat de conducerile u- 
nor întreprinderi miniere, 
ea re, deși se aflau într-o 
situație dificilă, se anga
jau la începutul lunii, în 
numele colectivelor pe oa
re ie reprezentau să de- ' 
. ’, ” ’ : ..grele
și să-și îndeplinească inte
gral prevederile de plan. 
Două exemple ilustrative : 
„Pînă la sfîrșitul lunii vom 
recupera minusul", decla
ra ing. Petre Tudor în mo
mentul cînd mina Paroșeni 
avea 3000 de tone sub plan, 
optimismul 
al minei a 
d.e realizări, 
ing., Andrei 
șef ăl minei 
nea: 
chiar că nu avem nici un 
motiv să nu ne realizăm 

să nu 
‘ din . 
Sar- ; 
fost

pășească momentele

inginerului șef 
fost confirmat 
Da rîndul său, 
Loy, inginerul 
Aninoasa spu- 

,, Practic, de acum,

.sarcinile de plan și 
recuperăm o parte 
minusul acumulat", 
vinile lunii august au 
îndeplinite.

Despre mina. Doilea, 
pre colectivul acestei 
treprinderi ce să mai

des- 
în-

spu-

Nu-
s-a 
de 
de

creț prezidențial, a Ordi
nului Muncii clasa I pen
tru rezultatele deosebite 
obținute în îndeplinirea și 
depășirea planului, pentru 
locul I ocupat în întrece
rea socialistă, în 1985, și 
înmînarea înaltelor dis
tincții „Steagul ro.șu“ și 
Diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură pe 
1985. Conferirea acestor 
înalte distincții este rodul 
stilului de muncă promo
vat de consiliul oameni
lor muncii, al structurii și 
modului său de funcționa
re,
om al muncii participarea 
directă, neîngrădită, la so
luționarea problemelor ce 
vizează bunul mers al în
treprinderii.

Și în continuare, activi
tatea minerilor de la Pa- 
roșeni, avînd în frunte co
mitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii, es
te orientată, așa cum ne 
indică tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spre creșterea 
continuă a producției de 
cărbune extras. In acest

care asigură fiecărui

eficiența procesului de
lățirea calității învățămîn- 
tului și a eficienței educa
ției din grădinițele, gim
naziile și liceele munici
piului. S-a remarcat că în 
anul școlar trecut au fost 
obținute rezultate bune și - 
foarte bune'la concursuri» 
le pe discipline de învă
țămînt și pe meserii, la 
manifestările integrate în 
Festivalul național .. „Cîn- 
tarea României", în in
struirea practică și în mun
ca elevilor care au parti
cipat la acțiunile de în
frumusețare și bună gos
podărire a lpcâlîlăților; la 
taberele de muncă patrio
tică și la șantierele națio
nale ale tineretului 
de elevi de la Diceul 
dustrial minier 
troșani se află 
rul național al 
Canalul Dunăre

(100 
in- 

Pe-din
pe Șantie- 
tineretului
— Marea

Neagră). Toate acestea ilus
trează atît pregătirea ele
vilor, cît și eficiența mun
cii învățătorilor și’ pro
fesorilor, a competenței și 
priceperii lor. La consfă
tuirile cadrelor didactice 
s-au dezbătut, în spirit cri
tic și autocritic și neîm- 
plinirile din procesul in- 
strubtiv-educativ, determi- 
nînd^încă din aceste zile 
premergătoare deschiderii 
noului an școlar, analize 
profunde în școli și ștabi- 
lirea, în fiecare instituție 
de învățămînt, sub condu
cerea organizațiilor de 
partid și prin implicarea 
activă a organizațiilor de 
copii și tineret, a unor me
tode și forme de muncă 
pentru creșterea calității 
lecțiilor, a formării ele
vilor în spiritul dragoștei

învățămînt
față de patrie și partid, 
printr-o cunoaștere știin
țifică, profundă a elevilor 
și. legătura neîntreruptă c.u 
familiile lor. In tot cursul 
anului de învățămînt ca
drele didactice vor trebui 
s:ă contribuie la educația 
materialist-științifică, re
voluționară a tineretului, 
printr-o implicare continuă 
în viața economică și so
cială a

Prin 
iilor și 
puneri 
nale pentru perfecționarea 
procesului instructiv-edu- 
cativ, consfătuirile cadre
lor didactice au sintetizat 

preocupările dascălilor pen
tru ca în noul an de în
vățămînt .să se realizeze o 
nouă calitate în pregătirea 

Elevilor pentru muncă și 
viață.

Văii Jiului, 
conținutul dezbate- 
sfera largă de pro- 

metodico-profesio-

A <j?7;

înalta responsabilitate
nern altceva decît că și în 
această lună a dovedit că 
este o unitate minieră ca
re. își respectă angajamen
tele asumate, care riu slă
bește ritmul pe care și l-a 
impus de la începutul anu
lui, perioadă caracterizată 
prin constanța realizărilor fi singurul caz în care op

timismul este neconfir
mat de rezultatele obținu
te. „Sîntem hotărîți șă ne 
respectăm preliminarul zil
nic, spunea ing. Silviu 
Constantinescu, directorul 
carierei Cîmpu lui Neag, 
care preciza în continuare, 
ba chiar mai mult, să-l de
pășim în așa fel îneît bi
lanțul lunii august să-l în
cheiem cu un plus de pro
ducție". Bilanțul lunii au
gust nu a fost încheiât cu 
un plus de producție, ci 
cu un minus de peste 5400 
tone de Cărbune. Și astfel 
de exemple se mai pot da 
și cu minele Dîlja. Dive
zeni, sau Bărbăteni, dar...

și ritmicitatea depășirilor.
Rezultatele obținute de 

minerii Văii Jiului: ar fi 
fost și mai mari dacă toa
te întreprinderile miniere 
și-ar fi onorat . propriile 
angajamente. Așa de exem
plu, ing. Iosif Drumuș, in
ginerul șef al minei Pe
trila în prima parte a de
cadei a doua declara: „Vom 
insista pe creșterea produc
tivității muncii și a pro
ducției astfel îneît la sfîr- 
șitul acestei luni să rea
lizăm cele 90 000 tone de 
cărbune cît ne am anga
jat în fața conducerii com
binatului". Producția ob- , cuținută abia a depășit

aproape 300. de tone 80 000 
tone de cărbune, și aceasta 
în condițiile cînd angaja
mentul asumat era cu apro
ximativ 17 000 tone 
mic 
cată 
gust.

con- 
în- 

sar- 
an- 
dar

Reviziile din domeniul termoficării
tură de măsură și control, 
s-au efectuat izolări de 
conducte. Dar așa cum 
ne-am convins în zona Ae
roport din Petroșani, la 
Petrila și Vulcan, lucrări
le mai continuă.

In fiecare iarnă cetățe
nii din Petrila și Uricani 
ne-mi semnalat frecvente 
greutăți și defecțiuni în 
furnizarea căldurii și apei 
calde. Dacă în Vulcan, Du
peni și Petroșani termofi- 
carea a funcționat bine, ju
decind după numărul se
sizărilor oamenilor muncii, 
în orașele Petrila și Uri
cani, în care s-au construit 
noi și noi blocuri, funcțio
nează centrale termice și 
încă de acum este nece
sar să se manifeste preo
cupări atente și continue 
pentru a se aproviziona cu 
cărbune de calitate și în 
cantități îndestulătoare. 
In cartierul. Bucura, spu
nea Petru Culdâ* de la sec
torul E.G.C.L. Uricani, es
te o singură centrală ter
mică și nu face față fon
dului locativ. Dar asupra 
problemelor specifice în 
acest domeniu în Uricani 
și Petrila vom reveni în 
curînd. Pentru că- atenția, 
continuitatea muncii și 
calitatea lucrărilor efec
tuate în domeniul asigură
rii populației cu căldură și 
apă caldă, se vor verifica 
într-o perioadă nu prea 
îndepărtală.

(Urmare din pag. I)

flat în plină dezvoltare. 
Toate aceste aspeete im
portante, de apropiată per
spectivă, au fost analizate 
în adunările oamenilor 
muncii și urmărite cu 
consecvență. De-a lungul 
acestei veri, cînd timpul 
a fost cît se poate de priel
nic desfășurării lucrărilor 
necesare, ritmul de mun
că nu a fost cel corespun
zător. De exemplu, pe stra
da Minerului din Petroșani 
unde o centrală este tran
sformată în punct termic. 
Toate cazanele au fost 
scoase afară și împrăștia
te neglijent printre blocuri. 
Această proastă gospodă
rire este condamnabilă din 
cel puțin două motive: o 
parte din aceste cazane pot 
fi încă folosite, așadar ar 
fi necesar să se depoziteze 
unde trebuie, o întreprin
dere care prin -însăși pro
filul ei are datoria să se 
ocupe intens de gospodă
rire, ignoră eforturile zeci
lor do locatari de a dam 
înfățișare plăcută spațiilor 
edilitare.

In programul de lucrări 
stabilite pentru acest an 
un loc prioritar îl are ur
mărirea funcționării per
fecte a sistemului de ter- 
mofieare. astfel îneît să se 
evite orice pierdere de a- 
gent. De aceea s-au mai 
completat punctele și cen
tralele termice cu apara-

NOTĂ

măi 
decît sarcina planifi- 

pentru luna au- 
Și dacă ar

Sigur, la o nouă reveni
re pe urmele promisiuni
lor făcute se vor prozeli
ta probabil justificări, 
dițiile dificile pentru 
deplinirea integrală a 
cinilor de plan și a 
gajarrtentelor asumate,

- acestea pot înlocui cărbu
nele de care economia noas
tră națională are atîta ne
voie ? Nu justificări și scu
ze sînt necesare acum, ci 
o mobilizare fermă, acțiuni 
hotărîte și eficiente care 
să conducă la creșterea 
producției de cărbune ex
tras, la îndeplinirea inte
grală a prevederilor de 
plan, â angajamentelor- a- 
sumate. Exemplul oferit de 
întreprinderile care și-au 
realizat sarcinile de plan 
și mai ales exemplul mi
nelor Aninoasa, Dupeni și 
Uricani, oferă cea mai cer
tă dovadă a posibilităților 
existente pentru îndepli
nirea prevederilor de plan, 
dacă se acționează cu înal
tă răspundere și eficiență.

Și totuși, un
Ieri, ne-a vizitat la re

dacție cetățeanul Gheor- 
ghe Codrea, domiciliat în 
Petroșani, strada Ștefan 
cel Mare nr. 1. Pensionar, 
în vîrstă de 79 de ani, pur- 
tînd povara anilor ne-a 
destăinuit amărăciunea: 
s-a prezentat cu două pla
se încărcate cu ambalaj de 
sticlă la, alimentara nr, 37 
— autoservire. A fost însă 
refuzat, în unitate neexis- 
tînd spațiu.

Discutînd cu șefa unită
ții, tovarășa Maria Burlec, 
ne-am convins că persona
lul unității este în imposi
bilitate de a-și onora cum
părătorii cu primirea am
balajelor de sticlă. De ce? 
Pentru că „de peste două 
luni nici o mașină nu a 
venit pentru a încărca am-

vinovat există
balaje". Prin „eforturi pro
prii" unitatea a mai ex
pediat, din cînd în cînd, 
ambalaje. Acum însă toa
te spațiile sînt blocate, iar 
cetățenii sînt rugați să vi
nă „peste 2—3 zile".

O situație bizară. Ea 
nefiind singura de acest 
fel, repetîndu-se la majo
ritatea unităților, se cere 
celor ce răspund de ridi
carea ambalajelor operati
vitate în a-și face datoria!

R. TAVIAN /
N.R' Cetățeanului G.C. 
s-au luat ambalajele.

Din respect pentru vîrstă, 
pentru efortul lui. Cum ră- 
mîne însă cu toți ceilalți 
cumpărători care se adre
sează magazinelor alimen
tare ?

i

•SPECTACOL. Colecti- te ele sucuri și băuturi ră- 
vul Teatrului Național'Cra- ebritoare. 
iova oferă, în data. de. 11 
septembrie, ora 20, un spec-

' tacol cu piesa „Hanul e-
I ASFALT. A fost dată 

în folosință, la Livezeni, o 
stație de producere a as
falturilor, cu ,o capacitate 
de 30 de tone pe oră. Noua 
instalație va furniza ma
teria primă pentru activi
tatea echipelor din cadrul 

1 secției Livezeni a Intre- 
I prinderii de drumuri și po- 
I duri Timișoafa.

vo informăm
I
I
I
I 
I

nostru: Alin Claudiu Jitea, A 
fiul lui Ion Jitea (25 ani) I 
și al Dorinei Jitea (18 ani) | 
din Bănită. El este cel 
de-al 1 078-lea nou-născut 
.înregistrat la serviciul stă
rii civile din Petroșani, de 
la începutul anului.

din prima jumătate a vea
cului XX — poate fi gă
sită Ia standurile librăriei 
„Ion Creangă" din Petro
șani. (Al. H.)

prevenire a accidentelor 
rutiere, la care au partici
pat ofițeri și subofițeri din 
cadrul miliției orașului. A 
fost urmărită, în principal, 
circulația pietonală, respec
tarea marcajelor de trece
re a carosabilului. (Gh. O.)

ACHIZIȚII. In cursul 
lunii august, planul Cen
trului Petroșani de achizi
ții și industrializare a ma
teriilor prime de origine 
animală a fost depășit, la 

Pro- lină, cu 500 de kilograme, 
._ ___ piei de ovine cu 38

de profil din ()e bu(,ău 
luna august au
unităților și PîEȚONALA. Sîmbătă, 
de desfacere 30 august și ieri, 1 septem- 

des- 
fășurat o amplă acțiune de

nigmelor" de Marțea Be- 
ligan, în regia lui 
Cornișteanu.

Mircea

RĂCORITOARE.
dueție record de răeoritoa- jar ]a 
re la secția
Livezeni: în 
fost livrate 
chioșcurilor 
peste 520 000 do sticle, din brie, în Vulcan s-a 
cele mai variate sortinien-

EDITORIALĂ. „Cum 
am devenit ’scriitor" se în
titulează volumul memo
rialistic apărut la Editura 
„Minerva", sub - prestigioa
sa semnătură a lui Panait 
Tstrati. Cartea — oglindă 
a vieții, literare (românești

CASATORII. A f°st în
registrată, la ofițerul stă
rii civile din Petroșani, 
cea de-a 250 căsătorie din 
acest an. Și-au unit feri
cirea, într-o tînără fami
lie, muncitorii Dorin Tiriac, 
de 19 ani și Violeta Duțan, 
de 18 ani. Casă de piatră!

NAȘTERI. Cel mai tînăr 
cetățean al mtmicipiului

Rubrică realizată de
C.T. DIACONU

I
I
I
I
I

y
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Steagul roșu

SPORT SPORT K SPORT SPORT » SPOfi
FOTBAL, DIVIZIA CChimia Rm. Vîlcea 3 — 1 (1 — 0) FOTBAL, DIVIZIA B

Noul val“ se afirmă
Ultima zi de vară a pro

dus seisme greu de imagi
nat? în prima divizie, de 
acum gazdele nu se mai 
înfruptă, conform tradi
ționalului calcul al hîrtiei, 
din toată zestrea de punc
te. Și soarta partidei din
tre Jiul și Chimia a stat 
o vreme .sub semnul în
doielii, prin min. 58, cînd 
Verigeanu a exploatat cu
loarul pe aripa dreaptă, 
centrarea lui fiind reluată 
in plasă de Ancuța: 1—1. 
Mai mult chiar, după oca
ziile irosite de Henzel (59), 
Găman (60), Vancea (64), 
același Verigeanu a „reci
divat" dar,; spre norocul 
lui Tomâ, Deaconcscu < a 
lovit defectuos balonul cu 
capul. La 1—2 lupta cu ad
versarul, contra-cronome- 
tru, âr fi avut poate un e- 
pilog dramatic. Dar...

Ce s-a întîmplat pînă la 
egalăre? Vîlcenii au fost 
masați în propriul careu, 
șarjele lui Henzel și Lăs
coni, sprijiniți de Stana și 
B. Popescu, au creat nu
meroase breșe în careul lui 
Pavel. Din păcate, faza de 
finalizare suferă, în special 
Vancea pare lipsit de reac
ție, nu se încumetă să șu- 
ieze din orice poziție. Cel 
care a dat tonul tirului a 
fost Găman (10), „drobul" 
său a întîlnit transversal^.

Prima modificare a tabe
lei de marcaj a fost pre
cedată de cursa.lui Henzel 
pe aripa dreaptă, centrarea 
lui a fost reluată în plasă 
de abilul Lăsconi:' 1—0. 
Grija de a stopa proporți
ile scorului i-a obligat pe 
chimiști la împotrivire a- 
cerbă, în acest context ei 
au apelat la dese obstruc
ții, la faulturi grosolane, 
repetate, motiv pentru care 
antrenorul-jucător (? f) Bas- 
no (21), Ancuța (80) au pri-

FOTBAL, DIVIZIA A

■t)

TELEX ■ TELEX
Rezultate înregistrate

; in etapa a treia a campio
natului diviziei A la rug
by: seria I: Steaua — Uni
versitatea „16 Februarie" 
Cluj-Napoca 19—6: R.C.
Grivița Roșie — C.S.U.'
Construcții București 
15—12 ; Știința Petroșani 
— C.S.M.' Suceava 29—12; 
C.S.M. Sibiu — I.A.M.T. 
Oradea 34—9; T.C.I Con
stanța -- Rulmentul, Bîr- 
Jad 18—6; în ? clasament 
conduc echipele Steaua și 
R.C. Grivița Roșie, cu cîte 
9 puncte; seria a Il-a ; Fa
rul Constanța — Rapid 
50—9; Dinamo — Contăc- 
toare Buzău 44—9; Poli
tehnica Iași — Universita
tea Timișoara 10—6; Știin
ța CEMIN'Baiă Mare — 
Gloria București 4-1-3 ; 
Gloria P.T.T. Arad — Ma
șini Grele București 9—10; 
în clasament conduc for
mațiile Dinamo și . Farul . 
Constanța — cu cîte 9 
puncte.

mit cartonașe roșii, iar Ca- 
rabageac (50) și Ancuța 
(51) — galbene. Din păca
te, în altercații s-au anga
jat și apărătorii Jiului din 
acest motiv Neagu (38) a 
fost eliminat, iar FlorescU 
(33). avertizat cu cartonaș 
galben.

Incursiunile Jiului n-au 
avut multă vreme clarita
te, pentru că a lipsit dis
pecerul echipei, antreno- 
rul-jucător Mulțescu, iar 
mijlocașii au fost „săriți" 
deseori în construcția fa
zelor. Acest neajuns au 
încercat și au reușit' să-l 
repare inspiratele introdu
ceri în teren die lui Dina 
și Timofte. De altfel, ex
perimentatul Dina a și a- 
sigurat avantajul echipei 
sale (80), transformînd o 
lovitură de pedeapsă, mo
tivată de intervenția cu 
pumnii, ca un autentic 
portar, a fundașului Cincă, 
la un balon înalt în pro
priul careu. Cît îl privește

pe Timofte, el a stabilit 
scorul final ,(87), înscriind 
cu boltă, peste Pavel. Faza 

: aceasta merită să figure
ze în oricare antologie: cor
ner; -r Băluță, lovitură de 
cap înapoi — Florescu, lo
vitură de cap — -Timofte.

Jiul a demonstrat un cîș- 
țig de forțe în , atac, dez
lănțuirea din startul parti
dei ar trebui să devină cu- 
vintul de ordine de-a lun
gul a 90 de minute. Ne-a 
impresionat Henzel, repre
zentantul „noului vai", 
stîrnit de vestea convocă
rii în naționala de tineret 
(sperăm că va juca, în par
tida cu Austria), are am
biția titularizării. Bine s-au 
comportat și fotbaliștii de 
pe aripi. Mai rămîn însă 
de asigurat coeziunea cu
plului central defensiv și 
mai buna, conlucrare ih- 
tercompartimentală, mij
locașii trebuie să-și preci
zeze intențiile cu lucidi
tate, prin execuții tehnice 
exacte și cu dăruire. Vic
toria de duminică poten-- 
țează astfel drumul spre 
valoarea virtuală a Jiului, 
să sperăm că gustul vic
toriei va fi simțit și în în
tâlnirea din etapa viitoare, 
la... Victoria București. Cît 
privește debutul lui Timof
te, îl asigurăm că " 
ren, curajul aduce 
voi tură și reușite.

JIUL: foaia - 
pescu, Neagu, 
Stana — Dosan, 
(Timofte) — 
cea, Lăsconi 
ță.

în te- 
dezin-

B. Po-
Florcscu,

Găman 
Henzel, Van-
(Dina), Bălu-

FIASTRUL

Di viz

Dăruire exemplară 
a oaspeților

POLITEHNICA' TIMI
SOARA —' A.S. PARO- 

..ȘENI VULCAN; 1—1 (1—1).
Cu punctul adus din de
plasare. în. etapa inaugu
rală, studenții sperau un. 
„galop de sănătate" în fa
ța noii promovate A.S. Pa
roșeni Vulcan. Optimismul 
exagerat a pălit datorită 

? replicii îndrăznețe a oas
peților, care a oferit, pe 
lingă angajament total, o 

. adevărată lecție dc fotbal 
în deplasare — o apărare' 
exactă, în fața fundașilor 
centrali au acționat Buz
duga și Bîrsan; baloanele 
recuperate au fost dirijate 
pe contraatac, unde a stră
lucit Crăciun, iar Sălă- 
gean a interpretat o variată 
partitură tactică. Studen
ții,? nu nuinai că nu s-au 
descurcat în fața jocului 
grupat, cu dublaje prom
pte, al adversarilor, ba chiar 
s-au lăsat surprinși în pro
priul teren. In min. 13, 
Crisțea l-a lansat pe Băl
taru, apărarea bănățeană 
a ezitat... și Crăciun, venit 
din spate, a trimis’ balo
nul, cu capul, în dreapta 
lui Icobescu: 0—1. Stupoa
re în tribune, dar speranțele 
foștilor divizionari A au 
renăscut, mai ales că mi
nerii au pierdut un experi
mentat fundaș lateral, P. 
Grigore, care a suferit o 
întindere. Egalitatea a fâst 
consemnată în min. 19, cînd 
zidul oaspeților n-a fost 
etanș, la o lovitură liberă, 
expediată de L e m a n, 
balonul, deviat de umă
rul unui apărător, a întîl
nit bara dreaptă și a po-Ion

Minutul 15. Lăsconi 
tic duminică.

înscrie un gol prniios, des chizînd scorul în partida 
Foto: Al, TĂTAR

î a A B

cu emulii

' REZULTATE TEHNICE: Oțelu) Galați — Steaua 
București 0—2, Flacăra. Moreni — Petrolul Ploiești 
0—2, Sportul studențesc — Victoria București 1—1, 
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vîlcea 3—1, _Rapid 
București „L ... ..
— S.C. Bacău 1—0, Gloria Buzău - 
Corvinul Hunedoara — F.C. Argeș 
București — „U“ Craiova 1—1.

CLASAMENTUL

— Chimia Rm. Vîlcea 3—I.
U“ Cluj-Napoca- 1—2, F.C.M. Brașov

... ----- Olt 1_2)
Dinamo

posit în plasă, fiind singu
ra dată cjnd Homan, în zi 
deosebită, a fost învins.

Elevii profesorului Be- 
nea au rezistat, asaltului ti
mișorean și în repriza se
cundă;- în acest sens deta- 
șîndu-se intervențiile salu
tare ale tandem ului? defcn- 
siv yișan *— Leleșan, Re
zultatul de egalitate,, nu 
numai că e meritat, dim- 

, potrivă, îi dezavantajează 
pe oaspeți 1 Afirmația noas
tră este susțintă de fazele 
fierbinți, din ultimele do
uă minute, cînd Sălăgeăn, 
singur cu... por tarul, a șu
tat pe lingă poartă, iar lo
vitura de cap a lui Bălta- 
ru s-a dovedit imprecisă. 
Așadar A.S. Paroșeni Vul
can se. avîntă în duelurile 
eșalonului secupd cu mult 
curaj, curaj susținut și de 
un-prețios arsenal tehnico* 
tactic.

A.S. Paroșeni Vulcan:
Homan — P. Grigore (Do- 
denciu), Vișan, Leleșan, 
Hădărean — Buzduga, Bîr- 

■ șan, Cristea — / Crăciun 
(Matula),, Băltaru, Sălă- 
gean.

Andrei APOSTOL

MINERUL ȘTIINȚA 
Vulcan — c.iur. sime- 
RJ.A: 2—1 : (2—0). In prima 
repriză, combinata, din 
Vulcan ș-axftipus prin go
lurile înscrise de Topor (28) 
și Constantin (42), care âji 
beneficiat de ‘ excelentele 
pase furnizate dș laborio- 
șii Ciprian Ene' și Dordeă; ' 
După pauză însă,' ceferiștii 
au prins curaj, mai mult ' 

. chiar, în min. 60, au redus . 
din handicap, printr-o 16-’ 
vitură de pedeapsă, Iran- ' 
sformată de Medrea. In 
ultima jumătate de oră, ra
portul ocaziilor a fost e- 
gal, de. lâ oaspeți au fost ’ 
în poziții favorabile Caia 
(70), Medrea (72) și Dodu 
(85). Șuturile lui Dordeă 
(73), Topor (76) și C. Ene 
(81), la cealaltă poartă, au ’ 
fost respinse de../ funda
șul combinatei Milenovici. - 
Din tabăra învingătorilor 
s-au detașat: Frățilă, Dor- . 
dea, C. Ene și Constantin. •

Minerul Știința : Svcilak ' 
— Izșak (Ispir), Frățilă," 
Chițac, Rusu — Tudose, 
C. Ene, Dordeă — Topor, 
Constantin (Boloș), Mile-, 
jîoViei. .. ':? :

Justin STOENESCU 
coresp.

MOtiVe și.,, cauze
pentru ca imediat, în preaj
ma buturilof miniere să., 
acorde, foarte ușor, o lo
vitură liberă. In timp ce 
1’. Popa era îndepărtat djn 
preajma balonului, și ar
bitrul Mihăilă număra, ' 
chipurile, 9 m. lovitura a 
fost executată, Grigore» din 
nou neatent, n-a interve
nit: 3—-1. Cu .cinci minute . 
înainte de final,"se hire- . 
giștfează un henț în ca- 
îeul gazdelor, arbitrii a- 
cOrdă.® corner; ultima mo
dificare a scorului s-a pe
trecut înj: min. 90, cînd a-' 
pararea minerilor „a în
lemnit", la un balon de 
urmărire de peste 40 m, ca
re a atins întîi bara: 4—1. 
învinșii invocă subiectivis
mul arbitrilor; dar, cinstit, 
antrenorul lor Leca subli
niază defecțiunile angre
najului echipei. Dacă nu 
va fi pus la punct cît de cu- 
rînd, adio, obiectivul re- 
prbntovării ! ■■■■- ' . r-

ȘOIMII LIPOVA — MI
NERUL LUPENI: .4—1 
(2—0). Proporțiile înflin
gurii suferite de mineri au 
ca' explicații, primul : im
pact cu divizia C, arbitra
jul părtinitor al trio-ului 
de cavaleri ai fluierului, 
condus de sibianul V. Mi- 
hăilă, dar, mai ales, pro
priile greșeli —. jocul de 
așteptare din prima repri
ză, marcajul prea lejer, fri
ca excesivă de adversari. 
In acest sens Mitrea „a 
sărit coarda" o repriză în
treagă, motiv .pentru care 
a și fost. înlocuit. Primul 
gol s-a înscris în min. 25, 
cînd experimentai u 1. Gal 
(fost la U.T.A.) a cîștigât 
duelul cu Voicu, același 
jucător avea să mărească 
handicapul, în min. 45, dar, 
de această, dată, s-a „spriji
nit" pe .adversarul său di
rect, în plus, Grigore n-a 
fost atent la lovitura sa 
de cap. După pauză, în min. 
60 Bejan* finalizează des
chiderea in adinei mc a kii 
Tudorache, cu un șut pu
ternic, balonul respins de 
portar este reluat în plasă 
de Nechimiș.' In min. 70 
Fcștelnicu a fost făcut 
K.O. în careul advers, ar
bitrii „n-au văzut" nimic,

Minerul Lupeni : I. Gri- 
gore — Ungureanu, Leor- 
dean, Pocșan, Oaidă — 
Postelnicii, Voic.u, P. Po
pa (Colceagj — Mițrea (Tu- 
dorache)"Bejan,. Nechimiș.Divizia

Mureșul Explorări De-
Aurul Brad — Steaua 

__ ....___ ____ I_____  __ .A.__ — Unio 
Satu Mare 3—1, Metalul Bocșa — C.I.L. Sighet 2—1, 
Dacia Mecanica Orăștie — Strungul Arad 3—1, Po- 

Minerul Paroșeni 1—1, F.C. 
C.S.M. Reșița 1—0, C.S. U.T.

Bihor — Mine-

REZULTATE TEHNICE:
va — Gloria Bistrița 0—2, 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—0, Armătura Zalău

. Sever NOIAN J ..

Di vi z ■
1 a c

2
2
2

1. Dinamo
2. Steaua
3. F.C. Olt
4. „U“ Cluj-Napoca
5. Sportul studențesc
6. Petrolul Ploiești
7. F.C. Argeș
8. Oțelul Galați
9. S.C. Bacău

10. Jiul
11. Victoria București
12. Corvinul
13. Rapid București
14. F.C.M. Brașov
15-16. Flacăra Moreni

„U“ Craiova
17. Cțiimia Rm. Vîlcea
18. Gloria Buzău

' ETAPA URMĂTOARE; S.C. Bacău — Gloria Bu- 
_zău, Chimia Rm. Vîlcea — Rapid, F.C. Olt — Dinamo, 
Victoria București — Jiul, „U“ Craioya — Corvinul, 
Petrolul — Sportul studențesc. Steaua — Flacăra Mo
reni, „U"‘ Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov, F.C. Argeș 
— Oțelul Galați. ■

5—5 3
3—4 3
1—2 2

litehnica Timișoara —
Olimpia Satu Mare — 
Arad — F.C. Maramureș 2—0, F.C

Cavnic 2—0.
CLASAMENTUL

3
;>
2
•>
■ >
2
2
2
2 
2' 
o
2 

... 2 ■
!2'
2
2
2 
2

Mațamureș — F.C. Bi- 
.T. Arad. A-S. paroșeni

2 0
1 1

1
0
0
o
2
0
0
o

Gloria Bistrița
F.C. Bihor
A.S. Paroșeni Vulcan

4. F.C. Maramureș
5. Minerul Cavnic
6. Dacia Mecanica
7. Politehnica Timișoara
8. Aurul Brad

9-10. Metalul Bocșa
Unio Satu Mare

11. Armătura Zalău
12. Steaua C.F.R. Ciuj-N.
13. Strungul Arad
14. C.S. U.T. Arad
15. Olimpia S. Maro
16. C.S.M. Reșița
17. C.I.L. Sighet
18. Mureșul Explorări.

ETAPA VIITOARE : F.C. 
hor, C.S.M. Reșița — C.S. U.
Vulcan — F.C. Olimpia Satu Mare, Unio Satu Ma
re — Politehnica Timișoara, Steaua C.F.R. Cluj-N.— 
Armătura Zalău, Strungul Arad — Aurul Brad, 
Gloria Bistrița — Dacia Mecanica Orăștie. Minerul 
Cavnic — C.I.L. Sighet, Mtn'eșul»Explofări: Deva — 
Metalul Bocșa. ? ■ ? '•

___ ________  ____ ____ _ Unirea Sînnicolau Mare
— Strungul Chișipeu- Criș 3-*-l, Progresul Timișoara
— Obilici Sînmartin Sîrbesc 1—0, Minerul Ghelar
— C.F.R. Timișoara 0—2, Minerul-Știința Vulcan —■ 
C.F.R. Simeria 2—1, C.S.M. Vagonul Arad — C.S.M. 
Lugoj 3—1, Șoimii Lipova — Minerul Lupeni 4—1, 
Metalurgistul Cugir — Unirea Tomnatic 3—1, Vie-

REZULTATE TEHNICE :

1
I
1
1 
0
1
1
1
1 0
1
1
1
1 
o 
o 
o

0
0
0 
o
1.
1 
o

2
2
2
2
2
2
1
1
0

tbria Călan — U.M. Timișoara 1—1.
CLASAMENTUL

1.. Șoimii Lipova
C.F.R. Timișoara
C.S.M. Vagonul. Arad

Metalurgistul Cugir
Unirea S. Mare

Progresul Timișoara
Minerul-Știința Vulcan

2.
3-5.

6.
7.
8-9. U.M. Timișoara

Victoria Călan
10. Obilici S. Sîrbesc
11. C.F.R. Simeria
12. Minerul Ghelar
13-15. C.S.M. Lugoj 

Strungul Arad 
Unirea Tomnatic

16. Minerul Lupeni
ETAPA VIITOARE: 

Ghelar,

1, Vic-

Simeria —. .......-■ Minerul
Ghelar,’** Strungul Arad — Progresul Timișoara, 
C.S.M. Lugoj — Minerul-Știința Vulcan, C.F.R. Ti
mișoara — Victoria Qălan, Obilici S: Sîrbesc — U- 
nirea Sînnicolau Marc. U.M. Timișoara C.S.M. 
Vagonul Arad, Minerul Lupeni — Metalurgistul Cu- 
gir. Unirea Tomnai:' . u.,;n1ii Lipova.
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ACTUAUTAȚEA ÎN LU/ME De la Centrul de fizica 
pâmîntulul și seismologie

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-coreean

PHENIAN 1 (Agerprcs). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Române»președin- 
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, s-a trans
mis tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Co- 

țmitetului Central al I’arti- 
'dului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii 
Populare Democrate Co
reene, un călduros și tovă
rășesc mesaj de salut, îm
preună cu cele mai bune 
urări de .sănătate și ferici
re personală, de noi și 
tot. mai mari succese în 
munca și lupta poporului 
coreean, pentru dezvoltarea 
economică și socială a pa
triei, pentru realizarea as
pirațiilor sale de unifica
re pașnică, democratică și 
independentă a țării.

încheierea lucrărilor Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva

». GENEVA 1 (Agerpres). 
' La Geneva s-au încheiat 
lucrările din acest an ale 
Conferinței pentru dezar
mare, organism multilate
ral de negociere format 
din 40 de state, între care 
și România. Conferința a 
examinat, în ședințe pla
nare, comitete speciale și 
alte organisme de lucru, 
probleme privind încetarea 
cursei înarmărilor nuclea
re și trecerea la dezarma
re nucleară, interzicerea 
experiențelor nucleare, pre
venirea cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic, interzi-

. cerea armelor chimice, ra- 
diologice și a altor arme 
de distrugere în masă.

In cadrul lucrărilor se
siunii, delegația română a 
prezentat pe larg poziția

PETROȘANI — 7 No
iembrie: De la orele 16 și 
18 cinematecă „Nevăzut, 
necunoscut". Dublă des
părțire (ora 20); Unirea: 
Hangar T8; Parîngul: 
Pruncul, petrolul și arde
lenii.

Institutul de mine Petroșani
*

ORGANIZEAZĂ
în data de 12 septembrie 1986 

concurs pentru ocuparea unui post de
- bibliotecar cu studii medii
Condițiile de ocupare a postului sînt : ab

solvent de liceu și 2 ani vechime în sector cul
tural sau învâfâmînt.

De asemenea, încadrează direct sau prin 
transfer .:

- 1 strungar categ. 5-6
- 1 zidar categ 2-5
- 1 paznic
Condițiile de încadrare si retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974
- republicată-

Cererile se pot depune zilnic pînă la data 
de 11 septembrie 1986 la biroul plan-retribuire
- personal, unde se pot obține si relații supli
mentare. (Telefon 42580 - interior 151).

întreprinderea comercială 
de stat mixtă Vulcan

ÎNCADREAZĂ
- paznic pentru caseria colectoare 
încadrarea se face direct sau prin transfer 
Informații suplimentare la telefon 70292.

întreprinderea
(te rețele energetice Deva 

încadrează imediat pentru Brigada construcții 
montaj - Petroșani

- electricieni (bărbați)
Persoanele interesate se pot adresa la se

diul Lotului II Petroșani, strada Luncb nr. 4 și 
la biroul POPIR al IRE Deva.

Exprimînd sincerele sa
le mulțumiri, tovarășul 
Kim Ir Sen a transmis, la 
rînclul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un 
salut tovărășesc de caldă 
și sinceră prietenie, împre- 
nă cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de noi și mari suc
cese poporului român în 
opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. .

Schimbul de mesaje a 
fosț prilejuit de primirea 
de către tovarășul Kim Ir 
Sen a delegației parlamen
tare române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ciosan, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, care a efectuat, 
la invitația Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Co
reene, o vizită oficială de 
prietenie în această țară,

țării noastre, propunerile 
președintelui Nicolae
Ceaușescu privind necesita
tea elaborării și trecerii la 
înfăptuirea unui program 
complex, cuprinzător de 
dezarmare.

Totodată, au fost difuza
te, ca documente ale con
ferinței, Declarația Marii 
Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România 
cu privire la Anul Interna
țional al Păcii, precum și 
Declarația-Apel a pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bul
garia, Todor Jivkov, cu 
privire la realizarea, în 
Balcani, a unei zone fără 
arme chimjce.

LONEA : Halo, taxi.
VULCAN — Luceafă

rul: Ne trebuie o solistă.
LUPENI — Cultural ;

Rămîi fericire. "
URICANI: Ce a pățit 

Sarika.

TV.

20,00. Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Ceramică vietna

meză. Documentar.

In Grecia, a apărut un nou volum consacrat 
marilor realizări ale țării noastre 

„Evoluția dezvoltării economice 
a României: 1965-1985“

Marile realizări obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, în ridicarea necon
tenită a patriei pe noi culmi de progres și civiliza
ție, sînt reliefate într-un nou volum apărut peste 
hotare.

Astfel, noua lucrare con
sacrată României socialis
te, „Evoluția dezvoltării e- 
conomice a României: 1965 
— 1985“ și avînd ca sub
titlu: „România — o eco
nomie națională multilate
ral dezvoltată, un partener 
comercial cu potențial în 
continuă creștere; realizat, 
de Eleni Gliilla și publi
cat de Editura Mihalopou- 
los, din Grecia, răspunde 
interesului manifestat fa
ță de viața politică și eco- 
nomico-socială din țara 
noastră. Volumul reliefea
ză elocvent marile succe
se ale poporului român în 
diferite domenii de acti
vitate, eforturile continui 
ce se depun pentru înflo
rirea multilaterală a pa
triei. Editat în condiții gra
fice deosebite, volumal se 
deschide cu portretul pre
ședintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cele patru decenii care 
au trecut de la 23 August 
1944 — arată autoarea în 
cuvîntul introductiv — 
„sînt marcate de succes fă
ră precedent în istoria ță
rii. După epoca opțiunilor 
pentru socialism și indus
trializare — decisive pen
tru viitorul României —, 
din anul 1965 a început 
cea mai rodnică perioadă, 
cu cel mai rapid ritm de 
dezvoltare în toate nive
lurile". De altfel — su
bliniază autoarea — „este 
un fapt recunoscut astăzi 
că, în ultimele două dece

20,30 Teatru TV. (color) 
„Florile amintiri
lor noastre" de 
Constantin Muntea- 
nu.

21,50 Telejurnal.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la 
tragerea excepțională 

1‘ronoexpres din 31 august
FAZA I :
Extragerea I :

12 45 21 39 4 42 15 19 

nii, România a realizat un 
miracol al dezvoltării e- 
conomicc, care se dato
rează conducerii dinamice 
a președintelui său, Nicolae 
Ceaușescu, și eforturilor 
întregului popor".

După ce sînt analizate 
diferite sectoare ale eco
nomiei noastre naționale, 
se subliniază că „România 
s-a transformat dintr-o ța
ră cu puternic caracter a- 
grar, cum era în 1950, în
tr-un stat industrial-agrar, 
cu o puternică industrie în 
ascensiune și o agricultu
ră în plin proces de mo
dernizare".

• Ca o concluzie generală, 
autoarea precizează; „Po
tențialul economic româ
nesc reprezintă o construc
ție deosebită, care a evo- 
iuat într-un ritm accele
rat, printre primele din 
lume, s-a remarcat tot mai 
mult și, în ciuda unor greu
tăți pe care le-a întîmpi- 
nat și depășit sau a altora 
pe care le întîmpină încă, 
se dezvoltă în continuare, 
parcurgînd astăzi o etapă 
de transformări calitative, 
care sînt decisive pentru o 
perspectivă mai îndepăr
tată".

Presa elenă a oglindit 
apariția acestui nou volum 
consacrat României, re
marcând că evenimentul 
editorial se înscrie în se
ria acțiunilor organizare în 
Grecia pentru marcarea 
aniversării marii noastre 
sărbători naționale.

Extragerea a Il-a:
22 5 6 43 14 29 40 30

Extragerea a IlI-a i
37 33 24 3 26 15 20 1

FAZA a Ii-a i
Extragerea a IV-a i

13 4 27 21 20 7
Extragerea ’ a V-a i

18 26 13 15 23 37
Extragerea a VI-a:

13 20 29 4Î 34 25

FOND: 1 198 423 lei.

Referitor la cutremurul 
din 31 august 1986, ora 
0,28 minute și 55 secunde, 
de magnitudine 6,5 (scara 
Richtcr), produs în regiu
nea Vrancea, la adîncimea 
de 140 kilometri, se fac 
următoarele precizări 1

Cutremurul a fost înre
gistrat de întreaga rețea 
seismică națională (stații 
locale și cu telemetrare 
prin radio la Centrul de 
veghe seismică de la Bucu- 
rești-Măgurele), precum și 
de rețeaua de accelerome- 
tre.

Seismul aparține tipului 
de cutremure subcrustale 
(adîncimea focarului mai 
mare de 60 kilometri) și se 
datorește proceselor tec
tonice de adîneime provo
cate de mișcările unor mi- 
croplăci de pe teritoriul 
țării noastre. Spre deo
sebire de cutremurele crus- 
tale (adîncimea focarului 
pînă la 60 kilometri), cu
tremurele subcrustale din 
regiuneh Vrancea se simt 
la distanțe mult mai mari 
și se manifestă în princi
pal pe direcția nord-est 
/sud-vest. Propagarea e- 
nergiei seismice în direc
ția nord-est/sud vest, ca
racteristică a cutremure
lor vrîncene, este legată de 
mecanismul în focar și de 
structura geologică a teri
toriului țării noastre. Pro
cesele seismice din re
giunea Vrancea, fiind de
terminate de tectonica 
complexă a M-unților Car- 
pați, nu au legătură eu 
activitatea seismică din 
țările vecine.

Cutremurul a fost sim
țit pe aproape întreg teri
toriul țării noastre, ma- 
nifestîndu-se în special pe 
direcția nord-est/sud-vest 1

Mica publicitate
SOȚUL Mișu și fiul Dan 

sînt alături de Mioara Po
pescu cu ocazia zilei de 
naștere „La mulți ani!" 
(8758)

VIND Moskvici 412, sta
re bună. Informații Bursa- 
șiu Iustin, Aleea Viitoru
lui, bloc 5, sc. I, ap. 16, 
Vuloen. (8764)

VlND aragaz cu butelie. 
Aviatorilor 38/30 Petroșani. 
(8763)

VIND Akai GX 77 Deck 
6 capete autorevers. In
formații strada Cloșca 4, 
ap. 2, după ora 19. (8762)

VIND Lada 1200 S albă, 
37 000 km. Telefon 921/78057 
Brasov. Seara. (8760)

VIND Dacia 1300 Vul
can. Aleea Viitorului 
6/IV/14. Seara, ora 19. 
(8766)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Strada Independen
ței, bloc 28, ap. 2, Petro
șani. (8750)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 7823, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (8765)

PIERDUT foaie parcurs 
nr. 102334 pe numele Ma
nele Constantin, eliberată 
de ATCF Brașov. O declar 
hulă. (8755) ,
i PI ERDUT diplomă cali

Focșani, Bîrlad, Vaslui, Iași, 
Buzău, Ploiești, București, 
Zimnicea fără a cauza pa
gube materiale deosebite.

Intensitatea cutremuru
lui în zona epicentrală a 
fost evaluată la VII—VIII 
grade (scara Mercalli), iar 
la București la VII grade, 
cu o durată de circa 50 de 
secunde, din care 12 secun
de faza maximă.

Analiza statistică a cu
tremurelor înregistrate în 
perioada 1901—1986 ara
tă că în regiunea Vrancea 
s-au produs 9 seisme cu 
magnitudinea mai mare de- 
cît 6,0 (scara Richtcr), 
ceea ce corespunde unei 
perioade medii de circa 10 
ani.

Actualul cutremur de 
magnitudine 6,5 (scara 
Richter) a eliberat o ener
gie de circa 20 de ori mai 
mică decît cel dc la 4 mar
tie 1977.

Seismele vrîncene puter
nice sînt însoțite de re
plici, cea mai puternică 
dintre ele avînd magnitu
dinea mai mică cu circa 
două unități decît a șocu
lui principal. In primele 
15 ore după producerea cu
tremurului s-au înregis
trat 1Q replici cu magnitu
dini cuprinse între 1,2 și 
3,3 (scara Richter). O e- 
ventuală replică a acestui 
cutremur nu va depăși mag
nitudinea 5,0 (scara 
Richter).

Analiza distribuț'ei seis
melor produse în Vrancea 
în ultimii 900 de ani, pe 
baza datelor istorice și 
instrumentale, conduce la 
concluzia că în viitorul a- 
propiat nu va avea loc un 
cutremur puternic în re
giune, capabil să„ producă 
pagube deosebite.

ficare lăcătuș — construc
ții metalice pe numele Do- 
brescu Marian, eliberată 
de Trustul de construcții 
agrozootehnice București 
în anul 1980. O declar nu
lă. (8753)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zsilagi 
Ioan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(8754)

PIERDUT adeverință de 
definitivare în învățămînt 
pe numele Mureșanu I. 
Mariana, eliberată de Li
ceul Pedagogic Deva în 
anul 1980. O declar nulă. 
(8786)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Căstăian 
Delia, eliberat de Insti
tui de mine Petroșani. II 
declar nul. (8724)

PIERDUT carnet student 
pe numele Monostori A- 
tila, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul, (8725)

I IERI l •’ legitimația ’ 
serviciu pe numele Smo- 
cot Vasile, eliberată de 
I.M. I.upeni. O declar nu
lă. (8759)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boghiu 
Viorica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(8761)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOJUL Mihai, fiicele, fiii, ginerii și nepoții mul
țumesc tuturor celor care au fost alături de noi prin 
prezență și flori la durerea pricinuită de pierderea 
scumpei noastre soție, mamă, soacră și bunică 

TEKUȘ EMILIA
Nu o vom uita niciodată. (8756)

S-AU scurs șase luni de la dispariția celui care 
a fost un minunat fiu, soț și tată

Ing. NAGY CAROL
Veșnic neuitat. (8757)

UUEEGIUL DE REDACȚIE i Iosif BALAN, loan DUBI K. Dorm Glii-| A Ion 
MUSTAȚA. Simion POP — redactor șef. teodor RUSU - redactor set adjunct 
Tiberin SPAtARU.
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