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I. M. Valea de Brazi
Un tînăr colectiv minier iși aliniază eforturile

la cerințele economiei naționale'Apărută recent pe harta economică a Văii Jiului, întreprinderea minieră Valea de Brazi se înscrie, încă din primele zile, ca un colectiv hotărît să-și intensifice eforturile pentru a se alinia la activitatea minieră a Văii Jiului pentru a da țării cărbune mai mult, pentru a răspunde prin fapte cerințelor economiei naționale.Atingînd pînă în 25 septembrie o producție de 100 000 tone, minerii de la Valea de Brazi își concentrează acum strădaniile pentru a asigura pînă la sfîrșitul anului 1986 și cele 200 000 tone cărbune, care reprezintă cantitatea necesară pentru a atinge cifra de 300 000 tone stabilită ca sarcină minei din partea combinatului.Pentru atingerea acestei capacități se acționează intens. Recenta reîmpărțire a sectoarelor, repartizarea rațională a brigăzilor de pregătire și de producție, întărirea formațiilor cu noi specialiști, pregătirea introducerii intensive a mecanizării — iată principalele direcții de la care
Foraje suplimentare 

în exploatarea 
c Impurilor miniereUn frumos succes, după cele 9 luni de activitate din acest an, îl raportează și harnicul colectiv al brigăzii complexe Iscroni al Întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Hunedoara. Acest harnic colectiv, care pune în valoare noi zăcăminte de cărbune și clarifică în a- mănunțime condițiile de zăcămînt din bazinul carbonifer al Văii Jiului, a realizat, de la începutul a- nului pînă în prezent, 657 ml de foraje peste sarcinile de plan.Este de menționat faptul că forajele suplimentare au fost efectuate în condiții dificile, care au fost răzbite printr-o mobilizare de excepție a întregului colectiv. După cum ne-a informat ing. Gheorghe Negescu, șeful brigăzii complexe Iscroni, numai în luna septembrie au fost rezolvate cu succes cinci instrumentații la sonde.S-au evidențiat în mod deosebit în rezolvarea o- perativă a instrumentațiilor, în asigurarea condițiilor optime de realizare a sarcinilor de plan, maistrul principal specialist 

Dumitru State, maiștrii Constantin Manea. Corii sțantin Rădulescu și tină- ■ 
rul inginer Mircea Miclea. 

conducerea minei nu admite nici un rabat. Intrarea în funcțiune a unui abataj frontal în panoul 1 SUD, și care urmează a fi dotat cu complex mecanizat CMA 5H, este prima acțiune de acest gen. După cum am fost informați de conducerea minei, în prezent se lucrează la montarea secțiilor la suprafață, pentru instruirea celor ce le vor mînui în subteran. De reținut că acest a- bataj este preconizat să asigure zilnic extragerea a circa 600 tone de cărbune.O altă acțiune majoră pe care o are în vedere conducerea minei este asigurarea unui personal muncitor poli calificat, plasarea judicioasă a - posturilor în subteran. In prezent la cursurile de calificare se pregătesc 43 mineri, 42 de electricieni, și 40” de lăcătuși. Pentru a se asigura prestarea unei . activități la nivelul cerințelor impuse mineritului din Valea Jiului, se caută ca și mina Valea de Brazi să se alinieze la nivelul celor mai noi cuceriri ale tehnicii din minerit. Sînt preconizate, la termen și de calitate a Tordoi. (Gh. O.) 

O brigadă de mineri cu bune rezultate, în sectorul I al I.M. Aninoasa, cea 
condusă de Ilie Steț. In imagine, ortaci din schimbul lui Laszlo Galfi.

Mereu în ac t uaIi t a te
Gospodărirea și înfrumusețarea 

localitățilorpunerile cetățenilor, s-auMai mult decît în alte anotimpuri, toamna, vremea cînd frunzele copacilor cad nostalgic, sintetizează spiritul civic al cetățenilor, înclinația ; firească a oamenilor muncii din Valea Jiului spre frumosul natural, pentru crearea și păstrarea unei ambianțe ci- tadihe plăcută și reconfortantă. Toate aceste acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, organizate de consiliile populare municipal și orășenești la sugestia și pro- 

printre altele, introducerea unui cărucior de perforat în subteran, săparea gulerelor puțurilor la 40 de metri (în loc de 20 pînă acum), îealizarea de avansări record în săparea puțurilor de aeraj, asigurarea unui control permanent a- supra calității lucrărilor de investiții și pregătiri.Dar, cantitatea impune și calitate ! Iată un imperativ căruia îi este subordo-
Alexandru TATAR 

(Continuare tn pag. a 2-a)

PRODUSE PENTRU EXPORTunui alt produs deosebit de solicitat pe piața externă, și anume comoda „Celine", din care, în octombrie, sînt prevăzute a se realiza 50 de bucăți. In activitatea de onorare a contractelor încheiate cu beneficiarii. de peste hotare se evidențiază brigăzile conduse de Eva Petru ș și Ludovic Nagy, muncitorii Ion Frățilă, Andrei Moldovan, Ion Grecu, Simion Florea, Margareta Simon. Adela Coman și Gheorghe

In aceste zile, de la secția de tîmplărie .Livezeni va fi livrat, pentru parteneri de peste hotare, primul lot de 750 cuiere tip „Malta" din contractul încheiat pe această lună. Pînă la sfîrșitul lui octombrie vor mai fi livrate încă 750 bucăți din acest produs, ceea ce înseamnă că, și în această lună, colectivul secției își va realiza sarcinile de plan la export.Concomitent, preocuparea meseriașilor secției se axează și pe realizarea 

concretizat intr-o activitate rodnică de întreținere a zonelor verzi, străzilor și aleilor, de strîngcre și transportare a frunzelor.— Aflată mereu în ac-' tualitate, gospodărirea și înfrumusețarea tuturor cartierelor din Valea Jiului nu se poate înfăptui decît prin participarea tuturor, copiii sau adulții, a oamenilor muncii și utila-
T. ȘPATARU ,

(Continuare în pag. a 2-a)

Realizări de prestigiu 
la I.M. ParoșeniZi de zi, în perioada care a trecut de la începutul acestui ultim trimestru al anului, colectivul întreprinderii miniere Paroșeni a raportat cele mai mart producții de cărbune xtrase peste sarcinile înscrise în preliminar. Șirul acestor realizări s-a concretizat, în ziua de 10 octombrie, intr-o producție de 1972 de tone de cărbune peste preliminar. Producția realizată peste plan de la începutul lunii octombrie se ridică la 14 000 tone de cărbune. La obținerea acestui important succes, care înscrie harnicul colectiv al minei pe primul loc în întrecerea din cadrul CMVJ, au contribuit toate cele patru sectoare de producție.In mod deosebit s-au evidențiat minerii din brigăzile conduse de Vasile

i 
I
I E toamnă plină, deșiIvara i s_a împotrivit multă vreme. Frunzele 
I plopilor ău îngălbenit, în 
I* secret parcă, pădurile munților au reflexe de nereprodus. Frunzele| se grăbesc să miroasă pă- Imîntul. La noi, aici între munți, bruma a început să Iardă, iar ceața dă de furcă ochilor.
(„Toamna se bobocii'
I che vorbă românească
I și se referă, fără îndoia- • lă, la recoltă. Pămîntul • dă, dacă-i dai. Cu păniîn-

este încărcată în galan-. numără tarele piețelor de cartofi — spune o ye- mul ți și mari, de gogoșari

Cojocaru, Mihai Bărbă- caru, Nicolae Andrașic, Petru Barabulă, Ferencz Fazakaș și Gavrilă Me- saroș, care lucrează în abataje dotate cu complexe de susținere, tăiere și evacuare mecanizată a cărbunelui. Prin folosirea la capacitate a utilajelor din dotare și prin buna organizare a lucrului și aprovizionării pe schimburi, minerii din a- ceste brigăzi și-au depășit în mod constant sarcinile de plan, pe baza creșterii productivității muncii.Aceste realizări de prestigiu exprimă hotă- rîrea colectivului I.M. Paroșeni de a-și îndeplini în mod exemplar sarcinile și angajamentele a- sumate în întrecere, de a da ță’ii cît mai mult cărbune țV.S.)
l.U.M.P.

FflRMAREA SCHIMBULUI DL MÎIW 
prioritate permanentă pe agenda 

organizației de partid le TUMP îl formează tine-In ultimii 5 ani, gradul de reînnoire a producției la 1UMP se ridică la aproape 90 la sută. Este un indiciu elocvent al modernizării tehnologiilor, al ritmurilor înalte de creștere și diversificării producției, al dezvoltai ii impetuoase a acestei vechi citadele industriale a Petroșaniului. Uzina, prin modernizarea și perfecționarea ei accentuată prin transformările e- sențiale pe care le_a cunoscut, își trăiește intens în acești ani, adevărata tinerețe. Mai ales că procesul înnoirilor își va pune pecetea și în viitor pe profilul și destinul ei. Incepînd din acest an, o cincime a producției este destinată exportului, iar din 1987 volumul producției livrate beneficiarilor de peste hotare va ajunge la o treime din totalul producției. La comitetul de partid din întreprindere aflăm și argumentul esențial care justifică întru totul atributul de tinerețe a acestei vechi citadele industriale: peste 70 la sută din efective
Rod de toamnatul te înțelegi într-un singur limbaj — al muncii. El trebuie ascultat și te ascultă. A fost an bogat. Toamna românească
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Inscripții
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grași și roșii, de roșii ca_ 
re trec apoi în bulion. 
Stiulețn de porumb se odihnesc în liniște în silozuri, iar grîul a trecut.

Minerii 
de la Petrila, 

confirmăDupă cum menționa ing. Bujor Bogdan, directorul I.M. Petrila, în discuția purtată la încheierea acțiunii de presă organizată de. către redacția ziarului la această mină, colectivul întreprinderii depune eforturi - stăruitoare pentru redresare.Argumentul acestei a- firmații se regăsește deja în producțiile suplimentare extrase, timp de trei zile consecutiv, de minerii din Petrila. Referindu-se la ziua de 10 octombrie, menționăm că, din abatajele minei, au fost scoase la lumină 3 356 tone de cărbune, cu 56 tone măi mult decît era planificat.
(Continuare în pag. a 2-a)

rii.. „Cu ei am înfăptuit transformările, modernizarea tehnologiilor, diversificarea reperelor, reînnoirea producției, cu ei vom înfăptui și sarcinile de viitor, ne precizează secretarul comitetului de partid Ion F'rcdoi. De aici derivă și preocuparea continuă a organizației noastre de partid, a tuturor comuniștilor, față de formarea și maturizarea politică și profesională a tinerilor".Despre ceea ce înseamnă în strategia organizației de partid de la IUMP modelarea tineretului uzinei ne-au edificat următoarele date: Deși 80 la sută din tinerii uzinei au liceul terminat, ei sînt cuprinși, în total vreo 1000, in diferite forme de perfecționare profesională, iar 100 participă la cursuri de policalificare. Am reținut că pentru t’nerti care au venit în u- zină direct după termina-
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

i
I
iprin palmele brutarilor, în aromele plinii rotunde ca o lună plină. Strugurii albi, roșii sau negri, de masă sau de vin necăjesc .viespile cu mustul lipicios și dulce. In ferestrele ță- rănilor, strălucesc roșii merele și galbena gutuie...In sate, țăranii își o- dihnesc pe genunchi palmele, bucuroși .Că recolta e_n hambare înainte de ploi și brume. Palmele lor, care de peste două mii de ani adună rodul toamnei.

Mircea BUJORESCU
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■
Formarea schimbului de niîine

(Urmare din pag. I)

0 lipsă de corelare... păgubitoaremontaj, astfel încît să se asigure un ritm de lucru susținut. Dar, de cînd s-a montat macaraua, ritmul de lucru e scăzut, nu corespunde cerințelor, de utilizare judicioasă a rna- ’ ' ’ în- 1seamnă pentru . brigada 50 Uricani a ACM, cheltuieli însemnate pentru închirierea macaralei. Pe lîngă faptul că întîrzie construcția policlinicii, astfel cresc și cheltuieli- ■ le inutile. Este evident că șe impun măsuri ur

Tn acest an, în cartierul Bucura din orașul U- ricani au început lucrările de construcție a unei policlinici cu staționar, încă din primăvară, constructorii au excavat pă- mîntul pentru amplasa- caralei. Fiecare zi men tul viitoarei policlinici. Apoi lucrările au . Stagnat. Abia. în septembrie au fost reluate. In prezent au fost turnate cî- teva elemente din fundație. Au fost aduși la fața iocului și primii stîlpi din structura de rezistență și s-a amplasat o ma- gente pentru asigurarea u- cara. In mod normal, o_ dată cu amplasarea macaralei, pentru folosirea ei eficientă, se cere o corelare optimă a aprovizionării și lucrărilor de
nui ritm corespunzător de lucru pe șantierul policlinicii. Sperăm că la nivelul ACM Petroșani se va acorda atenția cuvenită a-- cestei probleme.

rea școlii generale, funcționează cursuri de calificare, dar, totodată, 300 de tineri urmează cursul seral al institutului de mine, 120 liceul seral, iar la școala de maiștri funcționează două clase pentru muncitorii de la IUMP.
Competența cadrelor, 

înalta profesionalitate a 
personalului uzinei este o condiție șine qua non pentru ridicarea nivelului tehnic al producției și folosirea eficientă a acesteia. O condiție necesară, dar nu și suficientă, ne spune secretarul de partid. Mai este nevoie, așa cum sublinia secretarul general al partidului ia Congresul oamenilor muncii, de o revoluție în conștiințe, în munca, gîndirea și acțiunea

oamenilor. Iată de ce modelarea tinerilor, formarea schimbului de mîine în spiritul înaltei responsabilități față de munca și continua autoperfecționare, al pasiunii pentru nou, pentru creativitate, ocupă un loc prioritar în activitatea politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid și, sub îndrumarea lor, de organizațiile UTC. A devenit o regulă ca secretarii de partid din secții sau locțiitorii acestora, ca și șefii de secții și maiștri, să participe cu regularitate la adunările organizațiilor UTC. Se asigură, astfel, nu doar buna desfășurare a adunărilor, ci șî dezbaterea „la obiect" ă : problematicii muncii și vieții tinerilor, a . cazurilor de indisciplină, de delăsare etc. Comuniștii cu o boga-

tă experiență și înaltă competență politică și profesională se ocupă nemijlocit, prin multiplele forme, de educarea și instruirea tinerilor. Propagandiștii formelor de învățămînt politic ale UTC, lectorii cursurilor de perfecționare profesională sînt aproape toți membri de partid. Mulți comuniști, mai ales maiștri și șefi de formații, au primit sarcina de partid de a se ocupa nemijlocit de integrarea unor țineri în exigențele producției. Cu bune rezultate își îndeplinesc această sarcină comuniștii Mihai Stratiniuc, Constantin Petrila, Marin Neagoie, Ion Cplda, Constantin Rovența, Gheor- ghe Maghiar, Ilina Sta- riea, Stanca Maghiar. Cu prilejul discuțiilor individuale, tema dialogurilor

purtate de biroul organizației de bază cu mulți membri de partid s-a axat tocmai pe preocuparea lor pentru creșterea tinerilor.Faptul că tinerii uzinei muncesc și învață cu perseverență, că de mai mulți ani la concursurile profesionale obțin locul I pe județ, că organizația UTC de la IUMP și-a realizat prima pe Valea Jiului planul economic pe 1986, că 25 de uteciști au fost primiți în acest an în rîndu- ' rile comuniștilor, că tinerii se afirmă printr-o susținută actjvitate culturală denotă că organizația UTC desfășoară o viață dinamică și că îndrumarea ei , de. către organizația de partid își dovedește cu prisosință efectul.
ButurugaLa instalația pentru concasarea cărbunelui, a- fiată în construcție noua preparație din ricani, lucrările de IaU- con- strucții și montaje stagnează din primul trimestru al anului. Cauza ? In- tîrzie de luni de zile livrarea unor grătare pentru tromelul concasof. Grătarele în cauză trebuiau să fie livrate de UNIO Satu Mare. Constructorii nu pot turna postamentele pentru alte utilaje pînă cînd nu sînt montate grătarele. Mon-

mică
(Urmare din pag. I)

nr.
Vulcan,Elevi ai Liceului industrial miniei 

participînd la acțiunile de curățenie.

torii, Ia rândul lor n-au front de montaj pentru utilaje livrate anterior, care în prezent au termenul de montaj depășit.In pofida insistențelor constructorilor și monto_ rilor, a reprezentanților beneficiarului, grătarele nu au fost livrate.Buturuga mică răstoarnă carul mare, afirmă un înțelept proverb românesc. Să nu fi a-, juns, oare să fie înțeles sensul acestui proverb la UNTO Satu Mare ? (V.S.)
Minerii de la Petrila, confirmă

(Urmare din pag. I)S-au evidențiat sectoarele I (plus 80 tone), IV (356 tone), VI (57 tone), precum și brigăzile sectoarelor V și II.De remarcat că aceste bune rezultate au fost repurtate în condițiile cutării unor lucrări gramate la fluxul transport, colectivele

Un tinăr colectiv minier
*nată din start activitatea minerilor de la I.M. Valea de Bi-azi. Ci au ba rea la fiecare loc de muncă, instruirea fiecărui muncitor pentru a cunoaște - necesitatea expedierii la suprafață a cărbunelui de calitate, separarea fluxului de evacuare a sterilului de cel ai cărbunelui — sînt tot atîtea Căi prin care colectivul de la Valea de Brazj dorește să asigure economiei naționale cărbune nu numai în cantități cît mai mari, dar și de calitate superioară.La început de drum, la

ora primelor angajamente, minerii, tehnicienii, inginerii, conducerea minei, comitetul de partid sînt deopotrivă convinși de sarcina deosebită pe care partidul și statul nostru, secretarul general al partidului .le-au trasat în spi- ritul înaltelor exigențe impuse de economia națională. Cărbune măi mult, mai bun, mai ieftin, de la mina cu cel mai nou 4,certificat de naștere" din istoria . mineritului Văii Jiului, iată un leit-motiv sub care își pun „semnătura" lor, prin truda zilnică, toți cei ce muncesc la întreprinderea minieră Valea de Brazi.

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

exe-pro-deșec-

toacelor VII și VIII asi- gurînd terminarea în timp . util, și prin vulcanizări șirevizii de calitate, a lucrărilor de schimbare a Cotoarelor de cauciuc de la benzile transportoare2 și 24, precum și alte vulcanizări și revizii de cali- late.1Datorită bunei organizări a muncii și pregătirii temeinice a acestor lucrări, pornirea; întregului flux de transport s-a efectuat la ora programată. (Gli.O.) Foto: Gh. OLTEANU

Notă M e r e... bătute?!DOREL VLADISLAV, Petroșani — Am citit cu interes materialul dv. Numai» că pentru a răspunde scopului, vă sugerăm să ne scrieți nu despre importanța sportului, ci despre metodele. procedeele folosite de dumneavoastră, în întreaga activitate.GO EA CONSTANTIN, Petroșani — Intr-adevăr, este1 necesară o cutie poștală și la Livezeni, chiar și un chioșc pentru ziare și alte articole. Sugerăm Oficiului de poștă și telecomunicații și ICSMI să studieze această posibilitate. Cit despre cealaltă problemă trebuie să vă gîndiți că, în cartierul în care locuiți (Carpați — Petroșani) fiecare locatar trebuie să aibă un astfel de spațiu (boxă, cum îi spuneți).. In privința consumului de energie electrică’ adresați-vă CDEE Petroșani.

Joia trecută, după amiază, în piața centrală a municipiului, șe descărca un transport de mere. Mari, mari, cărnoase, roșii, aromate — și toate epitetele, în convențiorialitâtea lor, .nu sînt îndeajuns pentru a sugera sentimentul pe care-1 încercau cumpărătorii. îndrăznim să afirmăm că era și unul estetic— pe lîngă cel alimentar, dacă se poate spune așa— în fața acestor podoabe ale livezilor. Se auzeau exclamații de admirație, ca într-o valoroasă expoziție de pictură. Era de parcă toamna și-ar fi revărsat brusc, tăind răsuflarea privitorilor, frumusețile pe o tonetă de ICSLF. Iar dacă o asemenea imagine ar fi . verosimilă, .tunci cu siguranța toamna părătorilor. ,și-ar fi- oferit roadele cumult rnai multă atenție de-

cit oamenii echipei de descărcare. Pentru că ce făceau ei ? Se „organizaseră" intr-o stranie „diviziune a muncii", unii trinteau lăzile pe asfaltul pieței, de la înălțimea pe care le-o permitea platforma camionului; alții le răsturnau conținutul, rostogolind merele ca pe niște pietre, în tonetă, avînd totuși grijă să proptească zdravăn marginea navetei pe gramăda de mere, lăsînd, cu fiecare ispravă, cite o cicatrice pe coaja rumenă și subțire a fructelor. Nici vînzătorul, care n-avea ecuson, dar a- vea arțag, nu se lăsa mai prejos: dimpotrivă, arun- sus pu_ tasul cîn-„sea.
ca, de cit mai de tea „marfa", în tarului. Iar merele ascundeau", roșii și rușinate parcă, în sacoșele cum-Reflectăm

pă-amiază, în piața centrală a Petro.șaniului, n_a lest descărcarea unui transput de mere. Mai degrabă e adevărată... bătaie de mere I Sau, mai clar spus, o bătaie de joc.Și spunem, cu indignare, că asemenea fapte, asemenea atitudini să nu se mai repete ! Nu pretindem, ., desigur, la descărcarea- u- riui camion de mere, gingășie. Dar .sîntem îndreptățiți să cerem respect față de munca acelora care au sădit, au îngrijit, au cules, fruct cu fruct, livezile. Și respectarea regulilor scrise și nescrise ale unui comerț civilizat. Chiar și cu mere. Care au fost mari, cărnoase, roșii, aromate. Și au aj.tins pe masa consumatorilor... bătute. .Mîinile care trînteau lăzile n-au cules, oare, din pom, niciodată, un măr ? .
B. SABIN

Gospodărirea și înfrumusețarea localităților 
(Urmare din pag. I) 5, 6 din Vulcan, 1, 6, 5,și 2 din Petrila, liceele din Petroșani, Lupeni, Vulcan și Petrila, mii de elevi punîndu_și în valoare însăși educația prin muncă și pentru muncă, responsabilitatea fața de mărețele împliniri economice și edilitare din municipiu. Toate, aceste acțiuni reliefează participarea de masă a locuitorilor la autogospo- dărirea și autogestiunea e- conomică a lora'ităților, e vidențiindu-se multe orașe și zone din municipiu, cum sînt în Vulcan, Uricani, Petroșani (cartierul Aeroport și Hermes). întreaga acțiune de bună gospodărire a localităților trebuie a- preciată de fiecare locuitor ca o muncă destinată tuturor, menită să armonizeze importantele realizări edilitare și urbanistice cu grija pentru întreținerea și păstrarea tuturor amenajărilor sociale. Pornind de la experiența bună a consiliilor populare în legătura nemijlocită cu cetățenii și unirea tuturor eforturilor la realizarea propunerilor și inițiativelor de interes gospodăresc, acțiunile, care se vor desfășura astăzi și în zilele următoare arată preocupările concrete, ample și consecvente față de acest domeniu cu largi și constante semnificații pentru calitatea vieții în Valea Jiului.

jelor din întreprinderi, ne spunea ing. Huszar Ladis- lau, șeful sectorului de specialitate de la Consiliul popular al municipiului. In urmă cu o săptămînă, în Zile de amplă implicare în acest continuu proces de înfrumusețare a localităților, s-au remarcat minele Livezeni, Petrila, Lupem, întreprinderea de utilaj minier și IPSRUEEM din Petroșani, școlile generale ai căror elevi au participat, cu rezultate deosebite, sortarea și însilozarea gumelor și fructelor în pozitele de la Iscroni Lupeni, la întreținerea turor zonelor din orașe și comune. Deoarece a fost o activitate cu bune rezultate, evidențiind însăși responsabilitatea civică a locuitorilor, astăzi șl în zilele următoare se organizează din nou acțiuni ample tinate gospodăririi și frumusețării la care, bilizați de deputății și ciațiile de locatari, participa cetățenii din lea Jiului.O activitate foarte bună, demohstrînd implicarea în- vățămîntului în viața economică și socială, au desfășurat școlile generale 7, 1, 4 din Petroșani, 3, 2, 5 din Lupeni, 1.

la le- de-Și tu-

des- în- mo- aso- vor Va-

'j
6,1,4.

țară, ț)ouâ excursii s-au Ratz, șeful echipei de lăcă-cutat, multiple lucrări de asfaltări' și reparații de străzi pe principalele artere de circulație ale Pe- troșaniului. A fost betonat capătul Bulevardului Republicii, în zona cartierului Aeroport, drumul de acces la noul hotel Petroșani și s-au executat reparații pe strada Carpați. Pentru săptămînă viitoare sînt prevăzute lucrări de reparații

nului, sindicatele din „„„„lea Jiului au pus la dispo- organizat ia Drobeta Tur- nu Severin iar una la Timișoara. Au participat 120 de pensionari și membri ai familiilor lor. Pentru săp- tămîna viitoare, Casa pensionarilor din Lupeni programează o excursie la . _ dusul care costă 25 de lei gramatică. (S.B.) „FRUNTAȘUL SAPTA- și căruia e drept, cu greu . „MINII“, rubrica de largă i-am putea imagina o în- Rubrica realizata deaudiență a gazetei de pe- trebumțare, este un „suport ~rete de la Preparația Lu- pentru scobitori din por-peni și-a consacrat ediția țelan". înainte de a neactuală unuia dintre cele lămuri ce dantură s.ar... . i „instru-Ștefan mente" scormonitoare din-

tr-o o asemenea materie primă, deducem că, de fapt, suportul este de porțelan. Că altminteri, ar fi suficientă farfuria, chiar și fără suport, După cum se vede treaba cu grijulia și hazlia precizare — de 25 bani
tuși din brigada de întreținere electromecanică.SCOBITORI. O formulare, de un umor involuntar» ne întîmpină la raionul de articole de menaj al Ma. gaz’nului universal „Jiul". , . ■ ,Sîntem avertizați că pro- C1 marfa și de doi

ziția oamenilor muncii 3800 de bilete de tratament la diferite stațiuni balneo-clir materice din țară. ...De bilete la stațiunile de pe litoral au beneficiat, totodată, 3131 persoane. Pentru- trimestrul IV sindicatele vor Novaci, pune la dispoziția oamenilor muncii încă 500 de bilete de tratament Ia dife-
PREGATIREA CADRELOR reprezintă o preocupare de prim ordin la I.M. Cîmpu lui Neag. In prezent la cursurile de calificare ale întreprinderii învață 46 de mecanici de u- tilaje, excavatoriști și bul- . ... ............ - —.................... .......dozeriști, iar 40 de riiecă- pe strada Anton. Panii și rite stațiuni.zona centrală a Bulevardu-' EXCURSII. Pensionarii.lui Republicii. clin Lupeni au întreprins ________ ____ ____________ . .. _ ___ .LA TRATAMENT. Iii in cursul ultimei luni trei mai vechi și apreciate ca- putea acomoda cuprimele 3 trimestre ale a- excursii cu autocarul prin dre ale uzinei — Cceixicuii:

I| nici sînt cuprinși în cursul 
I de policalificare.
I GOSPODĂREȘTI, In ul- 
I tiniele săptămîni s-au exe-

Dan STEJARII
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(iii)După depunerea ultimelor sedimente ale orizontului 1 (Bazai) a cărui vîrstă, din punct de vedere cronologic, este repartizată Oligocenului mediu (Rupelian), în con-* cordanță de sedimentare încep să se acumuleze pri
mele sedimente ale orizontului 2 (Productiv inferior). Culoarea în predominanță cenușiu, a a_ cestor formațiuni, denotă o schimbare în ceea ce privește climatul regional. In același timp, primele strate de cărbuni, impresiunile de plante fosile și numeroasele resturi de animale cochili- fere ne vorbesc astăzi de instalarea, la începutul Oligocenului superior (Chattian), a unui climat cald-temperat și umed.Procesele alterării chimice sînt în mare măsură înlocuite de cele ale dezagregării mecanice (fizice), iar produsele a- cesteia, din regiunea muntoasă învecinată, sînt transportate într-un timp scurt de către apele de șiroire și mai ales de către torenți, spre bazinul de sedimentare.Materialul terigen depus în mediul lacustru, într-un regim de subsi- dențâ a cărui amplitudine a creșeut de la vest la est, constă în lungul bazinului dintr-o slabă sortare a rocilor detriti- ce grosiere (conglomerate), a gresiilor și nisipurilor, precum și a rocilor fine, argiloase și argilo-carbo- natice. Totodată, numeroasele date de ordin geo- logico-minier arată o predominanță a materialului detritic grosier

(psefite, psamite) pe flancuri și un material fin politic în zona axială a bazinului Petroșani. Gresiile și nisipurile scad din punct de vedere vo-• lumetric din flancul nordic spre cel sudic, argilele și marnele sînt dominante 
In flancul sudic, iar mar- 
nocalcarele și calcarele se 
întîlnesc numai în zona axială.In ceea ce privește puterea (grosimea) strate- lor de cărbune cocsifi- cabil și energetic, din cuprinsul orizontului 2 (Productiv inferior), se constată o ' variație a acesteia în sens longitudinal. Această variație este cauzată atît de condițiile de sedimentare diferite, cît și de efectele tectonicii, urmate de acțiuni de îndepărtare parțială ce au avut loc în perioadele următoare. Ten* dința generală, însă, este de îngroșare a stratelor de cărbune dinspre vest spre est, ca o urmare firească a unui regim de subsidență mai favorabil. Din punct de vedere transversal, masa cărbunoasă este concentrată spre zona axială a bazinului Petroșani, ponderea a- cesteia scăzînd relativ spre’ flancuri. Toate aceste caractere denotă sedimentarea într-un regim de ape stătătoare, cu un a_ port substanțial de material terigen din regiunile mai înalte, limitro
fe bazinului,

— Va urma —
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

t
c

meteoritului
Tungusdin Siberia,- unde meteoritul Tun- zonăLocul a căzut gus, a fost decretat ocrotită prin lege, anunță agenția TASS. Este vorba de o suprafață de peste 250 000 de hectare. Meteoritul se apreciază că a căzut la aproximativ 60 kilometri de actualul sat Evenkiisk, care în anul 1908 purta numele de Vanavara.

La mai bine de o jumătate de secol, cercetările nu au elucidat complet taina meteoritului TUngus. Zona „catastrofei", menționează TASS, a fost cercetată de 40 de expediții științifice, fiind publicate pînă acum peste 500 de lucrări pe această temă. Cu toate acestea, o serie de fenomene nu și-au găsit încă explicația științifică, o- crotirea acestei zone justi- fieîndu-se pe depliiti.

La Ermitaj, unul dintre marile muzee ale lumii, vor începe de anul viitor lucrări de reconstrucție și modernizare, care vor dura pînă în anul 2005. Constructorii au în vedere în primul rînd extinderea suprafeței expo- ziționale, reparații capitale ale clădirii, interioarelor și rețelei de comunicații, modernizarea serviciilor legate de relațiile cu publicul. De asemenea, se prevede mutarea complexului de restaurare în afara Palatului de iarnă, care va adăposti numai colecțiile de artă, timpul lucrărilor va fi dusă, pentru un timp, prafața expozițională

Ermitajul va. rămîne deschis publicului în permanență. arată agenția TASS.Ă’

MOBILĂ ȘI DURERE

Inre-su- dar

Oamenii de știință egipteni, în colaborare cu specialiști ai UNESCO, vor reface unul din marile centre de cultură ale O- rientului arab — Biblioteca din Alexandria. Constituită de Ptolemeu I la începutul secolului al III- lea î.e.n., colecția de cărți și manuscrise ajunsese 700 000, multe dintre pe papirus și plăcuțe cupru. Incendiată în ;47 î.e.n., restaurată timpul Cleopatrei poi din nou distrusă incendiu, renumita teeă a dispărut pentru totdeauna. Acum, specialiștii, cu sprijinul autorităților egiptene, au hotărît să a- chine la Alexandria tot fondul de manuscrise a- rabe existente în Egipt, precum și volume primite din diferite țări. UNESCO va înzestra noul lăcaș de cultură cu calculatoare în memoria cărora vor fi introduse cataloage și toate informațiile asupra fondului de cărți. Biblioteca va dispune, de asemenea, de un centru de studiu și de analiză a informațiilor științifice și tehnice și de o tipografie care va edita cărți și broșuri în șase limbi.

la ele din anul în și a_ de biblio-

una dintre cele mai bătălii care s-au vreodată în lumea „Colorarea", cu computerelor, a unor capodopere, turnate în alb-negru, și devenite clasice în cea de-a 7-a artă, scrie săptămînalul britanic „The Sunday Tințes". . După planurile în acest. ; . sens, referitoare la filme care și-au Cîștigat celebritatea în forma inițială, cum ar fi, de pildă „Casablanca" sau „Șoimul Maltez", o asociație a regizorilor din Marea Britanic a lansat o adevărată campanie împotriva „vulgarizării" realizărilor cinematografice engleze. Este adevărat că există și o a doua fațetă a medaliei: lupta acerbă dintre film’ și televiziune, accentuată de comercializarea largă a videocasete- lor... Fără a mai vorbi de marele succes înregistrat de „Pe aripile vîntului", în versiune color.

lată bizare purtat filmului: ajutorul

Am lăsat apa- minerală, nu că ar da taximetriștiî m-am apucat de popice. Țin bine de ele, : fiindcă sper bilă, apa cele, nătoase.Aveam .și mobilă, dacă ge zgomotulse descurca nevastă-mea ca sparte, lumea. Serviciu are, casă ce_i cu strungul ?are, bărbat are. N-are mo- k>uk>ă mare.Căuta soțioa- bilă. Pe întuneric nu se ve- ra mobilă și a găsit, de, dar se mai luminează .garnituri. Din care, era fată deșteaptă, făcea una completă, înperechere și cu un pic de noroc (pe capul șoferului), găsea și mașină. L-a găsit pe deșteptu’ de Gicu. Cu strungul. Zicea că face el garnituri din lemn. Deja am patru de popice.Acuma cică vine cu strungul la mine. N-ai o pilă ceva, să mai lărgim groapa ?

să fac rost și de vreo Nu zic, era bună și cu vin," dar tot popi- sărâcele, sînt mai să-
în ea, Nici EGCL-ul. N-are decît vreo 10 metri pătrați. Plus adîncimea. Dac-ai putea interveni s-o mai lărgească. Că vine Gicu cu strungul și n-aș vrea să mi-1 bage în casă. Mi-ajun_ de farfurii

omul cîteodată la (mo) bilă.Acuma, ce vreau să te rog, dragă unchiule. Am în fața scării o groapă. Și

Cinci dacă sigurPrin

Disco TOP

MUZICA ROMANEASCA : 1. Trece vremea — AURA URZÎCEANU; 2. Viata nu_i un simplu joc — HOLOGRAF; 3. Deschideți poarta soarelui — DIDA DRAGAN; 4. Strada ta — IRIS ; 5. Cîntec pentru prieteni —- COMPACT!MUZICA STRĂINA : I. Run To Me — TRACEY SPENCER; 2. Red Fpr Love — GRANT MILLER; 3. Only You — DIETER BOHLEN; 4) Drive In The Night KEN LASZLO; 5. Dancing On The Ceiling — LIONEL RICHIE.Remarcăm în topul românesc trecerea direct pe locul l a piesei „Trece vremea", precum, și cele do- Drăgandupă primul „Red For Love" ce-
uă reveniri: Dida 
și grupul IRIS.La secția străină patru săptămîni pe- locdează prima poziție solistei Tracey Spencer. De asemenea, o noutate, prezența solistului Lionel Richie.

DISC JOKEY

Eugen CUCU

m-

Briză pe lacul Bucura Foto: Iosif HORVATH

■

Slli

Oamenii de știință sovie* tici au început elaborarea studiilor pentru construirea calculatorului biologic. Ei vor pune la punct clementele memoriei calculatorului din materiale organice, printre care se ă- flă și bacterio rodapsin — o albumină conținută în unele bacterii care transformă lumina zilei în curent electric. Colaboratorii

...Cel mai lung gard din lume, se află în Australia, statul Quisland, avînd 5532 km (la o înălțime de 1,8 metri) ? El a fost construit acum trei decenii pentru a apăra turmele de oi de a- tacurile clinilor dingo.De menționat că străvechiul și celebrul Zid chinezesc are „numai" 4000 : km lungime; întreținerea gardului australian costă anual 1 milion de dolari.

Știați ca......o treime din accidentele rutiere din Suedia se datorează animalelor batice ? Numai în 8 din anul 1985, s-au ____
gistrat 7315 ciocniri între 
automobile si cerbi reni.

șăl- luni înre-sau
■■..^furnica secerătoare iri- dică eu exactitate Jocul un-

de se pot fora fîntîni ? Ea își amplasează depozitele de hrană în galeriile săpate deasupra apelor
☆...în Suedia, în 1644, s-au pus în freatice. .anul circulație 26 522 de monezi, cîn- tărind fiecare 20 kg ? Astăzi se mai păstrează în cîteva colecții doar 8 bucăți, restul s-au distrus și nu se mai știe nimic de soarta lor.

Culese de Hie BREBEN

■Ș'

Calculator biologic mai crearea unei noi memorii, ci și a unei noi lo_ ‘ 
gici. Actualele calculatoare sînt cifrate: pentru ele se elaborează „limbaje" speciale cifrate care ' asigură <comunicarea omului cu a- 1coastă tehnică și. operați- b uni de Calcul. Noul calculator va avea o gîndire „umană", și nU cifrată ca actualele Ordinatoare, re-

Institutului de Fizică biologică al Academiei de Științe a URSS consideră că această albumină, în combinație cu o tehnică a lașerilor, ar putea deveni, într-un timp relativ scurt, materialul de bază al me-. moriei calculatorului.Construirea computere- __________ _____lui biologic nu vizează nu- levă agenția TASS.verzi și cartonașe roșuAm fost, și voi rămîne un pătimaș suporter al echipei de fotbal Jiul. Ultima ei evoluție m-a tristat nespus. Am început să răsfoiesc presa de anul trecut, cînd triumfam în B- Parafrazîn- du-1 pe Cezar am ajuns la concluzia că e mai bine să fi primul într-un sat decît al opșpelea la Roma. Tristă această alchimie a insuccesului prin care spuma de drojdie se transformă ireversibil în drojdie, depunîndu-se la fundul clasamentului.Duminica trecută m-am dus să văd un meci din eșalonul inferior — C, D, E — nu mai știu e_ xact. Există mai multe divizii în fotbal decît vitamine în medicină. Am văzut un spectacolneuitat. Nu pricep de ce cochetul teren de la „Brădet" are tușe, în loc

să fie prevăzut cu corzi, ca orice ring.Plictisiți de sterila goană după minge, , jucătorii au descoperit un lucru mult amu za n t : ____na după arbitru. Acesta din urmă, bine pregătit fizic a rezistat cu brio pină în minutul 22, cînd
mai goâ-

I O IL E T O N

de

fulminant. Echipa rămasă în 10 oameni cere despăgubiri. I se înaintează verbal arbitrului o re de penalty. Luat mijloc Se mijlocași, bitrul e forțat să rezoluția „aprobat" la
cere- l iadea ] . . ,, . . . o l tumbă a. atacantului Ie- 7 purescu.- Gol. )Ciudată situație. Dacă ( Dumitru Dinamită ar fi , răsturnat arbitrul la 1 bufetul gării ar fi fost l suspendat cel puțin. un i an „la locul de muncă". ’ . Pe teren, a primit tin cară tonaș, roșu și atît.Acum înțeleg de ce joacă arbitrii în costum negru. Poartă doliu, se- sizînd de pe acum agonia fotbalului, ca sport. Păcat de noblețea acestui

.- în crampoane de niște indi- . vizi la care vedetismul și stîngăcia ucid- -orice urmă de spectacol.
V’aleriu BUTULESCU

croșeul atacantului Dumitru Dinamită l-a cufundat în meditație timp de 3 minute pe iarba u- dă a gazonului. Revenin- du-și arbitrul scoate un cartonaș roșu. Dumitru Dinamită e pe punctul să facă explozie. Părăsește frumos jOc călcat ’■terenul tunînd și fulge- rînd și merge la bufet să se liniștească cu o halbă de nitroglicerină. Meciul continuă în același ritm

I 
i 
I
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memento

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). In plenara A- dunării Generale a O.N.U. au luat sfîrșit dezbaterile de politică generală ale celei de-a 41-a sesiuni, prezentanții statelor prezentat pozițiile de eipiu al guvernelor precum și o serie de puneri și sugestii, soluționarea eficientă principalelor probleme politice, juridice, economice, sociale, militare și tehnico- științifice, care preocupă omenirea contemporană.Procedînd la o analiză amănunțită a „stării lumii", majoritatea covîrșitoare a șefilor de delegații au dat expresie îngrijorării cres-

Re- au prin- lor, pro- vizînd a

cinde a guvernelor și popoarelor lor, în legătură cu persistența unei încordări de o gravitate fără precedent în raporturile internaționale.O concluzie de bază a dezbaterilor generale a fost aceea că, în ciuda contradicțiilor existente, a deosebirilor de sisteme politice și a diferențelor de păreri într-o problemă sau alta, toate statele, guvernele, popoarele. Organizația Națiunilor Unite, trebuia să urmărească cu prioritate preîntîmpinarea . u- nui război nuclear și apărarea păcii — valoarea supremă a întregii umanități

și condiția esențială a rezolvării celorlalte probleme ce confruntă lumea contemporană.S-a evidențiat că etapa următoare a lucrărilor sesiunii, cînd se va proceda la dezbaterea de fond a punctelor de pe ordinea de zi, să fie folosită astfel în- cît actuala sesiune să aducă o contribuție concretă la dezamorsarea tensiunii din viața internațională, la îmbunătățirea climatului politic mondial, la soluționarea reală a problemelor existente în raporturile dintre state, la triumful u- nei politici raționale, de încredere, destindere, colaborare și pace.

I
I
I

I

Începerea convorbirilor sovieto-americane

REYKJAVIK 11 (Agerpres). In capitala Islandei au avut loc sîmbătă runde de convorbiri Mihail Gorbaciov, tar general al C.C. P.C.U.S., și Ronald Reagan, președintele S.U.A.Aceste convorbiri, care au durat circa patru ore— informează agenția TASS— se desfășoară în cadrul pregătirii vizitei conducătorului sovietic în în lumina înțelegerii lizate la Geneva, în brie anul trecut.Au fost analizate me ale actualității

două între secre- al
la nivel înalț naționale, ale relațiilor sovieto-americane și ale încetării cursei înarmărilor nucleare, precizează TASS.Pentru duminică, 12 octombrie, este prevăzută o nouă întâlnire între Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan.

al 
că, 
doi

trolului armamentelor, iar celălalt, probleme umanitare, regionale și bilaterale. Cele două grupuri, a adăugat el, vor ține prima întîlnire în cursul nopții de sîmbătă spre duminică.
★REYKJAVIK 11 (Agerpres). Peste 1000 de copii, însoțiți de sportivi din Est și Vest, au prezentat, la Reykjavik, primului ministru al Islandei, Stein- grimur Hermannson, „Făclia păcii", care va face înconjurul lumii, ca simbol al bunului cel mai de preț al omenirii.

Antrepriza construcții 
montaje PetroșaniIV.

Duminică, 12 octombrie 11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor (parțial color).12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc — muzică populară.13,00 Album duminical, (parțial color).•— Un cîntec pentru fiecare; Secvențe din comedii cinematografice; Din frumusețile patriei; Desene animate; Cotidianul în 600 de secunde ; Telesport; Ritmuri maramureșene; mea minunată a mului; Secvența telespectatorului. Argumente : Faptele noastre — Reportaj de Ziua petrolistului. Telejurnal.Țara mea azi — E- poca Ceausescu (color). Județul Tulcea în anul 65 al partidului — documentar. Cîntarea României (color). De pe marca scenă a țării pe micul ecran — Emisiune realizată în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste al județului Tulcea.Film artistic. 
Pariul.Telejurnal.

Luni, 13 octombrie Telejurnal.Orizont tehnico-ști- ințific (color).Tezaur folcloric (color).Roman foileton. 
Prețul succesului. Ultimul episod. Telejurnal.

strada Republicii 90
organizează concurs pentru ocuparea a

— două posturi de contabil

Concursul are loc luni, 13 octombrie
1986, ora 10,

Relații suplimentare la telefon 42450, 
sau 41152.
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ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA ing. Amzăr Aurel regretă profund dis
pariția celui care a fost un prieten apropiat

Ing. PĂCURAR ARGHIR
Condoleanțe familiei îndoliate. (9063)

FAMILIA 
unui an de la 
socru și bunic

anunță cu aceeași durere împlinirea 
decesul scumpului nostru soț, tată,

DELIAN VICTOR 
flori pe mormîntul lui drag.Lacrimi și

Nu-1 vom uita niciodată. (9061)

PIOS omagiu scumpului nostru prieten 
HABIAN NICOLAE 

la împlinirea unui an de la dispariție. Prietenii din 
Lonea. (9056)

2J ,50proble-intcr-
S.U.A., rea_ noiem-

★Purtătorul de cuvînt Casei Albe a. anunțat . în baza hotărîrii celor conducători, au fost createdouă grupuri speciale de lucru pentru a discuta pro- blemele-chcic la întîlnirea de la Reykjavik. Un grup va discuta problemele eon-
20,40

Lupte libere Campionatul județean
de fotbal

în mîini bune maxim

SPORT SPORT * SPORT■ SPORT i
Viitorul fotbalului din Valea Jiului,

Am vizitat recent două asociații sportive pentru a vedea cum se muncește cu copiii, cu cei care vor asigura viitorul fotbalului ‘ în Valea Jiului, La A.S. nerul Lupeni, echipa copii nu dispune de antrenor retribuit, însă un tînăr pentru marea dragoste, marea pasiune a vieții se numește 
fotbal. Tehnicianul silvic Emil Părău se ocupă de cițiva ani buni de fotbal. A fost întîi la Preparatorul Lupeni. Și echipa mergea bine. A trecut apoi la’Minerul Lupeni pentru ' ca, în «.impui liber să se ocupe de copii. Jucători ca Bățălan, Ungureanu, Păuna, acum în lotul mare al Minerului Lupeni, s-au format sub mîna lui. Anul trecut a început să pregătească un grup de 30 de copii, (născuți în 1972-1973) cu care a participat în a- cest an la „Trofeul Tudbr Paraschiva”. Comportarea a fost de excepție, echipa ajungând în finala disputată la Deva. Scorul? 4—1 pentru tinerii fotbaliști antrenați de “ ' “~fața celor de la Mureșul Deva!De circa

Mi- de unAre care

Emil Pârău, îndouă săptămîni, acest inimos tînăr are „în lucru" două ' grupe de copii, de cîte 30, născuți între anii 1972—1973. Ei sînt ce> rămași în urma unei acțiuni de selecție care a cuprins circa 350 de copii din orașul Lupeni .Cu pasiune, cu dragoste pentru fotbal, cu gînduri curate față de sport, . a-

I
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I

FIICA, fiul, ginerele, nora și nepoții anunță cu 
durere împlinirea unui an de la dispariția celui care 
a fost un bun tată, socru și bunic

JURA ION
Nu_l vom uita niciodată. (9037)

cest tînăr inimos promite noi nume care, peste ani, vor putea aduce fotbalul din Lupeni acolo ani în urmă s_a o dată.A doua vizitătuat-o la A,S. Minerul Vulcan. Și aici, activitatea febrilă, pentru a propulsa fotbalul din acest oraș spre performanțe înalte. Un fost jucător divizionar, acum ■ trecut pe banca antrenorilor (tinerețea este dublată și aici ele pasiune) se o- cupă de circa 60 de copii din grupe de vîrstă diferite. Doru Urițescu, cel care poartă „semnătura” pentru prezența în lotul divizionarei C a unor juniori de reală perspectivă, la care se adaugă patru copii, ce fac parte din lotul ce se. pregătește în cadrul Centrului olimpic de la Craiova, se .străduiește să asigure „predarea ștafetei" peste ani, la Vulcan. Chiar dacă pînă acum aceste rezultate nu sînt de domeniul spectaculosului, timpul

po.de fi un aliat de nădej- oe.unde cu aflat nuam efec-
☆Ne face plăcere să completăm aceste rînduri cu o știre de ultimă oră; în organizarea CMEFS Petroșani, Consiliul njunici- pal de fotbal, eu sprijinul Centrului de copii și juniori Jiul, se află în plinzl desfășurare întrecerile de fotbal rezervate copiilor născuți între anii 1974—1975. întrecerea, dotată cu „Trofeul Marcel Golgoțiu" (în amintirea pasionatului om de fotbal, întemeietorul Centrului de copii și juniori Jiul), aflată la prima ediție, cuprinde șase echipe, împărțite în două După primele trei disputate luni, 29 septembrie, joi, 2 septembrie și în 6 rele la 13 octombrie (semifinala) și 18 octombrie (finala, în deschiderea partidei de divizia A, Jiul — Oțelul Galați).

Alexandru TĂTAR

grupe, etapeoctombrie, următoa- etape . se vor disputa

PunctajA doua etapă a campionatului republican de lupte libere, pe echipe, rezervat juniorilor și cadeți- lor, a programat, la Mo- tru, un „triunghiular", în care formația gazdelor CSȘ s-a confruntat cu CȘȘ Steaua București și CSȘ Petroșani, garnitura bucureștea- nă fiind cotată ca primă favorită. In primar partidă, CSȘ Motru a înclinat steagul, la Un scor categoric, în fața formației omonime din Petroșani : 1—10, pentru învingători punctînd : Florin Pasăre (42 kg), Costică Pocnaru (45), Gigi Gri- gore (48), Denes Kovacs (51), Robert Maior (55), Alexandru Stanciu (59), Ion Ciorbă (63) Iulian Juravlea (68), Daniel Ceuță (73) și Vcsile Mînzat (plus 78). Conform așteptărilor, CSȘ Steaua s-a impus (8—3) în fața gorjenilor, victorioase partida vedetă.Spectaculoasa confruntare a adus satisfacții antrenorului Vasile Făgaș și
formațiile întîlnindu-se in

elevilor săi, care nu lăsat impresionați de loarea și performanțele anterioare ale steliștilor. Opt dintre luptătorii clubului școlar din Valea Jiului au părăsit salteaua în postură de învingători : Alin Dragomir (42), Costică Poe- naru. Denes Kovacs, Robert Maior, Alexandru Stanciu, Iulian Juravlea, Daniel Ceuță și Vasile Mîn- zat, așadar, scor final; 8—43. De remarcat, comportarea excelentă a lui Robert Maior, debutant în întreceri, care, după numai doi ani de lupte, se detașează în întrecerea cu parteneri mai în vîrstă, rutinați, duminică oțținînd ambele victorii prin tușAșadar, în seria a IV-a (nouă echipe), cu punctaj maxim (16), CSȘ Petroșani așteaptă, în etapa următoare (26 octombrie), în sala proprie, replica altor puternice combatante CSȘ Tg. Jiu și CSȘ Dîmbovița Tîrgoviște.
Ion VULPE

s-au 
va-

e-

PARIS 11 (Agerpres). Președintele Uniunii europene de fotbal (UEFA), Jacques Georges, a declarat că nu este de acord cu revenirea cluburilor engleze în competițiile europene, a- dăugînd : „Am crezut că echipele engleze vor putea să fie prezente în cupele europene în ediția I!>87— 1988, dar agresivitatea tenace a așa-zișilor suporteri

TELEX • TELEX • TELEXsăase-
Jac- ☆

insulari' mă îndeamnă nu fiu favorabil unei menea eventualități".Pe de altă parte, ques Georges a anunțat căfinala actualei ediții a „Cupei Campionilor europeni" se va disputa Ta Vie- mi, pe stadionul „Prater", im cea a „Cupei Cupelor" — in Olanda, fără să pre-
LAUSANNE 11 (Agerpres). Cu prilejul reuniunii Comitetului internațional olimpic, ce va hvea loc săptămâna viitoare la Lausanne, vor fi desemnate ora-

șele gazdă ale Jocurilor o- limpice din anul 1992. Pentru Olimpiada de vară candidează • orașele Belgrad, Amsterdam, Brisbane, Barcelona, Birmingham și Paris, iar pentru Olimpiada de iarnă — Sofia, Lillehammer (Norvegia), Anchorage (S.U.A.), Falun (Suedia), Albertville (Franța), Cortina D’Ampezzo (Italia) Berchtesgaden (R.F.G.) Și

Victorie la limită, 
dar meritată 

a gazdelorMINERUL URICANI — MINERUL ANINOASA 1—0. Meci de mare luptă, în care ambele- echipe au făcut multă risipă denergie. Victoria a revenit pe merit gazdelor, care au atacat mai mult și au a- vut mai multe ocazii clare de gol. Cei care s-au a- flat din start la cîrma jocului, au fost jucătorii e- chipei gazdă; ei expediază prin Gîtan, Ciorîia și cătuș primele șuturi poartă, dar portarul peților se dovedește obstacol greu de trecut. Manevrele jucătorilor gazdă periclitează tot mai mult ‘poarta oaspeților, astfel că în min. 32 fundașul central de marcaj (ccl mai bun de pe teren) ex-anino- seanul Irimuș, urcă în a- tac la o acțiune purtată pe partea dreaptă, trimite din apropiere mingea centrată pe jos în plasă, deschi- zînd scorul pentru gazde.In min. 75 se petrece cea mai fierbinte și clară o- cazie de gol; Olaru sprin- tează pe partea stingă, de unde centrează pe jos, dar Ciorîia — cu poarta goală ! — lobează mingea peste bara transversală, astfel că scorul rămîne neschimbat. dar consfințește o victorie meritată a gazdelor. A arbitrat la centru Pușcaș Ionel, care a avut o misiune grea, dar de care s-a achitat bine. La juniori. 4—1 pentru gazde.
Ilie COANDREȘ

La-la oas- un
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