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I. M. Lupani A

45000 TOKE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL PESTE PREVEDERI

• Țoale sectoarele de producție ale minei Lu- 
peni și-au realizat și depășii, ia zi, prevederile de 
plan.

• Minerii sectoarelor II și V au înregistrat 
cele mai mari producții suplimentare de ia începu
tul anului: 12163 tone, sectorul I. ți 11 367 tone, 
sectorul V.

• Cele mai mari depășiri la productivitatea 
muncii planificată in abataje le-au obținut minerii 
din brigăzile conduse de Constan.|a l’opa și Andrei 
Manda, brigăzi care expolatind complexe de tăiere 
Si susținere mecanizată au înregistrat sporuri me
dii de productivitate de peste 2 000 kg/post.

• In această lună, pe primele două locuri iu 
întrecerea de la mina Lupeni se situează minerii 
sectoarelor V și II cu cite o depășire de cîte 1462 
și, respectiv, 1300 tone de cărbune cocsificabil.

Minerii celei mai mari 
întreprinderi producătoa
re de cărbune cocsificabil 
din țarii — minerii Lu- 
peniuluj — mină cu un 
ridicat grad de mecaniza
re a principalelor lucrări 
din subteran, au obținut 
in acest an. la zi, peste 
prevederile de plan 45 000 
tone de cărbune cocsifi
cabil. La obținerea aces
tui important succes, ca
re situează mina Lupeni 
în fruntea întrecerii pen
tru tot mai mult cărbu
ne cocsificabil și < are ri
dică pe noi trepte presti
giul mineresc al hărniciei 
și dăruirii în muncă, au 
contribuit minerii tutu
ror sectoarelor, pentru că 
toate sectoarele raportea
ză depășirea prevederi
lor de plan de la începu
tul anului. Prin rezulta
tele înregistrate in a- 
ceastă lună, cînd plusul 
obținut la zi se apropie 
de 6 600 tone de cărbune, 
cu 600 tone de cărbune 
cocsificabil mai mult de- 
cît se angajaseră la în
ceputul lunii, minerii a-

cestiu colectiv de frunte 
din mineritul țarii și-au 
îndeplinit propriul anga
jament luat pentru întreg 
trimestrul

Printre 
lucru cu 
deosebită 
cestei remarcabile depă
șiri de plan se numără 
brigăzile care au in do
tare utilajele moderne, 
de mare productivitate, 
complexele de tăiere și 
susținere mecanizată. Do
vadă a înaltului nivel de 
pregătire profesională ca* 
re le conferă dreptul de 
a fi numiți mineri-tehni- 
cieni în adevăratul șens 
al cuvîntului, sînt pro
ductivități le înregistrate, 
productivități care în me
die sînt superioare pre
vederilor de plan cu pes
te 2 000 kg/post atingînd 
viituri care depășesc 
sporuri de 4 400 și 
6 000 kg/post, la 
formații de lucru 
sînt cele conduse d<* 
tanti n Popa și
Manda. (Dorin GIIEȚA)

III al anului, 
formațiile de 
o contribuție 
la obținerea a-
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Primele rezultate 
înregistrate luni la 
Jocurile Mondiale 
Universitare.

(In pag. a 4-a)

președintelui Republicii Socialiste Roaiânia 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU* >

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc in primul rind să adresez tutu

ror particlpanților la Universiada Bucu
rești — '81 un salut cordial, prietenesc și 
cele mai bune urări, (aplauze)

Fie ca această comped (ie mondială a 
tineretului universitar să constituie o pu
ternică manifestare a prieteniei, a solida
rității studențimii, a tineretului de pretu
tindeni pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, o lume a Păcii, independenței na
ționale, a tuturor popoarelor. (Aplauze, 
ovații)

La această inaugurare nu putem să nu 
ne gindim că în aceste clipe cad bombe

•»

care omoară bărbați, femei, tineri, c«p'i
Iată de ce această manifestare sportivi 

mondială trebuie să constituie o chemară 
la lupta pentru dezarmare, pentru a pune 
capăt războaielor, pentru ca ll ieretul de 
pretutindeni să trăiască în pace, să poată 
să învețe, să muncească, să trăiască liber, 
(aplauze)

Cu acesle sentimente și giniluri <leclar 
deschise Jocurile mondiale universitaro de 
vară — ediția a Xl-a și urez deplin succes 
in întrecerile sportive tuturor particlpa.r- 
ților. (Aplauze, ovații)

Multă sănătate și fericire ! (Aplauze, li
ra le)

Tovarășul 
a înmânat 
Republicii 

președintelui Comitetului

NICOLAE CEAUȘESCL 
înalte distincții ale 
Socialiste România
Internațional Olimpic și pieședinte’ui

Federației Internaționale a Sportului
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceausescu, a 
primit, luni dimineața, pe 
Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului 
Internațional Olimpic, și

pe Primo Nebiolo. președin
tele Federației Internațio
nale a Sportului Universi
tar, aflați în țara noastră 
cu prilejul desfășurării U- 
niversiadei ’81.

Cu acest prilej, tovarășul

Universitar
Nicolae Ceaușescu 
nat președintelui 
tului Internațional 
Juan Antonio 
și președintelui

a imnî- 
(iomite- 
Olimpic, 

Samaranch, 
Federației

(Continuare in pag. a 4-a;

De la începutul anului 
cea mai mare restanță, de 
peste 16 000 tone cărbune, 
deci jumătate din cele mai 
bine de 32 000 de tone 
cu cit a rămas datoare mi
na Lonea în semestrul I și 
perioada trecută din lima 
iulie provine din sectorul 
III.

— Situația era alta ne 
spunea ing. Ștefan Baciu 
locțiitorul șefului de sec
tor, dacă nu am fi pierdut 
zilnic 135 de tone din cau-

Se pierde mult prin NEREALIZAREA 
RANDAMENTELOR PLANIFICATE, dar și mai 
mult cu.......POSTURILE FĂRĂ RANDAMENTE

W KZ

ii
i.i n

za nerealizării productivi
tății planificate. Or, toc
mai în abatajele mecaniza
te acest indicator a 
mult sub 
cat — 7,5 
Astfel, la 
obținut un 
7 tone 
robea de 5,7 tar la Bucur 
de numa; 5,1 tone pe post. 
Desigur, cauzele sînt mul
tiple. Brigadierii invocă 
îndeosebi greutățile întîm- 
pinate din cauza anomali
ilor tectonice, a inflexiu-

fost 
nivelul planifi- 
tone pe post. 
Cojocariu s-a 
randament de 
pe post, la Co-

nilor pe direcție ale cul
cușului și coperișului stra
tului 3 în blocul VI, stag
nările frecvente, din cauza 
spițurilor (cîteva secții ale 
complexului lucrează în 
piatră), a replierii frontu
rilor care determină, prin 
denivelările abatajului, șj 
suprasolicitarea transpor
toarelor. Toate acestea re
prezintă intr-adevăr o rea
litate de necontestat, dar 
mai există și o realitate 
pe care interlocutorii noș
tri din rindul cadrelor de

conducere ale sectorului și 
ale minei au afirmat-o fă
ră echivoc : anomaliile
tectonice nu justifică nere- 
alizarea randamentelor pla
nificate, d.’stul de modeste, 
tocmai pentru că s-a ținut 
seama de tectonica zăcă- 
niintului. Nerealizarea ran
damentelor incumbă deci și 
o altă cauză insuficiente 
strădanii pentru respecta
rea disciplinei tehnologice.

Ioan DUBEK

(eonlinuare In psg. o 2-o>

In rindul fruntașilor

Brigadierul Vasile Ni» a alături de ortacii Nico
lae Cocea și Albert Farcaș, de la sectorul II al I.M 
Livezeni, numără printre fruntașii de la pregătiri.

chiar 
unele 

cum.
Cons- 

Androi
Șt. NEMECSEK

i

INVESTIȚIILE aereaUzate Ui termen.

Luni dimineața, 
începutul schimbului 
minerii Dîljei, raportau 
cu îndreptățită mindrie, 
realizarea șj depășirea 
prevederilor de plan lu
nare. la zi.

Cele aproape 200 to
ne de cărbune extrase 
suplimentar constituie o 
garanție certă a posibi
lităților ca angajamen
tul colectivului, asu
mat la începutul aces
tei luni, de a extrage 
peste prevederi 500 to
ne să fie îndeplinit. 
Printre cei care au a- 
vut o contribuție de 
seamă-la obținerea aces
tui sjicces se remarcă 
formațiile de la secto
rul III și sectorul I.

III
L

deunăzi la I.M. 
Vulcan am întilnit o ra
ră mostră de indiferență 
față de bunurile obștești 
ale noastre, ale tuturor. 
Un culbutor rotativ (care 
costă bani, nu glumă), 
,,zăcea“ lingă depozitul 
de carburanți de vreo 2 
ani, timp in care, firește, 
a plouat, a nins, a visco
lit, a bătut soare și a su-

vînt. „Suferințele" 
nefericitului culbutor (o- 
biect neînsuflețit, e ade
vărat ! 
loc să 
cineva, 
Al cui 
acum 2 
avînd 
l-a lăsat in... custodie, 
baza unui 
rînduri..."
I.M. Vulcan.

nu păreau de- 
impresioneze pe 
ba dimpotrivă... 
este ? Aflăm că, 
ani, I.C.C.M. ne

lucrarea plasată 
„pe 

bon de trei 
depozitului

„A cam ruginit, 
nu-i al nostru", iată ex
plicația lapidară, dure
ros de lapidară, a șefului 
de depozit, Andrei Iloja. 
Deci, dacă nu-i al nostru, 
poate să se și piardă. De 
parcă I.C.M.M. ar fi o în
treprindere din alte lumi, 
de parcă amortismentele 
plătite pentru acest cul
butor s-ar plăti cu bani 
picați din... cer. Este oare

indiferența apanajul oa
menilor lipsiți de conști
ință ? Este sau nu este, 
important ni se pare fap
tul că exemplul pe care-l 
redăm nu este izolat, că 
așa ceva se mai petrece 
în multe alte domenii de 
activitate. .Și nu e bine ! 
Ceea ce trebuie să ne în
demne la o permanentă 
luptă împotriva indife
renței. „En garde !“

Bujor MIRCESCU J

Finalizarea la timp 
a căminelor de nefamiliști 

mai bună 
a forțelor 

prevăzut noile apartamen
te în care urmau să se 
mute locatarii vechilor 
case din zonă... In accss 
te condiții, pentru a re-> 
cupej-a rămînerile în ut-, 
mă față de stadiile fizi
ce de execuție planifica
te inițial. conducerea 
șantierului 4 a întocmit 
un nou plan de desfășu
rare și organizare a lu
crului. „Conform noului 
Plan — ne informează 
maistrul Teodor Ștefănuț 
— în aceste zile am fina
lizat organizările de șan
tier. S-au asigurat spați
ile de depozitare a ma
terialelor, barăcile pen
tru oameni, alimenta.»?! 
cu energie electrică și 
s-a stabilit pe amplasa
ment macaraua necesară 
lucrului pe verticală".

Terminarea finisajelor 
exterioare la noua can
tină crează condiții pen
tru redistribuirea forței 
de muncă și intensificarea 
ritmului de lucru la noul 
cămin. Dînd dovadă de o 
înaltă conștiinciozitate, 
zidarii din brigăzile con
duse de Ion Budrală și

Viorel STRAUȚ

împune o 
concentrare

co stadiu de exe
cuție se află căminele de 
nefamiliști, acum la ju
mătatea anului? Pornind 
în căutarea răspunsului 
la întrebarea de mai sus, 
am vizitat șantierul de la 
Lupeni. In 
dintre Jiul 
noua și moderna cantină 
minieră, în imediata a- 
propiere a incintei minei 
Lupeni. au demarat lu
crările de construcție a 
unui cămin cu 105 locuri. 
Termenul inițial de pre
dare la beneficiar — 30 
noiembrie a.c. Căminul 
cu 105 locuri este struc
turat pe trei tronsoane. 
Cel mai avansat stadiu 
de execuție il are tron
sonul C 
nată la 
sonul B 
păturile în spații largi și 
se montează cofraje pen
tru pregătirea turnării 
betonului. Aflăm că tron
sonul A a fost atacat de 
constructori cu multă în- 
tirziere, deoarece nu 
s-a eliberat amplasamen
tul. Intîrzierea eliberării 
amplasamentului s-a da
torat faptului că nu au 
fost predate ia termenul (Continuare in pag u

perimetrul 
de Vest și

— fundația tur- 
cota zero. Tron- 
are executate să-

j
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(Urmare din pag. 1)

locurile de agrement, 
sau ta pomui lăudat• • •

In ziarul 
simbâtă vă 
locurile de 1 
tru a 
familiile clipe reconfor
tante in mijlocul naturii. 
Organ izarea petrecerii 
timpului 1 ber la locuri
le de agrement amenajate 
j avut si are ca scop, pe 
lingă aspectul recreativ, 
și desfășurarea unor ac
țiuni cuitural-artistice și 
sportive. care să atragă 
oamenii muncii dumini
că de duminică, uneori 
să-i implice la aceste ac
țiuni.

Să luăm un exemplu. 
■Simbâtă și dum nică. lo
cul de agrement Brădet 
din Petroșani a fost vizi
tat de foarte mulți oa
meni ai muncii, veniți 
împreună cu familiile. 
Spunem „a fost vizitat" 
pentru că, de fapt, oaspe
ții n-au avut parte de o 
primire pe măsura cerin
țelor. In primul rînd că 
I.C.S.A 
îngrijit 
cabana 
cesare 
ciente. 
tivului 
merciali de la 
sînt zadarnice, dacă nu 
li se repartizează marfă 
suficientă. Ce caută omul 
la locul de agrement ? 
Bere, mici, grătare... Can
titatea de bere și mici 
cu care a fost aprovizio
nată cabana n-a fost 
deloc satisfăcătoare (be
rea s-a terminat încă de 
simbâtă). Acesta ar l’i un 
aspect. Celălalt : pentru 
cabana Brădet erau re
partizate să susțină spec
tacole în aer liber for
mațiile Casei de cultură

V

nostru
1 invitam 
agrement pen- 

petrece împreună cu 
iile clipe

de 
la

Si A.P nu s-a 
să aprovizioneze 
Brădet cu cele pe
in cantități sufi- 
Eforturile colec- 
de lucrători co- 

cabană

din Petroșani. Șj aici au 
intervenit greutăți. Cu 
toate strădaniile depuse 
de Consil.ui municipal al 
sindicatelor, de conduce
rea casei de cultură, for
mațiile n-au susținut 
spectacole pe estradă. 
Din două motive. Unul — 
lipsa unei instalații e- 
lectrice (necesară pentru 
amplificare) ia estradă. 
Celălalt — foarte impor
tant și care așteaptă să 
fie soluționat mai demult 
— transportul instrumen
telor. stațiilor de ampli
ficare 
ment. 
tiști și 
blului 
merge 
bană, dar nu puteau să 
transporte și... țambalul, 
contrabasul, stații de sute 
de kilograme...

Mai intervine și ame
najarea estradelor, nu e- 
xistă un loc acoperit pen
tru stațiile de amplifica
re. O picătură de ploaie 
care cade pe o instalație 
a unei stații înseamnă 
distrugerea unui bun de 
citeva zeci de mii de lei...

Așadar, iată de ce, du
minică locul de agre
ment Brădet nu și-a pu
tut primi oaspeții așa 
cum se cuvine. Ca de alt
fel și alte locuri de agre
ment (după informațiile 
noastre numai la Brăița 

Lupeni a fost o orga
nizare mai bună). Ii invi
tăm pe oamenii muncii la 
locurile de agrement dar 
nu trebuie să-i punem în 
situația ca. plecînd de 

acolo, să murmure prover
bul „La pomul lăudat...**

Mircea BUJORESCU

la locul de agre- 
Cei 11 instrumen-
6 soliști ai ansam- 
„Mîndra** puteau 
pe jos piuă la că

Vitezele scăzute, care pro
vin din cauza neexecutării 
la timp a operațiilor tehno
logice. sînt determinate, în 
bună parte, din cauza pla
sării necorespunzătoare a 
fronturilor. Față de cîte 10 
oameni pe schimb, s-a lu
crat doar cu cîte 4-5. Dar, 
la plasarea slabă s-a adău
gat și exigența insuficientă 
pentru realizarea operații
lor prevăzute pe fiecare 
schimb, pentru respectarea 
disciplinei tehnologice. In 
iunie s-au înregistrat 48 de 
ore de avarii electromeca
nice, iar intre 1-11 iulie, 22 
de ore — timp prețios ca
re nu înseamnă altceva 
decit tone pierdute și care 
nu pot fi explicate, în to
talitate, prin „avarii acci
dentale'*. Precizarea ingi
nerului șef al minei, Vio
rel Boantă, ni se pare edi
ficatoare în acest sens : 
dacă în multe cazuri răs
punderea lasă de dorit în 
organizarea muncii, în 
prevenirea stagnărilor, a- 
ceasta se explică și prin 
delăsare, prin faptul că și 
unele cadre tehnice de 
control se complac cu ne- 

realizările. cu justificările 
și se zbat mai puțin pen
tru respectarea 
melor. In acest 
s-au dat ca
maiștrii minieri

ciclogra- 
sens ni 
exemple : 
David Do- 

bocan. Constantin Bălașa, 
Marin Beșleagă. 
Berbece. Dintre nereguli
le care contribuie la 
fecțiuni 
timp șj care duc la ava
rii, inginerul șef electrome-

Vasile

neremediate
de- 
la

Marcaje
refăcute

O veste bună din • Lu
peni : în ultimele două zi
le consiliul popular oră
șenesc împreună cu mlli- 
țțp Lupeni au întreprins 
o amplă acțiune pentru 
refacerea marcajelor la 
trecerile pietonilor pe toa
te străzile din localitate. 
Concomitent cu întărirea 
siguranței circulației în 
oraș, a ciștigat un plus 
de frumusețe, de ținută 
urbanistică modernă și 
peisajul străzilor.

Acum pietonilor din Lu
peni nu le rămîne decit să 
traverseze strada numai pe 
„zebră**, în folosul lor ! 
(A.M.)

Conteteere uitate
La blocurile de lingă 

.Vîscoza** Lupeni au stat 
multe zile, pline ochi cu 
reziduuri menajere, două 
conteinere. In asemenea 
condiții alte reziduuri au 
fost depozitate lingă con
teinere poluînd această 
parte a orașului. Contei
nere pline și netransporta
te la timp se găsesc și în 
alte cartiere ale orașului.

Pe cînd măsuri de ridi
care operativă a conteine- 

pline ? (D.C.)

canic, Mircea Dula, ne-a 
indicat neasigurarea unei 
deversări corespunzătoare 
de pe fîșie pe fluxul de 
transport și de pe un 
transportor pe altul, prin 
neruculirea optimă a aces
tora, precum și neeșalo- 
narea tăierii, deci a încăr
cării fluxului de 
transport pentru preveni
rea suprasolicitării acesto
ra.

Recuperarea restanțelor

punde cite un adjunct al 
șefului de sector; de ase
menea. tot pentru întări
rea asistentei tehnice și 
cointeresarea cadrelor teh
nice, trei maiștri princi
pali repartizați pe aceste 
abataje, vor fi redistribuiți, 
funcție de realizările bri
găzilor respective. De ase
menea, din partea sectoru
lui general, de fiecare 
complex mecanizat răs
punde cite un cadru teh-

Se pierde mult prin

^‘realizarea

e preocuparea Ja ordinea 
zilei. N; s-a vorbit cu op
timism despre măsurile 
întreprinse la mina Lonea 
pentru a concentra forțe
le spre cele trei comple
xe mecanizate din sectorul 
IU, astfel, ea, începînd 
din 
lucreze 
atingă 
fîșii pe 
minim
Totul se bazează pe rea
lizarea ciclogramelor. in 
acest scop, prin redistri
buirea efectivelor din sec
tor s-a suplimentat plasa
rea în cele trei frontale, 
asigurîn,du-se 41 posturi pe 
zi. De fiecare abataj răs-

astfel, ca, 
această lună, ele 

la capacitate, 
o avansare de 
zi. randamente 

8,5 tone pe post.

să 
să

2 
de

nico-ingineresc care, îm
preună cu cîte doi electro- 
lăcătuși din 
vice", 
ținerea 
lice.

Sînt 
ale căror efecte vor fi, cu 
siguranță, cele 
Dar, redresarea, pe lingă 
creșterea productivității 
muncii, incumbă și o al
tă cerință: asigurarea pos
turilor în cărbune. Or, în 
ceea ce privește optimiza
rea plasării abatajelor me
canizate, merită reținut că 
aceasta s-a făcut în urma 
opririi unui ah abataj din 
sector. De ce ? Din lipsă 
de efective ! Și este o rea-

echipa ,.ser- 
vor asigura intre- 
sistemelor hidrau-

măsurj binevenite

scontate.

cu
pe 

pu- 
ne-
de 
de 
de

litate valabilă pentru în- 
rtcaga mină. In medie, 
mina a pierdut în prunul 
semestru din cauza pos
turilor neplasate în cărbu
ne cite 200 tone pe zi. Cu
mulat de la începutul a- 
nului, aceasta înseamnă 
peste 28 000 tone — cifră 
ce rezultă din numărul 
nemotivatelor înmulțit 
productivitatea muncii 
mină. Plasarea nu s-a 
tut asigura din cauza 
realizării coeficientului 
prezență cure a .fost 
abia 75 la sută, față
84 la sută planificat, ’toa
te necazurile provin de la 
nemotivate, foile de boa
lă care s-au ridicat in 
luna trecută la o medie 
zilnică de 59 nemotivate 
șj 154 foi de boală, ultime
le fiind cu 42 mai multe 
decît în luna ianuarie. Și 
rău e că fenomenul con
tinuă și in această lună. 
Bunăoară. în 11 iulie, zi 
de plată, numărul nemoti
vatelor pe mină s-a ri
dicat la 108. iar al foilor de 
boală la 169. Luni, deci, 
după două zile, s-au înre
gistrat 124 nemotivate din 
care 73 din abataje și 148 
foi de boală.

Deci, se pierde mult, 
cel mai mult, din cauza 
absențelor. Ceea ce de
notă că acțiunile de întă
rire a disciplinei, îndeo
sebi asigurarea prezenței 
efectivelor la lucru con
tinuă să reprezinte prin
cipala rezervă pentru rea
lizarea planului si. deci, 
trebuie amplifica- 

desfășurate cu și 
multă eficiență.

te, 
mai

mecanici 
de Nicolae 

coloanata
Uulcan, pre-
autocamion

de 
din 
un
plecare.

finalizarea la timp a căminelor de nef amihști
(Urmare din pag. I)

Echipa de 
auto condusă 
Do bai, 
I.T.A 
gătesc 
pentru

Constantin Anofre au lu
crat în luna iunie in 
schimburi prelungite pen
tru a «curta termenul de 
predare a finisărilor ex
terioare ia noua cantină 

s opul de a începe cît 
mai repede lucrările la 
tronsonul C al căminu
lui. „Ne angajăm să fa
cem tot ce depinde de noi 
— asigură șeful șantie
rului — pentru a termina 
pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie 
apartamente din 
nul C. Dar în ceea 
privește respectarea 
menului inițial de 
dare pentru toate 
105 garsoniere ; 
promite cel mult

sfîrșitul
primele 36 de 

tronso- 
ce 

ter- 
pre- 
cele 

putem 
că

vom asigura front de lu
cru pentru iarnă*. Con
form graficului de exe
cuție. o bună parte din 
panouri au fost asigu
rate și sînt depozitate, 
începerea lucrărilor pe 
verticală- întirzie, din 
cauza unei schele — co- 
fraj metalic. Șantierele 
din Aninoasa și Vulcan 
au fost dotate cu astfel 
de schele, dar cel din Lu
peni. nu .Aflăm că sche
lele în cauză sînt coman
date la un atelier 
Vulcan Pînă la 15 
trebuiau executate 
vrate 
se cer 
re.

Din
circa 5 milioane a inves-

din 
iulie 

și li- 
Dar...pe șantier.

urgent in continua

valoarea totală de

tiției cămin pentru nefa- 
miliștii de la Lupeni, 
pentru trimestrul III s-a 
preliminat un plan valo
ric de 1,2 milioane lei. 
Ceea ce este destul de 
puțin, avind în vedere 
condițiile bune de lucru 
din acest trimestru. Evi
dent, la acest obiectiv se 
cer concentrate mai mul
te mijloace și echipe pen
tru a asigura un ritm de 
lucru mai intens, in mă
sură să recupereze res
tanțele acumulate în pri
ma jumătate a anuiui. 
Căminelor de nefamiliști 
prevăzute in planul pe 
acest an trebuie să li se 
acorde importanța cuve
nită. să fie înscrise ur
gent pe agenda priorită
ților.

Cabinet juridic
<$. RUS MARIA, Vul

can: Referitor la scri
soarea dv. vă comunicăm 
că art. 155 și 146 d,n Co
dul muncii, art. 13-16 din 
H.C.M. 68U/T965 regle
mentează concediul de 
maternitate. In cazul in 
care copilul se naște mort 
sau moare după naștere, 
potrivit legislației a- 
mintite, durata concediu
lui postnatal (de lehuzie) 
este de 42 de zile calen
daristice. Dacă moartea 
copilului intervine după 
42 de zile de la naștere, 
concediul de lehuzie în
cetează. Unitatea la care 
lucrați trebuie să aplice 
întocmai legea.

ZAVAN AUREL, Is
croni: Codul muncii pre
vede, în art. 89, dreptul 
persoanelor, care își des
fășoară activitatea in lo
curi de muncă cu condi
ții vătămătoare sau peri
culoase, de a beneficia de 
sporuri. Categoriile de 
locuri de muncă cu con
diții vătămătoare și pe
riculoase la care se acor
dă sporuri precum și cri
teriile de diferențiere a 
cuantumului se stabilesc 
anual prin H.C.M.

soane într-o unitate 
cialistă de stat se 
în raport cu nevoile u- 
nității, ținindu-se seama 
de aptitudinile, pregăti
rea profesională și prefe
rințele sale precum și de 
îndeplinirea altor cerin
țe specifice muncii pe ca
re urmează să o presteze, 
in condițiie legii (art. 62 
alin. 2 din Codul muncii). 
După cum rezultă din 
scrisoarea pe care o adre
sați redacției, dv aveți 
două meserii. Puteți, deci, 
opta 
uneia

so- 
face

i

pentru practicarea 
dintre ele.

BIRLEA SABIN, 
Petrila: Cooperativa „U- 
nirea" Petroșani a a- 
plicaț în cazul dv corect 
legea.

> C1OANCĂ ȘTEFAN, 
Vulcan : In legătură cu 
scrisoarea pe care o adre
sați redacției, vă comu
nicăm că soluția aplica
tă de C.A.P. Girșenj 
legală.

CRUDOANE 
TOR, Ohaba de sub 
tră: In conformitate 
prevederile art. 158
Codul muncii femeile ca
re au copii în virstă de 
pină la 6 ani, pe care îi 
îngrijesc, pot lucra o ju
mătate de normă, dacă 
nu beneficiază de creșe 
sau cămine. Timpul cît 
au fost încadrate în aces
te condiții se consideră, 
la calcului vechimii în 
muncă, timp lucrat cu o 
normă întreagă.

este

VIC- 
I’ia- 

cu 
din

t

t
c

■■I 
l

TERMOFICAREA. In 
zilele de sfîrșit ale săptă- 
mînii trecute grupuri de * 
oameni ai muncii din În
treprinderile - și instituți
ile Petroșaniului au parti
cipat din nou. prin mun
că. la lucrări), d ■ term J- 
fjeare (astuparea cantiio

care au 
conductele). 

1 atacat din 
este nr. 10 
Carpați. în 
m.

lor termice în 
fost pozate 1 
Primul tronson 
această lucrare 
A din cartierul 
lungime de 390

« NOI APARTAMENTE. 
In orașul Vulcan. în zona 
entrului civic, construc- 

t< rii din cadrul șantierului 
2 nl T.C.I1. au predat bene- 
ticiariloi încă 10 aparta
mente iu blocul 17. scara 
8.

& IN EXPEDIȚIE, 
perioada 20-29 iulie 
grup de pionieri de 
Școala generală nr. 4 
Petroșani se vor afla 
expediția „Pe cărări 
munte'* organizată în 
sivul Retezat.

• DISCOTECĂ. Ieri 
tru 
casa 
zat o seară 
tractivă în 

tecii.

lit 
un
la 

din 
în 
de 

ma

pen- 
tinerii din Petroșani, 
de cultură n organi- 

cultural-dis- 
cadrul disco-

• O SUGESTIE... RĂ
CORITOARE. In zilele ca
niculare ștrandul din Petro
șani era foarte solicitat de 
tineri și adulți. Din păca
te, atit de necesarele și 
mult căutatele răcoritoare, 
dulciuri, produse de pati
serie etc. lipseau. Sugerăm 
Direcției comerciale muni
cipale să valorifice acest 
vad comercial de sezon, 
venind în întîmpinarea ce-

PIRO.ȘCA FLORI
A. Petrila: Potrivit ar

ticolului 82 din Codul 
muncii, persoanele care 
lucrează în acord global 
sînt retribuite în funcție 
de realizările obținute și 
de sporul de producție 
realizat.

ANGIIEL GHEOR-
GHE, Petroșani. încadra
rea în muncă a unei per-

onstantin GRAURE, 
jurist

ț 
j 
|

rerilor care nu lipsesc. Pe 
cînd oferta ?

• IN TABĂRA de la 
Valea de Pești își petrec 
zile frumoase din această 
vacanță (pînă în 29 iulie) 
108 copii din județul Pra
hova și 139 din județul 
Maramureș.

e UNITATEA Nr. 5G 
Iscroni (responsabil Ana 
Felea) este unul dintre 
magazinele fruntașe. Ma

gazinul și-a îndeplinit lu-

nă de lună sarcinile . de 1 
plan. Aprovizionarea rit- I 
mică, solicitudinea de care I 
dau dovadă vînzătoarele • 
Maria Ivan și Maria Lupa, . 
sînt apreciate de cumpă
rători.

Rubrică redactată de
T. SPĂTARU

y



A

lnțrecer[ pasionante sub genericuf „Daciadei^
„Cupa Minerul4

Etapa municipală a „Cu
pei Minerul" a angrenat la 
cele șase discipline spor
tive (atletism, popice, șah, 
tenis de cîmp, handbal și 
volei), 24 de unități spor
tive din întreprinderi și ins
tituții.

Selecționata sindicală a
I.M.  Livezeni (președinte 
loan Opriș) a cîștigat de
tașat întrecerea și la ac
tuala ediție, dovedind o 
preocupare permanentă de 
atragere a tineretului in 
activitățile sportive. De 
menționat că la jocurile 
sportive, (volei, handbal și 
fotbal) care se află încă în 
plină desfășurare s-a jucat 
sistem divizie (tur-retur) 
întrecerile bucurîndu-se de 
prezența unui număr mare 
de spectatori.

13e locurile următoare a- 
le întrecerii s-au clasat se
lecționatele C.M.V.J. Prepa- 
rația Coroești, I.M Dîlja 
și I.M. Uricani.

Duminică, 19 iulie a.c. 
pe terenurile sportive din 
Petroșani au avut loc în
trecerile etapei județene a 
„Cupei Minerul" la care 
sportivii Văii Jiului au 
participat cu o selecționa
tă sub denumirea de 
C.M.V.J., aceasta întrucît 
regulamentul precizează că 
la această etapă pot par
ticipa și sportivii legiti
mați, dar fără a avea cla
sificare sportivă. Cu ex
cepția tenisului de cîmp si 
popice, toate celelalte tit
luri de campioni județeni 
au fost obținute de sporti

vii noștri. Iată cîștigătorii: 
Atletism 1500 m Alexan
dru Nicolescu (C.M.V.J.); 
aruncarea greutății Paul 
Elizeu (I.M. Lupeni); să
ritura in lungime, Alexan
dru Nicolescu (C.M.V.J.); 
Topice: I. Gheorghe Bor- 
cea (I.M. Teliuc) 253 p.d.;
2. Gheorghe Albu (I.M. Pe- 
trila) 237 p.d. 3. Iuliu 
Venczel (I.M. Dîlja) 226 
p.d. Șah: 1. Gheorghe A- 
lexandrescu (Preparația Lu
peni) 2. Cornel Chira și 
loan Buleziuc ambii de la
I.M.  Hunedoara clasați pe 
locurile doi și, respectiv, 
trei. La fete, Ținea Ale- 
xandrescu de la Prepara
ția Lupeni a cîștigat fără 
adversară; Tenis de cîmp :
1. Francisc Balog (I.M. De
va) 2. Manuel Topliceanu 
(I.M. Ghelar) 3. Mihai Cuc 
(C.M.J. V.); Volei: 1.
C.M.V.J. Petroșani, 2. I.M. 
Ghelar, 3. I.M. Deva; 
Handbal : 1. I.M. Livezeni;
2. I.M. Deva; 3. I.M. 
Ghelar.

La buna desfășurare a 
acestei tradiționale compe
tiții au contribuit condu
cerile clubului sportiv șco
lar Petroșani, catedra de 
educație fizică de la
I.M.P.. consiliul asociației 
Constructorul minier Pe
troșani precum și arbitra
jele prestate de Andrei An
ger. Ioan Predescu, Iuliu 
Wenczel, Valeriu Pișcoi, 
Vasile Argint, loan Ciobo- 
tea, Adrian Zarcula, Gheor
ghe Domșa, Henrich Kacso 
și Grigore Peter. Negativ 

a fost faptul că antrenorul 
Ștefan Mihaly a subapre
ciat și de această dată 
competiția, neprezentîn- 

du-se la concurs și lăsînd 
competiția fără materialele 
necesare.

Etapa finală a „Cupei 
Minerului" va avea loc în 
municipiul Baia Mare în 
perioada 1—2 august a.c. 
Reprezentanții Văii Jiului 
trebuie să se pregătească 
temeinic pentru a obține 
rezultate și mai bune de- 
cit în anii precedenți.

A. SLĂBII,
S. BĂLOI

Minerii și constructorii de utilaj 
minier joacă fotbal

In această perioadă cînd 
echipele competiționale se 
află doar în perioada de 
pregătire precompetiționa- 
lă, pe terenurile de fotbal 
se desfășoară meciuri între 
selecționatele de sectoare, 
secții, meciuri palpitante 
care atrag sute de tineri. 
Cea mai bogată participa
re are loc la I.M. Lu
peni și I.U.M. Petroșani.

Campionatul intersectoa- 
re la I.M. Lupeni (pre
ședintele Asociației Mi
nerul, T i t i Moises- 
cu) antrenează în prezent 
14 echipe angrenînd 280 de 

fotbaliști. Redăm cîteva 
dintre rezultatele obținute: 
sectorul VI — sectorul II 
7—1, sectorul I — S.T.R.A. 
6—1, sectorul X — sectorul
XI 12—2, sectorul XIV — 
sectorul IV 10—8. sectorul
XII — sectorul XIII meca
nic 6—5, service — secto
rul V 8—4. Jucătorii se 
bucură de tot sprijinul din 
partea Asociației sportive 
Minerul Lupenj și a antre
norilor echipei divizionare
B.

La I.U.M. Petroșani (pre
ședinte Nicolae Lobonț) la 
campionatul de fotbal pe 

uzină participă 12 echipe 
care joacă sistem turneu 
(numai tur) repartizate în 
două serii. Meciurile s-au 
desfășurat pe terenul C.F.R.
Petroșani. Iată cîteva re
zultate: seria I: Turnătorie 
— Automatizări 3—0, Me
canic șef — Combine 11—0, 
Forjă — Sculărie 3—2; Au
tomatizări — Mecanic șef 
1—9, Forjă — Combine
3— 0. Turnătorie — Sculărie 
1—1, Seria a Il-a: Cons
trucții I — Freze 3—2, 
TESA — Mecanică" grea
4— 3. Freze — TESA 3—0,
Mecanică grea — Construc
ții I 6—3, TESA — Cons
trucții II 0—3, Mecanica — 
Strungărie Freze 1—3, 
Mecanica grea — Construc
ții I T—1, Construcții I — 
Mecanica-strung 3—1,
Construcții I — Construc
ții II 1—3. întrecerile con
tinuă.

S. AUREL

Instantaneu 
din timpul unui antrena
ment al echipei de vo
ie; feminine „Sănătatea" 
Vulcan. Și în aceste zi
le, echipa se pregătește 
cu aceeași seriozitate 
pentru menținerea for
mei sportive optime, in 
vederea participării lor 
la apropiatele competi
ții sportive din acest se
zon.

Foto: Șt. NEMECSEK

ETAPA I țsîmbătă 8 august)
— F.C. Olt
— Chimia Rm. Vîlcea
— S.C. Bacău
—• Universitatea Craiova

ETAPA A Vl-a (sîmbâtâ 5 septembrie)

ETAPA A Vll-a (sîmbâtâ 26 septembrie)

ETAPA A Vlll-a (sîmbâtâ 3 octombrie)

ETAPA A X-a (sîmbâtâ 17 ©cternbrie)

ETAPA A Xll-a (sîmbâtâ 31 octombrie)
Vulcan București —Politehnica

ETAPA A Xlll-a (duminică 15 noiembrie)

București
ETAPA A XVI.a (duminică 29 noiembrie

Sportul studențesc
Steaua
F.C. Constanța
A.S.A. Tg. Mureș 
U T. Arad
JIUL PETROȘANI
C, S. Tîrgoviște
F.C. Argeș
„U“ Cluj-Napoca

ETAPA A II a
Universitatea Craiova — C.S. Tirgoviște 
Politehnica Timișoara — Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara — F.C Argeș 
Prog. Vulcan București — F.C. Constanța 
Chimia Rm. Vilcea — „U" Cluj-Napoca
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș
S.C. Bacău — Steaua
F.C. Olt — U.T. Arad
F.C.M. Brașov — JIUL PETROȘANI

ETAPA A lll-a
F.C.M. Brașov 
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara 
JIUL PETROȘANI 
S.C. Bacău
F.C. Constanța
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A IV.c
F.C. Argeș
C. S. Tîrgoviște
Steaua
Corvinul Hunedoara
F.C. Olt
Chimia Rm. Vilcea
Dinamo
„U" Cluj-Napoca
U T. Arad

ETAPA A V a
F.C. Constanța
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
U. T. Arad 
Universitatea Craiova 
JIUL PETROȘANI 
Prog. Vulcan București
F.C.M. Brașov
F.C. Olt

Steaua
Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov 
Politehnica Timișoara 
Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara 
C. S. Tîrgoviște
F.C. Constanța
S.C. Bacău

— Corvinul Hunedoara
— Politehnica Timișoara
— F.C.M. Brașov
— Progr. Vulcan București
— Dinamo
(sîmbâtâ 15 august)

(sîmbătă 22 august)
— Progr. Vulcan București
— U.T. Arad
— „U" Cluj-Napoca
— C.S. Tirgoviște
— Dinamo
— F.C. Argeș
— F.C. Olt
— Corvinul Hunedoara
— Chimia Rm. Vilcea
(sîmbâtâ 29 august)

— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Constanța
— Progr. Vulcan București
— JIUL PETROȘANI
— S.C. Bacău
— Universitatea Craiova
— Sportul studențesc
— Politehnica Timișoara
— F.C.M. Brașov
(miercuri 2 septembrie)

Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Sportul studențesc 
„U“ Cluj-Napoca
C.S. Tîrgoviște
S.C. Bacău
F.C. Argeș 
Steaua

— U.T. Arad
— JIUL PETROȘANI
— „U“ Cluj-Napoca
—■ Universitatea Craiova
— F.C. Argeș
— Progr, Vulcan București
— F.C. Olt
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș

Programul turului 
campionatului diviziei 

,,A“, ediția 1981-82
F.C. Argeș
Politehnica Timișoara 
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș
„U“ Cluj-Napoca 
Universitatea Craiova 
U. T. Arad
Corvinul Hunedoara
Prog. Vulcan Bucureș' 

„U“ Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vilcea 
JIUL PETROȘANI 
C. S. Tîrgoviște 
Steaua
F.C. Olt
S.C. Bacău
Sportul studențesc 
F.C. Constanța

EATPA A IX-a
Steaua
Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C.M. Brașov
JIUL PETROȘANI 
F.C. Argeș
Corvinul Hunedoara 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

F.C.M. Brașov
S.C. Bacău
Universitatea Craiova
U. T. Arad
Prog. Vulcan Bucuieșt 
Politehnica Timișoara 
F.C. Constanța
Dinamo
C. S. Tirgoviște

ETAPA A XI a
Universitatea Craiova 
U. T. Arad-
A.S.A. Tg Mureș
F.C. Argeș
„U“ Cluj-Napoca
Sportul studențesc
F.C. Olt
Steaua
Chimia Rm. Vilcea

— Chimia Rm. Vilcea
— F.C.M. Brasov
— F.C. Olt
— Steaua
— C.S. Tîrgoviște
— Sportul studențesc

— F.C. Constanța
— S.C. Bacău

— JIUL PETROȘANI

— U.T. Arad
— Progr. Vulcan București
— F.C. Argeș
— Dinamo
— Universitatea Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica Timișoara
— F.C.M. Brașov
— Corvinul Hunedoara
(miercuri 14 octombrie)
— Dinamo
— U.T. Arad
— C.S. Tîrgoviște
— S.C. Bacău
— F.C. Constanța
— Universitatea Craiova
— F.C. Olt
— „U“ Cluj-Napoca
— Politehnica Timișoara

— Corvinul Hunedoara
— Sportul studențesc
— F.C. Olt

— JIUL PETROȘANI
i —A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua
— „U“ Cluj-Napoca
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C. Argeș

(sîmbâtâ 24 octombrie)
— S.C. Bacău
— Progr. Vulcan Bucuri-.-
— JIUL PETROȘANI
— Dinarno
— Corvinul Hunedoara
— F.C. Constanța
— Politehnica Timișo-i
— C.S. Tîrgoviște
— F.C.M. Brașov

Prog.
F.C.M. Brașov
„U“ Cluj-Napoca 
Corvinul Hunedoara 
JIUL PETROȘANI 
F.C. Olt
F.C. Constanța 
Dinamo
C. S. Tîrgoviște

Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
C. S. Tirgoviște 
Politehnica Timișoara 
S.C. Bacău
A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova 
Steaua
F.C. Argeș 

ETAPA A XIV
„U“ Cluj-Napoca
S.C. Bacău
F.C. Olt
Prog. Vulcan Bucure 
Corvinul Hunedoara 
Sportul studențesc
U. T. Arad
F.C. Constanța
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XV.t
Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea 
JIUL PETROȘANI 
Dinamo
F.C. Argeș
F.C.M Brașov
C. S. Tirgoviște 
Prog. Vulcan

Politehnica Timișoara 
F.C. Olt
Universitatea Craiova 
Steaua
F.C.M. Brașov
S.C. Bacău
Corvinul Hunedoara
U. T. Arad
Sportul studențesc

ETAPA A XVII-a
F.C. Constanța
C. S. Tirgoviște 
Dinamo
JIUL PETROȘANI 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Argeș
Prog. Vulcan Bucureșt 
„U“ Cluj-Napoca

Timișoara
— Universitatea Craiov;
— Steaua
— Chimia Rm. Vîlcea
— Sportul studențesc
— F.C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
—• S.C. Bacău
— U.T. Arad

— F.C. Olt
— Corvinul Hunedoara
— Progr. Vulcan Bucure--
— F.C. Constanța
— U.T. Arad
— F.C.M. Brașov
— Dinamo
— JIUL PETROȘANI
— „U“ Cluj-Napoca

a (miercuri 18 noiembr
— JIUL PETROȘANI
— Chimia Rm. Vîlcea
— F.C.M. Brașov 

■ști —Dinamo
— Politehnica Timișoara
— Steaua
— F.C. Argeș
— Universitatea Craiova
— C.S. Tîrgoviște

I (duminică 22 noiembrie]
— Corvinul Hunedoara
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc
— F.C. Olt
— U.T. Arad
— F.C. Constanța
— Steaua
- S.C. Bacău
— „U“ Cluj-Napoca

— Chimia Rm. Vîlcea
— Progr. Vulcan Bucureșt
— JIUL PETROȘANI
— F.C. Argeș
— F.C Constanța
— „U“ Cluj-Napoca
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S. Tîrgoviște
(duminică 6 decembrie]
— Steaua
— Corvinul Hunedoara
—- F.C.M. Brașov
— S.C. Bacău
— Sportul studențesc
— U.T. Arad
— Politehnica Timișoara

— Universitatea Craiova
— F.C. Olt
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Deschiderea Universiadei ’81
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a înmînat înalte 

distincții a!e Republicii Socialiste România
FILME

Internaționale a Sportului 
1 niversitar, Primo Nebiolo, 
ordinul „Tudor Vladimires- 
cu“, clasa I, conferit prin 
Decret prezidențial, pentru 
contribuția adusă la dez
voltarea mișcării sportive 
internaționale, a sportului 
mondial universitar, la pro
movarea prieteniei și înțe
legerii dintre tinerii din 
toate țările, in spiritul pă
cii si colaborării interna
ționale, cu prilejul celei 
de-a Xl-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de 
vară — București 1981.

Inminind înaltele distinc
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că a- 
cordarea acestora reprezin
tă o apreciere a activității 
desfășurate de președintele 
C.I.O. și președintele 
F.I.S.U, in domeniul miș
cării sportive.

Președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch și 
președintele F.I.S.U., Primo 
Nebiolo, au mulțumit pen
tru înalta distincție.

După înmînărea înalte
lor distincții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cu oaspeții.

Președintele C.I.O. și

președintele F.I.S.U. au a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru găzduirea la Bucu
rești a Universiadei '81 de 
vară, sub înaltul său pa
tronaj și au exprimat gra
titudinea pentru condițiile 
dintre cele mai bune care 
au fost asigurate 
participanților la
grandioasă competiție spor
tivă a studenților.

Oaspeții au dat o înaltă 
apreciere mișcării sportive 
din România, contribuției 
acesteia la dezvoltarea spor-

tului mondial și universi
tar.

In 
fost 
Că 
tare

tuturor 
această

Duminică, 19 iulie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a inaugu
rat ce-a de-a Xl-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară — „Uni
versiada ’81" — ce se des
fășoară în Capitala pa
triei noastre. Această ma
rc sărbătoare a sportului, 
prieteniei și înțelegerii in
tre tinerii universitari din 
întreaga lume, ce se desfă
șoară sub înaltul patronaj 
al președintelui României 
socialiste, reunește la 
startul întrecerilor mii de 
studenți sportivi din nu
meroase țări de pe toate 
continentele, constituind, 
prin amploarea participării, 
o mărturie elocventă a 
prestigiului și prețuirii de 
care se bucură in lume ța
ra noastră, politica consec
ventă de pace, colaborare 
și prietenie intre toate po
poarele promovată de 
România și președintele ei.

Găzduită atit de generos 
de România, grandioasa 
sărbătoare a fiilor „Almei 
Mater“ reprezintă pentru 
tinerii allați în aceste zile 
la București un minunat 
prile. ca, prin intermediul 
sporlului, să se cunoască 
mai bine, să lege prietenii 
trainice, să-și împărtășeas
că aspirațiile și năzuințe
le comune de a trăi intr-o 
lume mai buna și mai 
dreaptă, o lume a păcii.

Așa cum se subliniază în 
M.sajul președintelui Re- 
publ'cii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat partici
panților la întrecerile spor
tive studențești, „tineretul 
constituie — prin înseși i- 
dealurile și aspirațiile sale 
— o uriașă forță a păcii și 
progresului contemporan".

Festivitatea de deschi
dere a Universiadei '81 — 
Competiție organizată sub 
egida Federației Internațio
nale a Sportului Universi- 
tai și Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, care va trans
forma, timp de zece zile, 
Capitala țării noastre în-

tr-o capitală a sportului 
studențesc mondial — a a- 
vut loc pe stadionul ,,23 
August", cea mai mare 
renă sportivă a țării noas
tre, cu nuriieroase 
nivelul celor mai 
baze sportive din

întregul stadion 
domnește o atmosferă săr
bătorească, specifică mari
lor evenimente — este cu
prins de fireasca emoție a 
momentului inaugural.

Zecile de mii de locuri 
din tribune au fost ocupate 
cu multă vreme înainte de 
inceperea ceremoniei, semn 
al interesului pe care bucu- 
reștenii îl acordă grandioa
sei competiții găzduite de 
orașul lor.

Mii de locuitori ai Ca
pitalei au întîmpinat, la 
sosirea la stadion, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
si pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu multă însu
flețire, cu sentimente 
profundă dragoste și 
mă.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați, 
cu multă stimă și respect, 
la intrarea în stadion de 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 

precum și 
Comitetului 

organizare a 
Tovarășul

a-

dotări la 
moderne 
lume.
— unde

de 
sti-

a e

a 
de

C.C. al P.C.R., 
de membri ai 
național de 
Universiadei.
Nicolae Ceaușescu șl tova
rășa Elena Ceaușescu sint 
salutați, de a- 
semenea, de dr. Juan An
tonio Samaranch, președin
tele Comitetului Internațio
nal Olimpic, de Primo 
Nebiolo, președintele Fede
rației Internaționale 
Sportului Universitar,
membrii Comitetului Exe
cutiv al F.I.S.U., care au 
ținut să exprime conducă
torului statului român cele 
mai vii mulțumiri pentru 
organ i zarea U n iversiadei
'81 la București, pentru a- 
tenția pe care o acordă a- 
cestei mari competiții spor
tive ce se desfășoară sub 
înaltul său patronaj.

Grupuri de pionieri și ti-

neri au oferit frumoase bu
chete do flori. Multipla 
campioană olimpică și mon
dială Nadia Comăneci Și 
cunoscutul luptător Ion 
Draica au înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, 
ca semn al stimei și dra
gostei ce le-o poartă toți 
tinerii din patria noastră, 
plachete cu emblema edi
ției a Xl-a a Universiadei, a- 
dresind mulțumiri in nu
mele studenților pentru 
condițiile minunate de 
muncă și viață create ti
nerei generații.

împreună cu conducăto
rul partidului și stalului 
nostru în tribuna oficială 
au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășul Jlie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

La 
lă au 
tonio 
dintele Comitetului 
național Olimpic, 
Nebiolo, președintele Fede
rației Internaționale a 
Sportului Universitar, alți 
membri ai conducerii celor 
doua foruri sportive inter
naționale, personalități ale 
vieții sportive mondiale.

Au fost de față șefi de 
misiuni diplomatice acre
ditați in țard noastră, mem
bri ai corpului diplomatic, 
corespondenți ai presei 
străine acreditați la Bucu
rești, precum și peste 
de trimiși speciali ai 
ziare, reviste, posturi 
radio și televiziune de 
te hotare.

Festivitatea de deschide
re a Universiadei '81 a în
ceput cu solemnitatea adu
cerii drapelului Republicii 
Socialiste România.

Urmează momentul emo
ționant, în care tricolorul 
românesc este înălțat pe 
catargul stadionului, unde 
va flutura pe tot timpul 
desfășurării Jocurilor Mon
diale Universitare.

In aplauzele celor 
zenți, incepe defilarea 
legațiilor de sportivi

clin

festivitatea inaugura- 
luat parte Juan An-
Sa.maranch, preșe- 

lnter- 
Primo

300 
unor 

de 
pes-

pre- 
de- 

stu-

a reafirmat hotărîrea 
României de a-.și aduce și 
pe viitor o contribuție ac
tivă la acțiunile organiza
te de C.I.O. și F.I.S.U. și a 
adresat
sportive
cese în
lor de întărire a prieteniei 
între studenții din întreaga 
lume, între toți tinerii.

La sfîrșitul convorbirii, 
oaspeții au înmînat pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, în semn de pro
fund omagiu, emblemele 
C.I.O. și F.I.S.U.

Omul
celor două foruri 
urarea de noi suc- 
realizarea misiunii

tineretului universi- 
constitui un real 

cu efecte dintre ce- 
pozltive atît în do- 
sportului, cît și pen-

timpul convorbirii a 
exprimată convingerea 
această mare manifes- 
a

tar va 
succes, 
le mai 
meniul

întărirea sentimentelor 
prietenie dintre tinerii 
întreaga lume, a iup- 
lor pentru înfăptuirea 

trăi

tru 
de 
din 
tel
năzuințelor lor de a 
într-o lume a păcii, înțe
legerii și colaborării. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu

denți participanți la Uni
versiada de vară de la 
București. La trecerea prin 
fața tribunei oficiale, dele
gațiile au salutat cu căldu
ră și stimă pe președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

După alinierea delegați
ilor pe gazonul stadionului, 
este adus drapelul Federa
ției Internațoinale a Spor
tului Universitar. în timp 
ce fanfara intonează .Oda 
bucuriei".

Urmează un moment aș
teptat cu interes de cei 
prezenți : intră pe pista 
stadionului ultimul schimb 
al ștafetei flăcării Univer
siadei —■, adusă de atletul 
Floria Toboc — care a fost 
aprinsă încă de dimineață 
în centrul Bucureștiului 
și purtată de-a lungul tra
seului de sportivi cunos- 
cuți. Cinstea de a aprinde 
flacăra Universiadei în i- 
mensa cupă aflată deasupra 
tribunei a Ii-a i_a reveniți 
celei‘mai mari și aprecia
te sportive românce, cam
pioana îndrăgită a gimnas
ticii mondiale, Nadia Co
maneci.

Tovarășa Cornelia Fili- 
paș, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, președin
te al Comitetului Național 
de organizare a Universia
dei, a rostit un cuvînt de 
salut.

La rîndul său, președin
tele Federației Internațio
nale a Sportului Universi
tar, Primo Nebiolo, a ros
tit în limba română, în 
semn de omagiu pentru po
porul român și țara noas
tră, o alocuțiune și a in
vitat pe președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să declare des
chisă oficial Universiada 
București 1981.

In acest moment solemn 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară 1981 au

început. De luni, pe bazele 
sportive ale Bucureștîului, 
miile de sportivi studenți 
de pe toate continentele lu
mii se vor întrece la 
10 ramuri de sport 
program : atletism, 
nastică, înot, baschet,
lei, tenis, polo pe apă, să
rituri in apă, scrimă și 
lupte.

cele 
din 

gin-j- 
vo-

☆
După ceremonia deschide

rii oficiale a celei de-a 
Xl-a ediții a Jocurilor 
mondiale universitare de 

un gran- 
cultural-

vară, a urmat 
dios spectacol 
sportiv.

Din partea .
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
tuturor celor care au con
tribuit la succesul manifes
tării le-a fost oferit un 
frumos coș cu flori.

tovarățului
i
I
■ i

i

i

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Poarta de 
aur a incașilor; Repu
blica : Pirații secolu
lui XX ; Unirea i Sa
crificiu din dragoste 
I-II.

PETRILA ; 
munților.

LONEA: Dublu delict. 
VULCAN — Lucea

fărul : Doi fotbaliști in 
Siberia.

LUPENI — Cultural: 
Pentru un teanc de 
bancnote; Muncitoresc: 
Totul este dragoste.

TV
Universiada 
Transmisiuni

alternative, 
masculin, 
greco-ro-

10,00

11,30

12,20
15,15

16,25

20,00
20,20

21,00

21,-15

’81. 
di-

recte 
Volei 
Lupte 
mane.
Film serial. Dallas. 
Reluarea episodu
lui 15.
Telex.
Matineu de v actri
ță: Albul Him — 
Ureche neagră.
Universiada 
Transmisiuni
recte t Volei mas
culin. Atletism. 
Gimnastică, 
turi în apă. 
Telejurnal, 
Universiada
Atletism, transmi
siune directă. 
Actualitatea 
nomică.
Teatru TV. Aten
ție la cotitură de 
Melies Gyorgy. Pre

mieră -TV.
22.40 Telejurnal. 
23,00 Universiada

Rezumatul 
cerilor zilei.

i

I
3
î
>
3

Sări- '
I 
j 
j
5

5
I
5

’81. 
di-’

•81

eco-

încadrează urgent pentru sediu, 
perioadă de două luni pensionari 
riile de

- ZIDARI

- FAIANJORI
Condițiile 

conform Legii 
12/1971.

Informații 
personal.

de încadrare și 
nr. 57/1974 și a

suplimentare la

’81
între-

3
3

j

1

pentru o
în mese-

retribuire
Legii nr.

serviciul

întreprinderea de tricotaje
organizează concurs pentru ocuparea urmă 
toarelor posturi :

șef secție tricotat — confecții

Primele rezultate înregistrate luni la Jocurile Mondiale Universitare
Lupte (greco-romane) — Patinoarul artificial „23 

August" :
48 kg — Constantin Alexandru (România) ii învinge 

prin tuș în repriza a 2-a pe Mark Fuller (S.U.A.) ;
57 kg — Nicolae Zamfir (România) învinge la puncte 

pe Mitzutanj Kazuye (Japonia) ;
68 kg — Ștefan Rusu (România) învinge prin supe

rioritate tehnică in repriza a 2-a pe Bliss Scott (S.U.A.);
82 kg — Ion Draica (România) învinge prin descali

ficare pe Francois Lassuyie (Franța) ;
100 kg — Vasile Andrei (România) întrece prin desca
lificare pe Radoslav Sabev (Bulgaria).

Sărituri (Ștrandul Tineretului) :
După primele, cinci sărituri impuse la sărituri des

fășurate în cursul dimineții la trambulină (feminin), 
situația este următoarea :

1. Mcgrath Amy (S.U.A.)
2. Neyer Megan (S.U.A.)
3. Hociotă Ruxandra (România)
4. Li Yihua (China)
5 Felicia Cîrstea (România)
6. Shi Meiqin (R.P. Chineză)
7. Mackay Elisabeth (Canada)
8. Gonzales Milagros M. (Cuba)

șef atelier tricotat

Primul titlu de cam
pioană mondiala univer
sitară al celei de-a Xl-a 
ediții a Universiadei 
vară de la 
fost cucerit 
României 
masculin al 
de gimnastică 
luni seara la Palatul spor
turilor și culturii. De a- 
semenea, acest splendid 
succes a fost întregit de 
gimnastul român Kurt 
Szilier, cîștigătorul meda
liei d^aur ai Universiadei 
la individual compus, la 
egalitate cu sportivul so
vietic Iuri Korolov. Deci 
gimnaștii români reprezin
tă o dublă victorie, adju- 
decîndu-și două medalii 
de aur, cea mai înaltă 
performanță a lor la uni
versiade.

de
București a 
de echipa 

în coreursul 
competiției 

disputat

Toți marii favoriți ai 
probei individuale mas
culine de floretă au tre
cut cu succes de primele 
trei tururi eliminatorii, 
calificîndu-se în elimină
rile directe. O impresie 
deosebită a lăsat scrime- 
rul român Petru Kuki, vi- 
cecampion mondial al 
probei, cîștigător meritat 
al uneia din. grupele 
turului trei. Petru Kuki a 
terminat învingător în 
toate cele cinci întîlniri 
din grupa respectivă.

Astăzi, de la ora 15,00, 
în calificările directe, 
Petru Kuki îl va întîlni 
pe francezul Patrick Groc. 
La ora 19,00 este progra
mată finala de opt, ce vd 
desemna pe cîștigătorul 
medaliei de aur.

— 201,60
— 198,84
—197,91

— 194,49
— 193,98
— 193,62
— 193,32
— 191,76

•r

r
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REDACȚIA Șl ADMINi Iu AȚLAi Petroșani str Rcpublii .

șef atelier confecții
stenodactilograf

3
1
1

electricieni
strungar 
frezor

— un sudor autogen și electric
— 4 lăcătuși
Condițiile de pregătire și vechime con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
nr. 57/1974.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal al întreprinderii de tricotaje 
Petroșani, strada Lunca nr. 117, telefon 
43812.

ot. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2164 (sec(ii), TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, sU. Republicii at. 67,


