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ți modernizării

a-

an-

noastră are nevoie pentru dezvoltarea 
sa economico-socială".

LUPENI, august 1979
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La începutul acestui semestru, hotărî- președinți ai c.o.m., directori sau ingi- 
tor pentru realizarea planului, invităm neri șefi — să răspundă la întrebările 
conducătorii întreprinderilor miniere — redacției:

1) Cu ce rezultate veți încheia luna iulie, trimestrul III, si anul 
1982 ?

2) Ce măsuri deosebite ați întreprins pentru realizarea și mai 
ales pentru depășirea prevederilor de plan pe etapele amintite ?

3) Cum acționați pentru pregătirea producției anului 1983 ?

• Azi răspunde ing. Carol Schreter, 
directorul minei Uricani

„Vom depăși sarcinile 
10000 tone de cărbune

anuale cu 
cocsificabil

W<^»^.;MOHlfNIWLOR SOOAiJSIE

JCONGREIUL

pe coordona tele mecanizării

Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
trasat sarcini de onoare, de mare răspundere pentru dezvoltarea și 
modernizarea mineritului :

LUPENI, octombrie 1966
„Va trebui să se acorde o mai mare 

atenție folosirii depline, cu maximum de 
eficiență a utilajelor și mecanismelor 
cu care sint înzestrate minele, creșterii 
gradului de mecanizare și introducerii 
unor metode de exploatare, cît mai 
decvate condițiilor naturale".

PETROȘANI, noiembrie 1977

1) în luna iulie, datorită 
unor condiții obiective, în- 
tîrzierea punerii în func
țiune a unui complex de 
mare capacitate — întîr- 

. ziere independentă de 
voința noastră — rezulta
tele nu șe vor ridica la 
nivelul cerut, dar acest 
lucru nu ne va împiedica 
să încheiem trimestrul III 
cu sajcinile de plan înde- 
plini^^ptegral. Colectivul 
nostru este hotărît să în
cheie sarcinile anuale de 
plan cu un plus; de 10 000 
tone de cărbune 
bil. Avem
create pentru a

cocsifica- 
toate condițiile 

ne înde-

plini cu cinste acest 
gaj ament.

2. Printre măsurile 
care ni le-am propus 
le realizăm aș aminti, 
primul rînd, 
rea mecanizării 
din
.sens 
încă 
țări 
care 
mai 
rilor de plan la lucrările 
de pregătiri, ci și hi de
pășirea acestora ; vom fi
naliza introducerea și ter
mina probele tehnologice 
la complexul de mare ca-

pe 
să 
în 

intensifica- 
lucră rilor 
în acest 
introduce 

. de înain-

subteran.
vom mai
o combină
în cărbune, combină 
ne va conduce nu nu
la realizarea prevede-

pacitate și sperăm să 
gata in 4—5 zile. în 
mestrul IV vom mai pune 
în funcțiune încă un com
plex de mare capacitate și 
vom introduce un alt com
plex pe stratul 18. Conti-

Interviu realizat de 
Dorin GIIEȚA

'Continuare tn pag a i-a:
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In a doua decadă

Să se intre în ritmul impus 
de realizarea sarcinilor

întregii
A început de zece zile 

cel de-al doilea semestru 
al anului, etapă hotărî- 
toare pentru realizarea 
integrală a prevederilor 
anuale de plan la extrac
ția de cărbune. Dar iată 
că debutul realizat de 
minerii Văii Jiului in a- 
ceastă etapă este mult 
sub nivelul posibilităților 
existente la fiecare între
prindere minieră in par
te. In condițiile în care 
aproape că nu există în
treprindere minieră care 
nă nu aibă in funcțiune 
complexe de tăiere și 
susținere mecanizată, ca
re să nu dispună de sus
ținere metalică și 
bine de abataj,
bine de înaintări in 
bune și de fluxuri 
derne de transport,, 
să ne referim numai
dotarea tehnică mai deo
sebită nici o mină nu 
poate raporta la încheie
rea acestei prime decade

com- 
de com- 

căr- 
mo- 

ca 
la

,Dorim ca prin urgentarea mecaniză
rii lucrărilor, prin introducerea utilajelor 
complexe, de mare productivitate, să u- 
șurăm munca minerilor, să îmbunătățim 
condițiile de muncă în general și, tot
odată, să asigurăm o creștere mai ac
centuată a productivității 
producției de cărbune de

„Fără îndoială că ceea ce S-a realizat 
constituie un lucru deosebit de bun, de
monstrează forța și capacitatea mineri
lor, a industriei constructoare de mașini 
de a realiza mecanizarea necesâră des
fășurării unei producții moderne, pe ba
za unei tehnici avansate".

☆

„Valea Jiului va continua să ocupe lo
cul cel mai important în 
cărbunelui de 
energie, ci si 
gică".

de mare valoa-Orientări
■re teoretică și practică, sar
cini de onoare de mare 
răspundere, indicațiile se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, au prins rădă-

sporirea 
patria

cini adinei în mineritul Văii 
Jiului, dînd roade bogate, 
miile de tone de cărbune 
extras din abatajele me
canizate și sutele de metri 
liniari obținuți cu combine
le de înaintări. Dacă astăzi

și 
care

asigurarea 
calitate nu numai pentru 
pentru industria metalur-

ne putem mîndri că nu a- 
vem unitate minieră care 
să nu aibă în dotare, cel

G. DORIN

(Continuat-» in pag. a l-a)

îndeplinirea 
lor de plan 
mult, mina

luni!

al

de

salturi colita-

de 
cărbu- 
minus 

înre- 
la E- 

încă 
din 

sătenii 
gînd

Atmosfera sărbătoreas
că de la cămin a adunat 
împrejur sute de oameni 
veniți la lăcașul lor de 
cultură cu respect pentru 
cei care s-au străduit

a r amintiri, 
din carac-

au impus și altele. îh ni
velul ele conștiință. Se 
simțea nevoia de comu
nicare, de cunoaștere, de 
receptare a actului artis
tic, de destindere.

prevederi- 
la zi. Mai 
cu cel mai 

s.ăzut minus (cantitativ 
nu procentual), mina Dîl- 
ja. are o restanță 
peste 2200 tone de 
ne. Cel mai mare 
(tot cantitativ), îl 
gistrează minerii de 
Lupeni — aproape 11 500 
de tone, și încă de căr
bune cocsificabil. Dacă 
privim rezultatele prin ■ 
proporția de îndeplinire 
a planului decadei, pro
centele sint cuprinse 
tre 86,8 la sută (cel 
mare procent de îndepli
nire a planului) la mina 
Vulcan și 64 la sută (cel 
mai scăzut procent) 
mina Livezeni.

La nivelul Văii Jiului, 
Combinatul minier a a- 
cumulat în perioada a- 
mintită cel mai mare mi-

în- 
mai

la
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socialismului 
a d u s mutații 

profunde și în viața sa
tului românesc. Vechea 
formulă — „diferența în
tre sat și oraș“, decalajul 
intre urban și rural de
vin do 
U n a 
teristicile primordiale a- 
le acestor 
tive este pătrunderea in 
sate a celor mai noi cu
ceriri ale științei și cul
turii, ridicarea neconte
nită a nivelului de cu
noaștere al sătenilor.

Cimpa, așezare străve
che de jieni, a crescut o- 
dată cu întreaga Vale a 
Jiului. Sătenii, oierii de 
altădată, au deprins, pe 
lingă vechea lor ocupație, 
alte meserii : ei sint mi
neri. electrolăcătuși, pre
paratori. Aceste schim
bări în preocupările lor

Sătenii din Cimpa 
și căminul lor cultural
De curînd, îmbrăcați in 

frumoasele straie jienești, 
copii și vîrstnici, tineri 
și tinere, sătenii din Cim
pa au participat la un e- 
veniment deosebit în via
ța satului : inaugurarea 
căminului cultural. O sa
lă cochetă
de locuri, cu toată dota
rea necesară 
„beneficiarii" ele drept cu 
ospitalitate.

cu. 400

și-a primit

să-l construiască, oame
nii Grupului II de șantiere 
al T.C.H., zidarii lui 
Gheorghe Ciocănoiu, dul
gherii conduși de Ale
xandru Chiș, mozaicarii 
lui Gheorghe Bețivii, zu
gravii din echipa lui 
Cristof Zoltan, pavatorii 
lui Marin Staicu și alții.

Pe scenă au evo
luat, apoi, ansamblurile 
folclorice „Măgura", de

la chibiți sindicatelor din 
Lonea și „Mîndra", 
Văii Jiului, care au pre
zentat un program 
muzică și dansuri popu
lare, apreciat de primii 
spectatori ai căminului 
cultural din Cimpa. 
courile inaugurării 
nu s-au stins, dar, 
cite am înțeles, 
din Cimpa au de 
să-și alcătuiască formați
ile lor artistice, să pre
zinte pe noua scenă pro
grame care să evidenție
ze viața nouă a i 
frumusețea folclorului 
strămoșesc al jienilor și, 
nu în ultimă instanță, bu- \ 
curia de a avea un cămin 1 
al lor, locul unde pot \ 
să-și manifeste capaci- i 
tatea creatoare. I

satului. [ 
clorului ’

Mircea BUNU
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Realizarea producției pentru export
obiectiv central al muncii politice MINERITUL VAR JIULUI

Colectivului dc muncă 
le la întreprinderea de 
confecții Vulcan îi revin, 
în semestrul II al anului, 
obligații deosebite. în rea
lizarea producției, atît 
pentru beneficiarii interni, 
cit mai ales pentru export. 
Acest lucru presupune, din 
partea organizației 
partid, desfășurarea

rea „Integrata" Constanța. 
O altă cauză a nerealiză- 
rilor la export a fost de
terminată de faptul că mo
delele avizate de benefi
ciarii externi au sosit cu 
întîrziere. Așa stînd lu
crurile, este necesară des
fășurarea unor susținute

forme variate aie muncii 
politice s-a reușit să 6e 
creeze în cadrul colectivu
lui un viu și rodnic spirit 
de întrecere, de inițiativă 
muncitorească. Paralel cu 
măsurile politice între
prinse, în lumina Expune
rii secretarului general al

de 
...... unei 

susținute munci politico- 
organizatorice în rîndul 
comuniștilor, al întregului 
personal muncitor.

Dacă în primul trimes
tru al anului indicatorii de 
plan nu au fost realizați, 
în trimestrul II, datorită 
unei intense munci politi- 

■ co-organlzatorice desfășu
rată de organizația • de 
partid, indicatorii produc
ție globală au fost depășiți 
cu 24 000 lei, iar valoarea 
producției fizice a fost, de 
asemenea, depășită, 
trimestrul II, cu toate 
valoarea producției reali
zate destinate exportului 
a crescut cu 1,3 milioane 
lei, față de primul trimes
tru totuși s-a mai înregis
trat o restanță ele 2 mi
lioane lei. între cauzele 
care au condus la aseme
nea nerealizări amintim : 
neasigurarea materiei pri
me de către furnizorii in- 

. terni sau asigurarea cu 
materie primă de slabă ca
litate, fapt ce a condus la 
refuz de stofă livrată de 
întreprinderea „Argeșa- 
n_a“ Pitești, Industria linii 
Timișoara și întreprinde-

Viața de partid

în 
că

.acțiuni în direcția redre
sării producției, a 
nătățirii calității 
(iilor, a eliminării oricărei 
risipe de materiale, a în
tăririi ordinii și discipli
nei.

In discuția cu secretarul 
comitetului de partid Vic
toria Roșea, cu economista 
Margareta Zaideș, direc- 

- torul unității, precum și 
cu alți membri de partid 
ne-am edificat asupra mă
surilor 
torice și 
prinse în 
prinderii 
nirea exemplară în semes
trul II al anului, a 
lor de producție, 
astfel că membrii 
tetului dc partid 
partizați pe formații de 
lucru unde acordă un spri
jin concret (asistență teh
nică) acestora. Comuniștii 
din cele trei organizații 
de bază, pe schimburi, des
fășoară la punctele de lu
cru o intensă muncă poli
tică de la om la om. Prin

îmbu- 
confec-

partidului la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R., a 
cuvîntării la Congresul al 
11-lea al educației politice 
și culturii socialiste, co
mitetul de partid, conduce
rea întreprinderii au luat 
totodată o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice me
nite să conducă la realiza
rea sarcinilor de plan. Au 
fost profilate trei formații 
de lucru, care lucrează pe 
două schimburi, numai la

producția de export. S-au 
dotat mașinile simple de 
cusut cu dispozitive aju
tătoare care au menirea 
de a spori productivitatea 
muncii și a îmbunătăți ca
litatea produsului finit, e-a • 
îmbunătățit, de asemenea, 
asistența tehnică la sala 
de croi. Aici au fost re
partizate cadre speciali
zate. în continuare se are 
în vedere dotarea de către 
C.I.C. Sibiu ou mașini de 
cusut speciale, mașini care 
execută concomitent mai 
multe operații. Aceste mă
suri, întreaga muncă poli- 
tico-educativfi șl organiza
torică pe care o desfășoa
ră organizația de partid, 
cele de sindicat și U.T.C., 
creează premisele ca în se
mestrul II al anului, în
treprinderea de confecții 
Vulcan să-și realizeze e- 
xemplar sarcinile de plan

Constantin GRAURE

(Urmare din pag. 1)
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„Vom depăși sarcinile anuale 
cu 10000 tone de cărbune 

cocsificabil

poli tjco-organiza. 
educative între- 
coleetivul între- 

pentru
sarcini. 
Aflăm, 
corni- 

sînt re-

îndepli-

(Lrmare din pag. 1)

puțin un complex mecani
zat sau o combină de înain
tare, dacă evidențiem pașii 
însemnați fâcuți pe calea 
modernizării transportului 
în subteran, și ne bucurăm 
că funcționează prima ins- 
tatație de televiziune cu 
circuit închis, cu mai puțin 
de 13 ani în urmă erau 
doar perspective toate o- 
cestea, se regăseau în vi
surile celor care năzuiau 
și sperau in modernizarea, 
în mecanizarea lucrărilor 
miniere din subteran.

Oamenii, prin munca lor 
de zl cu zi, ou dat viață 
sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, evenimentul care a 
constituit cel mai important 
pas făcut spre o industrie 
modernă în care mineritul 
a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent.

Visurile cele mai îndrăz
nețe au devenit 
de netăgăduit. In 
introducea primul 
plex mecanizat la 
Paroșeni, iar azi in
întreprinderilor miniere 
află nu mai puțin de 
asemenea utilaje 
mare productivitate. In 1975, 
In Valea Jiului funcționau 
9 combine de înaintări în 
cărbune, iar în 1982 numă
rul acestora (la care se a- 
daugă și combine de înain
tări in steril) a crescut la 
61. In 1965, anul celui de-al 
IX-lea Congres al partidu
lui, abia dacă existau cîți- 
va zeci de metri de trans
portoare cu covor de cau
ciuc, evacuarea cărbune-

realitate 
1970 se 

com- 
mino 

dotarea 
se 
47 
de

lui făcîndu-se discontinuu, 
cu vagonete. Astăzi sînt în
treprinderi miniere unde 
întreaga activitate de eva
cuare a cărbunelui este 
concentrată pe fluxuri con
tinue de transportoare cu 
bandă, la Uricanl, minerii 
au introdus și exploatat cu 
succes un modern complex 
de înaintări în sterii, pre
mieră absolută în Valea 
fiului și mineritul țării, corn- 
bind dotată cu raze laser. 
Tot aici s-a introdus- pen
tru prima dată într-un a- 
bataj din bazinul nostru 
carbonifer, un complex de 
tăiere și susținere mecani
zată cu o deschidere de 4 
metri. La mina Paroșeni, 
așa cum mai aminteam, 
s-a pus în funcțiune prim, 
instalație de televiziune cu 
circuit închis.

Toate acestea sînt nu
mai cîtevo din noutățile 
tehnice care marchează de 
ferite etape din fluxul me
canizării și modernizării mi
neritului Văii Jiului, flux 
in continuă dezvoltare spre 
binele omului care munceș
te în adîncui pămintului, 
pentru a-i spori rodnicia 
muncii, a omului care a 
înțeles că țara are, pentru 
a-șî cîștiga independența 
energetică, nevoie de tot 
mai mult cărbune și de o 
calitate din ce in ce mai 
bună, a omului conștient 
că de munca sa depinde 
bunăstarea întregului po
por, iar faptele sale 
muncă sînt cel mai 
creț răspuns la grija
care partidul și statul nos. 
tru i le poartă.

con-
pe

Echipa de lăcătuși condusă dc Andrei Cosnian din 
atelierul mecanic al I.M. Petrila execută repararea 
tamburei unei combine miniere. Lucrul executat este 
întotdeauna de bună calitate.

Foto : Șt. NEMECSEK
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nuăm cercetările in blocul 
VI, tot pe stratul 18 și, 
dacă rezultatele vor fi ce
le pe care le așteptăm, 
vom mai deschide un nou 
frontal în acest bloc. O 
altă direcție de acțiune pe 
care ne-am propus-o este 
creșterea continuă a pro- 
ductivităților realizate în 
abatajele cameră. Aceasta 
și pentru a suplini pro- . 
ducția pe care trebuia să 
o extragem din capacită
țile de producție a căror 
punere în funcțiune a în- 
tîrziat față de termenele 
stabilite prin prelimina
rul anual. De asemenea, 
sub conducerea organiza
ției de partid și cu spriji
nul organizațiilor de sin
dicat și U.T.C. vom conti
nua eu fermitate aplicarea 
măsurilor de îmbunătăți
re a disciplinei 
tehnologice, dar mai ales 
a disciplinei în muncă și 
folosirii integrale și efi
ciente a timpului de lucru. 
Aș dori să mai subliniez, 
legat de acest aspect, al 
folosirii integrale a tim
pului de lucru, că am reu
șit, la nivelul posibilități
lor pe care le avem, să 
aprovizionăm magaziile din 
subteran, subdeppzitele din

apropierea locurilor 
muncă, 
schimb 
cesare. 
reduce 
afectat 
zii și reparații. Asupra ca
lității acestora vom insis
ta în mod deosebit mai a- 
les că zilele de repaus vor 
fi afectate în întregime 
acestui gen de lucrări.

3) începutul anului 1983 
ne va găsi pregătiți să 
preluăm integral sarcini
le de plan stabilite. Planul 
lucrărilor de investiții, la 
zi, este realizat și depășit, ; 
iar pianul lucrărilor de 
pregătire va fi realizat 
și depășit pînă la sfîrșitul a- 
cestui an. De fapt, de Ia în
ceputul anului 1983 
avea în funcțiune 
complexe mecanizate din 
care două de mare capa
citate, ceea ce ne va 
mite un debut rodnic 
din primele zile.

Minerii Uricaniului 
conștienți' de importanța 
sarcinilor ce le revin în 
actuala etapă de dezvolta
re ă industriei noastre și 
.vor acționa cu toată pri
ceperea și puterea lor de 
muncă pentru a 
țării cit mai mult 
cocsificabil șj de 
bună calitate.

eu piesele 
și materialele 
In felul acesta
mult din 
lucrărilor de revi-

vom 
timpul

vom 
trei

per
inea

sînt

asigura 
cărbune 
tot mai

nus în vreo decadă din 
acest an — 67 453 tone de 
cărbune. Ar fi nedrept 
să nu amintim că totuși 
o unitate a Combinatului 
minier Valea Jiului și-a 
realizat prevederile de 
plan decadale — respec
tiv cariera Cîmpu lui 
Neag care a înregistrat și 
o depășire a acestor pre
vederi cu 511 tone de 
cărbune pentru cocs. Dar 
dacă punem față în față 
acest plus de 511 tone cu 
minusul de peste 67 000 
de tone la nivelul _ Văii 
și că din 11 unități" de 
extracție a cărbunelui 
și-a realizat și depășit 
planul... doar una, nu 
putem să nu dăm drep
tate vechiului și.înțelep
tul ui proverb românesc 
— eu o floare nu se face 
primăvară, sau parafra- 
zîndu-1, cu o singură uni
tate care și-a depășit 
planul eu 511 tone în 
condițiile eînd cel mai 
mic minus înregistrat de 
celelalte unități este. de 
2251 de tone... mai bine 
să nu mai comentăm.

Oricum, aceste rezul
tate, care se situează 
mult sub nivelul posibi
lităților create în Valea 
Jiului, in ceea ce priveș-

te dotarea tehnică a 
tre.prinderilor miniere, de
monstrează cu prisosință 
ea încă nu s-au tras în
vățămintele cuvenite din 
neajunsurile care s-au 
manifestat în primul se
mestru și că se urnește 
cu mare greutate trans
punerea în practică a

Față de aceste rezulta
te nu se poate 
întrebăm și să 
trebăm pe cei 
tori de soarta 
— conducerile 
conducerile colective ale 
întreprinderilor miniere, 
organele și organizațiile 
de partid, sindicat și

să nu ne 
nu-i în- 
răspunză- 
producției 
tehnice și

rrienajarea spațiilor co
merciale de către . bene
ficiar.

S GATA DE RECEP-
E.' în zona ansamblu

lui 363 apartamente din 
Pctroșan i, constructorii
șantierului 1 al Grupului 
11 T.C.H. au pregătit pen
tru recepție un nou 
biectjv, Este vorba 
blocul 3E, care are pre
văzute și spații comer
ciale la parter. Aici se 
cer urgentate lucrările 
de finisare, precum și a-

o-
de

B BĂTĂLIE CU SE
CUNDELE. Duminică, în 
municipiul Petroșani, a 
avut loc concursul for
mațiilor civile de pom
pieri, care s-a desfășurat 
pe două zone — la Pe
trila, cuprinzînd locali
tățile Petroșani, Aninoa- 
sa și Petrila, și la Lupeni, 
pentru formațiile din 
Lupeni, Uricani și Vul
can. La această bătălie 
cu secundele, cele mai

bune rezultate și cel mal 
mare punctaj au fost ob
ținute de F.C.P. de la 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
(316 puncte), de la I.M. U- 
ricani (311) și I.M. Lupeni 
(•307) pentru zona I și 
I.M. Lonea (349 puncte), 
I.M Petrila (325) și I.M. 
Aninoasa (312) pentru zo
na a Il-a. Cele două for
mații cîștigătoare, res
pectiv I.FA. „Vîscoza"

. și I.M. Lonea, vor repre
zenta municipiul Petro
șani la fază județeană a 
concursului care va avea 
loc în luna septembrie

măsurilor stabilite în ur
ma analizelor 
Altfel este greu 
țeles cum că, în 
îmbunătățească 
producției extrase, 
prima decadă, aceasta s-a 
înrăutățit ajungînd ca 'în
treprinderi miniere ce 
s-au situat în fruntea în
trecerii în prima parte 
a anului, să înregistreze 
rezultate care pun sub 
semnul incertitudinii rea
lizarea prevederilor lu
nare de plan. Și amintim 
în acest sens minusurile 
acumulate de minele Lu- 
peni (11484 tone cărbu
ne), Bărbăteni (6304 tone) 
și Vulcan (5781 tone).

făcute, 
de în- 
loc să se 

situația 
după

U.T.C. — cum au acțio- 
viață 

la
C.C. 
eon- 

au 
tolo- 

a dotării 
fie- 
mi- 

nieră, pentru folosirea- 
integrală a timpului de 
lucru, pentru 
țirea calității 
de revizii și 
Ce s-a făcut 
bunătățirea stării de 
ciplină, a disciplinei 
nologice și a scăderii 
mărului de absențe

nat pentru a da 
sarcinilor trasate 
recenta Plenară a 
al P.C.R. ? Cum au 
tribuit și ee măsuri 
întreprins pentru 
sirea eficientă 
tehnice existente la 
care întreprindere 
nieră, pentru

îmbunătă- 
lucr arilor 

reparații ? 
pentru îni- 

dis- 
teh-
nu- 
ne-

motivate ? Ce s-a între
prins pentru asigurarea 
plasării optime a postu
rilor în abataje, pentru 
îmbunătățirea aprovizio
nării formațiilor de la
fronturi ? Răspunsul la
aceste întrebări, cel pu
țin ■ la încheierea primei 
decade, îl dau realizăiâlp^ 
înregistrate, dar acestd^f 
probleme rămîn proble- ' 
me pentru a doua deca
dă, cînd trebuie să se 
treacă rapid la rezolva
rea lor. Asemenea situa
ție nu poate fi rezolvată 
prin angajamente 
male, prin planuri 
măsuri, sterile, ei 
acțiuni concrete, 
și eficiente a căror 
riălizare să se 
în creșterea 
de cărbune, in realizarea 
saltului de prea multă 
vreme promis, îndeplini
rea celei mai stringente 
sarcini de a asigura si
derurgiei, industriei ro
mânești, cărbunele pen
tru cocs și cărbunele e- 
riergetic de care are ne
voie. Iată de ce decada 
a doua trebuie să mar
cheze intrarea fiecărui 
colectiv în ritrn."Gl impus 
de realizarea planului pe 
această lună.

tor- 
de 

prin 
ferme 
mate- 

resimtâ 
producției

9

a.e. (Plut. adj, loan Jitea, 
eoresp.)

B O NOUA LIBRĂRIE. 
Pe noua și moderna ar
teră principală a Vulca
nului, bulevardul Repu
blicii, s-a deschis o nouă 
librărie. Noua unitate 

. oferă cumpărătorilor o 
-bogată gamă de cărți de 
literatură politică, teh- 
nico-științifică, beletris
tică și pentru copii.

an, a crescut cu 3500 nu
mărul oamenilor 
din Valea Jiului care 
încheiat contracte de 
sigurâri pe viață 
caz de accidente, 
genția ADAS a 
piului Petroșani,

muncii
au 
a- 
în 
a-

și 
la 
munici-

B ASIGURĂRI 
VIAȚA. în cursul 
mes traiul II al

PE 
tri-

acestui

B MUNCA PATRIO
TICA. Incepînd din 16 
iulie, ia baza didactică 
din Paring a Școlii spor
tive vor munci, în serii 

.. de cite 14 zile, 40 de e- 
I levi de la Liceul indus

trial din Petroșani, liceu 
care a sprijinit continuu

ți eficient ccnstri 
cestei baze didact

gș LA LUPENI 
noul centru civic- 
in construcție. în 
complexului comercial 
din blocul 8, a fost ame
najată o frumoasă zonă 
verde îmbogățită cu ar
buști ornamentali.

Rubrică realizată de 
D. STEJARU

I
I
I 
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Cu Ladislati Vlad despre fotbal

„Mai puține vorbe și mai multe rezultate!"
NOI TITLURI DE CAMPIONI ȘI TROFEE CUCERITE 

DE NAVOMODELIȘTII DE LA „JIUL"

Ladislau Vlad, un nu
me de prestanță în cro- 
nfca fotbalului românesc, 
suporterii cu părul ar
gintind In tribune, își 
mai aduc aminte de mij
locașul sau interul sting 
al divizionarei A orăde- 
ne, numită cînd I.C.O., 
ciad CriîȘUl sau Crișana, 
ori de apariția meteorică 
a formației militare din 
Cîmpulung Moldovenesc, 
care îl avea între titulari. 
De Laczi Vlad își mai 
aduc aminte și suporterii 
din Baia Mare, fiindcă 
cinci ani, între ’57 și ’62, 
le-; y idol. în total un 
decAjhu în prima divizie, 
alți cinci ani în cea se
cundă, apoi...

— Am antrenat copiii, 
juniorii și, în fine, se
niorii clubului orădean 
Bihorul. Anul acesta îm
plinesc încă un deceniu, 
dar de data aceasta ca 
antrenor în județul Hu
nedoara. Ca fotbalist m-a 
consacrat Crișana, dar ca 
antrenor își revendică 
acest drept județul nos
tru. Cu Minerul Deva am 
promovat în divizia B. 
după doi ani în reședin
ța‘de județ, am făcut în
că o „escală" (1974— 
1975) la Bihorul, pentru 
a poposi la Corvinul Hu
nedoara. Apoi, la cîțiva 
kilometri de cetatea si- 
derurgiștilor, o diviziona
ră B, Victoria Călan, a 
avut nevoie de serviciile 
mele. Am vrut să de
monstrez că nu sînt un 
antrenor „de conjunctu
ră", de aceea mi-a.m res
pectat contractul cu Au
rul Brad, la cîrma căreia 
am stat patru ani.

— Intr-un răstimp 
scurt, Ladislau Vlad, 
a promovat echipe, dar 

mai ales fotbaliști. ȘI, 
sl luăm aminte, în pri
nts divizie I
•— în trei ani am fur

nizat o întreagă echipă 
în prima scenă a fotba
lului românesc, latfi-i de 
fapt pe cei unsprezece 
de la Brad —• Bogdan, 
Dubinciue, Oncd, Ghiță, 
Klein (care ne fusese îm
prumutat pentru un an), 
la Corvinul; Dina, Giur-
'iittiniiiutnuir.'iiiiinitiii

Noul antrenor 
principal al „Jiului4* 

se destăinuie 
uniHimiuiutiiifitHmui 
giu, Muia, la Jiul ; Geor
gescu, la Rm. Vîleea. Mu- 
rar, la Poli Timișoara ; 
Șc'niopu, la U.T.A.

' — între timp, Aurul 
Brad s-a aflat printre 
protagonistele seriei a 
treia a diviziei secun
de...
— Ba chiar din sezo

nul de toamnă am mai 
furnizat trei divizionari 
A : Nan, Costar și Dosan, 
ultimul deși debuțlnd 
în Vale a rămas pentru 

. mulți un... necunoscut în 
ceea ce privește capaci
tatea de organizare a jo
cului.

— Cum se explică op
țiunea dumneavoastră 
pentru Jiul ? La solici
tarea conducerii clubu
lui ați și preluat func
ția de antrenor princi
pal.
— în ultimii trei ani 

am tot fost curtat de 
Jiul, v-am spus a trebuit 
să-mi respect angaja
mentul față de Aurul; 

am acceptat propunerea 
clubului, onorînd de fapt 
și rugămințile unor oa
meni care iubesc sincer 
și fotbalul șl pe Jiul. Și 
de ce eă n-o spun — ast
fel rămîn în județul care 
m-a consacrat ca antre
nor, iar la Jiul ambițiile 
mele se pot materializa. 
Adică, divizionara A din 
Vale a întîmpinat în ul
timii ani multe greutăți, 
mereu s-a salvat „la po- 
tou". Noul stadion, cred 
că e cel mal frumos din 
țară, pune alte probleme; 
terenul e mare, facilitea
ză intențiile oaspeților, 
dacă prestează un fotbal 
tehnic și au o condiție 
fizică excelentă. în ba
lanță atîrnă greu aceste • 
lucruri, dar am 50 de 
ani, acum e timpul să 
demonstrez că echipa mi
nerilor din Vale poate 
constitui un colectiv bi
ne închegat, cu jucători 
disciplinați, care să pres
teze un fotbal de calita
te. Și, în primul rînd, o 
echipă care să nu mai 
furnizeze atîtea emoții 
nedorite suporterilor. Â- 
dică, să eî.știge un loc li
niștit în clasament.

— Lotul va suferi mo
dificări substanțiale...
— Vor deveni publice 

după perioada de trans
ferări, Pînă atunci, an
trenamente zilnice, dimi
neața și după-amiază, o 
perioadă de cantonament 
centralizat din prima zi 
a săptămînii (de ieri — 
n.n.), multe partide ami
cale, inaugurarea stadio
nului, o altă ediție a 
campionatului. Dar mai 
puține vorbe și mai mul
te rezultate l

Ion VULPE

Pe Iacul I.O.R. din Ca
pitală s-au desfășurat în
trecerile campionatului 
național de navomodele. 
La startul întrecerilor, 
e-au aliniat 9Q de sportivi. 
Reprezentind 20 de asoci
ații sportive, ei au „lan
sat la apă" 150 de vase. 
Ca de obicei la întreceri 
au fost prezenți, atît la 
seniori cît și la juniori, și 
reprezentanții secției de 
navomodele a Clubului 
sportiv „Jiul“ Petroșani. 
Printre cei 8 seniori și 2 
juniori declarați campioni 
republicani . se numără 
Friederich Csaszar, Leon-

Gina Băloi s-a născut 
în Vulcan, dar .fiind 
componentă a Clubului 
sportiv „Cetate" Deva, 
urmează școala în ora
șul de reședință al ju
dețului- nostru. Echipa 
de gimnastică (junioa
re mici) din care face 
parte a cîștigat recent, 
detașat, titlul de cam
pioană națională. 

tin Ciortan și Ilie Gaș- 
par din Petroșani. De alt
fel vitrina cu trofee a lui 
Friederich Csaszar s-a îm
bogățit după acest concurs, 
pe lîngă titlul de campi
on republican, cu patru 
locuiri I la clasele F.3.V., 
V.LV.I5, F.l.Ef- 1 fcg, 
F.3.E. plus un onorant loc 
III la clasa F.S.R.15. Leon
tin Ciortan a cucerit, de 
asemenea, titlul de cam
pion republican și locul 
I la F.S.R.E.-2 kg, un loc 
1 și la A.l, patru locuri 
III și un loc IV. Cu un ti
tlu de campion republi
can s-a întors în Vale și 
Ilie Gașpar la clasa F.2.A. 
Rezultate bune au obținut 
și seniorul Petru Abra
ham (2 locuri 2), pre
cum și juniorii Tiberiu 
Csaszar și Ștefan Kosx- 
tin. Pășind pe urmele ta-

licitai i si noi succese I
DC.

Campionatul județean 
într-o nouă formulă ?

Campionatul municipal 
de. fotbal — mai bine zis 
ai orașului Petroșani, de

oarece au participat la com
petiție numai echipe . din 
această localitate — a 
luat sfîrșit. Titlul de cam
pioană a fost cucerit de 
tînăra formație Autobuzul, 
care din zece meciuri, a 
obținut șapte victorii, do
uă rezultate de egalitate. 
Suferind doar o singură 
înfrîngere, echipa a pro
movat astfel în campiona
tul județean de fotbal. Dar 
se pare că ediția 1982— 
1983 a campionatului ju
dețean de fotbal va fi or
ganizată în două serii a

Autobuzul 
Dinamo 
l.M. Livezeni 
IM. Dilja 
Hidromin 
Sănătatea 

tălui său, Tlberiu Ctetseas 
a cucerit primul loc La 
clasa F.l.E.-l, iar Ștefan 
Kosztin, locul III la F.I.E.®. 
1 kg. De altfel navomo» 
deliștii din Petroșani g-at 
întors acasă cu trei ti
tluri de campioni națio
nali, 8 locuri I, 2 locuri 2, 
6 locuri 3 în clasamentele 
individuale, iar pe echipe 
primul loc la teleghida
te și do_uă locuri II la 
glisoare și curse (F.S.R.). 
Sînt rezultate care con
firmă odată mai mult ac
tivitatea plină de pasiu
ne și responsabilitate ca
re se desfășoară la secția 
de navomodele cond usă 
cu competență și dăruire 
de Leontin Ciortan. Tu
turor componenților io
tului de navomodeliști fe

cîte zece echipe (Valea 
Mureșului și Valea Jiului). 
Pentru o mai bună repre
zentare a localităților din 
Valea Jiului în campiona
tul județean, pe lingă e- 
chipele cu vechi stagiu în 
această competiție . cum 
sînt Minerul Uricani, Pa- 
rîngul Lonea, Preparatorul 
Petrila și C.F.R. Petro
șani, iar acum Autobuzul, 
C.M.E.F.S, preconizează 
să includă în întreceri e- 
ehipe din Lupeni, Vulcan 
și încă vreo cîteva din 
Petroșani.

Redăm în continuare cla
samentul ■ campionatului 
municipal de' fotbal ediția 
1981—1982 :
10 7 2 1 36—21 16
10 6 0 4 26—23 12
10 5 0 5 26—27 10
10 4 1 5 21—19 9
10 4 1 5 27—29 9
10 1 3 6 23—37 5

6rlja pentru 
baza sportivă 

nu cunoaște vacanța
Iubitorii jocului cu ba

lonul rotund din comuna 
Aninoasa au fost nevoiți > 
ca, în partidele disputate j 
pe stadionul din localitate, 
să acorde circumstanțe fa- 
voriților ca urmare a stă
rii terenului care a in
fluențat în mod negativ e- 
vol-uția acestora, precum 
și spectacolul fotbalistic. 
Urmărindu-i în fiecare 
dintre întâlnirile campio
natului diviziei C, respec
tiv- atît în cele de acasă 
cît și în cele din deplasa
re, se cuvine să mențio
năm faptul că, în ciuda 
Jocurilor realizate pe alte 
gazoane, rezultatele s-au 
ridicat la un mai bun ni
vel tehnic și spectacular, 
tocmai cele din afara lo
calității, grație terenurilor 
mai bune.

Cunoseînd ceea ce s-a 
făcut la această secție pen
tru a se asigura condiții 
optime de practicare a u- 
nui fotbal de calitate tre
buie să recunoaștem că, 
pînă la această oră, nu s-a 
întreprins nimic concret 
în acest sens. Iată de ce 
acum, cînd a venit bine
meritata vacantă, cînd pî
nă la începerea ediției vi
itoare au rămas cîteva 
săptămîbi ne îngăduim să 
reamintim conducerii aso
ciației sportive Minerul 
Aninoasa faptul că grija 
pentru întreținerea bazei 
sportive nu trebuie șă in
tre și ea în vacanță, că de 
modul cum va arăta cîm- 
pul de joc depind in mare 
măsură rezultatele viitoa
re ale reprezentativei .. mi
nerilor din localitate.

Prof. Teodor TRIFA

MADRID 12 (Agerpres). 
Corespondenții agențiilor 
internaționale de presă su
bliniază, în unanimitate, 
în comentariile lor pe 
marginea finalei celei de-a 
12-a ediții a turneului fi
nal al Campionatului mon
dial de fotbal, meritata 
victorie a echipei Italiei, 
care cucerește al treilea 
titlu suprem, egalînd per
formanța Braziliei în pal
maresul „Cupei Mondiale",

Sub titlul „Un al treilea 
titlu pe deplin meritat", a- 
genția France Presse no
tează, printre alte : „Squa- 
dra Azzura" s-a prezen
tat marcată totuși de do
uă indisponibilități im
portante : Giancarlo An- 
tognoni, un jucător care 
are o mare influență în 
jocul formației sale, și 
care n-a luat nici startul, 
și, în minutul 7, Graziani, 
brutal „controlat" de paz
nicul său permanent Bern 
Foerster. Prima repriză 
n-a fost deloc în favoarea 
peninsularilor, cu acel 
penalty ratat de Cabrini 
în minutul 25 și cu ■ un 
Rossi redus la rolul de fi
gurant de marcajul strict 
al lui K. H. Foerster. Du
pă pauză însă totul a fost 
răsturnat, in minutul 56, 
Paolo Rossi, pe care K.H. 
Foerster l-a „uitat" pentru

«EL
finala

MUNDIAL ‘82
o singură secundă, întor
cea soarta meciului, în
scriind cu capul cel de-al 
șaselea gol ai său în acest 
campionat mondial. După 
alte 12 minute, italienii au 
dat lovitura de grație: la 
un atac cinci contra cinci, 
Scirea pasează inteligent 
la Tardelli, care, singur 
la marginea careului l-a 
„trăznit" pe Schumacher. 
R.F. Germania, care a be
neficiat în tot. acest cam
pionat de o bună doză de 
șansă s-a văzut K.O. în 
fața Italiei, aproape de 
neoprit, marea expertă în 
arta contraatacurilor. Vest- 
germanii vor bea dealtfel 
pînă la fund din cupa a- 
mară a înfrîngerii, în mi
nutul 81, cînd Altobeli, 
ciudat de singur la 10 me
tri de poartă, a ridicat sco
rul la 3—0.

1934, 1938, 1982 : Italia,' 
cu trei titluri, egalează 
Brazilia în palmaresul 
„Cupei Mondiale". După 
ceea ce a arătat, mai ales 
în faza secundă, se poate 
spune că „La Squadra" a 
meritat de departe această 
victorie finală".

DECLARAȚII

MADRID 12 (Agerpres). 
Jupp Derwall (antrenorul 
R.F. Germania): „Vreau
să omagiez formația Ita
liei, care a meritat pe de
plin victoria. Formația 
noastră n-a mai avut în a- 
ceastă partidă resursele su
ficiente pentru -a învinge 
o .selecționată a Italiei pu

ternică și combativă. In 
fapt, noi am avut de dis
putat o foarte dificilă în
tâlnire împotriva france
zilor, cu epuizante prelun
giri șî lovituri de la 11 m. 
Pe de altă parte, revenirea 
de la SeviUa s-a efectuat 
în condiții foarte proaste, 
foarte târziu, abia vineri 
dimineața. Totuși, sînt re
cunoscător jucătorilor pen
tru calificarea în finală. 
Momentul crucial al me
ciului decisiv a fost acel 
prim gol marcat de o ma
nieră abilă de către Rossi, 
care a prins apărarea noas
tră descoperită. Apoi ne-am 
lovit de o apărare italiană 
ermetică și am suferit Ia 
contraatacurile formației 
peninsulare".

Enzo Bearzot (antreno
rul Italiei) : „Nu. m-am te
mut nici un moment în 
acest meci.- îi studiasem 
bine pe vest-germani,. iar 
accidentările lui Antog- 
noni și Graziani nu m-au 
îngrijorat, pentru că știam 
că am rezerve foarte bu
ne. Cînd am văzut cit de 
bine se înțelegeau jucăto
rii pe teren, aeționînd gru
pat, buna, colaborare Gen
tile — Bergomi, am știut 
că vom cîștiga. Echipa a 
reacționat foarte bine du
pă penaltyul ratat de Ca
brini, acesta fiind încon
jurat eu înțelegere de 
coechipieri. Meciul cheie 
pentru noi la acest campio
nat a fost cel cu Argenti
na",

Uli Stielike (llbero-ml e- 
chipei R.F. Germania) :

„Arbitrul â fluierat per
manent împotriva noastifo. 
Cel ce nu și-a dat seaiAi 
de acest lucru, n-a vă/ut 
bine meciul (

CALEIDOSCOP

MADRID 12 (Agerpres). 
Campionatul mondial de 
fotbal 1982 . a fost mal 
productiv în goluri decît 
edițiile precedente, în 1974 
și 1978, iar ca număr 
total de puncte înscrise 
trece pe primul loc în a- 
cest clasament, cu 146 de 
goluri față de precedenta 
performanță, realizată în 
1954, în Elveția — 140 go
luri. în ce privește media 
de goluri pe meci, în Spa
nia aceasta fost de 2,80, 
față de 2,68 în 1978 și 2,55 
in 1974. în schimb, în 
1970, în Mexic, media a 

■fost superioară celei spa
niole — 2.97.

★
Echipa Franței a fost 

cea mai ofensivă formație 
a „El Mondialului", cu 
16 goluri marcate (au ur
mat Brazilia — 15 goluri, 
R.F, Germania — 12 go
luri), iar cea a Angliei a 
avut apărarea cea mai bu
nă — cu un singur gol 
primit, în fața Austriei — 
4 și Poloniei — 5. In a- 
ceste clasamente figurea
ză doar echipele calificate 
în turul secund. Dintre e- 
chipele care au părăsit 

competiția după prima fa
ză. Ungaria a înscris 13 
goluri, iar Salvador”' a 
primit 13.

★
In Spania au fost acor

date 5 cartonașe roșii și 
100 de cartonașe galbene 
în cele 52 de meciuri dis
putate. Singura formație 
nesancționată a fost Noua 
Zeelandă.

în 1978, în Argentina, 
în 38 de partide au fost 
3 jucători eliminați, alți 
57 fiind avertizați, în timp 
ee în R.F. Germania au 
fost arătate 5 cartonașe 
roșii șî 84 galbene, în 38 
de meciuri. Cele mai multe 
avertismente le-au primit 
formațiile Poloniei și Ita
liei — cîte 11.

★
La ediția a 12-a a „Cu

pei Mondiale" numărul 
spectatorilor a fost mai 
mic decît se sconta — dear 
1 856 277, ceea ce, înseam
nă o medie de 35 698 pen
tru fiecare din cele- 52 
de meciuri, în timp ce în 
Argentina s-a înregistrat 
o medie de 42 674. iar în 
R.F. Germania — 46 685. O 
afluență mai slabă, in me
die, la turneul final se re
găsește abia la campiona
tul din 1962, din Chile — 
24 250 spectatori pe meci, 
pentru 32 de partide.

★
Finala disputată dumi- 

' nică pe stadionul „Santia
go Bernabeu" se 'estimea
ză că a fost urmărită de 
două miliarde de telespec
tatori, din 1 :<!i CD 1 '
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PopoareleGlasul FILME

NEW YORK 12 (Ager
pres). In localitatea Hyde 
Park din statul american 
New York s-au desfășu
rat, în intervalul 9—11 iu
lie,- lucrările unei confe
rințe internaționale pen- 
trii pace la care au luat 
parte reprezentanți ai 
vieții politice și sociale 
din numeroase țări.

în cuvîntarea rostită Ia 
deschiderea conferinței. 
Armand Hammer, cunoscut 
reprezentant al vieții so
ciale din S.U.A., inițiatorul 
reuniunii, a evocat însem
nătatea deosebită a convor
birilor sovieto-americane

rațiunii»
de la Geneva privind li
mitarea armamentelor nu
cleare. . ?

Luînd cuvîntul, Edgar 
Faure, fost prim-ministru 
al Franței, s-a referit la 
pericolul uriaș al cursei 
înarmărilor care înghit i- 
mense resurse materiale.

Participanții au acordat 
o atenție deosebită pro
blemei elaborării și ins
taurării unor norme juri
dice care să consolideze 
drepturile popoarelor la 
viață, la existență sigură 
în condiții de securitate 
internațională.

contemporană pentru o lume a păcii

Evoluția situației din capitala
Libanului

BEIRUT 12 (Agerpres). 
Agențiile internaționale 
de presă relevă, că, luni, 
în capitala Libanului nu 
reușiseră să fie stinse nu
meroasele incendii de
clanșate in urma bombar-

Alegeri 
prezidențiale 

în India
DELIII 12 (Agerpres). în 

India au avut loc luni a- 
l^geri pentru desemnarea 
șiiBcesorulul actualului pre
ședinte, Neelam Sanjiva 
Reddy, al cărui mandat ex
piră la 24 iulie, relatează 
agenția Reuter.

Potrivit prevederilor 
Constituției Indiei, noul 
șef al statului este ales 
prin vot indirect de un co. 
legiu electoral format din 
peste 4 600 de persoane, 
cuprinzînd membri al ce
lor două camere ale Par
lamentului și reprezen
tanți ai celor 21 de adunări 
legislative ale statelor in
diene. Președintele deține 
in India un mandat de 
cinci ani șl poate fi rea
les. Rezultatul votului este 
așteptat joi,

Întrucît Neelam Sanji
va Reddy nu și-a mai pre
zentat candidatura, pentru 
obținerea magistraturii 
supreme a candidat din 
partea Congresului Națio
nal Indian I, partidul de 
guvernămînt, actualul 
nistru de interne. 
Șingh, iar partidele

damentelor de artilerie, 
de o intensitate fără pre
cedent, efectuate dumini
că, de pe uscat și de pe 
mare, de forțele israelie- 
ne. După cum se precizea
ză, în cursul zilei de du
minică, asupra Beirutului 
au căzut 10 000 de obuze 
de artilerie. Ca urmare a 
acestor bombardamente 
menționează WAFA, 
înregistrat peste 300 
victime, în rîndul 
lațiej civile. Au fost lovi
te tm orfelinat, în care se 
aflau mai multe sute de , 
copii, precum și spitalele 
Makassed și Barbir, a- 
daugă agenția citată.

Forțele comune palesti- 
niano-libaneze progresiste 
au ripostat.
iimiimiiriiuuiuimt
• CORPORAȚIILE 

TRANSNAȚIONALE sînt 
tot mai prezente în econo
mia Austriei, este conclu
zia la care ajunge un stu
diu dat publicității la Vie- 
na.

s-au 
de 

popu-

PREȘEDINTELE REPU
BLICII Populare Angola, 
Jose Eduardo dos Santos, 
l-a primit, la Luanda, pe 
ministrul italian de exter
ne, Emilio Colombo, care 
întreprinde o vizită ofi
cială de trei zile în a- 
ceastă țară — transmite a- 
genția Prensa Latina. Au

Șingh, iar partidele din 
opoziție l-au desemnat pe 
H. R. Khanna, fost jude
cător la Curtea Supremă.

genția Prensa Latina, 
fost abordate aspecte ale 
colaborării bilaterale.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Ciudad Bolivar 
(Venezuela), ministrul ve- 
nezuelean al relațiilor ex
terne, Jose Alberto Zam
brano, s-a pronunțat pen
tru normalizarea relațiilor

Gangsterism ui — crima 
organizată — reprezintă u- 
nul dintre fenomenele spe
cifice societății capitaliste 
contemporane, impunîn- 
du-se ca o componentă du
reroasă și, în același timp, 
periculoasă a vieții socia
le, din țările capitaliste 
dezvoltate. Presa din ulti
ma vreme relatează tot 
mai frecvent despre am
ploarea pe care a luat-o 
acest fenomen în Japonia, 
țară care, prin modul său 
tradițional de organizare, 
era ceva mai ferită de ase
menea traume, 
mafiote, riguros 
zate, sînt cele care stăpî- 
nesc cu adevărat tripouri- 
le, comerțul cu

Că mafioții se răfuiesc 
deseori între ei, după 
pic, în dorința de a-și 
sigura și însuși o 
cît mai „grasă" din 
rile oneroase, sau 
tind ordinele unor

Japonia

Rețelele 
organi-

narcotice 
și arme, jocurile de

a
noroc, 
mafiei 

peste 
gang-

Marea „armată'1 
nipone cuprinde 
109 000 de membri, 
sterismui transformîndu-se
intr-un business înfloritor, 
care aduce capilor de re
țele venituri apreciate la 

peste 1 000 miliarde de yeni.

ti- 
a- 

parte 
venitu- 
execu- 

forțe

politice ascunse abil în 
spatele lor, aceasta nu ar 
fi o tragedie prea >. mare. 
Mai gravă este influența 
lor nefastă asupra unui 
număr tot mai mare de ti
neri, care cad pradă, di
rect sau indirect, practici
lor gangsterești. Un raport 
guvernamental recent ară
ta că, în Japonia, au fost 
arestați pentru săvîrșirea 
a nu mai puțin de 1,4 mi
lioane infracțiuni diverse 
216 000 tineri sub 18 ani.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Semnul șar
pelui ; Unirea : Fiul
meu.

PETRILA : Soțul . i- 
deal.

LONEA : Vulcanul.
ANINOASA: Socrul. 
VULCAN — Luceafă

rul : Caseta Măriei de 
Medici®.

LUPENI — Cultural j 
Școala curajului II.

URICANI : Fuga de 
acasă.

„Dăm o înaltă apreciere manifestărilor pen
tru pace din Europa și din întreaga lume și sîn- 
tem hotărîți să participăm activ, cu întreaga 
noastră forță, la lupta comună pentru înfăptui
rea acestui deziderat vital, pentru realizarea 
păcii în Europa și în întreaga lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU
în ciuda încordării rela- 

din 
ultimul timp, în ciuda a- 
pariției in arsenalele sta- 

interdicții telor a unor arme de o 
forță de distrugere fără 
precedent, capabile să 
nimicească de mai multe 
ori tot ce este viu pe Pă- 
mînt și tot ceea ce a creat, 
timp de milenii, civiliza
ția umană, omenirea nu 

<, consideră că războiul 
constituie o fatalitate și 
luptă pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, pentru 
neutilizarea forței în rela
țiile dintre state.

Realizările obținute 
lupta pentru pace întăresc 
convingerea că acțiunea tot 
mai puternică a popoarelor 
de pretutindeni poate să 
determine — și va deter
mina — guvernele să țină 
seama de voința unanimă 
a popoarelor pentru

...Marșuri ale păcii de ..........
amploare fără precedent țiilor internaționale 

în țările nordice, în Fran
ța și R.F.G., în S.U.A., ins
tituirea unor 
pentru aducerea sau depo
zitarea de arme nucleare 
în țări din nordul Europei, 
în localități din Marea Bri- 
tanie. Japonia și S.U.A., a- 
doptarea, de către unele 
municipalități din Cana
da, a interdicției pentru 
testarea unor rachete ame
ricane și multe alte acțiuni 
de acest fel constituie tot 
atîtea manifestări prin ca
re opinia publică mondia
lă își exprimă opoziția șl 
protestul viu și hotărît fa
ță de amploarea fără pre
cedent a cursei înarmări
lor, față de pericolul pe 
care îl reprezintă pentru 
pacea întregii lumi spori
rea bugetelor militare, 
creșterea continuă a arse
nalelor militare și, îndeo
sebi, a celor nucleare.

O

în

de-

TV

ca
ales

Guvernul britanic, a hotărît să-l 
repatrieze pe ultimii prlzlonieri 

argentinieni
LONDRA 12 (Agerpres). lelor Malvine (Falkland), 

Ministerul afacerilor ex- guvernul britanic a hotă-
terne* al Marii Britanii a rit să-i repatrieze pe cei
dat luni publicității un co- 593 de prizonieri de război 

argentinieni pe care încă 
îi deține — informează a- 
genția Reuter.

municat în care anunță că, 
intrueit Argentina a ac
ceptat încetarea ostilități
lor active în privința Insu-

GUVERNUL INSULEI
MAURITIUS a hotărît să
inițieze o campanie diplo-

9/ \Â matieă pentru recuperarea
suveranității asupra ato
lului Diego Garcia, în pre
zent bază militară aerona- 
vală nord-americană. trans-

cu Republica Cuba — 
transmite agenția Venpres.
„Venezuela este dispusă să, mite agenția Prensa Latina, 
inițieze dialogul cu Cuba, CEL PUȚIN 90 DE PER- 
pentru lansarea procesu- . .lui normalizării relațiilor SOANE și-au pierdut via-
dintre țările noastre" — ța, iar alte 164 au fost ră-
a declarat Jose Alberto nite ca urmare a unui grav
Zambrano. Ministrul 
nezuelean a reafirmat, 
odată, hotărîrea țării 
de a intra efectiv în 
dul statelor nealiniate.

je accident feroviartot-sale trat in nord-cstul
rin- lui, informează

France Presse.

Criminalitatea a crescut în 
1981 eu 7,8 la sută față de 
anul precedent. O opera
țiune declanșată de poliție 
împotriva principalului sin
dicat al crimei, Yamagu
chi — Gumi, s-a soldat cu

arestarea a 330 gangsteri, 
dintre care 126 erau șefi 
de bandă. Tot în 1981, po
liția a reținut peste 22 000 
de persoane, acuzate de 
comercializarea narcoti
celor, și a confiscat 141 
kilograme de droguri de 
diverse tipuri.

■Se fac, desigur, încer
cări de combatere a forme
lor infracționale : sînt mo
bilizate forțe ale poliției, 
se creează comitete pentru 
elaborarea de măsuri de

înregis-
Mexicu-
agenția

preîntîmpinare a creșterii 
criminalității. Dar. după 
cum se apreciază aproape 
unanim, măsurile se vor 
dovedi ineficace atîta vre
me cît nu vor fi înlăturate 
cauzele sociale ce generea
ză fenomenul, în primul 
rind. șomajul, în rîndurile 
tineretului.

Se remarcă, totodată, 
strînsele legături care e- 
xistă intre organizațiile 
mafiote și cercurile finan- 
ciar-industriale care îi fo
losesc activ pe reprezen
tanții lumii interlope pen
tru atingerea 
scopuri.

Putem să ne 
că o dată de 
măsurilor inițiate de poli
ție, întrucît este limpede 
că puternicii protectori ai 
lumii interlope nu-i vor 
arunca în spatele gratiilor 
pe cei care le păzesc pu
terea și bunăstarea și care, 
fără nici 9 îndoială, îi au 
la mînă, știind multe lu
cruri compromițătoare .des
pre ei...

propriilor

îndoim in
eficacitatea

Șt. STANCU

zarmare și pace. O mărtu
rie în. acest sens o consti
tuie poziția factorilor de 
cea mai mare răspundere 
din țările balcanice pen
tru crearea unei zone de- 
nuclearizate în această 
parte a lumii, atitudinea 
tot mai pregnant exprima
tă a unor guverne, ca 
cele din Norvegia și Fin
landa. a unor partide po
litice din aceste țări și 
din altele, pentru crearea 
de zone denuclearizate în 
Europa de Nord.

Astăzi, toți oamenii, in
diferent de domeniul lor 
de activitate, devin din ce 
în ce mai conștienți 
intr-un război, mai
nuclear, nu vor exista nici 
învinși, și nici învingători, 
că un război nuclear va 
pune in pericol însăși via
ța pe planeta Terra. Toc
mai de aceea demonstra
țiile populare, marșurile 
exprimînd voința tuturor 
popoarelor devenite o ve
ritabilă forță politică con
temporană, au avut o am
ploare deosebită în preaj
ma șî în cursul desfășură
rii sesiunii speciale a adu
nării Generale a O.N.U, 
consacrate dezarmării, a- 
trăgînd în acest fel aten
ția forumului mondial a- 
supra răspunderii pe care 
o poartă pentru pacea pe 
pămînt.

Forța popoarelor și ca
pacitatea lor de a impune 
menținerea păcii rezultă 
și din aceea că. în . cadrul 
sesiunii, se dezbat și „mă
suri menite să contribuie 
la mobilizarea opiniei pu
blice în favoarea dezar
mării" și a fost declanșată 
Campania mondială pen
tru pace.

11,00 Telex.
11,05 Teatru

> „Jocul i
Cam ii Petr

12,00 Cîntece și „ui 
în interpretarea 
ansamblului fol
cloric „Doina Bis
triței".

12,20 România — indus
trie și civilizație.

12.40 Matineu de vacan
tă.

16.00 Telex.
16,05
16,30

în serial: 
ielelor” de 

--.Oi

Viața școlii.
Clubul tineretu-
lui.

17,30 Civica.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro-

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea eco-

nomică. ■
20,40 Deschizător de

21,00

21,50

B. P.
22,05
22.15

drumuri noi — 
Congresul al IX-lea 
al P.C.R. O viziu
ne superioară; a- 
supra condiției u- 
mane.
Teatru TV. Ban
chiză. Premieră pe 
țară.
Poartă-ți, Mureș, 
apele. Doine, cîn- 
tece și dansuri din 
județul Hunedoa
ra.
Telejurnal. 
Muzică ușoară.

și panificație Petroșani 
organizează, în data de 19 iulie 1982, 

concurs pentru ocuparea posturilor de :
— 2 electricieni (categoriile 5—G)
De asemenea, se fac încadrări pentru 4 

posturi de încărcători-descărcători la transport.

Condițiile de încadrare a posturilor și de 
retribuire sînt conform Legii 12/1971 și Legii 
nr. 57/1974.

Mica publicitate
VÎND Opel Record, sta

re foarte bună. Vizibil în
tre orele 18—21, telefon 
41735, Petroșani. (874)

VÎND urgent casă, stra
da Căprioarei nr. 2 A Pe
troșani. Telefon 42910. 
(875)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Calotă 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Uricani O declar nulă. 

■<836)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Paras- 
chiv Silvia, eliberată 
I.F.A. Vîscoza Lupeni. 
declar nulă. (868)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) 
numele Morar Maria, eli
berată : de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (870)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Străuț 
Delia, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă. (871)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Nica 
C. Marian eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (873)

DECES

de 
O

de 
pe

FAMILIA Kecsedi și 
rudele anunță cu dure
re încetarea din viață 
a scumpei lor mamă, 
soacră și bunică

KECSEDI IOLAN 
(72 de ani)

Înmormîntarea va a- 
vea loc în 13 iulie, ora 
16 la Hunedoara. (872)

V noM Petroșani, dr Nicolae Sâicescu - 2, telefoane 416 62 (sacretartaf), 414 «3. «24 64 (seefii). TIPARUL: Tipografia Petroșani, dr. N. Mfcescu -2


