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Să înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului!

r 7Solicitările economiei naționale impun
I.M. PAROȘENI

Peste 3 100 tone extrase

Un pas hotărît 
pe calea redresării

într-o singură zi

In analiza rezultatelor 
obținute de întreprinde
rile miniere din Valea 
Jiului pc primul semes
tru al anului prezentăm 
și realizările înregistrate 
de cele mai importante 
unități producătoare de 
cărbune pentru cocs, re
alizări pe care le reamin
tim : I.M. Lupeni — plus 
7344 tone de cărbune ; 

minusI.M. Băi•băten
54 374; I.M.
Uri câni —
minus 38 717
și cariera
Cîmpu lui j
Neag — plus 1
71 524 tone 1
de cărbune.
Acestea sînt,

B
Acțiunea

Luni, 4 iulie, minerii de 
la Paroșeni, au reușit să se 
situeze cu producția 
din cotele cele mai 
ale 
an 
ne 
zi.

la una 
i înalte 

acest 
cărbu- 

singură 
în 

510

realizărilor din 
— 3110 tone de 
extrase într-o 
Planul zilei a fost 

acest fel depășit cu
tone. Cele mai semnifica
tive rezultate au fost obți
nute de minerii sectorului 
III, care și-au depășit pla
nul zilei cu 266 tone de 
cărbune.

Producția extrasă supli
mentar a fost obținută prin 
depășirea productivității 
muncii planificată, în 
die cu 300 kg pc post 
abatajele conduse de 
renez Fazakaș, Nicolac 
drașic, Petru Antohi 
Gheorghe Dinicu. Cu
zultate bune se înscriu, in 
această zi, și minerii 
brigăzile conduse 
Constantin Ciobănoiu, 
colae Brutu și Gavrilă 
zaros, de la sectorul I.

me- 
în 

Fe- 
An- 

și 
re-

al reședinței municipiului nostru.Vedere spre cartierul Petroșani-Nord

Pe șantierele noilor locuințe din Valea Jiului

Rezultate meritorii, reflectiod capacitatea
de mobilizare a constructorilor

semestru 
bilanț 
dintre 

ai

Constructorii din ca
drul Grupului de șantiere 
Valea Jiului al T.C.1I. au 
încheiat primul 
al anului cu un 
rodnic. La doi
principalii indicatori 
activității economice 
productivitate și produc
ție netă — s-au înregis
trat depășiri. Producția 
netă a fost mai mare cu 
peste două milioane lei 
decît cea planificată, iar 
productivitatea planificată 
a fost depășită cu 10,7 la 
sută. Au fost predate be
neficiarului 497 de apar
tamente și alte importan
te obiective de investiții 
social-cul turale.

au a- 
unele 

Agregatele, 
mortarele 

rit-
tuturor 

unele lo- 
s-a sim- 

lipsa efectivelor, mai 
și dul- 
materia- 

de trans- 
s-au în-

Acest bilanț s-a înre
gistrat in condițiile in 
care constructorii 
vut de luptat cu 
dificultăți, 
betoanele și
n-au fost asigurate 
mic la nivelul 
șantierelor. La 
curi de muncă 
țit
ales a zidarilor 
gherilor, a unor 
le, a mijloacelor 
port. Faptul că
registrat rezultate poziti
ve demonstrează capa
citatea organizației de 
partid, a colectivelor de 
constructori de pe șan
tiere de a se mobiliza

pentru înt ingerea 
cultăților, abnegație 
competenței

Merită să fie sublinia
tă în inod deosebit con
tribuția constructorilor 
din Lupeni la obținerea 
acestor succese. La nive
lul șantierului 4 Lupeni 
au fost raportate benefi
cii suplimentare de 
238 000 lei. Constructorii 
din cadrul șantierului 2 
montaje au realizat, de a- 
semenea. beneficii supli
mentare de 78 000 lei. A-

difi- 
si 

profesională.

\ iorel STR U'Ț

(Continuare in pag a 2-a>

(Continuare in Daft, a 2-8

' 75
I.M. 

tone, 
tone, 

lui

Minerul Ștefan Alba cu numeroșii săi ortaci 
brigadă fruntașă din sectorul IV al I.M. Pctrila.

XFMECSEK

Dorin GHEȚA

sa r-

D

i-a

Acești oameni minunați

așa cum 
mai spuneam, rezultate
le înregistrate la încheie
rea semestrului 1, rezul
tate care, cu excepția ce
lor obținute de minerii 
Lupeniuiui și colectivului 
carierei Cîmpu lui Neag, 
nu se ridică la nivelul ce
rințelor, la nivelul solici
tărilor economiei națio
nale.

începînd cu semestrul 
II, așa cum s-a stabilit. 
printr-un program de 
măsuri cu termene și res
ponsabilități concrete, în
tocmit de Combinatul 
minier Valea Jiului, 
treprinderile miniere 
mau numai să-și

deplinească sarcinile de 
plan, ci să înceapă, aco
lo unde este cazul (și ani 
văzut unde anume este 
cazul), recuperarea nerea- 
lizărilor din primul se
mestru.

în prima zi a semes
trului II, consemnam pri
mele realizări, primii 
pași făcuți de principale
le furnizoare de cărbune 
cocsificabil pe calea re

dresării : în
treprinderea 

minieră Lu
peni își depă
șește sarcini
le de plan ale 
zilei cu 

”de tone,
Bărbăteni cu 53 de 
Uricaniul cu 29 de 
iar cariera Cîmpu 
Neag cu 877 de tone. Un 
pas timid prin realizările 
înregistrate, dar, totuși, 
un pas făcut înainte. Din 
păcate, acesta a fost sin
gurul pe calea redresării 
la întreprinderile miniere 
amintite, cu excepția ca
rierei Cîmpu lui Neag, 
colectiv care continuă, 
în ritmul cunoscut, . să 
obțină constant producții 
suplimentare zi de 
Concret : I.M. Lupeni 
în 2 iulie înregistra

i

J
I
I

I
i
J
ț

pe pla
se află 

conducerii, 
cariera 

~ : un 
amfiteatru, de un- 

un zgomot 
motoare de mare 
Excavatoarele își 
grăbite gîturile 
girafă, mușcînd 

din 
strălucitor ca 

Șoferii se gră- 
de-

e sus, de 
toul unde 
sediul 

întreprinderii, 
Cîmpu lui Neag pare 
imens t—.. 
de răzbate 
surd de 
putere, 
rotesc 
lungi dc 
din roca dură ori 
cărbunele 
abanosul, 
besc că știu, de ei 
pinde soarta planului.

Vuietul sirenei spin
tecă aerul îmbîcsit 
de praf. O dată și 
încă o dată. Ca niște gî- 

ze ce fug din calea apei, 
excavat oarele și buldo
zerele se retrag din fron-

sa 
oa- 

ei, treaptă 
Acolo jos 
artificierii, 
timp, de 

transmite 
execu

turile de lucru, autobas
culantele se grăbesc 
iasă din carieră, iar 
menii urcă și 
după treaptă, 
au rămas doar

upă un 
jos, se
prin radio 

tarea lucrării de încărca
re. „Semnal de foc !“, 
transmite prin radio sub- 
inginerul Ion Ionel. In 
tăcerea care a cuprins 
cariera se înfige suliță 
șuieratul sirenei. O ră
bufnire ca de infern. Ae
rul vibrează. O pai te din 
dealul din față se 
o fracțiune de 
apoi se sfarmă-n milioa
ne de bulgări ce cad la 
picioarele oamenilor. Tu-

saltă 
secundă,

netul ce zguduie Reteza
tul pune capăt spectaco
lului fascinant din carie
ră, trăgînd peste imensul 
amfiteatru o cortină 
fum și praf.

-a încheiat
J'x un schimb.
'•& schimb în car 

menii au mai ciștigat 
bătălie. Acești oameni 
veniți din colțuri de ța
ră, ori coboriți din legen
dele Retezatului își au, 
firesc, fiecare biografia 
lui. Aici însă ii leagă pe 
toți cărbunele din carieră. 
Gheorghe Paraschiv este 
miner șef de echipă. A 
lucrat 30 de ani în mină 
Ia tlricani, acum este mi
ner al înălțimilor în ca
rieră, lucrează suspendat 
in funie la rănguire, un 
fel de copturire a frontu
lui după pușcare. Dumi
trescu Anton, junior, 
tăi lui, tot Anton, 
șofer tot în carieră) 
momîrlan de aici 
Cimp, din familie de o- 
ieri. De acolo de sus de 
pe pasarela „Unex“-ului 
se uită la tine-n cap ca-n 
farfurie, stăpin atotpu
ternic pe excavatorul de 
140 de tone, care la o

I.C.M.M. PETROȘANI

Indicatori depășiți ia construcții 
și montaje miniere

Constructorii Și monto- 
din cadrul șantierului 

1 Lupeni al întreprinderii 
de construcții și montaje 
miniere Petroșani rapor
tau cu două zile mai 
devreme. îndeplinirea 
cinilor de plan pe primul 
semestru al acestui an. 
în această perioadă de 
timp la nivelul șantierului 
s-au înregistrat rezultate 
bune Ia principalii indi
catori de plan, iar din pla
nul anual valoric s-a reali
zat peste 52 la sută.

La obținerea acestor 
succese, care situează har
nicul colectiv al șantieru-

tai pe. Un loc de frunte 
al cincilea an consecutiv, 
un aport deosebit l-au avut 
formațiile din subordinea 
maiștrilor ' constructori 
Nicolae Dragoș și Geza 
Kiss, precum și formațiile 
de montori din lotul con
dus de loan Bălan.

Rezultatele obținute pînă 
acum pe acest șantier do
vedesc hotărîrca construc
torilor și mentorilor de 
a-și respecta angajamen
tul de a devansa termene
le inițiale de punere în 
funcțiune a noilor obiec
tive de investiții miniere, 
(V.S.)

un dar pentru minerii 
Văii Jiului

Televiziunea Română 
și Comitetul județean de 
cultură și educație socia
listă Hunedoara, organi
zează, joi, 7 iulie, la ora 
18. în sala modernizată a 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" . spectacolul-con- 

televizat „Floarea 
grădină", etapa I.

cadrul concursului 
evolua solistele Emi

lia Drăgotoiu (Gorj), Ioa
na Iîanganu (Bistrița-Nă- 
săud) și Gcorgeta GăloiU 
(Vrancca). Spectacolul va 
fi prezentat dc cunoscu
tul si apreciatul „menes
trel la porțile dorului", 
Tudor Gheorghe. Va 
compania orchestra 
nită a minerilor 
Jiului „Parîngul“, 
jată de prof. Vasile 
pede. Emisiunea TV’ 
realizată de cunoscuții re
gizori Simona Patraulea 
și Sorin Grigorescu. Spec
tacolul fiind televizat, in
trarea publicului în sală 
se permite pină la ora 
17,45.

La cererea „ publicului, 
organizatorii au progra
mat pentru ora 20, în 
aceeași sală, un recital 
extraordinar susținut de 
Tudor Gheorghe.

Biletele se pot procura 
de la casa\ teatrului și 
prin difuzorii voluntari 
din întreprinderi și ins
tituții.

a- 
reu- 
Văii 
cliri— 
Rc- 
este

(Continuare in pag. a

Țăranca aceea sosise 
parcă odată cu soarele 
dimineții. Era ora șapte 
în piața Petroșaniului. tși 
desfăcuse coșul explo- 
dînd din el roșeața viși
nelor coapte.

A venit la ea o feme-

ie, cam spilcuită, și 
spus: „De ce vinzi aici cu 
doișpe lei ? Ești proastă? 
Vino la mine pe scară și 
le dai dublu !“.

Bătrînica a ezitat dar 
a crezut-o. Și-a strîns 
marfa, a acoperit coșul

1 
și a urmat-o pe cea deve- i 
nită ad-hoc „înțeleaptă", j 
Re undeva, prin spatele i 
blocurilor, cea care o '■ 
ademenise i-a smuls co- ț 
șui din mină și a luat-o ; 
Za sănătoasa...

Am văzut mai 
.în același loc din 
boabe de lacrimi 
gîndu-se pe obrazul 
riduri adinei al bălrînei 
țărănci...

Valeriu COANDRĂȘ

tîrziu, 
piață, 

prelin- 
cu
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Cu exigență, pentru a ridica cota realizărilor
cu cea mai 
în Urmă 
întreprinde- 
ale munici- 

acestea,

Mina Aninoasa a înche
iat semestrul I 
mare rămînere 
dintre toate 
rile extractive
piulul. Cu toate 
consemnăm că în ultime
le trei luni colectivul a 
obținut constante creșteri 
ale producției medii zilni
ce, dovedind că efortul ge
neral al redresării este 
înscris pe un drum bun. 
Se acționează cu fermitate 
pentru utilizarea intensivă 
a capacităților de produc
ție și a dotării tehnice, 
pentru respectarea pro
gramelor de revizii și re
parații, folosirea raționa
lă a forței de muncă, îm
bunătățirea coeficientului 
de utilizare a fondului 
timp. Rezultatele bune 
unor formații de lucru, 
ținute în noul climat 
exigență instaurat de 
începutul trimestrului 
și creșterile mediei 
ducției zilnice pe 
prindere sînt strîns legate 
de munca politică desfășu
rată de organele și orga
nizațiile de partid în spri
jinul producției, de fermi
tatea cu care s-a acționat 
pentru înlăturarea. unor 
neajunsuri.

Dovada 
pentru promovarea 
genței a fost făcută 
nou de o recentă i 
întreprinsă de comitetul de 
Fartid pe mină. în plena
ra comitetului au fost a- 
rătate în mod constructiv 
neajunsurile care mai frî- 
neăză bunul mers al între
prinderii. Nesoluționarea 
unor probleme cu caracter 
tehnic și organizatoric la 
abatajul frontal mecanizat

din sectorul III a determi
nat folosirea sub posibili
tăți a celei mai mari ca
pacități de producție a 
sectorului și a întreprinde
rii. La sectorul II, preocu
parea scăzută pentru 
gurarea funcționării 
combine de înaintare
condus la însemnate întîr- 
zieri în pregătirea stratu
lui 15. în general, combi
nele din dotarea minei nu 
au fost folosite decît în 
mică măsură — două com
bine. de abataj, din 14 e- 
xistente, și două combine

asi- 
unei 

a

Ior din abataje. în acest 
context, a fost criticat fap
tul că unele cadre, ca de 
pildă, Gheorghe 
Matei Romeo, 
Volyonik și alții nu-și în
deplinesc îndatorirea pro
fesională de a realiza toa
te intrările în subteran 
prevăzute.

După cum ne-a relatat 
recent tovarășul 
Rusu, secretarul 
Iui de partid pe 
ceastă analiză a 
fectul de a activiza cadre
le tehnico-inginerești și

Ilotea, 
Tiberiu

Vasile 
comitetu- 
mină, a- 

avut e-

de 
ale 
ob-
de 
la
II

pro- 
între-

în sprijinul producției — muncă politică dinamică, eficientă

Un pas hotărit 
pe calea
(Urmare din pag. I)

redresării

se

preocupărilor 
exi- 

i din 
analiză

Rezultate
(Urmare din pag. I)

cestea au fost realizate 
în principal prin reduce
rea cheltuielilor materia
le. Bunăoară, la nivelul 
șantierului 4 Lupeni, fa
ță de 995 lei cheltuieli 
materiale planificate la 
1000 lei producție valori
că, s-au realizat doar 970 
lei cheltuieli materiale.

Dacă se ia în conside
rare volumul 
de investiții 
bil sporit din 
comparativ cu
planul Grupului de șan
tiere Valea Jiului din a- 
nul trecut, 
constructorilor 
mai mult în
Pînă la sfîrșitul acestui 
an, constructorilor 
cadrul Grupului 
Jiului le revine 

. de a mai preda 
ciarului încă 844
partamente. Frontul

' lucru existent, rezultatele 
bune obținute în prezent 
constituie premize sigure 
că planul fizic de apar
tamente pentru anul 1983 
va fi realizat în întregi
me.

Pentru Înfăptuirea a- 
cestui obiectiv se impun 

| insă, cu stringență, acum

la lucrări 
considera- 
acest an, 
cel din

hărnicia 
iese și 

evidență.

din
Valea 

sarcina 
benefi- 

de a-
de

7 a- 
mod 
sec- 

efec-

de înaintare din cele 
flate în dotare. în 
repetat, conducerile 
toarelor au diminuat
tivele plasate la fronturile 
direct productive și au 
depășit posturile la .activi
tățile auxiliare, iar din a- 
ceastă necorelare au rezul
tat zilnic pierderi 
ducție de 400—500 
cărbune. Pornind 
numărul mare de 
tivate" pe zi, — cîte 60 și 
chiar 100 de asemenea ab- 

criticată 
slabă 

de 
ale

de pro- 
tone de 
de la
„nemo-

sențe — a fost 
activitatea educativă 
a unor organizații 
partid, de sindicat și 
U.T.C..

Rezultatele slabe 
unor formații de 
randamentele mici 
nute în cărbune, la
Iul sectoarelor, reflectă a- 
portul insuficient al unor 
cadre tehnico-inginerești 
în soluționarea probleme-

ale 
lucru, 
obți- 
nive-

corpul de maiștri și a sta
bilit măsuri concrete pen
tru întărirea muncii poli
tice în vederea obținerii 
unor rezultate mai bune 
pe întreprindere. Activi
tatea desfășurată de colec
tivul sectorului III, după 
schimbarea conducerii sec
torului a confirmat juste
țea măsurilor întreprinse 
de comitetul de partid pe 
mină și c.o.m. Sectorul și-a 
dublat producția și 
reale condiții ca 
curînd acest colectiv 
realizeze în mod 
sarcinile de plan.

— Avem și brigăzi bune, 
a ținut să ne amintească 
secretarul comitetului 
partid pe mină. Așa 
de pildă, formațiile 
duse de Pavel Dediu, 
hai Grijiuc, Vasile Mereu- 
ță, Constantin Gheorma, 
Gheorghe Mununar, Cons
tantin Lăbușcă, Ioan Ma-

există 
foarte 

să-și 
ritmic

de 
sînt, 
con- 
Mi-

niliuc, Sava Robti, Rotaru 
Sava și altețe. Rezultatele 
lor sînt și efectul răspun
derii cu care brigadierii se 
preocupă — în calitate de 
conducători politici — de 
menținerea unui climat 
de disciplină, de combate
rea oricăror manifestări 
care influențează realiza
rea producției, cum ar fi 
absențele nemotivate. Se 
poate spune că acești bri
gadieri, unii dintre ei 
membri ai comitetelor de 
partid pe sectoare sau pe 
mină, acționează stăruitor 
pentru desfășurarea unei 
eficiente munci politice în 
sprijinul producției.

La mina Aninoasa,
înregistrează începutul de 
redresare a producției. De
sigur, nimeni 
întreprindere 
țumește doar 
unui început 
Noua conducere a minei 
promovează multă exigen
ță și acționează 
creșterea răspunderii 
valorificarea 
de producție, 
întârzierilor la 
și pregătiri, 
rea aprovizionării 
co-materiale și prevenirea 
avariilor, prin revizii și 
reparații de calitate. Sus- 
ținînd efortul de redresare, 
comitetele de partid pe 
sectoare, birourile organi
zațiilor de bază acționează 
pentru mobilizarea între
gii capacități de gîndire și 
muncă a brigăzilor, a 
maiștrilor, inginerilor și 
tehnicienilor, a întregului 
colectiv al întreprinderii, 
chemat să realizeze inte
gral planul de extracție.

Ion MUSTAȚA

la această
nu se mul-
cu semnele
de redresare.

pentru 
în 

capacităților 
recuperarea 

deschideri 
îmbunătăți- 

tehni-

minus de 358 tone 
cărbune, iar în 4 iulie 
minus de 302 tone ; 
Bărbăteni — minus 339 to
ne în 2 iulie și minus 751 
tone 
câni 
în 2 
tone 
cocs
re, la ultimele două între
prinderi miniere, minusul, 
în loc să scadă, este în 
continuă creștere de la o 
zi la alta. Și aceasta în 
condițiile în care, conform 
angajamentelor luate de 
cei doi directori în nume
le colectivelor pe care le 
conduc, încă din' ultimele 
zile ale lunii trecute ur
mau să-și îndeplinească 
prevederile de plan, să le 
depășească și să înceapă 
chiar recuperarea minusu
lui. Ni s-au prezentat — 
și v-am prezentat Ia rîn
dul nostru — măsurile lua
te de colectivele amintite, 
condițiile create 
creșterea producției 
cărbune cocsificabil. 
vind planurile de măsuri 
stabilite și ascultînd expli
cațiile primite, toate pă
reau firești, logice și, mai 
ales, temeinice. Numai 
că realizările înregistrate 
dovedesc exact contrariul. 
Cu alte cuvinte, spunînd 
lucrurilor pe nume, toate 
s-au dovedit a fi vorbe, 
vorbe frumoase, angaja
mente optimiste, liniștitoa
re, dar fără acoperire în 
realizări.

O vorbă sarcastică la a- 
dresa birocraților preci
zează, cu duh, că hîrtia su-

de 
un 

I.M.

în 4 iulie ; I.M. Uri- 
— minus 1142 tone 
iulie și minus 1158 
de cărbune pentru 

în 4 iulie. Prin urma-

pentru 
de 

Pri-

portă multe, dar cum din 
hîrtii nu se produce cocs, 
siderurgia așteaptă, totuși, 
cărbune atît de necesar. în 
fond, acum cînd eco
nomia națională are nevo
ie de tot mai mult cărbu
ne și mai ales de cărbune 
cocsificabil, cînd secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut minerilor să 
rească producția de 
bune, orice măsură 
acoperire în fapte, 
promisiune care se 
dește a fi vorbă i 
bună doar de amăgiri, nu-și 
au rostul, cum de fapt 
nu și-au avut rostul nici
odată. Minerii Văii Jiului 
sînt oameni de cuvînt dar, 
ca să-și respecte cuvîntul 
dat trebuie să li se creeze 
condițiile necesare. Parti
dul și statul nostru au fă
cut eforturi deosebite pen
tru a le asigura o dotare 
tehnică la cel mai înalt 
nivel, le-au creat condiții 
optime de muncă și viață, 
iar minerii au înțeles a- 
cest lucru. Eforturile lor 
sînt pe măsura sprijinului 
primit din partea condu
cerii superioare de partid 
și de stat, dar fără o co
ordonare tehnică de spe
cialitate, competentă, ope
rativă și mai ales eficien
tă, aceste eforturi nu 
vor concretiza în tone 
cărbune, în tonele de 
bune cocsificabil pe 
îl așteaptă siderurgia 
mânească.

1 spo- 
căr- 
fără 

orice 
dove- 
goală.

de 
câr
ca re 
ro

meritorii
vara, cînd condițiile 
lucru sînt deosebit 
favorabile față de 
rioada rece, să se asigu
re, în întregime — la ni
velul necesarului — efec
tivele de zidari și dul
gheri, o mai bună apro
vizionare cu betoane și 
mortare.

Din activitatea desfă
șurată în prima jumătate 
a anului se desprinde cu 
claritate concluzia că 
productivitatea a fost re
alizată în principal prin 
folosirea metodei de 
construcții în panouri 
mari, prefabricate. Dar, 
din păcate, de la I.M.C. 
Bîrcea — Deva prefabri
catele trimise șantierelor 
din Valea Jiului continuă 
să sosească dezasortate. 
Datorită acestei deficien
țe sînt întâmpinate difi
cultăți la nivelul puncte
lor de lucru. Blocurile 
cu garsoniere din Petrila, 
Q și R din Petroșani, 
s-au ridicat în timp re
cord, pentru că s-a res
pectat eșalonarea trimi
terii prefabricatelor, ce
ea ce a permis realizarea 
de productivități înalte 
și cheltuieli materiale 
mai mici.

va in.formăm
ROHIDROCEN- 

TRALA. în aceste zile, în 
Exploatarea forestieră Vo- 
ievodu, se desfășoară lu
crările de recepție și pune
re în funcțiune a microhi- 
drocentralei de 10 KVA, 
construită de lucrători de 
la U.F.E.T. Petroșani, pe 
pîrîul omonim, după un 
proiect al I.C.P.I.L. Timi
șoara Microhidrocentrala 
va asigura iluminatul ca
banelor forestiere din jur

și prelucrarea semipro- 
duselor din lemn. în acest 
fel sectorul U.F.E.T. Lonea 
își îmbogățește zestrea e- 
nergetică proprie, prima 
microhidrocentrală de pe 
Valea Cimpei fiind cons
truită, se știe, după un 
proiect propriu al șefului 
de brigadă Ion Curcan și 
ortacii săi. (I.V.)

După al treilea 
gong

Cu cîteva zile înainte 
de data fixată pentru 
acel spectacol, o man
șetă de pe afiș anunța 
laconic: „Nu mai sînt 
bilete". A sosit șl seara 
spectacolului. înainte și 
după ridicarea cortinei 
totul era plăcut, intere
sant, chiar 
impozantul 
minerilor", 
actul I. La

Francisc VETKO

fiecă- 
sală :

ne-
Cine 

practică 
altele, 

con-
Ipostaze citadine

solemn la 
„teatru al 
Pauză după 
timpul cuve-

O practică poluantă

Ceea ce se vede în fo
tografia . 
imagine, 
mai des 
calitățile 
tainerele 
menajere 
adevărate 
umplu cu 
de suportat 
Arzînd zi și noapte

alăturată este o 
din păcate, tot 
întîlnită în lo- 
Văii Jiului: con- 

cu reziduuri 
■ transformate în 

ruguri care 
un miros greu 

cartierele.

poluează brutal aerul 
proaspăt al Văii Jiului, 
acum cînd alte surse de 
poluare au fost eradica
te cu cheltuieli de multe 
milioane de Lei. Paguba 
este însă cu mult mai 
mare : se ard cantități a- 
preciabile de deșeuri de 
hîrtie, cartoane și textile, 
care ar trebui recupera
te și reintroduse în cir-

cuitul economic. Exem
plul incintei clădirii care 
găzduiește Direcția co
mercială (în fotografie), 
este revelator și...
demn de urmat, 
curmă această 
ce duce, printre 
și la degradarea 
tainerelor, care și ele se 
adaugă tot la... pagubă ?

nit, prima bătaie a 
gongului. Doar 2—3 
dintre amatorii de ci
trice, cafea, bomboane, 
s-au întors în sală. A 
doua bătaie de gong ; 
revin încă vreo patru 
sau cinci. A treia băta
ie a gongului. Lumina 
în sală se stinge, se a- 
prind proiectoarele, pe 
scenă apar actorii, 
tunci revin, grăbiți 
voie mare, zeci de 
matori de limonadă, 
fea ș.a.m.d. Foială, 
șoteli. „Vai, 
,',Poftiți !".
„Se poate ?“. 
mese l“.

Parcă nu ar fi lipsit 
de interes să fie tipărit 
pe frontispiciul 
rui program de 
„Atenție 1 Ați intrat în 
templul Thaliei. Res
pectați actorii și specta
torii

A- 
ne- 

a- 
ca- 
șu- 

scuzați 1" 
„Pardon !“ 

„Muțu-

• CURS DE CALIFICA
RE. De puțin timp, la I.M. 
Dîlja a început un nou 
curs de calificare pentru 
mineri. Cursul este frec
ventat de 25 de muncitori 
din rîndul nou încadrați-

lor. El se va încheia 
trimestrul III al acestui an. 
(Gh. B.)

• RECUPERARE. Tine
rii uteciști din organizația 

3 de la I.M. Petrila 
organizat, zilele trecu- 
o acțiune de recuperare 

" ca-
a-

nr.
au 
te, 
a armăturilor TH din 
drul sectorului III. Cu 
cest prilej au fost recupe
rate și transportate la pre
să, pentru a fi recondițio
nate, 60 de armături. O 
contribuție importantă și-au 
adus la această acțiune u- 
teciștii Adrian Constanti-

nescu, Petru Pepenel, loan 
Buta și alții. (G.B.)

• librăria „liviu 
REBREANU" din Lupeni 
(responsabil Traian Jimbo- 
reanu) și-a depășit 
planul de vînzări pe 
primul semestru din acest 
an cu 155 000 lei. (A.M.)

a IERI, constructorii din 
formația condusă de mais
trul Ilie Catilina, 
drul șantierului 1 
șani al T.C.H., au 
fundația unui nou 
Este vorba de 
80, din cartierul Petroșani- 
Nord. Noul bloc va avea

M mwa MMM■ «MMM M » |Mn«M MM»

din ca- 
Petro- 
trasat 

bloc, 
blocul

apartamente cu cîte doua 
și trei camere și va fi pre
dat beneficiarului la finele 
ultimului trimestru al 
cestui an. (V.S.)

o PROPAGANDA 
ZUALA. Excelentă 
promptă, gazeta 
bului ~ 
ninoasa, 
gen Herbei 
Ventzel. Ultima ediție 
prinde un 
montaj realizat la obiceiul 
jienesc 
precum și o amplă pano
plie sportivă dedicată în
cheierii sezonului fotba-

a-

VI-
Și 

cineclu- 
XI Orizont" din A- 

rcalizată de Eu- 
și Francisc 

cu- 
inspirat foto-

„Măsuratul oilor",

listic al echipei „Minerul" 
Aninoasa. (M.B.)

• O BUNA PARTE din 
lunile care urmează, clu
bul sindicatelor din Lu- 
peni se va afla în repara
ții capitale. Lucrările vor 
fi urgentate pentru ca, o- 
dată cu sosirea toamnei, 
să fie reluate și activită
țile cultural-artistice 
club. (I.M.)

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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„Vom da țării și mai mult 
cărbune cocsificabil“

Respectînd N.D.P.M. se asigură

Interviu cu tovarășul 
DUMITRU ALBESCU, 

directorul carierei 
Cîinpu lui Neag

— în contextul 
actual al economiei, 
avînd în vedere sar
cinile trasate de 
conducerea parti
dului și statului nos
tru de a da țării cît mai mult căr
bune, în special pentru cocs, ce mă
suri a întreprins organul colectiv de 
conducere de la întreprinderea ca
rieră Cîmpu lui Neag ?

— De la bun început trebuie să spun 
că ne-am angajat față de organele noas
tre superioare să sporim considerabil 

roducția zilnică de cărbune, de la 1140 
.one actual la 3000 tone în perspectivă. 
Pentru aceasta am stabilit un program 
concret de măsuri care vizează toate 
domeniile de activitate. Acest program 
vizează sectorul de mecanizare, reflec- 
tîndu-se în folosirea la capacitate a par
cului de mașini existent, precum și spo
rirea lui cu noi utilaje de înalt randa
ment tehnic cu care să putem efectua 
zilnic circa 200 de curse de cărbune și 
2000 la steril. Aceasta înseamnă o mași
nă încărcată la fiecare 30 de secunde...

— Ați calculat la milimetru fie
care operație... Ce cuprinde acest pro
gram vizavi de forța de muncă 
necesară ?

Avem oameni foarte buni. Deși co
lectivul este tînăr (media de vîrstă 30 
de ani), pentru că și existența noastră 
ca întreprindere se poate măsura doar 
în luni de zile, am privit cu răspundere 
această sarcină și vom face totul ca s-o 
îndeplinim.

k-----------------------  ----- ----- -------------

Actului personal 
mă refer la 
neri, artificieri, 
cavatoriști, 
etc. — pe 
canizatori 

este bine pregătit, în plus față de nece
sarul existent ne vom spori numărul de 
deservenți al utilajelor repuse în circui
tul productiv.

— Spuneți-ne cum se materializea
ză programul stabilit în activitatea de 
zi cu zi, dacă această preocupare se 
reflectă în realizările de producție ?

— Am realizat în aceste zile produc
ții care au depășit 2000 tone de cărbu
ne. Cum s-ar zice prima fază a progra
mului am atins-o. Cum am reușit acest 
lucru 7 Printr-o mobilizare exemplară a 
colectivului. Toți am înțeles că trebuie 
să dăm țării mai mult cărbune cocsifi- 
cabil. Avem extrase suplimentar de la 
începutul anului peste 75 000 tone de 
cărbune. De asemenea, la descopertă am 
realizat în aceeași perioadă, suplimentar, 
166 000 mc steril excavați și transportați 
care ne asigură front de lucru pentru 
realizarea angajamentului la cărbune.

— Și o ultimă întrebare : cum stați 
cu calitatea cărbunelui, indicator pen
tru care ați fost mereu în atenție 7

— Exploatăm la ora actuală stratul 3 
de cărbune. Specialiștii cunosc tectonica 
acestuia. Așa că nu putem spune că 
este un cărbune necorespunzător. Vom 
lupta și în continuare să dăm țării căr
bune tot mai mult și de mai bună cali
tate.

mi- 
ex- 

sondori 
scurt me- 
minieri —

(Urmare din peg. 1)

1

singură ridicare a cupei 
încarcă în autobasculan
tă, 3,4 metri cubi. Și, cînd 
te gîndești că are numai 
22 de ani și asemeni Ior
govanului retează mun
tele, te încearcă un sen
timent de stimă și res
pect. Buldozerul cu nu
mărul 10 este condus de 
Francisc Szatmari, unul 
din cei trei frați Szat
mari, veniți la Cîmp, din
tre care doi buldozeriști 
și unul, hîicolae, excava- 
torist, stăpînesc împreu
nă herghelii de multe su
te de cai putere.
in această mare 
muncitorească, de

Aici, 
familie 

altfel

Acești oameni minunați
noastră 

se ține 
ești.

ca toată clasa 
muncitoare, nu 
seama de ce neam 
Idomîrlanii, ardelenii, ol
tenii, maghiarii și moldo
venii fac casă bună. ~ 
o singură condiție: 
fie oameni harnici, 
le placă munca, 
dintre aceștia este 
Hegeduș Zoltan, de 
31 HD 983, șofer la au
tobaza I.T.A. Petroșani, 
unul dintre oamenii pen
tru care mașina e înain
te 
Și 
cît 
cit . .
draga bascula asta

să 
s-o 

Wi

Un climat corespunzător 
de muncă

Activitatea 
a muncii 
derea carieră 
Neag se află mereu în 
tenția colectivului de 
meni ai muncii. Prin 
tructajele periodice pe 
re le organizăm prin 
cuțiile individuale cu 
crătorii carierei, milităm 
în permanență pentru cu
noașterea și însușirea re

st
e- 

Ca 
a-

de protecție 
la întreprin- 
Cîmpu lui 

a- 
oa- 

ins- 
ca- 

dis- 
lu-

gulilor de exploatare 
cărbunelui la zi pentru 
vltarea oricărui pericol, 
urmare a desfășurării a
cestei munci, atît în anul 
trecut cît și în acest an 
n-am avut nici un accident, 
foarte puține abateri de 
la normele departamentale 
de protecție a muncii.

Cadrele tehnice din ca
rieră au vegheat în perma
nență pentru respectarea 
întru totul o prescripțiilor 
la încărcarea cărbunelui 
și sterilului cu ajutorul 
excavatoarelor, la trans
portul acestuia spre sta
ția de încărcare de la Băr
băteni. O atenție deosebi
tă am acordat desfășurării

operațiilor de pușcare în 
carieră în conformitate cu 
instrucțiunile în vigoare, 
respectînd dimensiunea 
găurilor de sondă, canti
tatea de exploziv folosit 
etc.

Am răspuns propuneri
lor făcute de oamenii 
muncii din carieră pentru 
reducerea prafului, folo
sind zilnic două autostro- 
pitoare iar pe timp ploios 
stația de pompe pentru ex
tragerea apei.

în scopul desfășurării 
cu operativitate a activită
ților am fost, de asemenea, 
dotați recent cu radio-te- 
lefoane portabile, iar zilele 
trecute a fost organizat în 
întreprinderea noastră 
concurs gen „Cine 
cîștigă" în cadrul 
au cîștigat cei mai 
ca și... protecția 
oamenilor.

Și în continuare vom a- 
sigura în carieră un 
mat 
muncă, 
strictețe 
partamentale de protecție 
a muncii, dind cît mai mult 
cărbune țării, în condiții 
de deplină securitate.

un 
știe, 

căruia 
buni, 

muncii

corespunzător 
respectînd 
normele

eli
de 
cu 

de-

„Mina“
de la ziuă

în cifre
• Zilnic din cariera 

Cinipu lui Neag se ex
trag și transportă 2500— 
3000 tone de cărbune și 
peste 2500 mc steril.

• Circa 40—45 mașini 
efectuează zilnic peste 
000 curse cu cărbune și 
steril in gara Bărbăteni 
și la Poiana Mare.

• Zilnic sint necesare 
aproximativ 700 kg di
namită pentru disloca
rea rocii și peste 16 000

a- 
Și

litri motorină pentru 
limentarea utilajelor 
autobasculantelor.

• 12 excavatoare, 
buldozere, 7 foreze, 
motocompresoare, 
principalele unelte 
muncă în această mină 
complet mecanizată a 
cărui coperiș este bătut 
cu stele.

• Perspectiva 
dezvoltare a carierei 
poate întrezări de 
acum : ea se afirmă 
două direcții, pe cea a 
mecanizării complexe 
și pe cea a dezvoltării 
capacității prin punerea 
în exploatare a noi a- 
florimente ale stratelor 
de cărbune, prin micro- 
cariere — cum este cea 
din zona de Est a satu
lui Cîinpu lui Neag — 
sau prin posibile lu
crări miniere subterane.

13
7 

sini 
de

de 
se 
pe 
în

a

!

I 
ț 
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ș

ț
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â

Cu 
să 
să 

Unul 
și 

pe

de toate. Se și vede, 
cum. arăta mașina, 
transportă zilnic 
cîștigă șoferul.

și 
și 

A/i-e 
și-s

mîndru că-i românească.'" 
zice el. Are și de ce 
fie mîndru și, de ce 
îngrijească. Ana și 
hai Chistol sint de loc de
pe lingă „dulșele tîrg al 
Ieșilor". Sint soț și soție, 
el a fost șofer, ea fostă 
lucrătoare comercială. 
„Faceți-ne fotografia aici 
în fața forezei", au zis. 
Acolo au vrut, acolo au 
fost pozați ca să aibă „o 
amintire cu foreza". Dar 
cite amintiri nu au cu 
foreza cei doi soți fore- 
zori, despre care, în ca
rieră, se vorbește cu 
mult respect și prețuire.

nu numai despre ei.Și

înt mulți, mineri, 
buldozeriști, exca- 
vatorlști-mineri, șo- 

feri-mineri, artificieri, 
maiștri, subingineri și 
ingineri, de ce nu și di
rectorul — inginerul "" 
mitru Albescu — și 
cretarul de partid 
.Tandru Bugheș, un 
lectiv unit de oameni 
minunați care, azi dimi
neață, la sfîrșitul zilei de 
muncă din 5 iulie, cum 
prelimina ieri inginerul 
șef Nicolae Vucan, a 
înscris în marea carte a 
întrecerii pentru mai 
mult cărbune cocsifica- 
bil — cum a cerut secre
tarul general al partidu
lui — un plus record t 
75 000 DE TONE.

Du-
se- 

Ale-
co-

Ins. Ion VLADISLAV
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Lucrările Conferinței mondiale a ziariștilor♦ » 
împotriva imperialismului, pentru 

prietenie și pace
PHENIAN 5 (Agerpres). 

în capitala R.P.D. Coreene 
continuă lucrările Confe
rinței mondiale a ziariști
lor împotriva imperialis
mului, pentru prietenie și 
pace.

în cuvîntul său, conducă
torul delegației Consiliu
lui ziariștilor din România, 
Ion Cumpănașu, președin
tele Consiliului, director 
general al Agenției româ
ne de $resă „Agerpres", a 
prezentat poziția organi
zației profesionale a zia
riștilor din țara noastră 
in problemele supuse dez
baterii. Au fost expuse pe 
larg concepția președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae

CONS1LIUL MAKE SI 
GENERAL AL REPUBLI
CII SAN MARINO (Parla
mentul) a aprobat acordul 
dintre cele trei partide 
de stînga din țară — Parti
dul Comunist Sanmarinez, 
Partidul Socialist și Parti
dul Socialist Unitar — cu 
privire la formarea noului 
guvern. Au fost, astfel, nu
miți cei zece secretari de 
stat (miniștrii) în noul ca
binet care, în linii genera
le are aceeași configura
ție cu cel precedent.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA PAP, mine
rii polonezi au extras în 
prima jumătate a acestui 
an peste 95,2 milioane tone 
cărbune, cu aproape o jumă
tate de milion de tone mai 
mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Tot
odată, a crescut considera
bil exportul de cărbune 

Ceausescu, privind rezol
varea marilor probleme ale 
lumii contemporane, acti
vitatea consecventă, cons
tructivă desfășurată de ța
ra noastră pe arena inter
națională. pentru apărarea 
păcii, securității și inde
pendenței tuturor popoare
lor, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul 
rînd la dezarmare nuclea
ră, pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratati
ve, a tuturor stărilor de 
încordare și conflict exis
tente in lume.

Vorbitorul a reafirmat, 
totodată, sprijinul con

polonez. De la începutul a- 
nului. la export au fost 
livrate 16,6 milioane tone 
de cărbune, cu 3,4 milioa
ne mai mult decît în pri
mul Semestru al anului 
1982.

Gl VERNlL MEXICAN
MAJORAANUNȚATA

REA PREȚURILOR la 
tormillas, „pîinea“ națio
nală mexicană, cu 41 la 
sută și la cornuri cu 100 
la sută, ca parte a efortu
lui de a reduce deficitul 
bugetar al țării, anunță 
agenția Reuter.

COSMONAUȚII SOVIE
TICI Vladimir Liahov și 
Aleksandr Aleksandrov 
și-au început cea de-a do
ua săptămînă de activitate 
la bordul complexului spa
țial „Saliut-7" — „Soiuz 
T-9“ — ..Cosmos-] 443". Du
pă cum transmite agenția 
TASS, ei continuă opera
țiunile de deconservare 
a stației, orbitale, de des
cărcare a navei „Cosmos- 
1443“, fac inventarul re
zervelor alimentare, al 
pieselor de schimb și al 
altor materiale. 

secvent al ziariștilor, al 
întregului popor român a- 
cordat luptei drepte a po
porului coreean împotriva 
politicii de perpetuare a 
divizării Coreii, pentru re- 
unificarea pașnică și inde
pendentă a patriei de că
tre coreenii înșiși, fără nici 
un amestec din afară.

♦
Președintele R.P.D. Co

reene, tovarășul Kim Ir 
Sen, a primit pe conducă
torii delegațiilor prezente 
la conferință și, în conti
nuare. a oferit un banchet 
în onoarea participantilor 
Ia lucrările sale.

Ploi torențiale
VIENA 5 (Agerpres,. 

Ploile torențiale care s-au 
abătut asupra Austriei au 
provocat inundații. Tele
viziunea austriacă a apre
ciat că ploile și furtunile 
dezlănțuite în aceste zile 
în Austria sînt cele mai 
grave din ultimii 17 ani. 
In localitatea Axams au 
fost distruse 50 de case și 
gospodării țărănești.

Pentru a potrivi ceasor
nicele cu exactitate față 
de timpul astronomic, toți 
oamenii de pe glob vor 
beneficia de o secundă de 
„time-out". Cu alte cuvinte, 
vor trăi o secundă... în 
plus, pentru că nu va fi 
înregistrată. Este vorba 
de adăugarea unei secunde 
— impusă de ușoarele ire
gularități care apar în 
mișcarea de rotație a Pă- 
mîntului. Momentul de a- 
daptare a cronomctrelor a 
fost ales pentru sfîrșitul 
zilei de joi, după meridia
nul zero (GMT). Este ace-

MOSCOVA

Convorbiri între Iuri Andropov 
și Helmut Kohl

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
La Moscova au avut loc 
marți, convorbiri între Iuri 
Andropov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
si Helmut Kohl, cancelarul 
federal al R.F.G.

După cum informează a- 
genția TASS, a avut loc 
un schimb de păreri pri
vind o serie de probleme

la
onnine

Reuniunea 
a Pieței C

PORT OF SPAIN 5 (A- 
gerpres). în prima zi a lu
crărilor celei de-a TV-a 
Conferințe la nivel înalt 
a Pieței Comune Caraibie- 
ne (CĂRICOM) — care se

și inundații
BEIJING 5 (Agerpres). 

După cura transmite a- 
genția China Nouă, ploile 
torențiale căzute, la 4 iu
lie, în regiunea Wuhan au 
provocat inundații în ora
șele Ilankou, Wuchang și 
Hanyang. Autoritățile lo
cale au anunțat că au fost 
afectate 70 000 de locuințe 
și 290. de întreprinderi in
dustriale.

FAPTUL DIVERS

lași procedeu folosit pen
tru ajustarea calendarului 
la fiecare patru ani prin 
adăugarea unei zile.♦

Institutul de vulcanolo- 
gie din Reykjavik a anun
țat că a încetat erupția 
vulcanului islandez Grims- 
voetn, al cărui crater e 
situat sub ghețarul din 
estul insulei Vatnajoekull.

principiale ale relațiilor 
sovieto-vest-germanc și ale 
situației internaționale, în 
special din Europa.

Interlocutorii se relevă 
—au fost unanimi în a- 

precierea că, în pofida 
deosebirilor de păreri ale 
părților privind o se
rie de probleme importan
te, schimbul de opinii a 
fost utii și au convenit să 
mențină reciproc contactele.

nivel înalt 
Caraibiene

desfășoară la Port of Spain, 
capitala statului Trinidad 
Tobago — vorbitorii s-au 
pronunțat pentru promo
varea și consolidarea co
operării dintre statele mem
bre — transmite agenția 
Prensa Latina. Cei 13 re
prezentanți ai statelor ca
raibiene ce formează Piața 
Comună Caraibiană s-au 
referit la dificultățile cu 
care sînt confruntate, în 
prezent, țările lor — în 
principal datorită efectelor 
crizei economice mondiale 
asupra economiilor națio
nale caraibiene — și au 
evidențiat necesitatea de a 
se elabora programe de in
tensificare a cooperării în 
zonă.

„Adormit" încă din 1934, 
vulcanul menționat a în
ceput să erupă la 29 mai 
anul acesta, cînd stratul de 
gheață, gros de 200 de me
tri din craterul său larg 
de peste 5 km s-a topit, ca 
urmare a căldurii și vapo
rilor degajați. Nu au fost 
înregistrate pagube ma
teriale, deși gazele fierbinți 
ejectate atingeau o înălți
me de 16 km.

Potrivit agenției France 
Presse, Islanda posedă a- 
proximativ 30 dintre ‘ cei 
400 de vulcani activi din 
lume.
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FILME

I PETROȘANI — 7 No
iembrie; Zorro, 1-11; U-

Inirea: Marile vacanțe.
PETR1LA ; Polițistul 

ghinionist.
I.ONEA : Clinele.

1 ANINOASA : Vrăjito- 
Irul din Oz.

VULCAN — Luceafărul: 
I Răzbunarea.

LUPENI — Cultural :
I Cele mai bune momente 
I cu Stan și Bran.
I URICANI: Domnul
î Miliard.
I TV.
i
• 16,00 Telex.
> 16,05 Colocvii pedagogice.
! 16,20 Viața culturală.I 16,45 Imagini din Alger.
I 16,55 Telesport. Finala 
, Cupei României la

fotbal: Universita
tea Craiova — Po- 

I litehnica Timișoara.
| — în pauză: tragerea
IPronoexpres. Publi

citate.
18,55 1001 de seri. I 20,00 Telejurnal.

• 20,30 Forum politico-i-

Ideologic.
20.50 Melodii și interpreți. 

| 21,00 Film artistic. Ciclul
..Mari actori". Moș
tenitorul din Mon
desir. Premieră pe

I țară.

1 22,30 Telejurnal.
ruiniiiuiiHiuiHii/iiiiiii/n 

I MICA PUBLICITATE 
I PIERDUT foaie matrico- 
| lă de absolvire a 8 clase 
Ipe numele Grigoruță Mi

hai, eliberată de Școala 
. generală Illipiceni, jud. Bo- I toșani. O declar nulă. (750) 
I PIERDUT legitimație de

bibliotecă (periodice) nr. 
| 1368, eliberată de InstitU- 
Itul de mine Petroșani. O 

declar nulă. (751)
PIERDUT legitimație de 

I serviciu, pe numele Mun- 
J tcanu Doinița, eliberată 
J de Spitalul municipal Pe- 
Itroșani. O declar nulă.

(752)
a.

SPORT Medalii pentru sportivii români
EDMONTON 5 (Ager

pres). Jocurile Mondiale 
Universitare de vară de la 

ț.£dmonton, competiție care 
„polarizează în aceste zile 
’atenția amatorilor de sport 

pretutindeni, au conti
nuat cu întreceri de scri
mă, gimnastică, înot, ci- 
dlism, aducînd în cea de-a 

’ treia zi două strălucite 
^succese culorilor sportive 
^românești, datorită meda- 
l iiilor de aur cucerite de 
r scrimera Elisabeta Guzga- 
Lnu și gimnastul Levente 
PȘÎolnar (cîștigător și al u- 
‘nei medalii de bronz).

Pe podiumul de premie
re au urcat, de asemenea, 
și alți studenți sportivi ro
mâni : floretista Rozalia 
Oros, înotătoarea Carmen 
Bunaciu — medaliate cu 
argint și gimnastul Va
lentin Pîntea — medaliat 
cu bronz.

De la începutul întrece
rilor, delegația României 
a obținut în total 9 meda
lii, dintre care 2 de aur, 
5 de argint și 2 de bronz.

Turneul final al probei 
feminine de floretă, des
fășurat în sala Institutului 
de tehnologie al provinciei 
Alberta, a fost dominat de 
reprezentantele României, 
cu trei concurente în dis
puta pentru medalii, dar 
marea favorită a întrecerii 
era cotată Pascale Trinquet 
(Franța), deținătoarea ti
tlului de campioană olim

pică. Pe planșă, însă, scri- 
merele noastre Elisabeta 
Guzganu și Rozalia Oros 
și-au dat întreaga măsură 
a talentului lor, reușind 
prin victorii succesive să 
se califice în finală. Eli
sabeta Guzganu a învins-o 
în sferturile de finală cu 
8—3 pe Zhu Qinguyan 
(R.P. Chineză), iar în se

Jocurile Mondiale L niversitare de vară de la Edmonton

mifinale a dispus cu 8—2 
de canadiana Madeleine 
Philion. La rîndul ei, Ro
zalia Oros și-a asigurat 
prezența în finală după ce 
în sferturi a întrecut-o cu 
10—9 pe Aurora Dan, iar 
în semifinale a reușit per
formanța de a o elimina cu 
8—5 pe Pascale Trinquet.

în vîrstă de 19 ani, ori
ginară din București, Eli
sabeta Guzganu a fost des
coperită de antrenoarea 
Mariana Teodora, fiind 
pregătită în prezent de 
Ștefan Haukler. Cîștigă- 
toăre în acest an a meda
liei de argint Ia „Cupa Eu- 
ropei“ și a celei de bronz la 
Campionatele europene de 
tineret, Elisabeta Guzganu 
dovedește, prin titlul cuce
rit la Edmonton, că se a- 
flă într-un necontenit pro
gres.

Iată clasamentul final 
al probei individuale fe

minină Ia floretă : 1. Eli
sabeta Guzganu (România) 
— campioană mondială u- 
niversitară; 2. Rozalia O- 
ros (România) ; 3. Made
leine Philion (Canada) ; 4. 
Pascale Trinquet (Franța); 
5. Jujie Luan (R.P. Chine
ză); 6. Caridad Ramos Es
trada (Cuba); 7. Aurora 
Dan (România); 8. Zhu 
Qinguyan (R.P. Chineză).

Concursul special pe a- 
parate al competiției mas
culine de gimnastică a 
prilejuit un nou succes 
pentru delegația sportivi
lor studenți din țara noas
tră, drapelul României î- 
nălțîndu-se pe cel mai 
înalt catarg în urma splen
didei victorii obținute de 
Levente Molnar în proba 
de inele. De asemenea, tî- 
nărul de 19 ani din 
Gheorghieni, medaliat anul 
acesta, la adevăratul său 
debut în competițiile in
ternaționale ale seniorilor 
și la Campionatele euro
pene de la Varna, a urcat 
pe treapta a treia a podiu
mului de premiere la cal 
cu minere, iar Valentin 
Pîntea a cîștigat, și el, o 
medalie de bronz, la sări
turi.

Finala de la inele a fost 
deosebit de spectaculoasă, 
după prima zi de întreceri

trei sportivi fiind creditați 
cu aceeași notă : 9,80 —
Levente Molnar, america
nul Hartung și sovieticul 
Pogorelov. Executînd a- 
proape perfect elemente 
de mare dificultate —• spri
jinul lateral în echer a 
primit aplauze la scenă 
deschisă din partea miilor 
de spectatori prezenți la 
„Northlands Coliseum" —

Levente Molnar a primit 
din nou 9,80 în timp ce 
partenerii săi dc întrecere 
au fast notați cu 9,70 și, 
respectiv, 9,50. Deși încă 
la începutul carierei 
sale sportive, Levente Mol
nar a demonstrat calități 
de gimnast complet, avînd 
o evoluție bună și la un 
alt aparat, cal cu mînere, 
la care a obținut medalia 
de bronz.

Iată medaliații finalelor 
pe aparate: INELE : 1. Le
vente Molnar (România) — 
19,60 p — campion mon
dial universitar; 2. James 
Hartung (S.U.A.) — 19,50
p; 3. Peter Vidmar (S.U.A.) 
CAL CU MÎNERE: 1. A- 
leksandr Pogorelov și Iuri 
Korolev (ambii U.R.S.S.) ; 
— 19,60 p; 3. Levente Mol
nar (România) și Toshiya 
Muramatsu (Japonia) — 
19,25 p; SOL: 1. Iuri Ko
rolev (U.R.S.S.) — 19,80 

p; 2. Vladimir Artemov 
(U.R.S.S.) — 19,45 p; 3. 
Philippe Vatuone (Franța) 
și Huang. Wofu (R.P. Chi
neză)— 19,40 p; SĂRITURI: 
Lou Yun (R.P. Chineză) — 
19,65 p; 2. Warren Long 
(Canada) — 19,55 p; 3. Va
lentin Pîntea (România) — 
19,50 p; BARA FIXĂ: 1. 
Phillipe Charorand (Cana
da) — 19,85 p; 2. Iuri Ko
rolev (U.R.S.S.) — 19,65 p; 
3. James Hartung (S.U.A.
— 19,60 p; PARALELE : 
1. Huang Wofu (R.P. Chi
neză) si Vladimir Artemov 
(U.R.S.S.) — 19,50 p; 3. 
James Hartung (S.U.A.) — 
19,35 p.

La Central nautic „Kins
men" competiția de înot 
a continuat la același ni
vel deosebit. In proba de 
100 m spate, Carmen Bu
naciu a avut o comportare 
notabilă, reușind să cuce
rească medalia de argint
— a 6-a sa medalie la Jo
curile mondiale Universi
tare, după o cursă extrem 
de echilibrată. Primele trei 
clasate au fost departajate 
doar de cîteva sutimi de 
secundă, ordinea medalia
telor stabilindu-se pe ulti
mii metri ai probei. A cîș
tigat sovietica Larisa Gor- 
șakova, urmată de Carmen 
Bunaciu și Susan Walsh 
(S.U.A.)

Iată clasamentul final 
al probei feminine de 100 
m spate: 1. Larisa Gorșa- 
kova (U.R.SB.) —

l’03”28/100; 2. Carmen
Bunaciu (România) — 
1’03”77/100; 3. Susan Walsh 
(S.U.A.) — r03”80/100 ; 4. 
Sandra McIntire (S.U.A.)
— l’04”71/100; 5. Lisa Ded
man (Australia) —
1’05”80/100.

în proba masculină de 
200 m spate, Serghei Za- 
bolotnov (U.R.S.S.) a sta
bilit un nou record euro
pean cu timpul de 
2’00”42/100 fiind urmat 
de deținătorul vechiului 
record (2’00”65/100), com
patriotul său Vladimir Șe- 
metov, cu 2’01”27/100 și 
canadianul Mike West — 
2’01”63/100.

Celelalte trei finale dis
putate s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: 400 
m liber femei: 1. Irina 
Lariceva (U.R.S.S.) — 4’13” 
50/100; 2. Marybeth Linz- 
meier (S.U.A.) — 4’15”36Z 
100; 3. Julie Daigneault
(Canada) — 4’I7”77/100 ;
100 in liber bărbați: Ser
ghei Șmiriaghin (U.R.S.S.)
— 50”51/100; 2. Thomas
Jager (S.U.A.) — 51”02/100; 
3. Andreas Schmidt (R.F. 
Germania) — 51”60/100.

Pe velodromul „Argyll" 
au început întrecerile con
cursului de ciclism. în 
proba masculină de 1000 
m cu start de pe loc, vic
toria a revenit lui Alek
sandr Panfilov (U.R.S.S.) 
l’06”874/1000; urmat de 
Stefano Baudino (Italia)
— l’07”889/1000 și Andris
Loșmelis (U.R.S.S.) —
1’08”541/1000. Sportivul 
român Gheorghe Lăutaru 
s-a situat pe locul 15.
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