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Mineritul Vâii Jiului — 
în ritmul impetuos 

al dezvoltării

i

Integrată organic în 
ansamblul economic al 
țării, industria Văii Jiu- 
iui a cunoscut în cei 18 
ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea și 
cunoaște în continuare o 
dinamică fără precedent, 
atît în dezvoltarea mineri
tului, cît și în înflorirea 
localităților. Este unul 
dintre meritele de seamă 
ale secretarului general al 
partidului, Minerul de O- 
noare al țării, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a

Un imperativ pe agenda de lucru a conducerilor
intreprinderilor miniere

Creșterea necontenita 
de cărbunea producției

Creșterea producției de 
cărbune, în general, și de 
cărbune cocsificabil, in 
special, comandamentul ma
jor al activității de zi cu 
zi din mineritul Văii Jiu
lui, cea mai importantă fur
nizoare de cărbune pentru 
cocs a siderurgiei româ
nești impune din partea 
tuturor colectivelor miniere 
o angajare plenară, acțiuni 
ferme și hotărîte. înscriin- 
du-se pe traiectoria acestor 
mari răspunderi cu profund 
caracter patriotic, minerii 
de la Lupeni și colectivul 
carierei Cîmpu lui Neag 
au extras împreună peste 
prevederile de plan ale pri
mei decade a celui de al ' 
doilea semestru al anului 
aproape 8 000 tone de căr
bune cocsificabil. Cea mai 
mare producție extrasă pes
te prevederi — proporția 
de realizare a planului

economiei
fi acordat o importanță 
prioritară, în toți anii ca
re au trecut de la istori
cul Congres al IX-lea, e- 
laborării concepției prac
tice privind dezvoltarea 
industriei extractive, în 
vederea asigurării inde
pendenței energetice a ță
rii — condiție hotărîtoare 
a progresului multilateral 
al economiei naționale. 
Dezvoltarea capacităților 
de producție — prin alo
carea unor masive fon
duri de investiții — a a- 
sigurat o dinamică fără 
precedent extracției de 
cărbune. Modernizarea 
tehnologiilor de lucru din 
subteran — prin înfăptui-

166,5 la sută a obținut-o 
colectivul carierei Cîmpu 
lui Neag acționînd cu per- 
severența-i cunoscută pen
tru menținerea ritmului pe 
care și l-a impus încă din 
primele zile ale acestui an. 
Proporția de îndeplinire a 
prevederilor de plan deca- 
dale constituie cea mai 
concretă dovadă a hărnici
ei acestui colectiv. Cu un 
procent de 102,7 la sută 
de realizare a planului pe 
aceeași perioadă, minerii 
de la Lupeni confirmă la 
rîndul lor hotărîrea și mai 
ales răspunderea cu care 
au acționat pentru transpu
nerea în viață a comple
xului de măsuri adoptat ’a 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R., cu cadre 
de conducere, specialiști și

Dorin G1IEȚA
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natîonale
rea unui vast program de 
mecanizare a lucrărilor 
miniere, elaborat din ini
țiativa și la indicația per
sonală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a pro
dus totodată mutații 
profunde în conținutul 
muncii de miner. Azi, ba
zinul nostru extrage o 
producție aproape dublă 
față de anul Congresului 
al IX-lea, productivitatea 
muncii în abataje a în
registrat sporuri substan
țiale, fiind de peste 7 to- 
ne/post. în aceeași pe
rioadă, marele efort al 
partidului și statului pen-

(Continuare în pag. a 2-a)
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comitetelor de sindicat — 
Stabilizarea nou încadrați- 
lor.

La preparatla Petrila
Examenul probelor tehnologice 

în sarcină a început
Duminică, pentru multi 

dintre preparatorii de la 
Petrila, a fost zi de lucru, 
Prima linie 
de preparare 
a fost pornită 
în probe teh
nologice în 
sarcină. Au
fost prezenți la datorie oa
menii din subordinea mai
strului Constantin Ioniță, 
precum și cei ce răspund 
de funcționarea noilor li
nii tehnologice de prepa
rare, ing. Marin Ilcea și 
ing. Gheorghe Stănculescu.

Ieri, la ora 8,30, probele 
tehnologice în sarcină au 
fost reluate. Amănunte cu

Uzina electrică Paroșeni. La izvoarele energiei. Foto : I. BALOl

Im îîHîinpânarea mar^i sa atâtora 
naționale și a Zilei minerului

Ritm intens la 
construcția de locuințe

Eforturile constructorilor 
de locuințe din Valea Jiu
lui s-au finalizat în primul 
semestru al anului cu un 
bilanț rodnic : lucrătorii
șantierelor au predat oa
menilor muncii 477 de a- 
partamente confortabile în 
noile cartiere ale localită
ților municipiului.

Cele mai bune realizări 
le-au obținut constructorii 
din Petrila și Petroșani, a- 
parținînd șantierului 1 al 
Grupului de construcții Va
lea Jiului al T.C.H., care 
au predat cîte 40, respectiv 
21 de apartamente peste 
planul primului semestru.

privire la primele ore de 
funcționare în sarcină n.e-a 
furnizat ing. Victor Chia- 

buru, șeful secției de pre
parare Petrila. „Ne con
fruntăm cu mari probleme, 
deoarece probele tehnologi
ce se desfășoară, deocam
dată, în paralel cu funcțio
narea neîntreruptă a vechii 
linii tehnologice. Nu avem 
încă nici numărul de oa
meni necesar pe structuri 
de meserii pentru a asigura

Tricotaje livrate 
suplimentar la exoort

Printr-o mobilizare exemplară, colectivul între=- 
prinderii de tricotaje din Petroșani raportează în
semnate depășiri de plan la principalii indicatori pe 
primul semestru al anului. Planul la producția mar
fă vîndută și încasată a fost realizat în pro
porție de 101 la sută, iar producția netă 
— principalul indicator economico-financiar — 
înregistrează o depășire de 4,6 la sută. La 
export, au fost livrate peste plan în această 
perioadă mărfuri în valoare de 265 000 lei. La baza 
acestor realizări de prestigiu au stat sporurile înre
gistrate la productivitatea muncii.

Depășiri la principalii indicatori
Colectivul de 

al muncii 
I.P.S.R.U.E.E.M.

oameni 
de la 
Petroșani

a raportat, la sfîrșitul pri
mului semestru, depășirea 
sarcinilor de plan la prin
cipalii indicatori. La pro
ducția marfă vîndută și 
încasată planul a fost rea
lizat în proporție de 101,9 
la sută, iar la producția 
netă planul a fost depășit 
cu 238 000 lei. Productivi

lucru pe trei schimburi. în 
ciuda dificultăților, preluăm 
din mers și perfecționăm 

utilaj cu uti
laj". Specialiș
tii de la 
1. M. S. A. T. 
București au 
și ei încă des

tule probleme de rezolvat 
de-a lungul complicatelor 
circuite electronice. I-am 
reîntîlnit pe cîțiva ieri, 
în jurul orei 10, pe 
etajul camerei de co
mandă _ și control. 
Instalația se afla sub 
tensiune. „La pornire, în 
unul din blocurile de co
mandă ni se ard siguran
țele" — ne-a relatat la fața 
locului ing. Codru Elian. 
Din cînd în cînd, prin sta
țiile de radio portative de 
emisie-recepție, între ingi
nerul Aurel Florian, care 
coordonează lucrările echi
pelor de la I.M.S.A.T. și 
șefii de echipe răspîndiți la 
diferite etaje, se poartă 
scurte discuții, se dau in
dicații. Un dialog similar 
prin radio, îl poartă și ing. 
Victor Chiaburu cu repre
zentanții beneficiarului și 
ai constructorului.

La cota -|-15 am trecut 
pe lingă o bandă transpor
toare care era pusă în func
țiune. îl întîlnim pe mai
strul Petru Vințan, de >a 
preparație. Tocmai verifica 
circuitele electrice de la 
linia a Il-a de preparare, 
în silozurile pentru cărbu
ne spălat s-au adunat pri-

Viorel STRAUȚ
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tatea muncii calculată a- 
fost depășită cu 18 000 lei. 
în această perioadă au fost 
livrați peste sarcinile do 
plan 2536 de stîlpi hidrau
lici, reușind astfel să re
cupereze integral restanța 
din anul trecut. în ace
eași perioadă au fost exe
cutate reparații capitale la 
utilaje miniere în valoaro 
de peste 7 milioane Iei.

Aspect de muncă de 
la întreprinderea de 
confecții din Vulcan, 
colectiv fruntaș in Va
lea Jiului. Lună de lu
nă, acest colectiv iși 
îndeplinește și depășeș
te sarcinile de plan.

Foto : Șt. NEMECSEK
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• Retrospectivă fotbalisti
că, divizia C ; Minerul I’a- 
roșeni, în căutarea propriu
lui stil.

• Lupte libere.
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nou încadraților 9
Rezultatele bune obți

nute pe tot parcursul se
mestrului I de colectivul 
minei Petrila încorporea
ză și preocupările orga
nelor și organizațiilor de 
sindicat, ale grupelor sin
dicale pentru îndeplini
rea obiectivelor economi
ce și intensificarea între
cerii socialiste. De la to
varășul Gheorghe Șerban, 
președintele comitetului 
d.e sindicat pe întreprin
dere, aflăm că în urma 
unui plus de preocupări 
din partea birourilor gru
pelor sindicale și sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, în semestrul I din 
cele 50 de formații de 
lucru ale întreprinderii, 
47 au raportat în fiecare 
lună îndeplinirea sarcini
lor de plan. Numărul ma
re de brigăzi cu planul 
realizat a contribuit la 
omogenizarea formațiilor 
de lucru și crearea unui 
climat favorabil stabili
zării minerilor încadrați 
de la începutul anului. în 
acest climat, asigurînd 
repartizarea nou încadra- 
ților în formații bună, 
pentru a lucra sub îndru
marea muncitorilor cu 
multă experiență, s-a ob
ținut stabilizarea unui 
număr de peste 600 de ti
neri recrutați din diferi
te județe ale țării.

Tot pentru stabilizarea 
tinerilor și integrarea lor 
în exigențele mineritului 
se acționează și prin alte 
căi. De pildă, după două

acest con- 
alte acți- 
comitetul 

strînsâ 
consiliul

luni de la încadrare, ti
nerii sînt îndrumați spre 
școala de calificare ale 
căror cursuri funcționea
ză tot timpul anului. Au 
fost îmbunătățite în mod 
simțitor condițiile dc ca
zare din cele două cămi
ne, la care comitetul sin
dicatului a asigurat do
tarea corespunzătoare a 
cluburilor și bibliotecilor 
proprii.

Mai aflăm, în 
text, și despre 
uni prin care 
sindicatului, în 
colaborare cu
oamenilor muncii, contri
buie la omogenizarea co
lectivului. în perioada se
mestrului I, pentru rezul
tatele bune obținute în 
producție, precum și pen
tru realizarea în termen 
a unor importante lucrări 
miniere, colectivele unor 
sectoare fruntașe — ca de 
pildă ale sectoarelor II, 
III, VII, VIII și XI — au 
fost recompensate cu ex
cursii de două zile, 
sfîrșit de săptămînă, 
stațiunea Geoagiu — 
Alți mineri fruntași, chiar 
și dintre cei mai recent 
încadrați au primit din 
partea c.o.m. invitații pen
tru vizionarea unor spec
tacole la Teatrul de stat 
„Valea Jiului", în cadrul 
colaborării stabilite 
conducerea minei cu 
ceastă prestigioasă 
tuție culturală.

Ion MUSTAȚA
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doi redactori Ia testările 
autobuzului in traseu. Au 
participat redactorii noș
tri Mircea Bujorescu și 
Ion Vulpe care relatea
ză :
Pentru testări, conside

răm borna 134 de la 
rănești kilometrul 
Din acest moment - 
toric pentru A.U.T.L. 
troșani — autobuzul 
112 cu nr. 31 11D

consumă gaz metan.
Conducătorul auto Mano

ilă Olaru sesizează avanta
jele noului combustibil.

— Urcăm cu a treia pc 
Peștera Bolii ! Nu se vede 
fum, ca la motorină, deci 
poluarea dispare.

Autobuzele altor înțre- 
prinderi din țară, înzestra
te cu butelii de metan, par
curg pînă la 30 km în re
gim de traseu local. Cei 
șase coautori ai adaptării, 
aflați in autobuz, mizează 
pe mai mult. Fiindcă au 
gîndit împreună, au chib
zuit, au găsit soluții noi, 
de Ia compoziția gazului 
pină la anumite modificări 
în motor. — 
gaz" se : 
cheie de 
emoție 
Giieorghe

— Fac

Dă- 
zero. 
- is-

Pe-
UD

5629

Trecerea 
face doar cu 

10, mînuită 
de 

Rădoi. 
pariu că al nos

tru face 60.
— Dacă trecem de Pui, 

îl continuă Emilian Gloa
bă, șef de coloană, sîntem 
mai buni. La autobuzele 

eu șase trepte de viteză

„pe 
o 

cu
mecanicul

jjâ_ infoptnom
i

I
I
I
I
I| aceasta lună.
I • DUMINICA, brigada I științifică a clubului cțln

tru îmbunătățirea condiții
lor de muncă ale mineri
lor este ilustrat în mod gră
itor de creșterea continuă 
a fondurilor fixe din dota
rea minelor din bazin, 
reprezentînd peste. 13 mili
arde lei, ceea ce înseamnă 
aproape o jumătate de mi
lion de lei pe fiecare om 
al muncii. înfăptuirea 
gramului complex de 
canizare, prin crearea 
puternice baze proprii 
construcții de 
ere, folosirea 
maximum de 
noilor utilaje
dotare, a fost un obiectiv 
major Urmărit mereu, cu 
consecvență, de secretarul 
general al partidului. Cu 
prilejul vizitelor de lucru 
în Valea Jiului, a întîlniri- 
lor și dialogurilor purtate 
cu minerii, indicațiile și 
orientările secretarului ge
neral au deschis dc fiecare 
dată noi perspective lumi-

dezvoltării

pro- 
me- 
unci 

de
mașini mini- 
cficientă, cu 
randament a 
moderne din

noase calității muncii și 
vieții în acest important 
bazin carbonifer al țării, 
conferind noi dimensiuni 
rodnice bătăliei pentru mai 
mult cărbune, în sporirea 
gradului de confort și civi
lizație vechilor așezări mi
niere.

lată dovezi elocvente ale 
preocupării stăruitoare a 
partidului, a secretarului 
său general față de dezvol
tarea mineritului Văii Jiu
lui, ilustrare vie a înfăptui
rii politicii partidului de 
dezvoltare cu prioritate a 
industriei extractive, con
diție hotărîtoare a indepen
denței energetice a țării, a 
dezvoltării multilaterale a 
economiei naționale — o- 
biectiv strategic fundamen
tal stabilit de Congresul 
al XII-lea al partidului.

Dispunem așadar de ca
pacități de producție, de o 
dotare tehnică modernă, 
capabilă să ne asigure a- 
tingerea nivelelor de pro
ducție prevăzute pentru 
actualul cincinal, pentru 
satisfacerea nevoilor de căr
bune cocsificabil ale side
rurgiei, cerință subliniată 
cu pregnanță în cuvîntările 
secretarului general al par
tidului.

în spiritul indicațiilor to
varășului 
Ceaușescu 
de lucru 
P.C.R. cu 
cere, specialiști și 
tori din industria 
și geologie, al 
recentei plenare a 
P.C.R. cu privire 
carea fermă a principiilor 
autoconducerii munctorești

N i c o I a e
Ia Consfătuirea 

de la C.C. al 
cadre de condu- 

munci- 
minieră 

hotărîrii
C.C. al 

la apli-

și autogestiunil, perfecțio
narea mecanismului econo- 
mico-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și 
creșterea retribuției în a- 
cest cincinal, colectivele 
miniere din Valea Jiului 
depun eforturi stăruitoare 
pentru valorificarea supe
rioară a bogatei zestre teh
nice din dotare, perfecțio
narea continuă a organiză
rii muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei.

Răspunzînd măsurilor de
osebit de stimulative ale 
conducerii partidului pri
vind dezvoltarea mineritu- 
lui, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de via
ță ale minerilor, colectivele 
de muncă în frunte cu or
ganele și organizațiile de 
partid acționează cu hotă- 
rîre pentru a-și onora e- 
xemplar înalta îndatorire 
patriotică — asigurarea căr
bunelui cocsificabil 
nergetic
continue a patriei noastre 
socialiste.

și e- 
necesar înfloririi

laboratorul dc analize chimice de la Prepa
rai ia de cuarț Uricani. Foto : Șt. NEMECSEK

Creșterea necontenită 
a producției

(Urmare din pag. I)
de cărbune

avantajele vor fi și mai 
mari.

Cel mai mare avantaj e 
însuși prețul combustibilu
lui. La 100 de kilometri în 
oraș se consumă 40 de litri 
de motorină ori 7 lei. Un 
mc gaz metan face aproxi
mativ 1 leu pentru parti
culari. încărcarea buteliilor 
durează doar 1,5 minute.

La Cri vad ia urcam cu a 
patra !...

— Visul nostru c să mă
rim viteza gazului în apro
pierea dozatorului. Spre 
deosebire de alții, noi am 
reglat mai bine jetul de

concediu, alții au treabă la 
garaj. în schimb, luliu Vîr- 
tic, cel care va lua în pri
mire autobuzul nr. 2 cu 
gaz, din cele zece care se 
vor pune în funcțiune la 
A.U.T.L., e atent la zum
zetul motorului, gata să 
intervină cînd e nevoie. 
Parcurgem deja 55 km, deci 
e clar, performanța mese
riașilor noștri depășește 
încercările similare. Rămîn 
apoi în urmă Călanul, Ba- 
tizul și Băcia.

— Cu 28 de pasageri es
te posibilă o cursă pe ru
ta Petroșani — Deva, con-

Testul inteligenței tehnice
gaz, amestecul gaz — aer 
este optim, remarcă 
de coloană.

Conducători auto, 
nici, alți meseriași 
consultat îndelung cu mai
ștrii Mircea Ghebe și Vic
tor Nicoară, specialiști în 
gaz metan. Au gîndit îm
preună soluțiile, piesele le-a 
făurit cu gingășie tînărul 
strungar loan Bordcuș, Pro
bele în gol au demonstrat 
că s-au comportat exce
lent, cu randamente supe
rioare, deși au fost făcute 
din materiale recuperate.

Membrii 
regretă că 
participă mecanicii Al. Hi- 
dan, Emil Tașcă, Octavian 
Mastan, strungarul loan 
Bordeuș. Unii au plecat în

• LA SECȚIA DE MO
BILA din Livezeni a fost 
lansat un nou produs : bi
blioteca „Norina". Este vor
ba de un produs multi
funcțional, format din 4 
corpuri detașabile, a cărei 
fabricație va începe din 
această lună.

șeful

meca- 
s-au

echipajului 
la test nu

chide Manoilă Olaru.
— Cred că ajungem pînă 

lingă Orăștie, dă semne de 
optimism lăcătușul Ion 
Munteanu

Nu ne vine să credem, 
trecem de Orăștie, spre 
stația PECO, întâlnim un 
„confrate" al autobuzului 
nostru de la autobaza lo
cală. Hotărîm să continu
ăm drumul cîtă vreme a- 
vem gaz.

— La prima umplere, își 
aduce aminte maistrul Mir
cea Ghebe, n-am reușit să 
scoatem tot aerul din bu
telie. Ne-a venit ideea u- 
nui dop de defulare, ne 
gîndim deja să îmbunătă
țim calitățile tehnice 
instalației noastre.

în preajma cunoscutului

ale

loc de popas „Izvorul re
ce", deci după o distanță 
de mai bine de 4 ori 
mai mare decît așteptările, 
aproximativ 130 de kilo
metri „comandantul" expe
diției noastre Emilian Gloa
bă ordonă trecerea pc mo
torină, fiindcă mai exista 
doar „miros de gaz". Săr
bătorim evenimentul. în 
ochii celor din autobuz ci
tim emoții. Ne dăm seama 
totuși că am comis o gre
șeală de testare ; n-am mă
surat motorina, știut fiind 
că la turație mică gazul nu 
asigură funcționarea moto
rului. A treia zi însă au
tobuzul a intrat în cursă 
pe traseul local din Vulcan. 
Cu călători, oprind în toa
te stațiile, motorul a func
ționat doar pe gaz pe o 
distanță de 73 km. De a- 
cum cei 11 meseriași se 
gîndesc la seria de auto
buze echipate cu butelii de 
metan, la extinderea aces
tui sistem de alimentare la 
autobuze și tractoare.

Așadar, sarcinii de a di
minua consumul dc carbu
ranți, meseriașii de la 
A.U.T.L. i-au răspuns prin- 
tr-un prinos de inteligență 
tehnică, prin soluții origi
nale, care pun în valoare 
dragostea lor față de me
serie și angajarea cotidiană 
pentru rezolvarea unor pro
bleme deosebite, care con
tribuie astfel la îmbunătă
țirea calității muncii și 
vieții noastre. Angajare 
care .merită răsplătită cu 
laude.

muncitori din industria mi
nieră și geologie, a Ilotărî- 
rilor recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. Aceste pri
me succese ale celui de al 
doilea semestru al anului, 
semestru hotărîtor în înde
plinirea integrală a preve
derilor de plan anuale sînt 
o dovadă certă a posibili
tăților de care dispun co
lectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile noas
tre miniere, sînt cele mai 
temeinice confirmări ale 
condițiilor nou create prin 
adoptarea măsu<lci amin
tite. în același timp sînt și 
un exemplu grăitor pentru 
toți minerii de valorifica
re superioară, integrală a 
condițiilor create, a posi
bilităților pe care le au și 
celelalte colective miniere 
ce nu au ridicat cota rea
lizărilor la nivelul sarcini
lor planificate. Este foarte 
adevărat că sporadic, unele 
întreprinderi miniere au 
obținut rezultate superioa
re prevederilor de plan, dar 
absența ritmicității și con
stanței realizărilor nu le-a 
permis îndeplinirea inte
grală a prevederilor de plan

pentru perioada analizată, 
a 
Ia 
la 
la

Procentele de îndeplinire 
planului decadal de 95,2 
sută (I.M. Petrila), 93,7 
sută (I.M. Lonea), 92,1

Dîlja) sau 98,6 
sînt

sută (I.M.
la sută (I.M. Vulcan)
cifre care demonstrează că 
restanțele primei 
pot fi 
printr-o 
piară a 
muncii, 
al colectivului. De aseme
nea. se impun acțiuni con
crete din partea organizați
ilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii, a organi
zațiilor de sindicat și tine
ret pentru a stimula o mo
bilizare de excepție a tutu
ror oamenilor muncii din 
cadrul întreprinderilor mi
niere 'Livezeni, 
Aninoasa și 
întreprinderi în care 
obținut realizări 
plan între 65 și 
la sută. Numai astfel, 
acțiuni ferme și 
minerii Văii Jiului pot con
tribui la îndeplinirea celei 
mai importante sarcini tra
sate de conducerea do par
tid și de stat — înfăptuirea 
independenței energetice a 
țării.

decad"» 
recuperate grabn 

mobilizare exem- 
tuturor oamenilor 

a fiecărui membru

Ulrica ni,
Bărbăteni.

s-au 
de
84 

prin 
hotărîte,

Examenul probelor 
tehnologice în sarcină 

(Urinare din pag. 1)

mele produse finite. Aici 
au apărut, momentan, cîte- 
va probleme, dar, au inter
venit prompt eu soluții de 
rezolvare specialiștii din 
cadrul C.M.V.J. După pre
lungi căutări dc-a lungul 
celor două linii de prepa
rare pe unde aflasem că 
poate fi întîlnit ing. Con
stantin Dincă, ii găsim a- 
proape de cota zero. Ne 
informează că constructorii 
din cadrul șantierului 1 Pe
trila al I.C.M.M. își con
centrează forțele asupra u- 
nor lucrări exterioare ale 
obiectivului „extindere și 
modernizare preparație“i 
Se lucrează la instalația 
electrică a filtrelor, unde 
i-am întîlnit pe oamenii 
din echipele conduse 
Nicolae Viziru, 
bu și Grigore Popescu,

de
Petru Al

ia

un decantor și la supra- 
înălțarea alimentatorului 
spălătoriei. „Dăm mare a- 
tenție executării la timp 

a lucrărilor la anexe, pen
tru a asigura condiții opti
me prepartorîlor". — ne-a 
informat ing. Ioan Lăsat, 
directorul I.C.M.M. Petro
șani, care în aceste zile 
poate fi întîlnit cu regula
ritate aici, la preparație, 
unde sînt încă multe pro
bleme dc rezolvat în mod 
operativ.

La obiectivul „Extinde
re și modernizare prepa- 
rația Petrila", examenul 
probelor tehnologice se des
fășoară din plin. Prepara
torii, specialiștii de la 
I.M.S.A.T., constructorii și 
reprezentanții întreprinde
rilor care au livrat utilaje
le, trăiesc zile de mare 
tensiune, dai- și de satisfac
ția datoriei împlinite.

Lonea a avut o întâlnire 
la punctul forestier „Voi- 
vodu" cu muncitorii din 
exploatările din zonă. Tema 
dialogului : „Noutăți în lu
me". Pentru azi, clubul 
din Lonea, cu sprijinul co
misiei de femei a întreprin
derii miniere organizează 
o masă rotundă pe tema 
„Rolul mamei în educarea 
copiilor".

• EXCURSII. In cursul 
săptămînii trecute, Casa 
pensionarilor din Petroșani

a organizat două excursii 
cu autocarul la Băile 
giu. Au participat 
40 de pensionari și 
bri ai familiilor lor. 
casa pensionarilor progra
mează pentru zilele 
20 iulie o excursie 
zile la Băile Felix.

Geoa- 
cîte 

mem- 
Tot

de 
de

18-
3

mina 
locali- 
cadran 
generic

• ASTAZI, la 
Vulcan, clubul din 
tate organizează un 
politic care are ca 
„Dezvoltarea economică și
socială a județului Hune
doara în cincinalul actu
al".

• LA ODIHNA. începînd 
de duminică, un grup de 
17 tineri de Ia Tîrgu Mu
reș beneficiază de servicii
le ospitaliere ale comple
xului turistic pentru tine
ret Valea dc Pești, unde au 
venit cu bilet de odihnă 
pe o săptămînă, prin B.T.T. 
Tot în aceeași perioadă își 
petrec, de asemenea, fru
moase zile de odihnă șl 
recreere în această bază 
turistică de la poalele Re
tezatului alți 20 de tineri 
bucureșteni, precum și 18

din județul Mehe- 
(I.B.)
FALERISTICA. In 
Jiului există foarte 
pasionați ai falcrls- 

ticii, dar recordman în ma
terie este inginerul Aurel 
Dula de la I.U.M.P., pose
sorul unei colecții de pes
te 12 000 insigne. (I.V.)

• S.O.S. I De mai bine 
de o lună de zile, Clubul 
tineretului din Vulcan se 
află în renovare. Un fapt 
pozitiv, desigur. Totul ar fi 
decurs bine dacă și E.G.C.L. 
ar fi sprijinit cum trebuie

elevi 
dinți.

• 
Valea 
mulți

această acțiune. Termenul 
prevăzut pentru încheierea 
lucrărilor a trecut. Un al
tul (22 iulie) S-a luat locul. 
Și în tot acest timp, tine
rii vulcăneni (majoritatea 
elevi aflați în vacanță) vin 
la ușa clubului, văd 
pleacă 1 (Gh. O.)

și...

Rubrică realizată dc 
Dan STEJARU

v_o__ informer
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Retrospectivă fotbalistică, divizia C LUPTE LIBERI

Se apropie bilanțul • • •

Profesorul de educație fizică și sport 
Tiberiu Benea și-a început cariera ca 
antrenor de fotbal, în urmă cu 6 ani, 
la Minerul ~ 
promovat-o 
lui 1980 a 
zionara B

Paroșeni, echipă pe care a 
în divizia C. Din toamna 

activat trei sezoane la divi- 
Minerul 

care s-a despărțit
Lupeni, echipă de 

apoi la cererea sa.

Deci din vara anului trecut, antrenorul 
Bcnca a revenit la Minerul Paroșeni, 
divizionară C care a obținut un rezul
tat modest — locul 9 : 30 11 7 12 44-45 
29. între timp lotul s-a omogenizat, a 
căpătat experiență, a crescut valoric și 
totuși...

noas-— Printre învinsele 
tre se numără și fosta li
deră 
(5-1). 
torul 
oferit 
lă ; am cîștigat 4 puncte 
în deplasare, ca să pier
dem 5 acasă. Ne-a afectat 
starea propriului teren. O 
echipă care construiește, 
atacă să adeverească nea
părat „calculul hîrtiei" are 

gazon bun. 
sub orice 
ce o 

i Petrila.
de cauzele

Unirca Alba lulia 
intervine interlocu- 
nostru. în tur, am 
o situație paradoxa-

nevoie de un ; 
Al nostru era 
critică, iată de 
me am jucat la

— Vă feriți 
subiective.

v re

— Pe compartimente 
nia de mijloc a dat s 
facție. Aici evoluează 
Popescu. Sălăjan, 
Boloș, cu sarcini 
și un fost fundaș
Portarii ne-au creat

, H- 
atis-

I.
Bîrsan, 

speciale 
Stanei, 

pro

au primit, nu 
parabile. Numărul mare de 
goluri înscrise (golaveraj 
44-45) ar asigura o notă 
mai mare înaintării, dar 
in deplasare s-a ratat e- 
norm. Benone Popescu, de
și joacă de 6 ani la noi, 
e încă tînăr, are doar 21 
de ani ; în afara gazonu
lui propriu Gîtan „sare 
coarda" mereu. în defensi
vă am cîștigat enorm prin 
convertirea unui vîrf „de 
meserie", Florescu, pe post 
de libero. După părerea 
mea, acest talentat fotba
list, împreună cu Benone 
.Popescu și Boloș ar putea 
să joace oricînd în divizia 
A. Constantin Marian, că
pitanul de echipă, constitu
ie întotdeauna un exemplu 
în conștiinciozitate și se
riozitate, are o mare pute
re de dăruire.

odată, goltlii

— Au venit întâi Stanei 
și Gîtan, apoi Petra, Bîr
san, Sălăjan, Munteanu și 
mai recent Florescu. Din 
pepiniera proprie provin 
Benone Popescu și Toma. 
Dintre petrileni au rămas 
C. Maria și Pop. Deci, în
treaga echipă este alcătui
tă din jucători dcscoperiți 
și crescuți în Vale. Media 
de vîrstă a lotului 
ani. Dacă am o 
antrenor, este, 
rînd, faptul că

onorat cu multă ambi- 
încrederea învestită în

23,5 
bucurie ca 
în primul 
cei tineri

Ia 
aler- 
cuce- 
con-

Cupa Minerul

Este necesară o mai bună pregătire!

bleme. Și Coge și Crecan

• Duminică, în mai 
multe localități din Valea 
Jiului, s-au desfășurat în
trecerile etapei municipa
le a tradiționalei competi
ții sportive de masă „Cu
pa Minerului". Concursul 
de atletism, programat la 
stadionul „Știința" Petro
șani, a reunit la startul 
probelor de lungime și 
1 500 m numai 9 concu
renți (1), reprezentând u- 
nitățile miniere Petrila, 
Aninoasa, Livezeni și 
I.C.P.M.C. Petroșani. Iată 

pe primii 3 clasați ai pro
belor : lungime: Gheorghe 
Pancu (I.M. Petrila) — 5,60 
«n, Alexandru 
(I.C.P.M.C.) — 
Cornel Revitea 
nioasa), — 3,19
Nicu Diaconu (L M. Ani

Ion Tașcă (1. M. 
și Viorel Anton (1.

Nicolessu 
5,22 m și 
CI. M. A- 

m; 1 500m:

noasa), 
Petrila) 
M. Livezeni).

• Pe terenurile de tenis 
„Minerul" din Lupeni au 
avut loc întrecerile de te
nis, 
șansele 8 concurenți 
municipiu. Cîștigător 
competiției a fost 
Bebe Cojocaru, de 
parația cărbunelui 
ești.

• întrecerile de
la clubul
avut la mesele de șali doar 
3 concurenți (!). Primul loc 
a fost ocupat do Ladislau 
Urlich (I.P.S.R.U.E.E.M.), 
Urmat în ordine de Endre 
Biro (B.T.) și Virgil Mi- 
huț (I.C.P.M.C.).

• Sala de sport a Liceu
lui industrial minier din

în care și-au măsurat 
din 

al 
declarat 
la Pre- 

Coro-

Șah,
„I.U.M.P",

dc 
au

— Ce proiecte aveți pen
tru viitorul sezon ?

— Mizez pe același Iot, 
dar, deși ne-ar veni greu 
să ne despărțim de tinerii 
talentați amintiți, dacă vor 
fi solicitați în primul eșa
lon nu ne împotrivim do
rinței lor de afirmare. De 
acum încolo vrem să de
venim mai „obraznici", a- 
dică să ne numărăm prin
tre fruntașii clasamentului. 
Pentru că ne bucurăm de 
un real sprijin material și 
moral din partea conduce
rii minei, avem un pre
ședinte de asociație inimos 
și îndrăgostit de sport, a- 
vem o galerie entuziastă, 
alcătuită din colegii noștri 
de muncă. Minerii din Pa- 
roșeni au nevoie de satis
facții mai mari și în sport. 
Vom fi întotdeauna adep- 
ții jocului cinstit, în limi
tele sportivității, vrem deci 
să devenim o echipă cu un 
stil propriu, adeptă a fotba
lului spectacol, 
înțeles ne vor 
zultateîe bune.

■ Pe ultima „turnantă" 
a sezonului, cei mai buni 
luptători de libere de la 
C.S.Ș. Petroșani și Jiul Pe
trila și-au întețit antrena
mentele, în vederea ulti
mei și celei mai importante 
competiții republicane, .fi
nalele campionatului indi
vidual. Astfel, la Deva, ală
turi de luptători din 11 ju
dețe, se vor alinia la sal
tele (sîmbătă și duminică), 
în faza de zonă : Aron Cîn
dea, Gelu Madcar, Roman 
Tudor (C.S.Ș.P.), Constan
tin Măndilă, Mircea Risi- 
pitu, Constantin 
liuc, Vasile Sâvu, 
Colțișor, Iulian 
Fănică Arăpașu 
Adomnicăi (Jiul).

■ Spre sfârșitul
31 iulie), cînd juniorii de 
la C.S.Ș.P. sc vor afla în 
vacanță împreună, colegii 
lor Gelu Madear și Sergiu 
Agavriloaie, vor fi prezenți 
la Tg. Jiu, la finalelel ca
tegoriilor lor de vîrstă.

Marma- 
Vasile 

Damian, 
și Vasile

lunii (29-

set er

dar bine- 
bucura re-

De la Jocurile Mondiale Universitare de vară i
I

De la Edmonton, dată 
fiind distanța de fuse o 
rare, știrile despre Jocu
rile Mondiale Universitare 
de vară ne parvin cu în- 
tîrziere. Noi, cei din Vale, 
ne-am arătat interesați 
îndeosebi de întrecerile 
din stadionul „Common
wealth", fiindcă pe pista 
lui un tînăr Sportiv de la 
Institutul de mine 
Petroșani și-a dat 
nice cu cei mai buni a- 
tlcți studenți din lume. Cu 
ambiție rară, brodată pe 
un talent nativ, Petre Dră- 
gocscu, fiul sudorului Pe
tru Drăgoescu de 
I.U.M.P., s-a dedicat 
gărilor de semifond, 
rind repede laurii 
sacrării

Acrobație...

din 
întîl

inonstrare a talentului

sportiv.

l oto : Nemeth Franeisc

Vulcan a fost gazda com
petițiilor de volei ; dar și 
aici s-au confruntat numai 
două echipe, respectiv, 
I.P.C.V J. și I.M. Livezeni. 
După o dispută echilibrată, 
au cîștigat jucătorii de la 
preparația din Corcești 
(3-2).

• în perioada care a mai 
rămas pînă Ia etapa jude
țeană (24 iulie), sporțivii 
calificați au datoria să a- 
corde o atenție mai marc 
pentru pregătirea lor, ast
fel ea, din întrecerile eta
pei județene, cît mai mulți 
să obțină dreptul de a ne 
reprezenta în etapa finală 
cere, după cum 
fi găzduită de 
Deva.

se știe, va 
municipiu)

S. BĂLOI

stadioane- 
bătrînului conti- 

La prima sa partici- 
într-o competiție

nent.
parc 
mondială, cu toate că a 
avut de înfruntat rafale-

le de vînt și cerbicia u- 
nor adversari redutabili, 
s-a clasat pe locul trei 
in proba de .800 m a se
riilor, asigurîndu-și ast
fel participarea la semi
finale. între timp, nu 
ne-au parvenit vești des
pre comportarea sa ulte
rioară. totuși, și pentru 
cursa din serii. Petre Dră- 
goescu merită felicitări. 
Drumul sportiv pe care-1 
parcurge este presărat cu 
succese demne de laudă, 
izv'orîte dintr-o perseve
rentă pregătire. Perfor
manțele realizate se con
stituie într-un buchet, pe 
care alții îl invidiază 
chiar și după multi ani 
de atletism. (I.V.)

|
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i

I

ț 
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■ Pentru cîțiva luptători 
de la C.S.Ș.P., în curînd, 
va sosi momentul despăr
țirii de culorile clubului 
școlar, întrucât depășesc 
Vârsta speranțelor olimpi
ce. între ei se va afla mul
tiplu] nostru campion na
tional 
1982) 
1982, 
gint 1 
telor 
ni ori 
balcanic (1978), clasat 
locuri fruntașe în concur
suri
R.D.G. (medalie de 
României, Bulgariei 
gariei. Este vorba 
mai fructuos talent 
moșului și priceputului 
trenor Vasile Făgaș, 
Cîndea (70 și 74 kg), 
prezent, tânărul luptător se 
află în pregătire în lotul 
național, dacă va cîștiga 

concursul de selecție, va fi 
prezent la Ulan Bator 
(Mongolia), la întrecerile 
categoriei de 70 kg ale tra
diționalei competiții inter
naționale „Cupa Prietenia", 
pentru speranțe olimpice. 
După această perioadă, es
te probabil că Aron Cîn- 
dca va evolua în altă for
mație.

Tot din același motiv al 
vîrstei, vor fi legitimați la 
alte cluburi și asociații 
sportive Roman Tudor, 
Sergiu Agavriloaie și Aurel 
Dragotă, totuși 
lupte al C.S.Ș.P. 
registra scăderi 
Rămân de bază : 
dear, Viorel Cîrcel, Grigo- 
re Mereuță, Marius Văcâ- 
reanu, Gabriel Țigăieru, 
marea speranță a antreno
rului Făgaș, l-am numit pe 
Dumitru Do u, se vor afir
ma desigur ceilalți comba
tanți promovați din 
le de începători.

Așadar, felicitări 
care au apărat cu 
dăruire culorile 
succes celor care 
ștafeta performanței.

Ion VULPE

1 de juniori (1981, 
și școlar (1978, 1981, 
1983), medaliat cu ar
ia finalele campiona- 
de copii (1978) și ju- 
(1980), vicecampion 

pe

internaționale ale 
bronz), 

Un- 
cel 
ini- 
an- 

Aron 
în

Și 
de 
al

lotul de 
nu va în- 

valorice.
Gelu Ma-

grupe-

celor 
multă 

clubului, 
preiau

Valențele educative ale cărții

„Pledoarie pentru sănătate“
de conf. dr. Ioan DRĂGAN

Moscova
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| cheate în „Sănătatea

Participant la ultimele 
cinci ediții ale jocurilor 
olimpice de vară (Tokio
— 1964, Mexic — 1968, 
Munchen — 1972, Montre
al — 1976,
108<>) si la universiadele 
de la Sofia — 1977, Mexic
— 1979 și București — 
1981, fiind nu un simplu 
martor ocular, ci impli
cat direct atît în faza pre
gătitoare, cît mai 
focul luptei sportive 
cadrul delegației 
noastre, conf. dr. 
Drăgan,

ales în 
în 

țării 
loan 

prin natura pro
fesiei, cea de medic spor
tiv, a avut șansa deose
bită de a-și îmbogăți ex
periența, de a desprinde 
aspectele invizibile, bio
medicale, ale participan- 
ților la aceste mari con
cursuri. Considcrînd că 
aceste concluzii desprinse 
în urma unor ample in
vestigații pot însemna un 
real cîștig nu numai pen
tru sine, ci și pentru al
ții, respectiv nu numai 
pentru medicina sporti
vă, dar și pentru medi
cină în general autorul 
încearcă — și reușește — 
să reia pe un plan supe
rior în „Pledoarie pentru 
sănătate" ideile înmănun-

o performanță" apărută 
în aceeași Editură „Alba
tros", în anul 1989. Ex
primarea simplă, dar cu 
atît mai convingătoare și 
mai luminoasă, realizată 
prin intermediul relată
rilor referitoare la obser
vațiile practice și cel al 
convorbirilor și dialoguri
lor cu personalități ale 
medtcinei noastre, căreia 
i se adaugă, într-o inte-
VZ/ZZ/ZZZ/ZZZZ/ZZ/Z/ZZZZZZZZ/Z/Z

NOTE DE LECTURA

atin-le și mijloacele de 
gere a acelei performanțe < 
numită sănătate, sînt bo
gat reliefate de-a lungul 
celor patru capitole.

Dintru început cartea 
captează atenția cititoru
lui, prin formă, dar mai 
cu seamă prin conținutul 
enciclopedic ce se consti- .... -..i---- -------Xî--

ca- 
pa- 
cu 

via- 
din

I

?
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reSantă alternare, fapte
inedite din viața unor
mari sportivi români : Di
nu Cristea, Lia Manoliu, 
Anatol Grințescu, Iolanda 
Balaș, Ilie Năstase, Vasile 
Iordaehe, Carmen ~ 
naciu, Olga Szabo, 
dia Comăneei, precum și 
profilurile biologice ale 
unor mari campioni : 
Mark Spitz, Eddy Merks 
fac din această lucrare 
o carte plină de învăță
minte pentru fiecare din
tre noi, indiferent de vîr- 
stă și profesie. Din lec
tura acestor pagini des
prindem fără îndoială 
adevăruri utile vieții. Căi-

Bu- 
Na-

tuic într-un prețios 
dreptar. învățăm, la 
pătul acestei lecturi 
sionante, să muncim 
plăcere, să ducem o 
ță rațională, igienică 
toate punctele de vedere, 
să fugim de excese și a- 
buzuri de orice fel, să 
iubim și să practicăm 
sportul pentru frumuse
țea lui, pentru înrâurirea 
ce o exercită asupra fiin
ței noastre. Așadar, „Ple
doarie pentru sănătate" 
se dovedește o sinceră in
vitație la asimilarea spor
tului cotidian în regimul 
nostru de viață, pentru 
refacere, pentru sănătate, 
împărtășind punctul de 
vedere a) autorului, mi
lităm pentru sport, con- 
știenți fiind de beneficiile 
Inestimabile aduse sănă
tății populației și impR 
cit performanței sportiv.

rentier TKI1A
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memento TV.

în cadrul dezbaterilor generale ale Consiliului Economic și Social al O.N.U.

Prezentarea concepției președintelui României, 
privind soluționarea problemelor complexe 

din economia mondială

Aniversarea 
Revoluției 
Populare 
Mongole

GENEVA 11 (Agerpr.es). 
— în cadrul lucrărilor 
Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. au înce
put dezbaterile generale a- 
supra situației economice 
în lume.

în acest cadru a fost pre
zentată concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, privind ne
cesitatea soluționării echi
tabile, printr-o largă coope
rare internațională a com
plexelor probleme actuale 
din economia mondială, 
pentru lichidarea subdez
voltării și instaurării unei 
noi ordini economice in
ternaționale.

Șeful delegației țării 
noastre, ambasadorul Ion 
Datcu, s-a pronunțat pen
tru instituirea unei coope
rări reale între țările dez
voltate și cele în curs de 
dezvoltare, care să porneas
că de la recunoașterea in
terdependențelor crescîn- 
de dintre economiile lor, 
a imposibilităților soluționă
rii problemelor prin acți
uni izolate ale unei țări 
sau grup de țări, oricît de 
puternice ar fi ele din 
punct de vedere economic, 
în acest cadru, șeful dele
gației române a prezentat 
propunerile concrete for
mulate de România, din 
însărcinarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, la re
centa sesiune a UNCTAD 
de la Belgrad cu privire la 
reglementarea situației în 
comerțul mondial, soluțio
narea problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare, convenirea 
de modalități practice pen
tru reducerea și stabiliza
rea dobînzilor la nivele 
rezonabile, sporirea sub
stanțială a fondurilor alo
cate pentru sprijinirea ță
rilor în curs de dezvoltare 
prin reconversiunea în sco
puri pașnice a sumelor ce 
s-ar obține prin reducerea 
cheltuielilor militare, spri
jinirea dezvoltării cooperă
rii între țările în curs de 
dezvoltare.

Conferință 
consacrată 
viitorului 

continentului 
Antarcticii

BONN 11 (Agerpres). — 
Reprezentanții a 14 țări 
semnatare ale Tratatului 
(din 1959) asupra Antarcti
cii au început luni la Bonn 
lucrările unei conferințe de 
două săptămîni consacrate 
stabilirii unui sistem ju
ridic cu privire la viitorul 
acestui continent și la ex
ploatarea resurselor sale 
minerale — petrol, gaze, 
nichel, fier etc..

în cadrul dezbaterilor vor 
fi abordate mai ales pro
bleme de natură politică, 
agend lucrărilor conținînd 
între altele, revendicările 
teritoriale ale unor state 
(cum ar fi Argentina, Chile, 
Marea Britanic, Australia, 
Noua Zeelandă, Franța și 
Norvegia), respectarea inte
reselor lumii a treia în 
Antarctica, precum și con
servarea mediului înconju
rător al continentului.

REUNIUNE A UNOR LIDERI 
AI ȚĂRILOR AFRICANE

MAPUTO 11 (Agerpres). 
— La Maputo au început 
lucrările unei reuniuni, la 
care participă liderii a no
uă state din sudul conti
nentului african, membre 
ale organizației regionale 
Conferința de coordonare 
pentru dezvoltare a 
țărilor din sudul A- 
fricii (SADOC) — Angola, 
Botswana, Leshoto, Mala

wi, Swaziland, Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe — in
formează agenția Reuter.

Reuniunea este consacra
tă examinării posibilităților 
de intensificare a cooperă
rii între aceste state, ne
cesitate impusă mai ales 
ca urmare a politicii de 
destabilizare în Africa a- 
ustrală, promovată de re
gimul rasist sud-african.

ULAN BATOR 11 (Ager
pres). — La Ulan Bator a 
avut loc, la 10 iulie, o a- 
dunare festivă consacrată 
celei de-a 62-a aniversări a 
Revoluției Populare Mon
gole. Au participat Yumja- 
aghin Țedenbal secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al 
R.P. Mongole, alți conducă
tori de partid și de stat 
mongoli.

Raportul la adunare a 
fost prezentat de Magalja- 
vîn Daș, secretar al C.C. 
al P.P.R.M., care a prezentat 
succesele obținute de R.P. 
Mongolă în anii care au 
trecut de la victoria revo
luției din 1921 și a abordat 
o serie de aspecte ale poli
ticii externe promovate de 
Mongolia. Vorbitorul a re
liefat, în context, semnifi
cația recentelor convorbiri 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Yumjaaghin Țe
denbal, secretar general al 
C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mon
gole, care a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în 
România în luna iunie.

11,00 Telex. 11,05 Alma
nahul familiei. 11,35 Ca
leidoscop muzical-core- 
grafic. 11,55 Roman fo
ileton „Marile speranțe", 
(ultimul episod). 12,20 Ac
tualitatea economică. 
12,35 Ecran de vacantă. 
16,00 Telex. 16,05 Româ
nia pitorească. 16,25 Clu
bul tineretului. 17,00 Am
fiteatru studențesc 17,50 
1 001 de seri ; 20,00 Tele
jurnal. 20,20 Actualitatea 
economică. 20,30 Videote- 
ca internațională. 20,35 

Cultural : Teatru TV. : „Eu sînt ta- 
. de Angela 

URICANI: Teheran '43 Bocancea. 22,30 Telejurnal.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Viraj periculos; 
Unirea : Studentul, 
puterul și cartofii.

LONE A: Două 
lungi în ceață.

AN1NOASA:
păgînă.

VULCAN —
rul: Cîntă cowboy, cîn- 
tă.

LUPENI
Dragoste la prima vedere, tăi copiilor",

com-

semnale

Madona

Luceafă-

i

1 ■

științifică și ingmarie tehno'ogică 
pentru utilaj minier, mașini de 

ridicat și transport uzinal 
Timișoara

Aleea C.F.R. Nr. 7
ÎNCADREAZĂ

■ Ingineri mecanici și electricieni pentru 
lucrări de proiectare și tehnologie pentru ma
șini de minerit în subteran și la suprafață

Informații suplimentare la telefon 
961-33970 sau 33971, interior 189.

Mica publicitate

Poliția din Washington a 
întreprins, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, o vastă ope
rație antidrog în diferite 
cartiere ale capitalei ame
ricane, reținînd cu acest 
prilej 448 de persoane. Din
tre acestea, 80 la sută au 
fost inculpate pentru în
călcarea legislației referi
toare la stupefiante, iar 
restul au fost acuzate de 
încălcarea codului rutier.

In Danemarca șomajul 
continuă să crească. Potri
vit datelor comunicate de 
Direcția muncii din Copen
haga, în iunie au existat 
în țară 291 000 șomeri. în 
prima săptămînă a lunii

iulie și-au pierdut locurile 
de muncă 3 200 de persoa
ne.

Prăbușirea unui enorm 
bloc de gheață de mări
mea unui imobil cu opt e- 
taje în zona muntoasă din 
apropiere de Chamonix 
(Franța) a pricinuit moar
tea a cinci alpiniști aflați 
pc un refugiu. Alți trei 
alpiniști aflați în zonă au 
fost răniți, informează a- 
genția France Presse.

Intr-un interviu acordat 
ziarului „Arbeiter Zeitung", 
ministrul austriac al apără
rii naționale, Friedhelm 
Frischenschlager, s-a pro
nunțat în favoarea partici
pării active a Austriei la 
eforturile în direcția eradi
cării cursei înarmărilor ra- 
cheto-nucleare, pentru salv
gardarea păcii. Poporul 
austriac, a spus el, înțelege 
importanța acestor proble
me și de aceea Austria tre
buie să-și spună cuvîntul 
pentru a nu admite escala
darea periculoasă în Euro
pa a cursei înarmărilor.

VIND Dacia 1 100. Infor
mații : Vasile Roaită, Bloc 
11 ap. 4, Petroșani. (769)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă, pe numele Tol
man Constantin, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (766)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Mare 
Simion, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă.

(767)
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Mogoș 
Gheorghe, eliberată de I.M.

ANUNȚ

Lupeni. O declar nulă. (768)
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Mârșu 
Ion, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (771)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Crișan 
Dorina, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. (772)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Bogdan 
Margareta, eliberată de Fa
brica de pîine Petroșani. O 
declar nulă. (773)

DE FAMILIE

Familia mulțumește celor ce au fost alături de 
ea în momentele grelei suferințe, precum și celor ca
re au condus-o pe ultimul său drum pe cea care a 
fost

NICULESCU ELENA (770)

— Sporesc
Dincolo de aspectul plă

cut al căilor de acces măr
ginite de eucalipți, aero
portul „Magliocco", din 
Comiso (Sicilia), este pe 
cale de a fi transformat în 
prima bază aeriană pentru 
achete cu rază medie de 

acțiune din Italia. Rache
tele americane „Cruise", 
montate pe camioane- 
platformă împreună cu 
lansatoarele lor, ar urma 
să fie deplasate pe noile 
șosele asfaltate în primă
vara anului viitor în cazul 
în care țările NATO nu a- 
jung la un acord cu Uniu
nea Sovietică privind limi
tarea rachetelor din Eu
ropa.

în același timp, grupări 
de luptă pentru pace se 
pregătesc să aducă mii de 
demonstranți în acest oraș 
agricol din sud-estul Sici- 
liei pentru a protesta îm
potriva intenției de a am
plasa aici 112 rachete 
„Cruise". Ei vor staționa 
pe „terenurile din jurul 
bazei închiriate sau cum
părate de la agricultori. 
Italia a hotărît, în urmă 
cu doi ani, iă amplaseze 
la Cotniso partea care îi 
revenise, potrivit planuri
lor NATO, privind ampla
sarea de rachete cu rază

acțiunile pentru
medie de acțiune în Euro
pa (occidentală)... Marea 
Britanie și R.F. Germania 
intenționează să accepte la 
rîndul lor rachetele „Per
shing II" și „Cruise", în 
pofida unor mișcări de 
protest la scară foarte lar
gă în țările lor. Belgia și 
Olanda și-au amînat data 
deciziei lor în legătură cu

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA REUTER)

-aceste arme controversa
te. Cei ce se ridică împo
triva desfășurării acestor 
arme spun că din cauza 
dimensiunilor și a mobili
tății rachetelor ar fi a- 
proape imposibilă o verifi
care a numărului lor în o- 
rice acord privind contro
lul armamentelor. Ei sus
țin, de asemenea, că ho- 
tărîrea adoptată de guvern 
în august 1981 reprezintă 
o încălcare a prevederilor 
constituționale, care arată 
că președintele și Parla
mentul au dreptul să ho
tărască în legătură cu sta- 

pace la Comiso 
ționarea rachetelor... Ei 
spun că împreună cu alte 
locuri militare, Comiso fa
ce parte dintr-o strategie 
de militarizare a Siciliei.

în ultimele 12 luni, mi- 
litanții pentru pace au 
dus repetate campanii me
nite să înceteze lucrările de 
construcție de la Comiso, 
dar acestea au continuat, 
în martie a.c. s-au înre
gistrat chiar ciocniri între 
poliție și demonstranți. 
Giacomo Cagnes, fost pri
mar al acestui oraș, iar a- 
cum președintele Comite
tului de luptă pentru pace 
din Comiso, a declarat că 
acțiunile care vor avea loc 
la vară au menirea de a 
cîștiga inimile și mințile 
întregii populații din re
giune.

în aceeași zonă va fi or
ganizată și o tabără inter
națională a luptătorilor 
pentru pace... O altă ini
țiativă implică femeile din 
Italia și din Nordul Eu
ropei, inclusiv militantele 
din partea mișcării brita
nice din jurul bazei de la 
Greenham Common, care 
are un loc pentru tabăra 
sa lingă aeroportul „Ma- 
gliocco".

(AGERPRES)

TELEX ■ SPORT ■ TELEX M SPORT

Jocurile Mondiale Universitare de vară
EDMONTON 11 (Ager

pres). — Cea de-a 12-a e- 
diție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară de la 
Edmonton se apropie de 
sfîrșit. Pînă în prezent, de
legația sportivilor români a 
cucerit în total 25 de me
dalii, dintre care 6 de 
aur, 11 de argint și 8 de 
bronz.

Așteptată cu interes deo
sebit de miile de specta
tori prezenți în tribunele 
stadionului „Common
wealth", proba feminină de 
săritură în lungime a fost 
cîștigată conform previziu
nilor, de excepționala noas
tră atletă Anișoara Cuș
mir, care și-a demonstrat 
încă o dată valoarea, domi- 
nînd categoric întrecerea. 
Timpul nefavorabil — la 
Edmonton plouă intermi
tent și bate un vînt în ra
fale, din direcții imprevi
zibile, — a influențat re
zultatele reuniunii atletice, 
deci și la săritura în lun
gime. Cu toate acestea, A- 
nișoara Cușmir a evoluat 
constant în jurul cifrei de 

7,00 m, cîștigînd medalia 
de aur cu 7,06 m, perfor
manță superioară cu 25 
cm celei realizate de cea 
de-a doua clasată, sovietica 
Svetlana Zorina-Vaniușina.

Cu o săritură de 6,56 
m, Vali Ionescu s-a clasat 
pe locul 3, cîștigînd me
dalia de bronz.

Clasamentul probei de să
rituri în lungime: Anișoa
ra Cușmir (România) — 
7,06 m ; 2. Svetlana Zorina- 
Vaniușina (U.R.S.S.) — 6,81 
m; 3. Vali Ionescu (Româ
nia) — 6,56 m; 4. Beverley 
Kinch (Anglia) — 6,53 m; 
5. Iolanda Cen — U.R.S.S.) 
— 6,52 m; 6. Elowa To- 
rriente (Cuba) — 6,47 m.

Atletele românce Maria 
Radu și Doina Melinte s-au 
calificat pentru finala pro
bei de 1 500 m.

Printre finalistele probei 
feminine de săritură în î- 
nălțime se numără și spor
tiva româncă Niculina Va
sile.

în turneul feminin de 
baschet, echipa României a 
obținut o meritorie meda
lie de argint, urcind încă 
o treaptă în ierarhia mon
dială universitară, după ce, 
cu doi ani ani în urmă, la 
București, cîștiga medalia 
de bronz, primul trofeu al 
baschetului nostru la o ma
re competiție.

în finală, reprezentativa 
S.U.A. a întrecut cu 83-61 
(42-36) formația României, 
iar în meciul pentru locul 
3, Iugoslavia a dispus de 
R.P. Chineză cu scorul de 
59-46.

Întrecerile concursului de 
scrimă au luat sfîrșit în 
sala Institutului de tehno
logie al provinciei Alber
ta, ultima probă programa
tă fiind cea de spadă pe 
echipe. Victoria a revenit 
formației Italiei, urmată de 
Polonia, U.R.S.S. și Româ
nia.

Rezultatele înregistrate la 
polo pe apă ! turneul pen
tru locurile 1-4 : U.R.S.S. 
— S.U.A. 10-9 (5-3, 1-2, 3-2, 
1-2) ; Cuba — România 11- 
10 (5-2, 3-3, 1-2, 2-3).
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