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ȚÂRII cfr MAI MULT CĂRBUNE!

In Tntîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar
Acțiunea „PRODUCȚII RECORD,

CALITATE, 3 R“

în ziarul de azi
• In centrul preocupărilor — creșterea 

producției, economisirea — la rubrica „Agen
da o.d’u.s.“.

• Rubrica „Vă informăm"-
(Pag. a 2-a)

• SPORT
— „Cupa Minerului", la fotbal, <</-■■.:.■
— Un meritat trofeu „fair play" — dia

log despre un succes al alpiniștilor din Petrila, 
în campionatul republican.

— Lupte libere : noi titluri încununează 
buna pregătire. .

Speologia — sport si pasiune.
(Pag. a 3-a)50 BANI

Bilanț pozitiv la sfirșitui 
celei de a doua saptămîni

No complexe ce 
susținere livrate 

minerilor
Costructorii de mașini 

miniere de la I.U.M. Petro
șani au sporit în primul 
semestru din acest an zes
trea tehnică a întreprinde, 
rilor miniere din Valea 
Jiului cu încă șase comple.

< xe mecanizate de 
tipuri. Zilele trecute 
ceput livrarea pentru 
Livezeni a unui nou 
plex mecanizat de 
SMA-PH2, care va echipa 
un abataj din stratul V, 
blocul 6. Pînă în prezent 
au fost livrate minerilor 
de la Livezeni 25 din cele 
90 de secții. Începînd din 
această săptămînă va fi li
vrat un complex mecanizat 
SMA-2 cu 120 de secții 
pentru minerii de la Paro
șeni.

diferite 
a în- 
mina 
edm- 

tip

S-a încheiat cea de a doua săptămînă din cadrul 
acțiunii „Producții record, calitate, 3 R“, organiza
tă de Consiliul municipal al sindicatelor și C.M,V.J. 
și coordonată .de Comitetul 
susținută zilnic de ziarul 
desprind ?

municipal de partid, 
nostru. Ce concluzii se

a intensificat activitatea 
de claubaj, prin aceasta 
scăzînd conținutul de ce
nușă în cărbunele livrat 
cu aproape un punct față 
de plan, iar umiditatea cu 
0,3—0,5 puncte. Prin îm
bunătățirea calității căr- 
■—z.  a 
primit în săptămînă trecu
tă, bonificații de peste 400 
tone.

■ Săptămînă, RECU
PERĂRII, RF,CONDIȚIO
NĂRII ȘI REFOLOSIRII 
a adus satisfacții colecti
vului minei Dilja, care a 
acționat stăruitor pentru 
predarea unor importante 
cantități de fier vechi și 
alte metale recuperabile 
și a recondiționat suban- 
samble pentru utilaje din 

în subteran.
le-a
care

■ In cadrul SAPTĂMI- 
NII PRODUCȚIILOR RE
CORD, minele Vulcan, Pa- 
roșeni, Livezeni și Uri
cani au depus eforturi 
susținute pentru a răspun
de comandamentelor a- 
cestei importante acțiuni 
de întrecere. In ziua de bunelui, mina Lonea 
22 iulie, I.M. Paroșeni și 
I.M. Livezeni au extras 
peste sarcini 430, respec
tiv, 518 tone de cărbune. 
De la începutul lunii, mi
na 
un plus de peste 600 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil, iar I.M. Paroșeni 1500 
tone.

■ In ceea ce privește 
preocupările pentru ÎM
BUNĂTĂȚIREA CALI
TĂȚII CĂRBUNELUI, ce
le mai bune rezultate 
„Săptămînă calității" 
obținut I.M. Lonea,

nginera Jenica Si
mion, șeful sec
ției de mobilă Pe

trila a I.P.L. Deva este, 
probabil, cea mai tînără 
conducătoare a unei uni
tăți economice din Valea 
Jiului, A terminat cursu
rile facultății de specia
litate din Brașov și, îm
preună cu colega sa, ing. 
Elena Prioteasa, au venit 
la Petrila cu încredere 
și cu dorința de afirma
re a tinerelor cadre. Și 
au găsit un loc propice. 
Oameni tineri la fabrică 
tînără...

La indicațiile tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, a foșt 

construită ți în 1980 a 
intrat în funcțiune I 
Petrila secția de mobilă, 
realizată în scopul de a 
se asigura noi locuri de 
muncă pentru femei, so
țiile și fiicele minerilor. 
Ctitorie a Epocii 
Ceaușescu, fabrica de 

l mobilă din Petrila se în- 
!' scrie printre mărețele 

înfăptuiri socialiste, de
monstrând justețea poli- 

< ticii partidului nostru, 
) de industrializare, de dez- 
i volt are armonioasă a tu- 
< turor zonelor țării.

i

i

Să începem cu începu
tul,.. Secretara organiza
ției de partid din fabrică, 
Teodora Codarcea îți a- 
mintește :

— Eram doar vreo 100 
de muncitori. Fabricam 
un număr redus de sor
timente de mobilă. Ince-
nuiuiiiiiiiniiiiiuniuiiiii

Patru decenii 
ale devenirii 

noastre
wfftuMMmuwwrmmfm

„Corvtnul I și II și „Bel
vedere" I și II, ambele 
cu fUrnif de mahon și 
nuc, biblioteca „Belve
dere" cu intarsii și apli
ce, o serie întreagă de 
produse separate (cana
pele cu comode, dulapuri 
cu două uși, furniturite 
cu mahon și nuc, alte 
produse). Este un motiv 
de mîndrie pentru secția 
din Petrila să se 
mobila ieșită din 
acestui harnic 
înfrumusețează 
mentele oamenilor 
toată țara. Pentru că, du
pă cum ne spunea ingi
nera Jenica Simion, be
neficiari sint în întreaga 
țară — la lăți, la Timi
șoara, la Tg, Mureș, la 
Piatra Neamț, peste tot. 
Și, bineînțeles, în Valea 
Jiului. La Petrila func
ționează un magazin de 
prezentare ți desfacere, 
urmează, foarte curînd, 
să se amenajeze unul cu 
spații mai mari, 
clădire destinată 
acestui scop.

Mircea BUJORESCU

știe ci 
mina 

colectiv 
aparta- 

din

putui, ca toate începutu
rile, a fost greu. Cu tim

id pul, ne-am format o ex
periență mai bună, am 
ajuns chiar să ne impu
nem personalitatea între 
„suratele" de profil din 
țară. Față de 1980, numă
rul personalului este mai 
mult decît dublu. Conco
mitent, s-a dublat ți nu
mărul sortimentelor de 
produse,

e
ntr-adevăr ! Aflăm 

că, la ora actuală, 
la Petrila se pro

duc camere combinate (Continuare în pag. a 2-a)

într-o
doar

I

I.M. Vulcan

colectiv fruntaș,ta unui

|ophofâetuâdecoitdfiuîța

Uricani înregistrează

Bujor MIRCESCU

războaie mondiale
socialistă. Concomi- 
cu preocupările pen- 

realizarea sarcinilor

ci brigadă cu rezulta
te bune în creșterea pro
ducției de cărbune ta 
sectorul V al IM. Vul
can, cea condusă de mi
nerul Constantin Curcă.

TO • aS
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Masa sterila ce provine 
fronturile de lucru cu 
tercalații este depusă 
poditura abatajelor. iar 
sterilul provenit de la lu
crările de pregătiri și des- 

i spre 
puțul 7 pentru a fi trans
portat la haldă. Ca urmare 
a acestor preocupări, 
nerii de la Vulcan au 
dus în primul semestru 
acest an, procentul 
cenușă sub limita admisă 
cu 0,9 puncte, iar cel de 
.umiditate cu 0,2 puncte. 
Firesc, pentru această re
ducere, mina Vulcan a 
primit 18 328 de tone bo
nificații.

Despre preocupările co
lectivului pentru încadra
rea cărbunelui în indica-

In primul Semestru 
acest an colectivul de 
neri de la Vulcan a 
tras peste sarcinile 
plan 5700 tone de cărbu
ne, situîndu-se astfel pe .
un loc fruntaș în întrece- chideri este dirijat
rea 
tent 
tru 
de plan la producția fizică 
de cărbune, minerii de la. 
Vulcan au acționat cu con
secvență pentru îmbună
tățirea calității cărbune
lui. Avînd deja experiența 
anilor trecuți, cînd mina a 
primit bonificații,■ încă din 
prima lună din acest an 
minerii și cadrele tehnice 
au acționat hotărît pentru 
a livra preparației numai 
cărbune care să corespun
dă din punct de vedere 
calitativ. Șefii de brigadă 
au înțeles că nu are nici 
un. rost să plimbe pe flu
xul de transport sterilul 
provenit din ? intercalații.

crizei

Gheorghe ROTEA

(Continuare în pag. a 2-a)

In anul 1932, unitățile 
mici de exploatare a căr
bunelui din versantul nor
dic al Lupeniului se co
masează, formînd la un 
loc mina Lupeni,

După încetarea
economice mondiale, pro
ducția minei se redre
sează treptat.

In anul 1939, în vede
rea repunerii tn produc
ție a flancului sudic al 
timpului minier Lupeni,

DRUMUL GLORIOS AL UNUI COLECTIV MINIER (IV)

în perioada marilor conviilsinni economice și 
conflictelor sociale dintre cele două

care fusese exploatat 
tre anii 1900—1918, 
început lucrările de 
pare a transversalei de 
legătură a puțului Ștefan 
cu puțul 5 Sud pe sub 
albia Jiului de vest. A- 
ceste lucrări sint însă o- 
prite în anul 1941 din 
lipsă de efective.

In anii din perioada ce
lui de-al doilea război 
mondial, producția minei 
Lupeni crește de la an 
la an, atingînd nivelul

în- 
au 
să-

maxim, de 993 000 tone în 
anul 1943,

Pe toată această perioa
dă. nivelul tehnic scăzut ventilatoare 
al muncilor din subteran 
era însoțit de lipsa mă
surilor pentru protecția 
muncii. Munca mineru
lui era cea mai grea, cea 
mai murdară și cea mai 
ucigătoare. La 
prezența gazului 
a însemnat, de la înce
putul exploatării cărbu
nilor, un pericol 
cele mai mari. In

Lupeni, 
metan

dintre 
condi

I<
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I 

LJ

țiile unei aerisiri insufi
ciente, care s-a făcut o 
perioadă îndelungată cu 

acționate
manual, exista în per
manență pericolul explo
ziilor. Cu toate acestea, 
la mina Sud s-au folosit 
pînă după anul 1900 lăm
pile de mină cu flacără 
deschisă ! Nici mai tîr-
Constantin MAGDALIN

. - ---- - - —. . .. .
(Continuare în pag. a 2-a)
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In centrul preocupărilor — 
creșterea producției, economisirea

menilor muncii în dubla 
lor calitate de proprie
tari și producători. Intîl- 
nirile cu deputății au 
suscitat, de asemenea, 
mult interes, întrucît ele 
contribuie la lărgirea ca
drului de participare la

4 .

Rezultatele obținute 
de mina Lonea de la în
ceputul acestui an, con
cretizate în extragerea 
unei producții suplimen
tare de peste 10 mii to
ne de cărbune, încorpo
rează și munca celor 900 
membri ai organizațiilor 
democrației și unității so
cialiste din întreprinde
re. Pe agenda de lucru 
a organizațiilor noastre, 
a comitetului pe . între
prindere se află înscrisă 
la loc de frunte preocu
parea pentru îndeplini
rea de către fiecare mem
bru . al O.D.U.S. a nor
melor și îndatoririlor pro
fesionale, în condiții 
deplină securitate 
muncii și fără nici un 
bat de la disciplina 

; producție. Cu acest

lucrează în subteran, au 
participat activ la acțiu
nile ș patriotice, brganiza- 
te săptămânal în depozi
tele de materiale, acor- 
dînd un prețios sprijin 
minerilor din abataje 
prin impulsionarea apro
vizionării tehnico-mate- 
riale cu lemn de mină, 
cherestea, bolțari, plasă 
de sîrmă, armături. Alte 
acțiuni cu caracter pa
triotic la care au luat 
parte și membrii O.D.U.S.

Robert Pesaventu, Ale
xandru Munteanu, Gheor
ghe Popescu, Ion Mihal- 
cea, Daniel Dioane, Mur. 
fet Mustafa, Vasile Că- 
țan. Dumitru Nemeș, iar 
din rîndul femeilor San
da Stanciu, Claudia Bu_ 
ciuman, Dorina Gaboș. activitățile ce au loc din. 
Numeroși alți membri 
O.D.U.S., muncitori și 
muncitoare, sînt eviden- 
țiați lună de lună prin* 
activitatea ce o desfășoa
ră în formațiile fruntașe

colo de poarta întreprin- 
orașului, 

.sînt 
ma- 

euitu- 
sportive 

și

Agenda O.D.U.S.

Experiența «unui colectiv 
fruntaș, demnă de a fi 

generalizată
(Urmare din pag. I)

de 
a 

ra
de 

,___ -- ___________ o-
biectiv prioritar în față, 
avînd permanent îndru
marea organelor și orga
nizațiilor de partid și în 
strînsă colaborare cu or
ganizațiile de 
am orientat

ăle minei, în colectivele 
care participă la acțiunile 
patriotice.

Dintr-o prezentare ori-

sindicat, 
__    acțiunile 
noastre, încă din plani
ficarea muncii, spre mo
bilizarea colectivelor la 
o activitate susținută, 
atît la fronturile de lu
cru, cît și în activitatea 
electromecanică, la apro
vizionarea brigăzilor și 
în desfășurarea trans
portului minier. Mem
brii O D.U.S., care nu

V -1 _______ ■-

au fost întreprinse în do
meniul recuperării ma
terialelor refolosibile și 
la înfrumusețarea incin
tei, Și în aceste activi- cît de sumară a preocu- 
tăți, economiile realiza
te prin recuperări, sau 
pe de altă parte lucrările 
gospodărești, de amena
jare a unor alei și dru
muri din incintă, de în
treținere a fondului po
micol ,au cuprins parti
ciparea plină de dăruire 
a membrilor O.D.U.S., ca
re răspund de fiecare da
tă chemărilor ce le sînt 
adresate din dorința de 
a contribui la tot ceea 
ce se realizează în între
prinderea noastră. Așa

părilor noastre nu pot să 
lipsească și câteva refe
riri la acțiunile educati
ve. întreprinse în cola
borare cu sindicatul. 
„Tribuna democrației" a 
stîrnit mult interes în 

rîndul membrilor O.D.U.S., 
ajutînd la mai buna în. 
țelegere a unor prevederi 
legislative din domeniul 
normării muncii, aplică
rii acordului global, în
cheierii și desfacerii con
tractului de muncă, a 
reglementărilor cu pri- 

sînt de pildă muncitori vire la drepturile și în
că Dumitru Paraschiv, datoririle tuturor Ou

derii, în viața 
Membrii O.D.U.S. 
prezenți, în număr 
re. și la acțiunile 
ral-artistice și 
organizate la Lonea 
in orașul nostru.

Participarea organiza
țiilor noastre la îndepli
nirea sarcinilor de plan 
si a celorlalte obiective 
cunoaște în aceste zile 
un plus de dăruire mun
citorească, patriotică. Ne 
aflăm în preajma ; unor ’ 
evenimente politice mă
rețe, si dorința noastră 
este de a întîmpina ju
bileul de Ia 23 August și 
Congresul al XllI-lea al 
partidului cu un raport 
muncitoresc cît mai bo
gat, fiind conștienți că 

.depășirile de plan pe 
care le vom raporta, ca 
și fiecare efort gospodă
resc, de economisire, se 
vor răsfrânge în mod po
zitiv asupra propriului 
nostru nivel de trai.

torii de calitate, ing. Cris- 
tinel Dinescu, directorul 
tehnic al minei, ne spunea: 
„Pe lîngă faptul că alegem 
sterilul ia locurile de mun
că și că am separat flu
xurile de transport, la 
mina Vulcan se prestea
ză zilnic la instalația de 
claubaj 9 posturi pentru 
alegerea sterilului, după 
ce o primă claubare o fa
cem la punctele de încăr
care de la fiecare sector. 
Totodată, exploatarea se
lectivă a straielor cu con
ținut mare de cenușă o co
relăm cu exploatarea ce
lor cu conținut redus de 
șist. Prin păstrarea aces
tui echilibru între stratele 
exploatate, am reușit, 
primul semestru, să ne 
cadrăm lună de lună în 
dicatorii calitativi, iar 
primele două decade 
lunii iulie procentul de 
nu să realizat este de 
la sută, cu 2,5 puncte 
limita admisă și cu
puncte sub media realiza
tă în primul semestru. La 
umiditate în luna iulie

în 
în. 
in-
în 

ale 
ce-

36 
sub

1,6

Mobilă pentru oasele 
si confortul oamenilor

(Urmare din pag. I’

procentul realizat a fost de 
9 la sută, față de 9.5 la 
sută cît a fost planificat, 
obținîndu-se astfel pește 
3000 tone bonificații. Ju
mătate din aceste bonifi
cații au fost obținute în 
săptămîna a doua a aces
tei luni, cînd a fost decla
rată „săptămîna calitSpi" * 
la I.M. Vulcan. în această 
săptămînă prin aplicarea 
unor măsuri suplimentare, 
procentul de cenușă reali
zat a scăzut sub 35 ia sută 
și chiar 
Desigur, 
nute în 
țiuni de 
tă nu vor constitui 
eepție ; ele vor fi 
ralizate astfel îneît 
vrăm în continuare 
ne cu un conținut cît mai 
redus de cenușă și umidi
tate care să ne asigure și 
pe viitor bonificații. Pe 
această cale sporesc ve
niturile, beneficiile între
prinderii".

Preocupările permanen. 
te ale colectivului minier 
de la Vulcan pentru îm
bunătățirea indicatorilor 
de calitate la cărbunele li
vrat au fost concretizate-în 
peste 20 000 tone primite 
bonificații în cele aproape 
șase luni. Exemplul aces
tui harnic colectiv care - 
depune eforturi perma
nente pehtru îmbunătăți
rea calității bubuie să 'fie 
urmat de toate celelalte 
colective . de . mineri flih -, - 
Valea Jiului.

la 33,6 la
rezultatele 
cadrul acestei ac- 
întrecere socialis.

o ex- 
gene- 

șă li- 
cărbu-

șută, 
obți-

Gheorghe ARĂBOAIE, 
președintele comitetului 

ODUS, I.M, Lonea

economice
(Urinare din pag. I)

Prioteasa. E greu de evi
dențiat pe cei mai buni 
dintre cei buni. Din secto
rul finisaj, condus de Se
cretara organizației de

o-dată cu fabrica,
dată cu dezvoltarea 
ei au crescut și oa- 

menii. S-au deschis cursuri partid, fruntașe sînt echi- 
de calificare lâ locul de ' 
muncă, fără scoatere din , .
producție. Teoria ca teo- Ciofu, Aici lucrează și alte 

femei cu dragoste de me
serie: Rodica Oi os, care 
de curînd a fost primită 
in rîndurile partidului, A- 
na Curilă, Viorica Papp. 
Maistrul Ion Niculeșcu con
duce sectorul mașinii II, 

echipele 
fruntașe ale Nastasiei Bo- 
cioacă și a lui loan Buza-

pete conduse de Nicolae 
Ițe, Ana Sularea și Ioana

producție. Teoria ca 
ria, dar, acolo lingă 
șini, se deprind tainele 
meseriei. Și in acest an 
funcționează un asemenea 
cu fi, cu peste 40 de part i- 
cipahțif cu deosebire fe
mei. Meserii noi au apărut 
la Petfila, Timplarii, care unde lucrează 
execută o gamă largă de 
lucrări — croit PAL, îmbi- .
nat furnir, presat panouri, riu, tinerele Dorina Pifoș- 
turnat, furniruit pe cant,- 
frezat, șlefuit, retușat, băi- 
țuit, pulverizațori, lustrui
tori — o sumedenie de 
termeni care par eludați — 
sint oameni care dau înfă
țișare plăcută și utilă unor 
simple seînduri sau panouri 
de PAL. Și încă ce înfăți
șare ! Garniturile cu furnir 
de nuc sînt o 
realizare și se 
mare „trecere" 
cumpărători.

Despre colectivele frun
tașe ne vorbesc șeful sec
ției, Jenica Simion și 
ginerul tehnolog Elena

ma-« .

frumoasă 
bucură de 

printre

in.

ca și Elena Axente, Secto
rul croit îmbinat presat, 
condus de maistrul Traian 
Pau, care dispune de ma
șini moderne și complexe, 
înregistrează, de asemenea» 
rezultate bune.

Uitați-vă prin casele 
dumneavoastră. Dacă ve
deți un produs al fabricii 
din Petrila, gîndiți'-vă că 
a ieșit din mîinile acestor 
oameni cu vocația frumo
sului și utilului. Mobila de 
Petrila în casele oamenilor 
din întreaga țară, pentru 
ridicarea necontenită a 
confortului și calității vie
ții. ' v .

ziu, după anul 1920, deși 
realizau beneficii fabu
loase, patronii minelor 
din Lupani nu au acor
dat atenția necesară, do
tării și 
condiții 
celor 5 
late. In

funcționării în 
de siguranță a 
mine din locăli- 
aeeste condiții

s-au produs catastrofe 
dezastruoase, care au 
secerat nenumărate vieți 
de mineri. La 27. aprilie 
1922, la explozia de la 
mina Aurora și-au găsit 
moartea 82 de • mineri, 
iar in altă explozie, care 
s-a produs la aceeași 
mină, in același an, in

luna octombrie, au pierit 
încă 7 mineri.

Lipsa măsurilor de pro
iecție a muncii făcea, de 
asemenea, ca numărul ac
cidentărilor cu invalidi
tate și îmbolnăvirilor pro
fesionale să fie foarte 
ridicat. Este ilustrativ 
faptul că numai în anul 
1900, la minele soeietă-

abșolvenți ai Școlii medii 
tehnice de cărbune din 
Lupeni (I,M.)

• LA TRATAMENT 
Șl ODIHNA. De la înce
putul anului au benefi
ciat de bilete de trata
ment prin sindicate a-

Q IN CAMPANIA AGRICOLA. Aflați în 
plină campanie de recoltare a cerealelor, con
ducătorii auto Mircea Agavriloaie, lmre 
Petrică Gonciulea, Marius Balamat, 
Takacs, Nicolae Goi a, Nicolae Mureșari, 
mitru Colda, Gheorghe. Stanciu și Vaier 
țeanu, însoțiți de șefa de coloană Elena 
dea, se afirmă în lanurile de la Jimbolia (ju
dețul iTiiniș) Sincere felicitări! (N. Manolescu).

Vitez, 
Mihai 
''"'Dui
Mun_ 
Blen-

Unul dintre punețefe 
principale de lucru de 
la Fabrica de riiobilă 
din Petrila: mașina de 
lustruit piese pe cant, 
Ioc de muncă ocupat de 
femei

fii „Vricani — Valea Jiu
lui" cu sediul la Lupeni, 
la cei 1540 de muncitori 
exlstenți, s-au înregis
trat 400 de accidente, dirt 
care 6 mortale, ceea ce 
înseamnă un accidentat 
la fiecare 4 muncitori ți 
un accidentat mortal la 
250 muncitori !

(Va urma)

• UN AMPLU REPOR
TAJ monografic, a- 
vind drept subiect Valea 
Jiului de azi, a publicat 
„Scînteia" în numărul de
duminică; 22 iulie a.e. în proâpe 2000 de oameni ai 
două pagini de ziar sînt 
prezentate mărețele în
făptuiri din .acest centru 
muncitoresc, în anii so
cialismului, pe fondul e- 
moționantelor amintiri 
prilejuite de întîlnirca , a 
30 de ani a promoției de

muncii din Valea Jiului, 
din care peste 1500 mi
neri, iar la stațiunile de 
odihnă ale sindicatelor 
au plecat 1200 de per
soane din care aproape 
1000 au fost mineri cu 
familiile lor.

C ESPLANADA din 
fata complexului comer
cial „Hermes" prinde tot 
măi mult contur. Odată 
cu amenajarea spațiilor 
comerciale de Ia parter, 
s-au executat și lucrările 
ele sistematizare pe te
renul din fața blocului, 
iar din zilele trecute spe
cialiștii au început apli
carea plăcilor de mar
mură.

t> LA,CHEILE JIEȚ.U- 
LUI, ploile au determi
nat căderea pietrei și 
alunecarea de pereți care 
în unele porțiuni au blo
cat o bună parte a dru
mului, Ar fi salutară in
tervenția organizată a u-

șît ț 
na I

I
SI •

nor tineri care la sfîrșit 
dbi săptămîna pot îmbina 
două activități utile 
frumoase — turismul 
munca patriotică. (I.M.)
• LIBRĂRIA ’ „Ion 

Creangă" din Petroșani 
se află în curs de muta
re din sediul provizoriu 
de la școala sportivă, în 
noul, și modernul ei lă
caș : parterul blocu
lui 59B din cartierul Pe- : 
troșani-Nord,

Rubrică 
Dan

realizată de 
STEJARU

I
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In intimpinarea sărbătorii oamenilor

din adîncuri, în Valea Jiului se desfășoară

Cupa Minerului" la fotbal

TELEXTELEX

za o tabără internaționa
lă româno-italiană. 
aprecieri frumoase 
„presă bună- se 
cercul și în revista

curilor ( ediția I, în 
menic.

Dar cea 
dovadă a aprecierii, 
care se
sportiv „HidrocarsV 
Vulcan, este

mai elocventă 
de 

bucură cercul 
din 

participarea

Sport

In întîmpinarea tradiționalei Zile a minerului, 
de.la începutul lunii august. Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport. Consiliu) municipal 
gl sindicatelor și Comitetul municipal Petroșani al 
U.T.C. organizează, în această perioadă, cu spriji
nul, conducerilor întreprinderilor miniere, „Cupa 
Minerului" la fotbal. Această frumoasă competiție 
a „sportului rege" cuprinde întreceri între echipele 
sectoarelor de la întreprinderile miniere și se joacă 
sistem cupă : tur-relur. întrecerile preliminare s.aur 
desfășurat sub semnul angajării depline a sportivi
lor mineri, dovedind că acei care sînt buni în pro
ducție sînt buni și în sport. De la colaboratorii 
noștri, aflăm :

LA MINA LIVEZENI__  .. cat în urma unei contes- 
s-au desfășurat, după cum tații. După o evoluție la 

fel de bună, ca și în me
ciul contestat (cîștigat cu 
3—2), echipa Sectorului
XI — Investiții â învins 
pe cea a Sectorului IX cu 
2—0. Golurile echipei an
trenate de maistrul Ma
rin. Bîrsăneseu au fost 
înscrise de jucătorul 
Constantin Nuță.

în așteptarea 
vești, urăm succes 
l-or participanților

ne informează Ioan O- 
pr.iș, trei întîlniri. Echipa 
sectorului de transport a. 
învins pe cea a sectorului 
electromecanic eu scorul 
de 3—1. Scoruri „catego
rice:' s-au înregistrat în 
celelalte două meciuri i 
Sectorul II — Sectorul I : 
9—1'(!') și Sectorul III 
— Sectorul de -investiții 
6—3, întrecerile continuă.

LA MINA PETRILA, 
duminică a avut loc pri
mul meci. De fapt al 
doilea, mtiueit

altor 
tutu

ia 
populara cupă omagială L.

Cîțiva tineri pasionați 
au constituit, la clubul sin
dicalelor din Vulcan, eu 
sprijinul Comitetului o- 
rășenesc aî U.T.C. și Co
mitetului sindicatului de 
la I.M. Vulcan, un cerc 
de speologie — „C.S. Hi
drocarst". Ceivul este 
condus de o mai veche 
cunoștință a cititorilor zia
rului nostru, Iulius 'Bor, 
topograf la mina Vulcan. 
Prin pasiunea de care au 
dat dovadă, membrii cer
cului au cartat, pînă a- 
cum, un număr- de 13 peș
teri din zona Ciividia — 
Dealul Babii. Aceste peș
teri au fost confirmate de 
Institutul de speologie 
„Emil Racoviță" din Bucu
rești. Recent, în zona Va
lea de Brăzi s-a descope
rit și cartat deja și se aș
teaptă confirmarea unei 
peșteri de 522,7 m.

Acestea, ar fi cîteva da
te despre realizările „C.S. 
Hidrocarst". Cită muncă, 
cită pasiune, cite frămîn- 
tări stau în spatele aces
tor descoperiri, se poate 
subînțelege. Din februa-

rie 1984 „Hidrocarst" face 
parte din consiliul de lu
cru: al Asociației de ‘ cer
curi speologice din 
munții Sebeșului, alături 
de alte cercuri renumite 
din București, Cluj-Na
poca, Alba Iulia, Blaj. A- la taberele internaționa- 
rad, Timișoara, Sibiu, le. în luna august, mem-

SPEOLOGIA-
SPORT SI PASIUNE

Ploiești. In perioada 4—
12 august, conducătorul vitați să participe la 
cercului va participa la 
un stagiu de perfecționa
re „Explorarea rîurilor 
subterane", organizat 
Comitetul Central 
U.T.C. și „Muzeul '

Fază din meciul dis
putat sîmbătă, 21 iulie, 
la Lupeni: Sect. X (în 
frunte cu ex-divizidna- 
rii B Burdangiu și Iosif 
Rus) și sectorul XIII A. 
Victpria a revenit p- 
inilor cu 3—1 (1—1).

Foto : TĂTAR

brii cercului, au fost in- 
o 

asemenea tabără de speo
logie Ia Brașov, iar la 
sfîrșitul aceleiași luni, 

de aici, la noi în Valea Jiu- 
cercul 

speologic din Vulcan, a- 
lături de „Focul viu" din 

.București și Institutul de

specialitate a speologilor 
sportivi „Speotelcx", edi
tată la nivel central.

Speologia — sport 
pasiune... 
rint“ sau 
re" sînt, pentru noi, nea- 
vizații, termeni necunos- 
cuți. Pentru ei, speologii 
sportivi, sînt instrumente 
de lucru, termeni de spe
cialitate, cu ajutorul că
rora cartează peșterile. 
Dar pînă să ajungi 
„marele labirint" sau 
„topoganul mare" 
muncă, cită voință... 
siune mare... Iulius 
și ai săi (Adrian Cara- 
cioni, Daniel Huluți, Mir
cea și Eugen Rasa, Vasile 
Nechita, Ionel Tolea, Ion 
Cotan, Cornel Sălăgean, 
Cornel Roșcan și subingi- 
nerul Georgel Keles de la 
sectorul X al minei Vul
can, șeful sectorului și a 
celorlalți speologi) sînt

și 
. „Marele labi- 
,topoganul ma

al Iui. la Cimpușel,
Țării

"Crișurilor", în județul Bi
hor. între 16—19 august, , . . . ____ ,. ___ ,.f ......
doi membri (Adrian Cara- specialitate, vor organi- un exemplu de îmbinare 
cioni și Daniel Huluți) 
sînt invitați la o mare 
manifestare sportivă și 
culturală „Festivalul ia-

a sportului cu pasiunea. 
De Și nu e deloc puțin.
și dorim succes !

bucură
de Mircea BUJORESCU

BEIJING 23 (Agerpres). 
bas

chet a României și-a înche
iat turneul în R.P. Chineză 
jucind la Beijing cu for
mația Hebei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 6<i— 
5ii (3!)—28) în favoarea 
baschetbalistelor românce.

Din cele șapte 
susținute, selecționata 
mână

BRATISLAVA 23 (Ager- I
preș). î.i semifinalele tur- Echipa feminină de 
neului internațional de te
nis pentru junioare de la 
Bratislava, tînăra jucătoare 
româncă Ileana Trocan a 
învins-o cu 4—6, 7—5, 6—3 
pe americana. . VVatterman, 
iar Nora Rajcikova (Ceho-,. 
slovacia) a eliminat-o “ cu 
6—7, 7—5, 6—2 pe coechi- 
pieră sa Gdosdelova. .; Da 
masculin, finala se va dis
puta între 
ter Korda

| LUPTE LIBERE

j Noi titluri
i încununează 
■buna pregătire

J

<■. hoslovaci I - 
și Martin Strel-

pre- 
fost 
ita- 
cror

(me- 
l’P 

sosit

pe 
de 
“40,577 km), 
la 0,3”, a

recordmanul mondial 
orei, Francesco Moser.

meciuri
ro- 

a cîștigat cinci, în 
două partide victoria reve
nind gazdelor.

Bujor MIRCESCU

ROMA
Cursa ciclistă 
mill de la Camaiore" 
cîștigată de 
lian Roberto 
nometra.t 
cu timpul 
die orară
locul doi,

3 ’(Agerpres). 
„Marele.

ă 
rutierul. 
Ceru ti, .
218 kilometri
5h 22’52”

BUDAPESTA 23 (Ag.-r-
pres). La Salgotarjan (Un
garia). în cadrul turneului 
internațional de fotbal 
..Prietenia", rezervat ecni- 
pelor de juniori, s-au în:e- 
gistrat următoarele rezul
tate : Polonia — România
1— 0 (0—0); Ungaria — 
Cuba 1 — 1 (0—0); U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 4—0 (4—i -. 
Bulgaria •— R.D. Germană
2— 1 (1—0).

— Ce ne puteți spune 
despre „istoricul" tro
feului, tovarășe antrenor ?

— Motivul pentru care 
Federația de specialitate 
a acordat echipei noastre 
Diploma de sportivitate îl 
constituie - un fapt deosebit 
care s-a petrecut la Cheile 
Bicazului, . în traseul „fi
nala 64", în surplomb, cum 
spun aipiniștii. 
noastră, în acel 
era tocmai pe punctul de 
a intra în traseu la con
curs. Dar a intervenit o 
situație delicată. Antreno
rul echipei feminine de 
alpinism I T.B. ne-a solici
tat să intervenim

Echipa 
moment,

... . de ur
gență, în ajutorul elevelor 

însale, care se aflau 
ficultațe pe stînci.

— Ce se întîmplase ?
— Fetele se aflau în 

treia lungime de

di-

a 
coardă, 

cum spunem noi aipiniștii, 
pe peretele de stîncă ce-1 
excaladau. S-a întîmplat 

. însă o mică ezitare a ca
pului de coardă, tot o fată, 
aceasta avînd o cădere de 
16 metri în abis, oprită 
din fericire în momentul 
extrem.

— Cum a decurs inter
venția băieților ?

4- Echipa noastră a in
trat imediat în acțiune. Nu 
eră timp de pierdlft; capul 
de coardă al alpinistelor

Tinărul Vasile Atomi, minei- în cunoscuta brigadă fruntașă a lui Vasile Pavel 
de la I.M. Petrila și antrenor al tinerei echipe de alpiniști — înființata anul tre
cut — din cadrul asociației sportive „Jiul" Petrila, a venit la redacție cu o Diplomă. 
Un meritat tțofeu. cucerit în recentul concurs republican de alpinism. Reproducem 
textual de pe Diploma purtînd antetul Federației- Române de Turism-AIpinism: 
„Se acordă echipei A.S. „Jiul" din Petrila Locul FAIR PLAY, la campionatul 
R.S.R. de alpinism din 5—7 iulie 1984, de la Cheile Bicazului". Despre acest 
trofeu am purtat dialogul următor -

de la LT.B. se afla 
pendat în corzi 
prăpasliei. Mi-arn 
responsabilitatea de 
de coardă, secondat 
coechipierul Florin 
și ne-am concentrat 
eforturile, întreaga

sus-, 
deasupra 

asumat
cap 
de

Rizea 
toate 
capa-

-dv această reușită acțiune 
corect spuș, 
solidaritate

alpiniștă, mai 
acest act de 
sportivă ?

—■ înseamnă N-o
acel

mult, 
să uităm niciodată 
moment, de la ora .18, din 
după-amiaza zilei de 6 iu-

ploma ce se atribuie în a- 
semenea situații. A fost o 
mare satisfacție pentru noi. 
Dar, dincolo de asta, eu 
acest prilej' ne-am verifi
cat încă o dată pregătirea 
fizică, tehnică și psiho-, 
morală, capacitatea de ac*

Dialog despre un succes al alpiniștilor 
din Petrila, în campionatul republican

in 
să

citate de acțiune rapidă, 
ajungînd în timp record 
sus pe'stînci. Pruna noas
tră. grijă ă fost să scoatem 
alpinista suspendată 
corzi. Apoi am reușit
aducem și pe celelalte trei 
fete sus în regrupare, după 
care, asigurîndu-ne, am 
eoborît cu ele, în rapel, 
pînă jos la baza peretelui 
de stîncă, din vecinătatea 
șoselei ce străbate Cheile 
Bicazului.

— Ce înseamnă pentru

lie 1984. Noi considerăm 
de fapt că ne-ain făcut 
doar datoria de a sări în 
ajutorul unor semeni aflați 
în primejdie.

— Pe plan sportiv — căci 
înscrie 

din
aceasta se chea- 

„Fair-pla v"...
De fapt, drept 
pentru acțiu- 
de salvare, Fe-

țiune in împrejurări mai 
deosebite. Iar această ve- 
rificar-e - ne prmde -bine, a- 
vînd în vedere că așteptăm 
cu: viu interes finaia 
pionatului republican
alpinism, care va avea 
în luna septembrie, 
llerculane, unde. avem 
gind. să obținem' rezultate
bune, pe măsura putorilor 
noastre,. <.............

— Cum se pregătește e- 
chipa pentru finala de la 
llerculane ?

în această arie se 
acțiunea alpiniștilor 
Petrila 
mă un gest

— Exact, 
recompensă 
nea noastră 
derația română de turism-
alpinism ne-a acordat. Di-

eam- 
. de 
loc, 

la 
de

Mai întîi am dori să 
facem cunoscut cititorilor 
că noi ocupăm locul IV, 
din 14 echipe, în campio
natul republican de alpi
nism. Noi. ne intensificăm 
pregătirile pentru finală. 
Avem în program antre
namente complexe la stîn- 
că; cățărări pe prize natu
rale și cățărări contra cro
nometru, la coardă dublă, 
cu manevrări de corzi ca
re permit scurtarea timpu
lui de parcurgere a , unui 
traseu. Toate aceste an
trenamente le. facem con- 
țracronometru, autocon- 
trolîndu-ne necontenit tim
pii realizați. Ca traseu de 
antrenamente folosim Civi
le Tăii și Roșia, din apro
pierea . Petrilei. Concomi
tent cu pregătirea fizică și 
eălireâ psihică-morală, in
tenționăm să aducem îm
bunătățiri echipamentului 
de. protecție specific, 
căști, centuri de cățărare 
etc. în sensul de a introdu
ce noutățile de ultimă oră 
în materie.

Prin rezultatele noastre 
sportive dorim să facem 
o bună propagandă alpinis
mului - acestui sjaort 
curajului, care 
di tic în Valea

— !.<• dorim 
mult succes !

jl
a avut tra- 
Jiului, 
alpiniștilor,

I

I
I
I
I
i

- Desfășurată în zilele de 
20—22 iulie a.c., la 
lui, etapa finală a 
cursului republican 
lupte libere pentru 
deți (categoria d< 
14—16 ani) s-a 
cu un meritoriu 
reprezentanților din 
lea Jiului.

De la tovarășul 
Corbei, antrenor Ia 
Jiul Petrila, aflăm 
categoria 68 kg titlul 
campion republican 
fost cucerit de ”J ••

Vas- 
con- , 

de . 
ca- 

vîrstă 
încheiat 

bilanț al 
Va- .

Ion 
A.S. 

că la 
de 

..... a 
. ................. .. Romulus
Săpînțan (in foto) de la 
A.S. „Jiul" Petrila, 
timp ce la categoria 
kg, Marius VăcăreanU 
(C/'.Ș. Petroșani) a ocu
pat poziția secundă, ob- 
ținînd, totodată,, 
de vicecampion 
blican.

Un'merituos loc 
obținut și Laurcnțiu Pa- 
lade (51 kg) — tot de la 
A.S. „Jiul" Petrila.

De remarcat , faptul că 
Romulus Săpînțan obține 
astfel cea. de a treia 
dalie în acest an, 
„argintul" cucerit la 
cursul republican-^] 
larilor (Tg. Jiu) și 
dalia ele argint 
la campionatul 
al juniorilor (Brăila 
nai 1934).

în
55

titlul 
repu-

V a

me- 
după 
con- 
șco- 
me-

<: aceri tă 
tMtțional

Alexandru TATAR
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Participare, Dezvoltare, Pace
NAȚIUNILE UNITE 23 

f (Agerpres). Tovarășul Nicu 
i Ceaușescu, prim-secretar 

al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui, a inaugurat, la Palatul 
Națiunilor Unite din Ge
neva, lucrările simpozio
nului internațional „Tine
retul și Națiunile Unite ; 
Anul Internațional al Ti
neretului; Participare, Dez
voltare, Pace".

In cuvîntul său, tovară
șul Nicu Ceaușescu s-a re
ferit la rolul și locui tine
rei generații în lumea con
temporană, la contribuția 
pe care O.N.U. trebuie^ și 
poate s-o aducă la înfăp
tuirea idealurilor de pace, 
dezvoltare și participare 
ale tineretului.

Subliniind evoluțiile 
grijorătaare ce au loc 
plan internațional —
special intensificarea cursei 
înarmărilor, în primul rînd

î ri
pe 
în

nucleare, și adîncirea cri- C.C, al U.T.C., președintele 
zei economice 
ce afectează grav 
generație —, vorbitorul 
relevat schimbările impor
tante produse în mentali
tatea și atitudinea tinere
tului în ceea ce privește 
implicarea și contribuția sa 
la identificarea unor solu
ții corespunzătoare pentru 
rezolvarea problemelor ma
jore cu care este confrun
tată lumea contemporană, 
afirmarea sa tot mai pu
ternică pe plan internațio
nal.

Lucrările simpozionului, 
la care participă tineri 
din peste 50 de state mem
bre ale O.N.U., vor aborda 
o serie de aspecte legate 
de contribuția pe care Na
țiunile Unite și instituțiile 
specializate le aduc la rea
lizarea obiectivelor Anului 
Internațional al Tineretului.

★
Tovarășul Nicu 

Ceaușescu, prim-secretar al

mondiale, Comitetului Consultativ al
tînăra O.N.U. pentru "Anul Inter-

a național al Tineretului s-a
întîlnit, la Geneva, cu Erik 

• Suy, director general al 
Oficiului O.N.U. din Gene
va, Rikki Jaipal, repre
zentant personal al secre
tarului general al 
pentru problemele 
mării și secretar 
al Conferinței pentru 
zarmare 
Klaus -Sahlgren, 

•executiv al Comisiei 
nomice a O.N.U.
Europa, Martin Kaplan, se
cretar general al mișcării 
oamenilor de știință pentru 
pace „PUGWASH", ' ’
Nagel, publicist și 
director al Editurii 
din Geneva.

Au fost abordate

O.N.U. 
dezar- 

general 
de- 

de la Geneva, 
secretar 

Eco- 
peiitru

Louis 
editor, 
Nagel

Acțiuni pentru 
dezarmare și pace

. Conferința regională F.A.O, 
pentru

HARARE 23 (Agerpres). 
în capitala Republicii Zim
babwe s-au deschis luni 
lucrările, la nivel ministe
rial, ale Conferinței regio
nale pentru Africa a Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și 
gricultură (FAO).

Deschizînd reuniunea, 
primul ministru al țării#

A-

Africa
gazdă, Robert Mugabe, a 
subliniat necesitatea spo
ririi producției de alimente 
și s-a pronunțat pentru o 
mai mare cooperare regio
nală în vederea soluționă
rii problemelor comune.

în raportul său* Edouard 
Saouma, directorul general 
al FAO, a prezentat situa
ția dramatică pe plan ali
mentar a continentului.

Gruparea politică de opoziție se pronunță 
pentru alegeri anticipate în Franța 

23 (Agerpres).
Chirac, li-

PARIS

Jacques 
derul Adunării pentru Re
publică — grupare neo- 
gaullistă, de opoziție, din 
Franța — a cerut președin-
p....................................... ------------- .......

telui Francois Mitterrand 
dizolvarea Adunării Națio
nale și organizarea de a- 
legeri legislative anticipa
te, transmite agenția Fran
ce Presse,

Calendar săptăinînal

j
c

proble
me legate de negocierile 
multilaterale ce au loc în 
cadrul organizațiilor in
ternaționale pe temele pă
cii și dezarmării, ale edifi
cării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

participarea reprezentan
ților localităților nipone 
ce s-au declarat zone li
bere de arme nucleare. Cu 
acest prilej, a fost lansată 
chemarea tuturor locali
tăților care s-au declarat, 
în diferite țări ale lumii, 
zone libere de arme nu
cleare, de a se alătura miș- 

....................... . carii antinucleare japone- 
nesc 40 de ani de la arun- ze și a desfășura o campa- 
carea bombei atomice a- nie pe plan mondial pen- 
mericane asupra < .
japonez Nagasaki.

De asemenea, mișcarea 
antirăzboinică norvegiană, 
precum și reprezentanții 
unor pături largi ale popu
lației au declarat că spri
jină propunerea ca în zi
lele de 4 și 5 august să 
aibă loc o întîlnire a orga
nizațiilor pentru pace din 
nordul Europei, pentru a 
marca începerea Anului 
de acțiune.

TOKIO 23 (Agerpres). O- 
rașele și celelalte localități 
din Japonia care s-au de
clarat zone libere de arme 
nucleare vor forma Un 
Consiliu de legătură — or
ganism ce- va avea sarcina 
de a promova cauza 
zarmării nucleare — rela
tează agenția Kyodo.

OSLO 23 (Agerpres). I- 
nițiativa de a se organiza 
Anul ele acțiune pentru o 
zonă denuclearizată în nor
dul Europei „Acord acum!" 
se bucură, în Norvegia, de 
un larg sprijin. Manifes
tările din cadrul Anului' 
de acțiune vor avea loc în 
perioada august 1984 —
august 1985, cînd se împli-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mexicul în flă
cări, I-II; Unirea: Rube
deniile; Parîngul; Lanțul 
amintirilor, I-II.

LONE A: Trompetistul. 
ANINOASA: Bicicleta. 
VULCAN — Luceafărul: 

îndrăgostit la propria do
rință.

LUPENI — Cultural t 
Visînd la Zambezi.

URICANI: Pirații seco
lului XX.

TV
15,00 Telex.
15,05 Televacanța școla

ră (color).
15,30 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
15,50 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României".

16,15 Cărți și idei.

orașului tru apărarea păcii, pentru 
realizarea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării 
nucleare.

WELLINGTON 23 (A-
gerpres). Intr-un interviu 
acordat săptămânalului 
„Newsweek", primul mi
nistru al Noii Zeelande, 
David Lange, a sprijinit 1- 
deea transformării regiunii 
de sud a Oceanului Pacific 
într-o zonă liberă de arme 
nucleare,
, După alegerea sa în func
ția de șef al guvernului, 
David Lange a avut, la 
Wellington, convorbiri cu 
George Shultz, secretarul 
de stat american, în cursul 
cărora premierul neoze
elandez a reafirmat hotărî- 
rea sa de a se opune in
trării și staționării navelor 
americane cu armament 
nuclear Ia bord în porturi
le Noii Zeelande.

de-

tează agenția Kyodo. Ho- 
tărîrea în acest sens a fost 
adoptată la o reuniune des
fășurată Ia Fuchu, în apro
piere de Hiroshima, cu

crearea a încă 16 implan
tări în teritoriile ocupate.

„NICARAGUA FACE 
TOT POSIBILUL pentru a 
se împiedica declanșarea 
unui război în America 
Centrală și a Unei agre
siuni la adresa ei“ — a de
clarat, la Managua, coordo
natorul Juntei . Guvernului

IN POFIDA PROTESTE
LOR populației locale, ale 
opiniei publice internațio
nale, guvernul îsraelian a __
inaugurat duminică, trei de "Reconstrucție Națională 
noi așezări în zona ocupata din aceastg țară. Daniel 
G?laL D^pă..5U™,trînlSm?e Ortega Saavedra — trans- 

” “ ~~ ” mite agenția Taniug. în
context, el a reafirmat dis
poziția guvernului sandi- 
nist de a menține dialogul 
cu S.U.A., pentru normali
zarea completă a raportu
rilor dintre cele două țări.

agenția France Presse, te
leviziunea din Tel Aviv a 
anunțat că noile așezări 
israeliene reprezintă con
cretizarea hotărîrii unei 
comisii interministeriale 
a guvernului Shamir, a- 
nunțată la 8 iulie, privind

• WASHINGTON 23 
(Agerpres). Ministrul de 
externe al Argentinei, 
Dante Caputo, a reafir
mat, într-o declarație 
făcuță la New York, do
rința țării sale de a cău. 
ta o soluție negociată 
pentru conflictul cu Ma
rea Britanie privind si
tuația Insulelor Malvi- 
ne (Falkland).

Ministrul argentinian 
a făcut această declara
ție după o întîlnire cu 
secretarul general al 
O.N.U-, Javier" Perez 
de Cuellar.

amencone asa
E

Ilieșu.

16,30 închiderea 
mulUi.

progra-

20,00 Telejurnal (pc).
20,20 Socialismul în conș-

tiința țării.
20,40 Cîntecul și poezia

care ne-au însoțit
istoria, , ,Partidul,
Ceaușescu, Româ-
nia".

21,00 Teatru TV: Traseui
(color).
Tele-film de Mirel

22,15 Telejurnal (pc).
22,30 închiderea progra

mului.

MARȚI, 24 IULIE
— Vizita oficială în China a ministrului 

landez de externe, Siddhî Savetsila (24—28);
— La Strasbourg are loc prima reuniune plena

ră a Parlamentului vest-european, după alegerile 
din luna iunie;

MIERCURI, 25 IULIE
— Vizita oficială de prietenie în România a 

președintelui Consilului Național al Revoluției din 
Republica Voltă Superioară, șef al statului, căpitan 
Thomas Sankara (25—27);

— Vizita în Turcia a ministrului de externe al 
Iranului, Aii Akbar Velayati (25—26);

— In 1963 a fost încheiat Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub apă (intrat în vi
goare la 10 octombrie 1963); -

-— In St. Vincent ău loc alegeri generale;
JOI. 26 IULIE
— Ziua insurecției naționale (1953). Sărbătoare 

națională a Republicii Cuba;
— Liberia — proclamarea independenței. Săr

bătoare națională (1847);
— Ziua națională a Republicii Maldivelor (1965);
— Deschiderea Tîrgului Internațional de la Da

masc (26 iulie — 14 august);
— Vizita în Argentina a ministrului relațiilor 

externe al Franței, Claude Cheysson (26—28 iulie).

thai_
ș

J

După acțiunile de stradă 
din anii ’70, revendicînd 
egalitate socială, femeile 
din Statele Unite participă 
astăzi la asaltul pentru pu
terea politică. Ele vor în. 
cerca un adevărat tur de 
forță la viitoarele alegeri. 
Numărul lor pe listele 
lectorale este cu 6 
ne mai mare decît 
bațiior. '

In pofida unor 
cu totul simbolice ale Ca
sei Albe față de femei, a- 
ceștea au fost deosebit de 
afectate în ultimii ani de 
politica socială a Adminis
trației. In 1981, Casa Albă 
a suprimat un ajutor fede
ral în valoare de un mi
liard de dolari destinat co
piilor săraci, lovind, astfel, 
în 4 milioane de familii 
dezmembrate, conduse de 
femei. în 1982 și 1983 Casa 
Albă a suprimat, de ase
menea, ajutoare alimentare 
pentru femei și copii în 
valoare de 5 miliarde de 
dolari.

In Statele Unite sărăcia 
lovește mai ales în femei. 
57 la sută din totalul să-

e- 
milioa- 
al băr-

gesturi

COLEGIUL DE REDACȚIE: tosif BALAN, loon DU8EK, Dorm GHEJA. ton 
MUSIAJA. Simian POP — redactor set, leader RUSU — redactor set adjunct 

Iama 1A1ĂRCĂ.

racilor sînt femei, iar din
tre acestea cele mai afec
tate sînt cele de culoare. 
In 1982, de exemplu, 42 la 
sută din familiile de culoa
re erau conduse de femei, 
al căror venit a scăzut
■•■■•«■■■■■■■■■■•■«■■■■■■■a

străină
(AGENȚIA 

FRANCE PRESSE)
■ ■ »••»<««••• ■■ utnin m ■ ■

constant. D-na Smeal, fos
tă președintă a celei mai 
mari organizații pentru 
drepturile femeii din S.U.A., 
declara recent : „Noi ac
ționăm de aproape 15 ani 
pentru a face să avanseze 
legislația în favoarea fe- 
meilor și vedem acum că 
toate progresele 
trate de noi sînt 
să fie anulate*.

Femeile, care 
tă 51 la sută din
S.U.A., constituie 
ce mai mult o importantă

înregis- 
pe cale

reprezin- 
populația 
din ce In

forță de muncă. Peste ju
mătate din totalul femeilor 
americane sînt salariate. 
Dar ele sînt supuse dis
criminării în ceea ce pri
vește , retribuția, primind,
la muncă egală, un salariu 
mai mic cu 40 Ia sută 
cit un bărbat. Potrivit 
nui raport al Biroului 
Statistică al Muncii, 
nitul unei femei americane 
licențiată este, în medie, 
egal cu cel al Unui bărbat 
avînd o pregătire de trei 
clase primare. Acest deze
chilibru se înregistrează și 
în ceea ce privește par
ticiparea femeilor la viața 
politică. în Congres (forul 
legislativ suprem al S.U.A.), 
din cei 535 de membri, de 
pildă, numai 24 sînt femei 
— 22 în Camera Reprezen
tanților (435 de membri) și 
două în Senat (100 de mem
bri). In sfîrșit, o altă an
chetă realizată de revista 
„Fortune" atestă că în 500 
de mari întreprinderi nu
mai o singură femeie deți
ne un post de înaltă res
ponsabilitate.

(AGERPRES)

de- 
u- 
de 

ve-

RADIO
5,00 Buletin de știri, 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Flori de cîntee 
românesc. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,40 Miorița. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Microfonul pionie
rilor. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Tribuna radio. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 16,00 
Buletin de știri. 16,25 Ra- 
diogazeta economică 16,55 
Sfatul medicului. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 
Partidul — centrul vital 
și conștiința națiunii 
noastre. 17,30 Audiența 
radio. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal , (ora 18,00). 
Radiojurnal (ora 20,00). 
Memoria pămîntului ro
mânesc (ora 20,10). O zi 
într-o oră — Radiojurnal 
(ora 22,00). 23,00 Bijuterii 
muzicale. 23,30—5,00 Non 
stop muzical (Buletine de 
știri la orele: 24,00; 2,00; 
4,00).

memen

Mica publicitate
VÎND Trabant 601. In

formații, telefon 41164 —
dimineața, 42971 — după- 
amiază. (2346)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Sin- 
gerean Ioan, eliberată de 
I.M. 'Mrbăteni. O declar 
nulă. (2353)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fierea 
Gheorghe, eliberată de I.M, 
Bărbăteni. O declar nulă.
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