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Luna iulie, încheiată cu rezultate remarcabile
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activitatea destinată rezol
vării scrisorilor și propu
nerilor oamenilor muncii, 
formă de participare a 
maselor la continua per
fecționare a organizării și 
conducerii vieții social- 
economice. S_a evidențiat 
faptul că, în comparație cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut, numărul scrisori
lor a crescut cu 55, iar al 
audiențelor cu 225, soluțio
nate in cea mai mare par
te operativ în conformita
te cu legislația noastră so
cialistă.

In cadrul lucrărilor se
siunii a fost prezentat pro
iectul Programului privind 
creșterea efectivelor de bo
vine si ovine în sectorul 
gospodăriilor populației 
în perioada 1984—1990, do
cument elaborat în spiritul 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
în ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 9 martie 1984. 
Importantele creșteri de 
animale ce se vor înregis
tra se vor realiza printr-o 
mai bună organizare a ac
tivității medico-veteri na
re care se va concretiza în

. Ieri a avut loc sesiunea 
Consiliul popular munici
pal la care au participat 
vicepreședinți și secretari ai 
consiliilor populare orășe
nești și comunale, deputați 
în Consiliul popular al 
județului Hunedoara, con
ducători de întreprinderi 
și instituții din Petroșani. 
Sesiunea a avut următoarea 
ordine de zi :

Raport privind preo
cuparea Comitetului exe
cutiv pentru rezolvarea 
scrisorilor, cererilor, pro
punerilor oamenilor mun
cii în semestrul I 1984.

Proiect de hotărîre 
pentru adoptarea Progra
mului de creștere a efecti
vului de animale în gospo
dăriile țărănești în perioa
da 1984—1990.

O Activitatea desfășu
rată de comisia permanen
tă plan-buget-finanțe-ju- 
ridieă și administrativă.

(fi informare privind mo
dul de îndeplinire a sarci
nilor din hotărîrea nr. 13 
a Consilului popular al 
municipiului Petroșani.

Desfășurată în această 
etapă apropiată aniversă
rii a 40 de ani de la victo
ria revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialisiă, 
participants au examinat

In această săptămînă, se fac eforturi 
pentru a fi extrase producții record la 
minele Petrila, Aninoas*, Paroșeni, Uri- 
câni și Dîlja. In „Săptămînă calității", 
sînt cuprinse minele Lonea și Vulcan, 
iar în săptămînă recuperării, recondițio- 
n.îrii și refolosirii materiilor prime și 
materialelor, acționează mai energic I.M. 
Livezeni, I.M. Lupeni și I.M. Valea de 
Brazi.

Petru Ailincăi, Florea Petrișor, loan 
Tama.ș și Anania Romaniuc.

■ Mina Livezeni a recuperat din mi
nusul înregistrat de la începutul lunii 
și înregistrează, pînă în ziua de 31 iulie, 
un plus de 500 tone de cărbune. Rezul
tate remarcabile obține, în continuare, 
brigada condusă de Mihai Bucevschi, de 
la sectorul III (plus 2800 tone pe luna 
iulie), în condițiile depășirii productivi
tății muncii cu peste 4 tone pe post.

■ In „Săptămînă calității", mina 
Lonea obține rezultate bune. lng. Tran_ 
dafira Moldovan ne informează că, pî
nă la sfîr.șitul lunii iulie, umiditatea căr
bunelui a fost redusă cu 0.3 procente. 
S-au claubat 3234 vagonete, adică 
proape 5500 tone steril.

(Continuare in pag a 2-a)
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modern, in plină înflorire.
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Succese 
pe măsura dotării 

Minerii mecanizatori din 
brigada condusă de Eroul 
Muncii Socialiste Constan
tin Popa de la I.M. Lupeni 
întimpină cea de a 40_a 
aniversare a Revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an_ 
tiimperialistă și Congresul 
al XHI-lea al partidului 
cu rezultate remarcabile.

In primul semestru din 
acest an, ortacii din schim
burile conduse de 
Petre, Mihai Bucătaru 
Nicolae luga au extras 
plimentar sarcinilor 
plan peste 8500 tone 
cărbune pentru cocs, 
zi, în această lună, idind 
dovadă de multă pricepere 
în mlnuirea complexului 
de tip SMA-2, acest colec
tiv a extras un plus 
1260 tone de cărbune.

Aceste rezultate 
fost obținute pe baza 
pășirii productivității mun
cii cu aproape 4000 kg pe 
post. De remarcat este fap
tul că în fiecare an din 
actualul cincinal colecti
vul acestei brigăzi a în- 
tîmpinat fiecare sărbătoare 
a partidului și statului 
nostru cu rezultate dintre 
cele mai bune. (Gh. S.)

■ In penultima zi a lunii iulie, I.M. 
Vulcan a extras cea mai mare produc
ție suplimentară — aproape 1000 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan. In 
fruntea întrecerii, se află sectorul II (plus 
1155 tone de cărbune de la începutul 
lunii iulie), V (plus 910 tone) și I (plus 
890 tone). Cele mai bune brigăzi 
sectorul II sînt formațiile conduse Mircea BUJORESCU

Oameni care vin
în sprijinul minerilor
Lucrările miniere exe

cutate, fie ele în steril sau 
cărbune sînt, după cum 
este cunoscut, susținute. La 
început susținerea se ' fă
cea în lemn, mai tîrziu în 
cărămidă și bolțari (lucrări 
de investiții) iar azi 
prefabricate de beton 
fier. Introducerea 
canizării a făcut ea
tezele de avansare pentru 
deschiderea și pregătirea 
zăcămintelor de cărbune 
să crească din ce în ce mai 

'. mult. Odată cu aceasta și 
numărul elementelor ȚII, 
pentru susținerea’ lucrări
lor miniere a sporit. 
Dacă cu ani fri urmă aces
te profile în număr destul 
de mic, cîteva zeci de bu
căți pe zi, erau executate 
la I.U.M.P., astăzi ele se 
construiesc cu sutele la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Imediat cum treci podul 
Jiului de la Paroșeni, în 
dreapta, pînă în anul 1979 
era un loc cu gropi, de

multe ori pline cu apă. 
Astăzi există un cociiet 
atelier unde se confecțio
nează din profile TH ele
mente pentru susținerea 
lucrărilor miniere. Zilnic, 
pe fiecare schimb, se des
carcă, transportă, taie cu 
sudură, îndoaie la rază 
profile TH.

Un atelier unde lucrea
ză bărbați șl femei orga
nizați în brigăzi și schim
buri. Intre ei, există o în
trecere privind produce
rea a cît mai multe armă
turi- TH. In fiecare lună, 
în ziua de 20 se încheie 
un contract de acord glo
bal, între atelier și S.S.H. 
Vulcan privind realizarea 
planului valoric din luna 
următoare. Deci, la înce
putul lunii fiecare om știe 
ce muncește zilnic, își poa
te calcula singur cîștigul

Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)
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VARA
Sub bolta munților 

Valea se acoperă, ii
fiecare dimineață, o
ceață ele culoarea som
nului. Lă ora cînd. clo
poțelul ar trebui să su
ne.•deșteptarea., '
se întorc cu fața 
Feții lor frumoși 
tați din roui și

Lunile de vară 
șează la picioare 
buni aprinși, aduși .di
rect din soare. Livezile 
r ă s p i n d e s c 
rome de mere 
pere, în timp ce, 
pădure, „mistrețul

copiii 
la 

sculp- 
__ flori, 
ne a~ 

căr-

s-

prin

Dezvoltarea învățămîntului—expresie a grijii 
pentru viitorul Văii

Acea fierbinte zi de 23 
August 1944, care a des
chis perspectivele actua
lelor împliniri socialiste, 
însemna o nouă etapă șl 
pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului din Valea Jiu
lui. In această perioadă 
cînd facem bilanțul mă_ 
rețeior înfăptuiri socia
liste, din acești 40 de ani 
de viață nouă, zeci de mii 
dintre elevii școlilor aces
tui important bazin carbo
nifer al patriei muncesc în 
întreprinderi miniere, în 
uzine și pe șantiere, pu_ 
nîndu-și în valoare capa
citatea creatoare modela
tă și stimulată în timpul 
procesului ihstructiv-edu- 
cativ.

...1944. Doar din amintiri
le celor care sînt cunuscă
turi în domeniu și din pu
ține documente scrise 
poate reconstitui 
de învățămînt din 
Jiului.

— Pe atunci, ne

risea un astfel de cunos
cător, tovarășul Petru Mar- 
cu, activist de partid, e- 
rau următoarele instituții 
de învățămînt : două școli 
de 4 ani (la Cr'ivadia și 
Merișor), vreo 13 școli 
primare (3 la Petroșani, 2 
la Petrila, 2 la Vulcan, 3

Patru decanii ale 
devenirii noastre

se
rețeaua

Valea

mărtu-

în Lupeni, una la Cimpu 
lui Neag, cite una în Ba
nița, Iseroni și Amnoasa). 
Mai era Liceul din Petro
șani, cu vreo 200 de elevi, 
și două școli profesionale 
(Petroșani și Lupeni). Este 
lesne de înțeles că localu
rile acestdr școli ofereau 
condiții precare pentru des
fășurarea procesului de.în- 
vâțăinînt.

De la un an la altul, o-

dată cu dezvoltarea mine
ritului și socială a 
Jiului, s-au construit 
și noi școli, astfel că 
cum, după 40 de ani,
copiii minerilor, ai tuturor 
oamenilor muncii, își pe
trec vacanța în tabere, in 
expediții pionierești și în 
excursii, numărul elevilor 
este de aproape 30 000, la 
care se mai adaugă cei 
peste 5000 de copii de virs- 
tă preșcolară, cuprinși în 
procesul de educație din 
cre.șe, cămine și grădinițe. 
Cea mai fertilă etapă de 
dezvoltare a învățămîntu- 
lui se înregistrează în a- 
cești 19 ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea. 
de cînd în fruntea partidu
lui se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Intr-o concepție 
nouă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a revoluționat

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare ia pag a 2-a)

colți de' argint" alear
gă, de frica... poetului, 
pornit să-l- descopere.

Dacă in galeriile sub
terane, anotimpurile se 
senimbă doar la ieșirea 
sau intrarea în abataje, 
sus la „ziuă" ritmul vie
ții cunoaște noi plăs
muiri, seva lunii lui 
Cuptor jitnd zămislită 
sub ploi de cireși și vi
șini, ta umbra lor, joa
ca copiilor semănind 
cu o rafală fie curcu
beu ce ne cutreieră su
fletul pur și veghează 
la ctitorirea generației 
de miine.

De peste munți, vine 
mirosul de gri u, 
soarele ne aduce ves
tea că anul nostru bun 
umple la ora aceasta 
hambarele țării cu zile 
senine și pace. De aici, 
de unde lumina pleacă 
pe „drumul de fier" 
spre ȚARA, să ascun
dem în fiecare -bulgăr 
de „diamant" al nostru 
urarea de fertilitate a 
cimpiilor, de unde ră
sare bunăstarea zilei de 
miine.

Alexandru TATAR
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insta- 
func- 

și din 
extras 

Pe- 
în

Există puține 
cheie" ale procesului de 
„purificare" a cărbunelui 

i în cadrul preparației din
Petrila în care intervenția 
promptă, contribuția efec- 

4 tivă a echipelor de între- 
J ținere să nu-și spună cu 
1 prisosință euvîntul în „mo. 
J mentele de excepție". A- 
| dică atunci cînd produc- 
4 ția, ritmul normal al flu_ 

1 xului tehnologic sînt peri
clitate. Astfel, daca 
lațiile și utilajele 
ționează neîntrerupt 
silozuri cărbunele 
din adîncul minelor 
trila și Lonea ajunge 
secțiile preparației, aceasta 
se datorește muncii 
petente și susținute a 
tor lăcătuși inimoși 
posedă și-și exercită 
demnitate „brățara 
aur", faptului că 
băieți inimoși au

i preventiv. Totodată, 
întregul flux tehnologic

_ „puncte ' decurge normal, respectiv, procesul de 
procesele de spălare 
flotare a cărbunelui se

com- 
aces_ 
care 

cu 
de

■ ; prezente, mai mult, 
dacă chiar decisive.

Rolul acestor oameni înI 
!

Specialiștii „punctelor cheie• '' <c

spălare a plex cu mii de rotițe, așa 
și cărbunelui este asemănător cum sînt instalațiile de

_ _ -------------- -- cu cel al unui catalizator preparare modernizate, ar
desfășoară fără poticneli, în accelerarea unei reacții fi imposibilă fără spiritul 
înseamnă că și aici price- chimice. Ori de cite ori este 
perea și iscusința echipe- nevoie, echipele 
lor de lăcătuși și-au 
cu prisosință euvîntul.

conduse 
spus de comuniștii Sabin Han- 

cheș, Anton Ceșca, loan

Concursul de reportaje și fotografii

Cornel 
râs-

Din punctul în care căr- Ciur, Liviu Kiss, 
bunele trece prin primul Ursa și Vaier Toma 
proces tehnologic, de sepa_ pund ca un singur om „pre- 
rare, și pînă la punctul zent“, ' '
final, cînd agregatele de la promptitudine pentru 
„încărcare" varsă ritmic 
diamantele negre în va- ,____ ,
goanele de cale ferată, deci de spălare, 
în toate fazele de prepara
re, priceperea, dăruirea 
acestor oameni sînt omni- 

a cești 
lucrat * 1

și acționează cu
1 re

medierea unor defecțiuni 
care periclitează procesul

tn tot ce fac acești oa
meni, spiritul lor de ini
țiativă are un rol hotărî- 
tor. Nici nu ar putea fi 
altfel, pentru că funcțio
narea unui angrenaj com.

sînt

*

Ide inițiativă al acestor 
oameni. Tocmai această în
sușire este caracteristica 
principală a tuturor mem
brilor formațiilor de lăcă- z 
tuși. De la un singur șu- ț 
rub și pînă la montarea i 
unei noi instalații, toate 7 
operațiile din preparație ț 
se realizează cu ajutorul ț 
nemijlocit al acestor vred- < 
nici meseriași din echipele * 
conduse de cei mai price. 
puți comuniști. i

La „.punctele cheie" a_ J 
cești specialiști intervin » 
întotdeauna la timp pentru 
ca munca celorlalți prepa- i 
ratori și deci și a mineri- J 
lor din adîncuri să se des- ț 
fășoare nestingherit, să 
stagneze nici o clipă.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

nu ț

*

Sesiunea 
popular 

(Urmare din pag. I) 

îmbunătățirea indicilor de 
natalitate, reducerea ori
căror pierderi, un continuu 
dialog cu cetățenii care 
au preocupări de creștere 
a animalelor, întreținerea 
și ameliorarea pajiștilor și 
terenurilor pentru fin.

La dezbateri au luat cu_ 
vîntul tovarășii Viorica 
Takacs, Iosif Kelemen, Va_ 
r'e Sufletu, Kovacs Erne- 
ric. Anton Bacu, Alexan
dru Todor, Victor Lăsconi, 
Ion Diaconu, Dumitru Mo- 
raru, care au prezentat mo
dalitățile concrete de or
ganizare și desfășurare a 
programelor de audiențe, 
a eficienței acestei forme 
a democrației noastre so
cialiste în cunoașterea și 
rezolvarea operativă a u_ 
nor aspecte de muncă și 
care îmbină interesele so_

Consiliului 
municipal

ciale generale cu cele in
dividuale. Dezvoltarea eco
nomică și susținuta reno
vare urbanistică a Văii 
Jiului impun perfecționa
rea" dialogului cu cetățenii, 
inițierea unor modalități 
noi și eficiente. In orașul 
Vulcan, spunea tovarășul 
Vasile Sufletu, secretarul 
Consiliului popular orășe
nesc, au fost inițiate au
diențe și la locul de mun
că — la S.S.H., în localită
țile Dealul Babii, Paroșeni 
și Coroești —, avînd o efi
ciență socială sporită. In. 
încheierea lucrărilor se
siunii Consiliului popular 
al municipiului Petroșani, 
participanții la lucrările se
siunii au aprobat docu
mentele aflate la ordinea 
de zi și au adoptat hotărâri 
care contribuie la activita
tea viitoare din domeniile 
analizate.

Oameni care vin in sprijinul minerilor Dezvoltarea învățămintuiui
(Urmare din pag. I)

pentru munca pe care a 
realizat-o. Brigăzile nu sînt 
formate numai pe operații, 
ci pe schimburi și opera
ții, -

„Este bine că avem o 
astfel de organizare deoa
rece nu se mai pune vina 
unul pe altul, schimbul pe 
care îl conduc a avut, pe 
luna iunie un plan valoric 
de 5 500 000 lei și am rea
lizat 5 600 000 lei, deci cît 
am lucrat, atîta am cîști- 
gat", ne spunea maistrul 
Nelu Popa. Și celelalte bri
găzi și-au făcut pe deplin 
datoria.

Un colectiv tînăr care, 
Zi și noapte, dă dovadă de 
maturitate, competență 
profesională și abnegație 
în muncă pentru a asigu
ra armăturile necesare
întreprinderilor miniere.

Pasiunile unei „familii *
Adeseori, în sponta

neitatea discuțiilor purta
te în unitățile de alimen
tație publică, aflăm pre
ferințe ■ pentru diferite 
specialități culinare.

— Cozonac ardelenesc 
aveți ?

— Eu aș dori batoane 
cu lapte sau ștrudel cu 
brînză...
' M_am îndreptat spre 
unitatea de specialități de 
panificație nr. 2 Lupeni. 
Aici, pe lîngă batoane cu 
lapte, ștrudel cu brînză, 
cornuri cu rahat sau mar
meladă se produc încă 
20 de specialități apeti
sante. Pînă acum opt luni 
aici funcționa fabrica de 
pîine care s-a „mutat" la 
noua fabrică de pîine.

Micul colectiv rămas 
pe loc a trecut la fabri
carea de specialități.

O clădire modestă. In 
curte îl interpelăm pe Va. 
leriu Constantinescu, un 
bărbat de 58 de ani, care

Pe primele șase luni pla
nul valoric a fost îndepli
nit în proporție de 101,1 
la sută. Un succes la care 
a contribuit întregul co
lectiv, dar în mod deosebit 
oamenii din brigada lui 
Cristea Costin și Adrian 
Goldan de la îndoire, a 
lui Constantin Băloi ..... și 
Doru Mircea de la presă 
precum și cea a lui Ale
xandru Enescu de la sudori 
autogeni. In cadrul brigă
zilor un aport remarcabil 
l-au avut lăcătușii Fran_ 
cisc Strania și Marin Ni- 
țulescu, sudorii autogeni 
Grigore Seceleanu și Ion 
Vanvu, electricienii Vin- 
tilă Chioreanu, Ionică Pet- 
cu și Constantin Bulgaru. 
Nu trebuie uitați nici ma
caragii Sofica Apostol și 
Lenke Kiss, precum și ma- 
nipulanții Victor Ailincăi 
și Rusu Nătîngă care au

se recomandă a fi șeful 
unității.

— Sînteți de mult șe
ful unității ?

— Nu ! Numai de 30 
de ani... De opt luni la 
specialități și-n... rest la 
fabrica de pîine care s-a 
mutat.

L-am rugat să ne ara
te perimetrul de unde 
micul colectiv de brutari 
trimite în trei orașe — 
Lupeni, Vulcan și Uri- 
câni —, specialitățile atît 
de căutate.

Intr-o cameră-depozit, 
piramide de saci cu făină, 
un frigider, lapte, brînză, 
ouă, zahăr etc. In camera 
de coacere „briza" azimei 
calde „pulverizează'" a- 
mirosuri plăcute. Pe jos, 
un pavaj cu plăci meta
lice, în pătrate, ca la ta
bla de șah, pe care cir
culă cărucioare cu rotile.

Cuptorul cu cele două 
vetre „pufăie" rholcom. A- 
lături, în altă cameră, „bî 

asigurat, colegilor de mun
că din brigăzi, materialele 
necesare îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor de plan.

, Astăzi acest mic atelier 
asigură ritmic minelor 
necesarul de armături. 
Dar nu trebuie uitat faptul 
că în cadrul întreprinderi
lor miniere ele pot fi re
cuperate de mai multe ori, 
este adevărat că nu toate, 
dar mai mult de 70 Ia su
tă. Unii neglijează acest 
lucru, le lasă în rambleu 
ca și cînd pentru construi
rea lor nu s-ar fi cheltuit 
bani. Numai o armătură 
TH5 costă peste 2000 de lei. 
E lesne de înțeles ce sumă 
poate fi recuperată din mi
ile de kilometri de galerii 
executate în subteranele 
bazinului nostru. Impre- 
sionantă, nu ?

zîic" cu înverșunare un 
malaxor în încolăcirea 
șerpuitoare cu coca „îm
bălsămată" cu delicatese...

Irina Demeter, șefă de 
echipă, Gheorghe Vînă- 
toru, șef de echipă, Elena 
Trîncu, frămîntătoare, 
Reghina Hotfoludi, cdn- 
taragistă, nu mai pridi
desc cu ocupațiile lor. 
Cocătorul Iacob . Sămăr- 
tinean are respect deose
bit față de cantarag'ista 
Maria Sămărtinean, care-i 
este mamă și-aici și a- 
casă...

Șeful unității, Valeria 
Constantinescu, relatea
ză „telegrafic": „De opt 
luni ne depășim planul 
cu cea 15 la sută, lună 
de lună; la controalele 
„sanepidului" și la cele 
obștești am ieșit bine". 
Nici nu se putea altfel 
cînd această'familie pune 
pasiune în tot ce face.

Gh. BOZU

(Urmare din pag. 1)

procesul de învățămînt, 
legîndu-1 organic de prac
tica economică, de nevoile 
social-economice ale so
cietății. Generalizarea în- 
vățămîntului de 10 ani, 
integrarea lui cu producția, 
gratuitatea manualelor 
școlare constituie momen
te decisive în învățămînt, 
împreună cu preocuparea 
permanentă a partidului 
pentru a crea o modernă 
bază școlară.

— In anul 1979 în Valea 
Jiului funcționau 48’ uni
tăți de învățămînt preșco
lar, 43 școli cu clasele 
V—VIII, 7 licee care a- 
veau și clase de școală pro
fesională sau de maiștri, 
ne spunea prof. Vasile 
Bîcoi, inspector școlar ju
dețean. Cele măi multe 
sînt clădiri noi, cu sute de 
laboratoare și cabinete, 
deci cu condiții superioare 
de desfășurare a procesu
lui de învățămînt. Numai 
in ultimii 5 ani în Valea 
Jiului s-au construit noul 
sediu al Școlii generale 

Școala generală nr. 2 Lupeni, cu 24 săli de clasă, unitate spațioasă, cu laboia- 
toare și cabinete, avînd toate dotările necesare desfășurării unui proces de învăță
mînt modern și stimulativ.

nr, 1 din Petroșani și Li
ceul economic și de drept 
administrativ, fiecare cu 
cîte 24 săli de clasă, șco
lile generale nr. 1 și 6 
Petrila, nr. 2 Lupeni, nr. 
2 Uricani, toate cu ci;e 
24 săli, un internat cu 216 
locuri la Uricani, baza di
dactică din Parâng a Școlii 
sportive, un atelier la 
Școala generală nr. 1 Pe
trila, sala de gimnastică 
la Școala generală nr. 6 
Petroșani, ateliere și sală 
de sport la Liceul indus
trial Vulcan, o sală de 
sport la Școala generală 
nr. 1 Lupeni. Acum, copiii 
si elevii din toate aceste 
școli, sînt pregătiți de a_ 
proape 1400 cadre didacti
ce cu o foarte bună pre
gătire 'moral-politică șf 
profesională.

Rezultatele cu care s-a 
încheiat anul de învăță
mînt 1983—1984, miile de 
elevi care au participat la 
olimpiadele școlare sau la 
concursurile pe meserii, la 
sesiuni de comunicări ști
ințifice sau la creația teh
nică, munca lor în gospo

dărirea și înfrumusețarea 
localităților scot în eviden
ță capacitatea de . creație 
a tinerei generații, spiritul 
în care se desfășoară pro
cesul de educație al fiilor 
și fiicelor de mineri din 
Valea Jiului. „Acum, la a 
35-a aniversare a creării 
organizației revoluționare 
a copiilor, se spune în Me
sajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adre
sez, pionierilor și șoimilor 
patriei, tuturor copiilor, în
tregului tineret al patriei 
noastre, chemarea de a 
folosi minunatele condiții 
de învățătură, de munca, 
de viață, createde parti
dul și statul nostru socia
list, pentru a învăța, a se 
pregăti pentru muncă și 
viață, a-și însuși spiritul 
revoluționar de .muncă al 
comuniștilor". In aceste 
zile, pe șantierele tineretu
lui din Valea Jiului, elevii 
își pun în valoare acest 
spirit revoluționar, patrio
tismul socialist, prin mun
că, punînd umărul la u- 
riașa operă de dezvoltare 
a patriei.

I 
I

SIMPOZION. Cabinetul 
municipal de partid și Mu
zeul mineritului din Petro
șani organizează joi, 2 
august, la Casa de cultură 
a sindicatelor un simpo
zion cu tema „55 de ani 
de la eroica luptă revolu
ționară a muncitorilor mi- ‘ 
neri de la Lupeni din au- 1

gust 1929“. Vor fi susținu- lei va prelua traficul greu, 
te un număr de 5 referate. ‘ (I.D.)
Printre referenți — Matei
Silvian, Dumitru Peligrad,
Dumitru Dem. Ionașcu,
Sterea Cătălin, Ileana Pe
trescu și Iosif Bălan. (M.B.)

♦-
LA URICANI se lucrea

ză intens din ambele sen
suri la construcția noii 
variante a drumului na
țional la marginea orașu
lui. Noua variantă a șose-

♦--- -----
EXCURSII. Oficiul O.J.T. 

Petroșani face înscrieri 
pentru excursii Ia 
pesta. Excursiile vor avea 
loc între 18—20 și 23—27 
septembrie a.c. (I.D.)

♦

telor din Petroșani, între- te sarcinile de plan, 150
prind în perioada 1—3 mc lemn rotund de fag.
august, un turneu în care' S-au remarcat fasonatorul 
sînt programate cinci spec- mecanic Petru Stan, trac- 

______ tlicole. Artiștii amatori din toristul Ion Alexandru, 
Buda- Petroșani vor fi prezenți brigadierul Nicolae Matei, 

pe scenele caselor de cui- conduși de maistrul Cons- 
tură din Caransebeș, O- tantin Alexandru. (G.S.) 
telul Roșu, Călan, Cugir și
Alba lulia. (G.B.)

informează tovarășa Auri- |

>1 * 
Tot ? ... 
Ioc, I "
Mi- 

între 
sectoarele II și de transport.

ca Filimon din comparti
mentul O.P.I.R., a fost des-

■ chis pentru combaineri și 
, cuprinde 40 cursanți.
> la I.M, Livezeni, are 

astăzi, finala „Cupei 
nerului", la fotbal',

vocal 
„Acustic", 
„Veselia"

TURNEU. Grupul 
instrumental 
grupul satiric 
și solistul de muzică fol® 
Virgil Stratulat, de la 
Casa de cultură a sindica-

♦
FORESTIERA. De la ex

ploatarea forestieră Mier- 
leasa, numai în luna iu
lie, au fost. transportați la 
depozitul din Vulcan, pes-

NOUTÂȚI DE LA I.M. 
LIVEZENI. De la începu
tul anului, la mina Live- 
zeni au funcționat 7 cursuri 
de calificare, cuprinzînd 
peste 200 oameni ai mun
cii. Ultimul, după cum ne

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Patru decenii ale devenirii noastre

MINA URICANI 
mărturie grăitoare a dezvoltării 

mineritului românesc
„EPOCA CEAUȘESCU** — epoca luminoaselor înfăptuiri socialiste 

inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, a deschis și în destinul 
tinerei mine Uricani, perioada cea mai fertilă pe calea modernizării și 
dezvoltării : ■ Față de 1965, producția minei s-a dublat B Sporirea con
secventă a productivității muncii în abataje, a stat în toți acești ani la 
temelia dinamicii ascendente a extracției, ajungînd. de la 3,912 tone pe 
post în 1965, Ia peste 8 tone pe post în 1984. In această perioadă valoarea

mijloacelor fixe a înregistrat un salt de la 200 la aproape 1400 milioane 
lei. Valoarea lucrărilor de investiții executate în vederea deschiderii noi
lor capacități de producție a ajuns de la 18 milioane în 1965, la peste 64 
milioane Iei în acest an. .

■ Ponderea producției de cărbune extrasă cu tăiere și susținere me
canizată a crescut de la 19,3 la sută, în 1979, la aproape 50 la sută în 
prezent, urmînd să ajungă pînă la finele anului la 72 la sută.

in ritmul trepidant al progresului

al 
u_ 
în 
la 
ce

fost

ărbunele din cîmpul 
ț minier Uricani este 

o huilă cu însușiri 
calitative superioare care 
o fac utilizabilă în meta
lurgie, la fabricarea cocsu
lui. Iată concluzia lucrăto
rilor de explorare și pros
pecțiuni geologice care va 
servi drept argument pen
tru actul de naștere 
minei Uricani — prima 
nitate carboniferă nouă 
Valea Jiului, chemată 
viață în anii fierbinți 
au urmat Eliberării.

In 1947, după ce a
săpată în dealul Balomir 
prima galerie de coastă, iar 
apoi alte lucrări de des
chidere care au deszăgă- 
zuit stratele de cărbune 
a fost scoasă la ziuă prima 
tonă, primul convoi de va_ 
goneți cu cărbune de Uri
cani.

A fost august 1947... Tî_ 
năra mină, născută aici, 
în această liniștită așpzare 
submontană de la poalele 
Retezatului, intră în rit
mul trepidant pe care.l 
cunoaște întreaga țară: rit
mul refacerii de după răz- 

) Din generație 
| în generație 
! In acest an jubiliar, ni 
! s-a spus zilele trecute, 
f mina Uricani e mai tî_ 
i nără ca orieînd. Și 
: ceasta nu numai datori- 
1 tă tehnicii avansate din 
I dotare, ci mai ales oa_ 
i menilor ei, tinereții lor 
f spirituale, sufletești, do_ 
| rinței lor de autoper- 
ț fecționare. Argumente 
i — peste 70 la sută din 
i minerii Uricaniului sînt 
i policalificați, capabili să 
î stăpînească tehnica a_ 
i vansată. In prezent, pes_ 
ș te 200 de tineri învață 
i la cursurile de califica- 
I re, iar 800 de tineri și 
I mai puțin tineri îsi per- 
, fecționează pregătirea 
i profesională. Generația 
ț de azi învață și se 
i firmă... Dacă în anii 
i început, generațiile 

mineri ale lui Silviu 
van, Ludovic

a- 
de 
de

Io- 
Bartha,

apoi ale lui loan Năsă_ 
lean, Gheorghe Sorescu, 
Demeter Augustin și-au 
afirmat destoinicia atît 
în deschiderea capaci
tăților de producție, cît 
și în obținerea unor 
randamente de vîrf, prin 
metodele clasice, azi ge
nerația minerilor-teh- 
nicieni a lui Ilie Amo. 
răriței, Petru Mandriș, 
Gheorghe Scorpie, Tra
ian Pop, Andrei Tokes, 
Gheorghe Nistor, Doboș 
Ianoș, Alexandru Pato 
se afirmă ca mineri de 
tip nou, stăpîni ai teh
nicii avansate, a reali
zărilor de excepție^ ale 
acestui colectiv fruntaș.

boi, ritmul renașterii pe 
baze noi a economiei na
ționale, ritmul impetuos al 
primului cincinal care a 
pus temelie industrializă
rii socialiste. La Uricani se‘ 
execută ample lucrări de 
deschidere; mina crește în 
lungime și adîncime. Se 
„bat** primele puțuri, pri
mele orizonturi, primele a- 
bataje. La sfîrșitul primu
lui cincinal Uricaniul a 
devenit o mină în măsură 
să-și preia sarcinile mereu 
sporite.

Deci, anul 1955. An în 
care exploatarea propriu- 
zisă a demarat din plin 
și minerii din Uricani îl 
socotesc an de referință. 
Pe un panou enorm, rea
lizat sugestiv, în nuanțe 
vii, sînt trecute principale
le date ale dinamicii minei 
în anii construcției socia
liste? Prin acest panou, ce-1 
vor purta în fruntea co
loanei la marea demonstra
ție sărbătorească de la 23 
AUgust, minerii din Uri
cani vor raporta izbînzile 
lor pe calea dezvoltării și 
modernizării minei, a spo_

ririi extracției și a eficien
ței. Vor raporta că, țață 
de anul 1955, producția mi
nei Uricani a crescut de 
aproape 4,5 ori ; la baza 
dinamicii ascendente a ex
tracției se află sporirea 
consecventă a productivi
tății muncii care a crescut 
în aceeași măsură — de 
aproape 4 ori.

Despre devenirea minei, 
despre faptele probatorii 
ale vigorii și maturității 
colectivului ei în acest au
gust jubiliar, ne-au vorbit 
mai mulți mineri și cadre 
tehnice. Cu toții au vorbit 
de zestrea tehnică moder
nă, de 
te, de 
Dintre 
ristice 
unități

randamentele înal- 
perspectivele minei, 
realitățile 
ale acestei

____ ,, Carbonifere 
chise în Valea Jiului 
anii socialismului, 
ficative sînt vigoarea 
tinerețea ei. O atestă 
cesele ei, la zi, în acest al 
40-lea an jubiliar, o atestă 
perspectivele ei. Despre a_ 
ceste realități caracteristi
ce ne-au vorbit mai ales 
oamenii minei.

caracte- 
prime 

des- 
în 

semni- 
ei, 

SUC—
Mina Uricani are în do

tare două complexe de 
mare înălțime. In imagine, 
unul din cele doua com
plexe în plin lucru.

Foto: N. ȘTEFAN

spre
Foto: Al. TĂTAR

Un corolar permanent-secnritatea omului
Dinamica ascendentă 

producției, a celorlalți in
dicatori de eficiență a ac
tivității productive a avut 
drept corolar un progres 
neîntrerupt în domeniul 
securității muncii.

Eforturile consecvente 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de pro
tecție a muncii minerilor 
sînt marcate de importan
tele fonduri investite în 
acest domeniu. In ultimii 
ani s-au folosit, în medie,

a aproape 5 milioane lei a- 
nual pentru realizarea 
nor măsuri complexe 
domeniul tehnicii 
tații, îmbunătățirii

u_ 
în 

securi- 
aera- 

jului, asigurarea echipa
mentului de protecție și de 
lucru, pentru instruire și 
educație în domeniul pro
tecției muncii. Mina a fost 
înzestrată cu . puternice 
ventilatoare, iar pentru 
captarea metanului a fost 
dotată cu o modernă sta
ție de degazare. Totodată, 
s-au introdus instalații, a-

paratură și metode moder
ne pentru* controlul atmos
ferei din subteran. Stația 
telegrizumetrică, prevăzu
tă cu 40 capete de detecție, 
veghează în permanență a_ 
supra microclimatului din 
subteran.

Pagină realizată de

loan DUBEK

Argumentul vredniciei
In întrecerea desfășurată în acest an jubiliar 

pentru mai mult cărbune, colectivul minei Uricani 
se situează în rîndul colectivelor fruntașe din Valea 
Jiului. Locul de cinste ocupat în competiția vredni
ciei are la bază succesele în realizarea sarcinilor de 
plan, și anume:

© Planul producției de cărbune brut a fost 
depășit pe primul semestru cu peste 24 000 tone.

© La lucrările de pregătiri planul a fost rea
lizat în proporție de 102,6 la sută.

© Indicatorul productivității muncii fizice la 
nivelul întreprinderii a fost depășit cu 5,5 la sută.

-© Cheltuielile la 1000 lei producție . marfă au 
fost reduse cu 6,50 iei.

© La costurile de producție s_a obținut o eco
nomie ce echivalează cu peste 21 milioane lei.

© Prin reducerea consumurilor la principalele 
materiale s-au obținut următoarele economii: 1523 
mc la lemn de mină; 113 mc la cherestea ; 380 000 
MW la energie electrică.

© Valoarea pieselor de schimb recuperate, re
condiționate și refolosile în subteran se ridică la 
peste 7,398 milioane lei.
V_____________

MECANIZAREA INTENSĂ 
cuvîiitiil ele ordine

© Atributul de „uzină subterană" se cuvine cu 
prisosință și minei Uricani. © O importantă etapă 
în mecanizarea operațiilor din abatajele minei a 
fost inaugurată in 1981, prin introducerea în stratul 
17—18 a unui complex de mare înălțime, prima în
cercare pe plan național, cu rezultate bune, de uti
lizare a unui complex de înălțime mare în frontal 
cu înclinare de pînă la-30 de grade.

© Reușitei în experimentarea primului complex 
de mare înălțime i-a urmat alta : pe panoul 8, tot 
pe stratul 17—18, se introduce în 1982 al doilea 
complex de mare înălțime. Aici, brigada Ilie Amo_ 
răriței a atins șăptămîna trecută un randament—re
cord, de 33 tone pe post,. realizînd o productivitate 
medie pe luna iulie de 18 tone pe post.

© Ofensiva noului continuă: sînt în curs de 
finalizare lucrările de pregătire a panoului 10, tot 
în stratul 17—18, blocul 1 Sud, pentru/montarea 
celui de-al treilea complex mecanizat de mare ca
pacitate. ■

• La Uricani a fost pusă în funcțiune prima 
combină cu atac global la săparea galeriei magistra
le de la orizontul 400.

O I’este 80 la sută din transportul subteran se 
realizează prin modernele benzi transportoare.
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VARȘOVIA 31 
preș). Ministerul polonez 
al Industriei Miniere și 
Energeticii a elaborat pro
grame pe termen lung de 
dezvoltare a diverselor ra
muri ale industriei - com
bustibililor și.energiei. Ast
fel, au fo&t întocmite pro
grame pînă în 1990 și, în_ 
tr-o perspectivă mai largă, 
pînă în anul 2000. Aceste 
programe au servit ca ba
ză pentru prezentarea de 
propuneri privind planul 
pînă în 1985, precum și 
pentru planurile prelimi
nare pe anii 1986—1990.

Potrivit prevederilor pînă 
în 1985, extracția de căr
bune se vă menține la ni
velul de 190 milioane tone 
pe an. In 1990 ca va fi de 
200 milioane tone, iar 
anul 2000 — de 220 
lioane tone pe an.

BELGRAD 31 (Ager
pres). Recent a intrat în 
funcțiune, în localitatea iu
goslavă Klinar în apropie-

în 
ini-

■

. Cooperarea— 
mijloc de depășire 

a dificultăților 
economice

re de Pristina, o nouă fa
brică de furaje, cea mai 
mare de acest tip din Iugo
slavia — informează agen
ția Taniug. Echipată cu 
instalații moderne, fabrica 
arc o capacitate anuală de 
producție de 60 000 top„ 
furaje. Specialiștii esti
mează că producția noii fa
brici de la Klina va putea 
asigura necesarul de fura
je al provinciei Kosovo.

BEIJING 31 (Agerpres). 
La întreprinderea de auto
vehicule din Jinan va in
tra curînd în producția de 
serie prototipul unui auto
camion care va putea trans
porta mărfuri în greutate 
de pînă la 10 tone. După 
cum precizează agenția 
China Nouă, noul autove
hicul — caracterizat prin. 
tr-un consum redus de 
combustibil — va dezvolta 
o viteză maximă de 83 
km/oră, fiindu-i necesari 
2,65 litri de motorină pen
tru 100 tone/kilometri. Spe
cialiștii consideră că perfor
manțele economice ale au
tocamionului, denumit
„Rîul Galben*1 se situează 
la etaloane internaționale.

Acțiuni pentru pace și 
dezarmare

VIENA 31 (Agerpres). 
„Hiroshima nu trebuie să 
se repete !“, această lozin
că a dominat demonstrația 
organi-ată la Viena 
Mișcarea pentru i . 
păcii din capitala austriacă.

WASHINGTON 
gerpres,. Intr-un

de 
apărarea

31 (A_
interviu 

televizat, reluat de agen
ția Associated Press, 
mul ministru al Noii 
elande, David Lange,

pri
ze-
H;a ~ 

reafirmat intenția guver
nului său, de a interzice 
accesul îri porturile și . ă- \n 
pele teritoriale neozeelan
deze a navelor străine cu

Interes deosebit 
de revenire la

DAMASC 31 (Agerpres). 
Președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, a primit o dele
gație libaneză reprezen- 
tind zona Bekaa, condusă 
de Joseph Iskaff, minis
trul informațiilor și aface
rilor interne al Libanului, 
— informează agenția si
riană de presă SANA.

Cu acest prilej — relevă

arme nucleare la bord sau 
cu propulsie nucleară.

TOKIO 
„Nici un om din 
mai trebuit? să 
grozăviile unui 
dament atomic !“ 
ta este răspunsul 
l-au dat majoritatea 
vîrșitoare a persoanelor 
chestionate în cadrul unui 
sondaj de opinie organizat 
în. Japonia în preajma îm
plinirii a 39 de ani de la 
bombardamentele nucleare 
care au avut loc în atigusț 
1945 asupra orașelor Hi
roshima și Nagasaki.

31 (Agerpres). 
lume nu 
cunoască 
bombar-
— aces- 
pe care 

co_

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Păcală, I-II; U~ 
nirea: Căluțul 
Ryn; Parîngul: Să 
rănit din dragoste 
viată.

PETRILA: Secretul 
naiului intim.

LONEA: Stradă pe 
locuiesc.

ANI NO AS A: Fiul

fată de eforturile 
pace în Liban 
agenția SANA —, șeful sta
tului sirian a arătat că 
țara sa manifestă un inte
res deosebit față de efor
turile desfășurate în vede
rea continuării procesului 
de revenire la pace în Li
ban, în cadrul înțelegerii 
naționale, și a eliberării 
teritoriilor libaneze ocupa
te de forțele israeliene.

CIUDAD DE MEXICO 
' 31 (Agerpres). Intr^o de

clarație făcută la Ciudad 
de Mexico, președintele 
Consiliului Economic și 

Social Interamerican '(CIES), 
Diego Figuereido, s-a pro
nunțat pentru intensifi
carea cooperării regionale 
ca mijloc de depășire a 
dificultăților economice 
grave cu care sînt con
fruntate în prezent statele 
latino-americane — transa 
mite agenția Notimex.' 
„Singura alternativă pe 
care o au țările latino-a
mericane în fața datoriei 
lor externe uriașe — esti
mată la peste 350 miliar
de dolari — este promova
rea cooperării regionale" 
— a spus el.

INTR-UN DOCUMENT 
dat publicității de Organi
zația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și A- 
gricultură (FAO) se relevă 
faptul că, la ora actuală, 
aproximativ 50, de milioa- produsele de panificație, 

lactatele și uleiul comesti
bil..

AUTORITĂȚILE MILI
TARE ISRAELIENE au 
închis pentru o perioadă 
de patru luni universitatea 
palestiniană „An-Najah“ 

’ din Nablus, oraș situat pe 
malul occidental ocupat al 
Iordanului.

IN LOCALITATEA ITA
LIANĂ Montepulciano, în 
apropiere de Siena, a avut 

....   _ , „ loc un. concert consacrat 
prețurilor produselor aii- păcii, manifestare de mare
mentare de bază — infor- amploare, care 
mează agenția Reuter. De_ numeroși soliști și 
cizia va afecta, între altele, „

ne de oameni din zona A- 
mericii Latine și Caraibi
lor suferă de pe urma sub
nutriției, datorită stării de 
subdezvoltare. Deși în 
nele țări din regiune 
înregistrat o serie de 
grese în agricultură, 
ducția alimentelor de 
a rămas deficitară — 
tată FA O.
. GUVERNUL ISRAE
LI AN a anunțat majorarea, 
în medie cu 15 la șută, a

u- 
s-au 
pro- 
pro_ 
bază 

cons-

amploare, care a' reunit
_______ ,1 ’ i actori 
din diferite țări ale lumii.

RATA ȘOMAJULUI a 
atins, în japonia, în iunie, 
nivelul-record de 2,81 la 
sută din totalul forței de 
muncă a țării — relevă 
statisticile publicate la To
kio și citate de agenția 
Kyodo. Potrivit statistici
lor .menționate, numărul 
șomerilor japonezi șe cifra, 
în iunie, la 1,63 milioane, 
fiind cu 150 000 mai mare 
dec-ît cel din aceeași lună 
a anului trecut.

DE LA CENTRUL de 
dirijare a zborurilor se a-' 
nunță că, la bordul labo
ratorului spațial „Saliut-7", 
cosmonauții sovietici Leo
nid Kizim, Vladimir Solo
viov și Oleg Atikov conti
nuă, de 175 de zile, rea
lizarea programului de cer
cetări tehnico-științifice și 
biologice.

Documentar
gramat cu prilejul 
Zilei naționale a 
Confederației Elve
țiene.
Emisiune în limba 
maghiară (parțial 
color).
A 23_a ediție a O_ 
limpiadei de 
Los Angeles 
(color).
1001 de seri.

20,00 Telejurnal 
jur- color), el -

20,20 Actualitatea 
nomie.
Magistrala 
țlei.
Spirit revoluționar, 
responsabilitate so
cială.
Film artistic. Liniș
tea din aclincuri (co
lor). Producție a 
Casei de filme Trei. 
Telejurnal (parțial 
color).
A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară — 
Los Angeles — 1984 
(color).

16,30

sălbatic 
mori w

de 19,50

vară —
— 1984

(parțial

care

Ma-
20,35

în eco-

revolu-

I
i
i
i
i
j riei.
i| VULCAN — Luceafărul:
- Visînd la Zambezi.I LUPENl — Cultural :
• Urgent secret.1 URIC ANI : Chirurgul

Schroth.

20,55

TV 22,20

15,00 Telex.
15,05 Pe Iza și pe Mara 

— melodii populare.
15,15 Imagini elvețiene.

22,30

Mica publicitate
NICOLAESCU Elvira fe

licită pe colega Koloș Sil
via cu ocazia aniversării a 
57 de ani și a ieșirii la 
pensie, urîndu_i „La multi 
ani** și viață lungă. (2391)

SOȚUL Nicolae, copiii A- 
nișoara și Mircea, ginerele 
Andrei și nepotul Șerban, 
urează scumpei lor soție, 
mamă, soacră și bunică

I I 
I
I
I
I

I
I

Mureșan Elena, Ia împlini
rea frumoasei vîrste de 55 
de ani și cu ocazia ieșirii 
la pensie „La mulți ani !“. 
(2393)

COLECTIVUL Farma
ciei 15 Petroșani Urează 

colegei lor Wilhelmina Leh
ner, Cu ocazia ieșirii la 
pensie, sănătate și „La 
mulți ani !“. (2396) - .

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL de oameni ai muncii de la I.T, 
Petroșani, transmite sincere condoleanțe colegei de 
muncă Marița Ana, la pierderea ireparabilă suferită 
de dispariția scumpului ei fiu - ' *

MARITA GABRIEL

FAMILIA anunță împlinirea unui an de la dis
pariția celei care a fost 0 bună soție, mamă, soacră 
și bunică ,

PRICOP VIORICA

»«>m«m«i...................    (•■■■■■ ............................................................... .................................................................. ..

LOS ANGELES 31 
gerpres). Competiția 
gimnastică din cadrul celei 
de-a 23-a ediții a jocurilor 
Olimpice de vară de la Los 
Angeles a continuat, în 
fața a peste 8000 de spec
tatori, cu exercițiile obli
gatorii ale concursului fe
minin pe echipe. Selecțio
nata României, în compo
nență cu Lavinia Agache, 
Ecaterina Szabo, Cristina 
Grigoraș, Mihaela Stănuleț, 
Laura Cutina și Simona 
Pătica, se află pe primul 
loc, cu 196,15 puncte, fiind 
urmată de formațiile S.U.A. 
— 195,70 puncte, R.P. Chi
neză — 194,15 puncte, R.F. 
Germania — 189,85 puncte,

— 188,85 puncte,
— 187,60 puncte, 

puncte,
Britanie — 185,90
Spania — 185,40

I

Canada 
Japonia
Elveția — 186,15 
Marea _ 
puncte, 
puncte. S-au detașat din 
rîndul gimnastelor noastre, 
remareîndu-se prin acura
tețea tehnică și prin preci
zia execuțiilor, Lavinia A- 
gache și Ecaterina Szabo, 
care conduc în clasamen-
tul individual, la egalitate, Pun?te-

39,45 puncte, Katthy John
son— 39,10 puncte și Yan 

Hong (R.P. Chineză) — 39,05 
puncte.

La sol, Ecaterina Szabo 
a obținut nota 10,00, în 
timp ce la celelalte apara
te a fost notată astfel: 9,90 
la sărituri și paralele și 
9,75 la bîrnă. Lavinia A- 
gache a primit următoarele 
note: 9,95 la sol, 9,90 la 
sărituri, și 9,85 la paralele 
și bîrnă.
. .Proba de pușcă liberă 
60 focuri — poziția culcat, 
din cadrul concursului de 
tir a revenit sportivului a- 
merican Edward Etzel, cu 
599 puncte, pe locurile ur
mătoare clasîndU-se fran
cezul Michel Bury și en
glezul Michael Sullivan — 
cu cîte 596 puncte. Cons
tantin Stan (România) s-a 
situat pe locul 17, cu 591 
punote. In proba de mistreț 
alergător, după prima man
șă, conduce Yuwei Li (R.P. 
Chineză) — 298 puncte, se
condat de Uwe Schrodder 
(R.F. Germania) — 297

Aceasta comisie a fost crea
tă în urmă cu doi ani.

★
La actuala ediție a Olim-

c

individ , _ ___
cîte 3^,55 puncte. Ur_ 

america-
eu
mează sportivele 
ne Mary Lou Retton — 39,50 
puncte, Julie McNamara —

In prima zi a competiției 
de lupte greco-Tomane, 
sportivul român Hie Matei, 
la categoria 90 kg, a in-

trat în turul 4 fără nici un 
punct penalizare, obținînd 
două victorii înainte de li
mită și una prin superio
ritate netă. Ilie Matei l-a piadei se va desfășura și 
învins priri tuș pe japone
zul Hiroshi Hase, a cîștigat 
prin descalificare în fața 
francezului Jean-Fran- 
cois Court și a terminat în-

un turneu demonstrativ de 
tenis, această populară dis
ciplină sportivă urmînd să 
figureze în programul Jo_

umiiuiuuuiuiiUHiiiiiiiiiiiuiaiiMHiuiiiiiiiMiHiiMuirii

vingător meciul cu Kamal 
Ibrahim (Egipt), întîlnirea 
fiind întreruptă în min. 4, 
cînd luptătorul român con
ducea cu 13—0.

★
LOS ANGELES 31 

gerpres). Fosta campioană 
olimpică și mondială, gim
nasta româncă Nadia Co- 
măneci a fost propusă de 
către Comitetul Internațio
nal Olimpic (CIO) să facă 
parte din Comisia sportivi- - 
lor — organism consultativ 
al forului olimpic mondial.

(A-

Gurilor începînd cu Jocu
rile Olimpice din 1988. In 
concursul masculin, în lip
sa principalului favorit, 
suedezul Mats Wilancler, 
accidentat, spectatorii vor 
putea urmări printre alții 
pe australianul Pat Cash, 
americanul Jimmy Arias, 
și francezul Guy Forget.

★
Victoria canadiencei Lin

da Thom în proba de pis
tol standard a constituit 
una djntre surprizele eon-

cursului de tir. In vîrstă 
de 41 de ani, mamă a doi 
copii, Linda Thom a de
clarat că prezența soțului 
și a celor doi copii în 
standul de poligon olim
pic, i-au adus, în mare 
măsură, succesul.

★
După cucerirea medaliei 

do. aur la pistol liber, spor
tivul chinez Xu Haifeng a 
declarat zariștilor: ,,‘xH.iux >- —  ----- — ■
olimpic mi-a adus o mare neză), au^ primit cea
bucurie, dar rezultatul de mare nota —. p *“ *- 
566 puncte nu mă mulțu
mește. Cel mai bun rezulf 
ta» al meu de pînă acum 
este de 583 puncte.

•Medalia obținută de Xu 
Haifeng a fost prima me
dalie a sportului chinez la .. J' 
Jocurile Olimpice.

★
I.OS ANGELES 31 

gerpres). In prima zi 
concursului feminin de gim
nastică al Jocurilor Olim
pice, sportivele românce 
s-au situat pe locuri frun- ____ _ .
tașe la toate cele patru a- re va avea loc
parate. La sol, Ecaterina general pentru 
Szabo a obținut nota „i0“, ’
singura notă maximă a- 
cordată la exercițiile obli
gatorii, iar Lavinia Agache 
— 9,95, la fel cu ameri-

cănea Mary Lou Retton. 
Laura Cutina și Mihaela 
Stănuleț au fost notate cu 
9,80.

La bîrnă, unul dintre 
cele mai dificile aparate 
ale concursului, Lavinia A- 
gache a obținut 9,85, Si
mona Păuca — 9,80, Eca
terina Szabo — 9,75. Trei 
gimnaste, Ecaterina Szabo, 
Juliana McNamara (S.U.A.) 

Titlul St Ma Yanghong (R.P. Chi- 
’ " i mai 

__ ., -a — 9,90 La para
lele. Lavinia Agache se 
află în poziția a patra, cu 
9,85. La. sărituri, 
Agache, Ecaterina 
Mai-y Lou Retton, 
Yongyan și Zhou. Ping 
(ambele R.P. Chineză), o- 
cupă primele locuri, cu 
9,90. Laura Cutina, Simona 
Păuca și Mihaela StSnuleț 
au fost notate cu 9,80.

Concursul feminin con
tinuă miercuri cu exerci
țiile liber alese, cînd se va" 
stabili și clasamentul fi
nal pe echipe. In continua- 

concursul 
stabilirea 

clasamentului la indivi
dual compus, apoi finalele ; 
pe aparate. întrecerile de 
gimnastică vor lua sfîrșit 
duminică, 5 august.

Lavinia
Szabo, 
Chen

(A-
a

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin 
MUSTAȚA, Simion POP - redactor sef, Teodor RUSU - redactor 

Tomo ȚĂȚARCA.

GHETA, Ion 
șef adjunct

Redocțio ș> oOministrafio : Petroșani, «tr. Nicolae Bâlcescu, ru. 2. Telefoane: 41662. 
secretariat, 41663. 42464 secții.
Tiparul: tipograf io Petroșani, str. N. Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


