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ta invitația tovarășalai 
NICOLAE CEALȘESCU, 

președintele Republicii Populare 
Chineze va efectua o vizită 

în România
Tovarășul Li Xiannian, membru al Comitetului Per

manent al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Popu
lare Chineze, va participa, in fruntea unei delegații de 
partid și de stat, la festivitățile prilejuite de cea de a 
40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiimperialistă, Ziua 
națională a Republicii Socialiste România.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre- 
ședintele Republicii Socialiste România, președintele 
Republicii Populare Chineze, tovarășul Li Xiannian, va 
efectua, in continuare, o vizită de stat in România, in 
ultima decadă a lunii august.

țării, cir mai mult cărbune ;
Patru decenii ale devenirii noastre

Sub semnul hărniciei Bilanț
Pentru îndeplinirea integrală a prevederilor

de plan și a angajamentelor

Mobilizare fermă, 
acțiuni hotărîte

cni utilajele din
minerii de la Paroșeni, 

_ promotorii mecanizării 
complexe în Valea Jiu
lui și-au îndeplinit pre
vederile de plan ale lunii

■ iulie în proporție de 103,4
Realizările obținute în ia sută. Si de această cla- 

luna iulie demonstrează 
cu prisosință devotamen
tul și puterea de mobili
zare a colectivelor mini
ere dornice să întimpi- 
ne marile evenimente ale 
anului, aniversarea Eli
berării patriei și Con
gresul al XIII-lea al 
partidului cu realizări de 
excepție.

Valorificînd la cote 
înalte condițiile create, 
exploatind în mod efici-

____________________________________________________________

tă,: colectivul l.M. Paro- 
seni s.a situat în fruntea 
întrecerii socialiste or
ganizată în bazinul nos
tru carbonifer așa cum

■ au făcut-o cu ■ consec
vență in ultimele luni.. 
La rîndul lor, minerii de

■ la Livezeni continuă să 
se numere printre între
prinderile fruntașe men- 
finînd un nivel constant 
al realizărilor și o

dotare, micitate deosebită a pre
vederilor de plan. Planul 
luțiii iulie a fost realizat ... 
în proporție de 102,1 la 
sută.

Mina Uri :ani, una din
tre cele mai importante 
furnizoare de ■ cărbune 
pentru cocs ain Valea 
Jiului; a cărei activitate 
se caracterizează, de a- 
semenea, prin constanța 
realizărilor și ritmicita
tea depășirilor, a încheiat 
luna iulie cu prevederi
le de plan îndeplinite în 
proporție de 102,0 la sută.

Gh. SPINU

preparatorilor, cărbunele
dobindit noi valențe

și-a

dc re_ 
altceva

mii 40 de ani, ani 
ferință nu au făcut 
decît să constituie anii de 
deplină afirmare, grație 
modernizării și dezvoltă
rii, la cei mai înalți. pa
rametri tehnici’ a acestei 
profesiuni denumită atît 
de simplu: preparator. Este 
sublinierea ing. Otto A-

In pragul aniversării a 
patru decenii de la înfăp
tuirea revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia
listă, eveniment petrecut 
în acel fierbinte ' august 
'44, consemnăm o realita
te pe care o trăim, mai _cu 
seamă după Congresul al

- IX-lea al partidului. Fap- . braham, directorul între, 
tele stau mărturie la fieca
re pas, la fiecare 
b i 1 a n ț și de la a„ 
ceste considerente nu poa_

, te face excepție nici în
treprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiu
lui. Chiar dacă acum 40 
de ani nu exista, aminti
ta întreprindere (doar sec
ția ■ de preparare), a luat 
naștere grație activității de 
de înnobilare a cărbune
lui, lucru consemnat în 
urmă cu 100 de ani. Ulti-

rodnic
încheierea primei luni, 

din cel de-al doilea se
mestru al anului, a coincis 
la Uzina de preparare a 
cărbunelui de la Lupeni 
cu consemnarea unor re
zultate, care vorbesc, cu 
elocvență, despre hărnicia 
acestui, colectiv de prepara
tori. De la tovarășa Piroș- 
ka Geamănu, tehnician 
C.T.C., aflăm că la pro
ducția netă planul a fost 
îndeplinit în proporție de 
100,4 la sută. La cărbune 
mixt spălat s-a obținut o 
depășire de 29,6 la sută. 
Totodată,. la recuperarea 
globală s-a obținut o îm
bunătățire de 10,9 puncte.

La obținerea acestor re
zultate au contribuit echi
pele de preparatori . con

duse de Alexandru Bel- 

dean, Vasile Răcășan, Ia- 
nos Hatfaludi și Ștefan

, prinderii sus-amintite.
...august 1944. In cele 

două unități de preparare 
. din Vale, Lupeni și Petri- 
1 la . activitatea se desfășoa
ră 'non-stop. Țara are ne
voie de energie, energia 
ca și siderurgia dealtfel, 
are; nevoie de cărbune.

...august 1948- Apar pris
mele semne că activitatea 
de preparare are nevoie 
de idei noi, novatoare pen
tru a face față solicitărilor 

' unităților miniere, care pur 
și simplu își dublează pro
ducția, de la an la an.

1950. Se pune în funcțiu
ne instalația de briciietare 
din Petrila cu o capacitate 
anuală de 11)0000 tone.

1956; Are loc prima mo

Alexandru TATAR

cesare.

(Continuare in pag. a 2-a)

Una din principalele 
activități din subteran este 
aprovizionarea abataje
lor cu materiale. In ima
gine, maistrul ilie Ștefan 
prelucrind brigăzii de 
transport - aprovizionare, 
condusă de loan Costea, 
necesitatea asigurării rit
mice a fronturilor de lu
cru cu materialele -

Foto:-Robert TĂVI AN

Rezultatele 
asigure

Pătrunderea pe scară 
din ce în ce mai, ma
re a mecanizării în extrac
ția cărbunelui, la toate 
locurile de muncă, din 
mineritul Văii Jiului, a fă
cut ca vitezele de avansa
re pe direcție și adîncime 
a zăcămintelor de cărbune 
să crească. Tocmai datori
tă acestui fapt se acționea
ză cu energie și pe frontul 
deschiderii a noi cîmpuri 
miniere.

In primele șapte luni din 
acest an, mina Petrila, u- 
na dintre întreprinderile 
cu pondere însemnată în 
extracția cărbunelui din 
cadrul C.M.V.J., a executat 
peste 400 ml în plus față 
de preliminar, la lucrările 
de deschideri, privind pu
nerea în funcțiune a noi 
capacități de producție. In 
general, activitatea pe li
nia deschiderii de noi

prezentului — menite să 
producția viitorului
drumuri subterane, la mi
na Petrila se desfășoară 
în prezent, ca dealtfel și 
de la începutul anului, în 
zona estică, zonă de viitor 
a acestui cîmp minier.

Sectorul XI investiții,
l.M. Petrila

In semestrul I din acest 
an s-a pus în funcțiune 
pulul orb nr. 15, care a 
deschis în adîncime aceas
tă zonă. Prin punerea în 
funcțiune a acestui obiec
tiv, de mare importanță, 
pentru mină Petrila,- unde 
un rol deosebit l-au avut 
ortacii din schimburile 
conduse de Costică Ro-’ 
mașeanu,- Emerik. . Szabo,

Gherasim Ta mas, Vasile 
Chetroiu, Ștefan Rotaru 
și Vasile Solomon din bri
gada condusă de Vasile 
Pavel, a făcut ca în pre
zent la orizontul — 50 să 
se poată extrage producția 
sectorului IV și V, ce ex
ploatează stratele acope
ritoare. La orizontul —100 
unde deja au fost termi
nate lucrările de betonare 
din circuitul puțului, sta
ția trafo de alimentare cu 
energie electrică și bazi
nul de colectare a apelor, 
tot aceeași brigadă depu
ne eforturi deosebite pen
tru interceptarea, stratului 
III de unde vor fi pregă-

Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)

CU PRINCIPALII 
INDICATORI DEPĂȘIȚI

Colectivul de munci
tori de la S.S.H. Vul_ 

j can al IPSRUEEMP ra_ 
i por.tează și în luna iu- 
I lie realizarea și depăși- 
î rea sarcinilor de plan 
•’ la principalii indicatori 
î economico-financiari. La 
1 producția marfă vîndu- 
! tă și încasată planul lu_ 
ș nii a fost depășit cu 
i 200 000 lei, iar la pro_ 
j ducția globală s-a în- 
i registrat un plus de pes- 
I te 400 000 lei. Pe lîngă 
| stîlpi hidraulici și tu

buri de aeraj, colecti
vul secției a livrat în
treprinderilor miniere 
3680 armături metalice 
de diferite tipuri. Re
zultatele bune obținute 
în luna recent încheiată 
vin să întregească rea
lizările obținute și în 
primul semestru din a- 
cest an. : (Continuare în pag a 2-a>

Constantin MAGDALIN /

(Continuare în pas a 2-a) GySrgy.

Drumul glorios 
al unui 

colectiv minier 

cvnp

Uzinele subpămîntene 
ale Lupenîuluî

Vastul labirint subte
ran al minei Lupeni to
talizează 251 km tunele 
verticale și orizontale să
pate în aglomerările de 
marnă și gresie, sau în 
stratele de cărbuni plă- 

’mădite în ștrînsoarea e_ 
relor geologice. Situate 
la punctele terminus ale 
firelor păienjenișului de 
galerii și suitori, se află 
abatajele, echipate cu u- 
tilaje ultramoderne, care 
dau minei înfățișarea ci
nei întinse platforme de 
„uzine subpămîntene".

Prin cele 12 puțuri ale 
sale, mina înaintează că
tre adîncuri, ori se ridi
că la cote tot mai înal
te deasupra pămîntului, 
aspiră, aerul bzonat al 
munților sau refulează în 
atmosferă bioxidul de 
carbon și praful rezultat 
de la fronturile de lucru, 
asigură transportul per
sonalului, introduce. în

subteran materialele și 
utilajele și scoate la su
prafață producția de căr
bune. Pe „firul" puțuri
lor, etajate pe orizonturi, 
ramificate în toate di
recțiile, se leagă kilome
tri și kilometri de galerii 
direcționale și transver
sale, săpate și zidite în 
roca din străfundurile 
munților.

Dăr partea cea mai 
activă și mîndria alinei 
Lupeni o constituie astăzi 
abatajele frontale, dotate 
cu tehnică modernă de 
susținere mecanizată, cu 
complexe acționate hi
draulic, de tăiere meca
nizată cu combine de
abataj, de transport me

canizat cu puternice trans
portoare blindate peste 
care se revarsă cărbune-
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Intreprinderea de tricotaje , Petroșani, acest sens rezultatul primei luni a semes* 
unitate etalon a industriei ușoare din Va- irului II, colectivul de aici realizind în 
lea Jiului dobindește in aceste zile noi in- luna iulie o producție destinată exportu- 
semne ale hărniciei fiicelor și soțiilor ,ui în valoare de peste 2 000 000 lei. 
de mineri ce lucrează aici. Stă mărturie in Text și foto: T. ALEXANDRU

Mobilizare fermă, acțiuni hotărîte
!

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
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Caracteristica generală 
activității desfășurate 
totodată baza succeselor în
registrate, rătnîne mecani
zarea principalelor lucrări 
din subteran și, îndeosebi, 
mecanizarea complexă a 
abatajelor. Evident insă, 
factorul principal care 
condus la aceste realizări 
ce au ridicat pe noi trepte 
prestigiul mineresc îl cons
tituie omul, minerul-tehni
cian.

Deși nu beneficiază de 
O dotare tehnică la nivelul 
întreprinderilor miniere a- 
mintite și aceasta din cau
ze obiective — condițit 
zăcămînt neprielnice 
deocamdată, minerii de 
Lone a se înscriu și ei 
rîndul colectivelor cu sar
cinile de plan realizate și 
depășite cinstind în felul 
acesta marile evenimente

a

de

za 
in

ale anului și Ziua minerii- nit prevederile de plan și 
lui. ‘

Aceste rezultate înre
gistrate de colectivele a- 
mintite trebuie să consti
tuie un exemplu de urmat 
și pentru celelalte între
prinderi miniere care nu 
au ridicat realizările în
registrate la nivelul sarci
nilor de plan, trebuie să 
constituie un exemplu a- 
tît în ceea ce privește va
lorificarea integrală a con
dițiilor create, a tuturor 
rezervelor interne de care 
dispun colectivele respec
tive cit și în mobilizarea 
fiecărui om al muncii la o 
activitate susținută 
a spori necontenit 
ția de cărbune.

Este necesară o 
realistă, temeinică, 
te întreprinderile

pentru 
procluc-

analiză 
la toa- 

.. ____ , _ minie
re care nu și-au îndepli-

angajamentele asumate, a- 
naliză care să conducă la 
stabilirea unor măsuri efi
ciente, cu aplicabilitate i- 
tnediată, astfel incit în 
cinstea Zilei minerului, a 
aniversării Eliberării pa
triei și Congresului al 
•XUI-iea al partidului, toate 
întreprinderile miniere să 
poată raporta îndeplinirea 
integrală a prevederilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate în întrecere, 
nerii. Văii Jiului au 
dovadă nu o dată că 
capabili. de mobilizare 
mă, de acțiuni 
pentru depășirea 
telor dificile, 
chemării partidului de 
da.țării cit mai mult căr
bune prin realizări de pres
tigiu.

Mi- 
dat 
sînt 
fer- 

hotările, 
momen- 

răspunzînd 
a

Rezultatele
(Urmare din pag. I)

dernizare a preparației Lu
peni, cu zețaj cu piston și 
mediu dens pe barită.

196.3. Se pune în funcți
une Preparația de la Co_ 
roești, cu zețaj cu acționa
re pneumatică, mediu dens 
pe barită și flotație cu a_ 
gitație mecanică.

1965. Are Ioc, Ia Petrila, 
pornirea primei instalații 
de epurare a apelor rezi-< 
diiale cu filtru presă.

1975. Cea de-a doua mo- 
. ilernizare a preparației Lu

peni, cu zețaj cu comandă 
electronică, mediu dens 
pe magnetită și cu regla
rea automată a densității 
mediului și flotație cu a_ 
gitâție mecanică.

Sub semnul hărniciei 
preparatorilor

Și-, în fine 1983... Se mo
dernizează preparația Pe
trila, cu zețaj pneumatic, 
cu autodeșistor, mediu 
dens pe magnetită cu re
glare automată și flotație 
cu agitație pneumatică.

Tovarășul Nicolae Vâl
cea, inginer șef producție 
la I.P.C.V.J., afirma: „Poa
te ar fi nedrept dacă nu 
am ilustra aceste aspecte 
și prin cîteva cifre care 
reflectă evoluția nivelului 
total al producției prepa
rate. Dacă în 1950 aceasta

(Urmare din pag. I)

ceIe depilat, abataje 
pot fi considerate cu de- 

. plin temei fiecare în 
parte, adevărate uzine 
subpămîntene.

Pentru curiozitatea ci
titorului se poate arăta 
că în fiecare din aceste 
abataje acționează o pu
tere instalată de 825 kW 
energie electrică și o pu
tere hidraulică 
mii tone forță. In 
din cele 10—12 
subterane, aflate 
nent în funcțiune, se ex
trag zilnic între 300 și 
600 tone de cărbune, to_ 
talizînd 60—70 la sută 
din producția minei. Pe 
un front lung de circa 
100 metri, fiecare din a_ 
ceste uzine mobile înain
tează în masivul de căr
bune cu o viteză medie 
de 1—1,5 ml zilnic, de- 
rocînd mii și mii de tone 
de cărbune.

Prin forța sutelor de 
motoare electrice, com
pletată cu uriașa putere 
hidraulică' și pneumati
că din abataje, moderne
le utilaje, mașini și ins
talații ingenioase, condu
se cu competență, se am
plifică forța minerilor.

imprimîndu_i_se valențe 
tot mai superioare în 
confruntarea cu natura.

Mașinile, utilajele, for
ța motrice ~și hidraulică 
înlocuiesc în cea mai ma
re parte eforturile fizice 
ale omului. Puternicele 
cupole metalice ale corn.

se ridiea la 1,8 milioane 
tone, în 1970 la 6,2 rnili- trale.
oane tone, în prezent de- 
depășește 8 milioane to
ne".

Creșterea producției de 
cărbune ne_a determinat 
— afirma directorul în
treprinderii — spre lărgirea 
activității de modernizare, 
trecînd la o schimbare 
radicală a instalațiilor de 
preparare existente în uni
tățile noastre din Lupeni, 
Petrila și Vulcan. O altă 
orientare. este creșterea

specifice. A fost trimisă 
pentru totdeauna la mu
zeu și clasica lampă de 
benzină utilizată cu du
blul scop — iluminarea 
locului de muncă și con
trolul concentrației de 
metan — odată cu intro
ducerea iluminatului fluo_

e a

de 30 
fiecare 
„uzine" 
perma-

plexelor de susținere dau 
muncii minerilor sigu
ranță deplină, certitudi
ne, iar combinele de tă
iere și transportoarele 
blindate înlocuiesc efor
turile fizice pe care le 
depuneau minerii la de_ 
pilarea cărbunelui din 
front sau la încărcarea în zării principalelor

au
cio_
re-

vagonete. Modernele 
talat ii mecanizate - 
scos din uz vechile 
cane de mină care 
prezintă și astăzi simoo- 
Iul mineritului, istovi
toarele lopeți, primitive
le sape, tîrnăco.ape și 
alte pjese. rudimentare 

. care au fost utilizate de 
mineri decenii de-a jin
dul ca unelte de muncă

complexității ... operațiilor 
de preparare de la simpla 
alegere manuală la o pre
lucrare mai completă a 
cărbunelui, pentru side
rurgie și energetic, pen
tru uzul casnic industrial 
și apoi pentru termocen-

La marele bilanț al ță
rii, dedicat celor două 
evenimente sărbătorești din 
acest an, preparatorii din 
Valea Jiului se prezintă cu 
o mîndrie justificată, ho_ 
tăriți să realizeze' saltul 
calitativ dorit și impus de 
condițiile deosebite de 
muncă create în cei 40 de 
ani de libertate si afir
mare a poporului nostru 
pe calea construirii socia
lismului.

terlocutorul ■— mina era 
încă slab dezvoltată din 
punct de vedere tehnic. 
Lucrările miniere erau 
susținute în lemn, trans
portul cărbunelui în pre- 
abataj se făcea cu rîznu- 
ța și cu roaba ; presiu
nea și temperatura erau

e

foarte ridicate, aerul — 
. . _ . . sufocant. Mecanizarea a

controlului metanului cu pătruns în minit mai tîr- 
aparate perfecționate cum 
sînt metanometrele, in- 
terferometrele și alte a- 
paraturi moderne.

Despre însemnătatea 
și semnificația mecani-

. . ‘ ' ope
rații de mutică de la mi
na Lupeni ne vorbește 
unul din veteranii minei, 
Eroul Muncii Socialiste, 
Petre Constantin, în pre
zent pensionar, care poa
te fi întîlnit zilnic prin
tre minerii din localitate: 
„Cînd am început să 
muncesc la Lupeni, in a- 
nul 1956 — relatează in-

rescent în abatajele fron
tale și pe galerii și a

ziu, la început foarte în
cet. Am experimentat 
stîlpii de fier cu pană, 
„urșii", cum le spuneam 
noi minerii, apoi prin 
1968 au apărut stîlpii hi
draulici cu pompă indi
viduală și odată cu aceș
tia transportoarele româ
nești TR-3, poditura din 
plasă metalică la vatră 
si ulterior la tavan. A- 
bia în anul 1976, am ex
perimentat primul com
plex de susținere meca
nizată, a cărui răspunde
re mi s-a încredințat în 
calitate de maistru mi
nier. Rezultatele obținu-

de 
ri

apropiere a Jiului de Est, 
Colectivul > de mineri, 

la 
se 

vi- 
au 

făcut și în anul trecut, și 
în primele șapte luni din 
acest an. Sectorul XI in
vestiții' (de Ia începutul a- 
nului nici o brigadă nu a

maiștri și ingineri de 
sectorul XI investiții 
gîndesc de pe acum la 
itorul minei, așa cum

tite viitoarele capacități
■ de producție. 

Brigăzile conduse
Ioan Fop, Dumitru 
zea și Constantin Borș, e_
xecută complexul de lu
crări de Ia orizontul plus 
100, constituit diiî galeria 
direcțională, galerii trans- , —.....-
versale și silozuri eolectoa. rămas Sub plan) a realizat 

și depășit — prin buna or
ganizare a muncii, 
pectarea disciplinei 
nologice, aprovizionarea rit
mică cu materiale și folo
sirea la întreaga capaci
tate a în tregului potențial 
tehnic și uman de care 
dispune — în primele șap
te luni planul la toți in
dicatorii. Spre exemplu, 
productivitatea muncii a 
fost realizată în proporție 
de 105 Ia sută, planul va
loric a fost depășit cu pes
te 10 milioane lei, iar la 
costurile de producție s-a

• făcut o economie de peste 
750 000 lei.
’ Rezultatele viitorului de
pind, întotdeauna, de re
zultatele prezentului. Iar, 
mina Petrila, sectorul de 
investiții dispun de aceste 
realizări, de rezerve care, 
valorificate, vor asigura 
noi capacități pentru pro
ducția de cărbune.

re. Pentru rezolvarea de
finitivă a aerajului gene
ral a acestei zone, în cu_ 
rînd vor fi atacate lucră
rile de adîncire, de la su
prafață, a puțului 3 Est (gu
lerul puțului este terminat). 
După săparea în adîncime, 
a primilor 20 m se va e- 
xecuta un program am
plu de hidroizolare avînd 
în vedere că acest. puț 
este amplasat în imediata

res
ted-

te au fost semnificative: 
de la productivitatea de 
3 tone pe post, pe care o 
realizam în anul 1962, 
cînd am preluat condu
cerea unei brigăzi 
frontaliști, am ajuns 
9—10 tone pe post 
primul an al experimen. 
tării complexului".

Experiența minei Lu
peni în mecanizarea 
perațiilor de lucru

de 
la 
în

’ o- 
, . . . . din
subteran a demonstrat că 
dezvoltarea în ritmuri î- 
nalte a extracției de căr- 

creșterea accen- 
a productivității 
și ridicarea

bune, 
tuată 
muncii 
cienței economice 
posibile numai prin me
canizarea complexă a lu
crărilor din subteran, ca
re să înlocuiască într-o 
măsură tot mai mare e- 
fortul fizic , al minerului. • 
Meritul Lupeniului cons
tă în faptul că în aceas
tă privință el a îndepli
nit un rol de pionierat, 
aici s-au obținut cu ast
fel de utilaje primele 
succese de răsunet, de- 
monștrînd cu putere, prin 
fapte concrete, justețea 
ideii mecanizării muncii 
din subteran.

efi_ 
sînt REPARAȚII

. Reparații ample se 
defășoară la clubul sin
dicatelor din Lupeni. De 
la tovarășul loan Pu
păză, directorul așeză- 
mîntului de cultură, am 
aflat că lucrările sînt în 
curs de finalizare, ur_ 
mînd ca pînă la 23 Au
gust în spațiul din fața 
instituției să se amena
jeze un frumos (și util, 
zicem noi) parc de o_ 
dihnă. Așteptăm cu în
credere ! (A.T.).(Va urma)

opmom
5000 !:• fine negre. Peste 
o să,   înă va începe 
strîngerea zmeurei și a a- 
finelor de altitudine. (I.D.)

IN TABARA. încă din 
prima zi a acestei săptă- 
mîni, un grup de 60 pio
nieri și elevi din școlile 
Văii Jiului au plecat
tabăra organizată în co
mună Horia (județul Al
ba). (T.S.)

cărbunelui din Lupeni or
ganizează astăzi, de la ora 
18, o seară cultural-educa- 
tivă, care se va desfășura 
în incinta ștrandului „Pre
paratorul1'. In program:.

ori pe luna la Casa 
cultură din Petroșani, este 
un mijloc de perfecționa
re artistică ă formațiilor 
care activează în între
prinderile din oraș. Astăzi, 
de la ora 17,30, se va dez_ muzică și dans cu forma- 
bate tema „Textul și spec- ția Armonic-grup, jocuri 

concurs detacolul brigăzii artistice". 
Participă instructori ai a- 

în cestor formații cu impor
tantă valoare educativă. 
(T.S.)

distractive, 
înot. (I.D.)

de PĂDURE, 
colectarea truc.

STUDIOUL artistului a- 
mator, organizat de două

SEARĂ CULTURALA. 
Comitetul sindicatului de 
la Uzina de preparare a

FRUCTE
A început 
telor de pădure în zona de 
activitate a Ocolului silvic 
din Lupeni. Pînă acum 
s-au expediat aproape

UNIT ATI COMERCIA
LE FRUNTAȘE. La adu
narea reprezentanților oa
menilor muncii de la 
I.C.S.A—A.P. Petroșani 
s-au stabilit unitățile co
merciale fruntașe în în
trecerea socialistă din pri
ma jumătate a acestui an. 
In sectorul alimentar pe 
primul loc se află colecti
vul magazinului 26 Petri
la, urmat de magazinul 2

DE LA CASA PENSIO
NARILOR din Petroșani a_ 
flăm că de ieri a început 
acțiunea de acordare a vi
zelor anuale ale pensiona
rilor mineri pentru cartele
le de cărbuni. Cei ce locu
iesc în apartamente ter_ 
moficate vor primi contra
valoarea în bani pentru co 
tele alocate. (G.C.)

ne și necesare lucrări de 1 
asfaltare pe DN 66 în Zo
na aflată între triajul 
C.F.R. și halta Peștera 
Bolii. Acum, cînd timpul 
permite, și atenția edili
lor" din Vulcan ar trebui să 
se orienteze spre strada 
către S.S.H. (T.S.)

Rubrică realizată de
Tiberiu SPATARU

ASFALTARE In ultime 
le zile s-au executat bu
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Ca fluxul extracției să se 
desfășoare neîntrerupt între- 

abțin

• ••

sorul, stă și producția. Ia
tă de ce, 
continuă
constituie 
deosebită, fiind 
tă zi de zi,
re. Si totuși.-

ra la ora primului 
cind s-a dat aler- 

■’■k ta. O defecțiune 
la rolele de ghidare și su
port ale transportorului a 
oprit instalația. Conco
mitent s-a defectat și ex
cavatorul care încarcă în

funcționarea 
a instalației 
o preocupare 

urmări- 
cu răspttnde-

vîrtos
lui

a

e o 
fi- 
dai 
In
ele

IN POST, CU DĂRUIRE 
Șl PRICEPERE

Vale 
muncă 

dumnea-Doar în dteva luni, 
conținutul de ce
nușă al cărbune

lui expediat din cariera 
Cîmpu lui Neag s-a redus 
cu aproape 10 puncte. 
Este un efect nemijlocit 
al strădaniilor colectivu
lui carierei de a asigura 
exploatării cărbunelui se
lectivitatea necesară, de 
a trece întreaga produc
ție prin irisțalația de con- 
casare-separare și a ex
pedia astfel spre prepa
rație un „brut* de cali
tate cît mai bună, adică, 
cu steril cit mai puțin.

— La noi calitatea 
problemă veche... E 
resc- .' nu ajunge să 
masă minieră multă, 
dustria are nevoie
cărbune hu depiatră. De 
aceea, nu expediem nici ; 
o tonă de cărbune fără 
să treacă prin trommel- 
concasor. Precizarea a- 
parține directorului ca
rierei, ing. Nicolae Radu 
și denotă o orientare fer
mă, judicioasă, și anume 
ca redresarea activității 
extractive fa carieră să 
nu se facă prin abando
narea cerințelor calitati
ve, ci, dimpotrivă, să se 

;■ expedieze din. carieră cît 
mai mult cărbune, și cît 
mai puțin steril.

Un comandament firesc 
ce presupune însă o con
diție: ca trommel-conca- 
sorul, această instalație 
complexă, să funcționeze 
fără întreruperi. Ciim se 
oprește trommel-conca-

camioane cărbunele 
la gura silozului. A 
trommelul, au stat ; 
punctele de lucru, au 
și autobasculantele 
mare capacitate 
transportă cărbunele spre 
punctul de încărcare in 
vagoane. Or, acum, în 
miez de vară, fiecare ceas 
pierdut pentru produc
ție înseamnă foarte mult. 
Iată de: ce s-a apelat ■fa;, 
două dintre cele țnai ex
perimentate echipe de in
tervenție, la lăcătușii și 
sudorii din formația mais
trului mecanic Tibertu 
Grunwald și din echipa 
maistrului specialist Aurel 
Coșereanu:

Concomitent, membrii 
celor două echipe în 
frunte cu maiștrii, cu ini
mosul lăcătuș Gheorghe 
Grădinaru, sub indruma-

de 
stat 

și 
stat 

de 
care

rea nemijlocită a ingineru
lui șef electromecanic Ze
no Bar, s-au pus 
pe treaba. Echipa 
Grunwald s-a apucat de 
demontarea rolelor,
pregătit piesele pentru în
locuirea celor defecte, a- 
poi a trecut la montarea 
propriu-zlsă, iar echipa 
lui Aurel Coșereanu a 
început cu îndîrjlre re
pararea excavatorului.

Orele au trecut re
pede. S-a făcut pe 
nesimțite ora 5 

după-amiază, cînd li s-a 
terminat programul de 
lucru; au trecut aproape 
pe neobservate încă 6 
ore de muncă încordată, 
neîntreruptă. S-a făcut 
ora 23 cînd au răsuflat 
ușurați. Atît transporto
rul, cit și excavatorul au 
fost reparate, iar instala
ția trammel-concasorului 
a funcționat din nou, în
ghițind șuvoiul de masă 
minieră de pe banda trans
portoare din silozul co
lector, ca apoi, după con- 
casareseparare să rever
se cărbunele în autobas
culante spre a da drumul 
spre preparație. Și aceas
ta pentru că intervenția 
celor două echipe a fSst 
realizată cu succes, pen
tru că specialiștii . celor 
două formații și de astă 
dată și-au făcut datoria, 
Cu pricepere și dăruire.

loan DUBEK

f

Urcă in mine, 
sectoare a rîsului, o 
bare pe care nu mă 
să n_o pun.

— Mai există în 
vreun colectiv de 
mai mic ca al 
voastră ?

— Nu cred, răspunde pe 
cel mai firesc ton din lu
me maistrul Valentin Chi- 
rilă, șeful formației de la 
atelierul mecanic al secto
rului forestier Iscroni. Da
că subalternii i_ar împărți 
piesele, lăcătușii mecanici 
Aron Vasiu și Teofil Ba
ciu n-ar mai ajunge... ca
porali toată viața. Acesta 
este de fapt colectivul 
muncă. Alături de ei 
află și Gheorghe Blag, 
care repară ifroanele,
el aparține de fapt plat
formei Iscroni. Atelierul a 
împlinit în februarie doi 
ani de la înființare, rațiu
nea existenței sale — aici 
se repară . tafurile, ifroa
nele, cele patru tipuri de 
funiculare, despicătoarele 
hidraulice, cojitoarele me
canice. Afirmația se cere 
amendată, la început curtea 
era plină de utilaje, dar 
cum reparațiile sfat de ca
litate excelentă, rar se în
registrează defecțiuni. Și flexibile, cilindrii hidraulici

atunci, mai cu o ocazie, 
mai pe Jos, lăcătușii iau 
drumul muntelui; se ■ eco
nomisesc astfel timpul și 
combustibilul prețios.

— O reparație generală 
a unui tractor la, o altă 
întreprindere costă mult, 
noi, incluzînd și prețul pie
selor de schimb, o scoatem 
la prețul jumătate, mărtu-

însemnări de 
reporter

de orice tip, pompele de 
apă, continuă înșiruirea 
Teofil Bacău;

In timpul liber eei patru 
și-au autodotat, cu spriji
nul conducerii U.F.E.T., a- 
telierul cu strung, mașină 
de . găurit, compresor etc. 
Și-au amenajat vestiare, 

» bancuri de lucru, 
făcut porți. și curte.

de
se 

cel 
dar

risește cu mîndrie în glas 
Valentin Chirilă, secreta
rul organizației de partid 
de la sectorul forestier 
Iscroni.

Eficiența muncii celor 
patru oameni tineri (au în
tre 30 și 39 de ani) se mă
soară în sutele de tone de 
lemn aduse suplimentar de 
forestierii din Galbena, din 
Jipț, Șasa ori Polatiște, a- 

?eolp unde, adesea ei popo
sesc și sfat primiți cu drag 
de stăpînii utilajelor. Sînt 
doar „doctorii" lor.

— Recuperăm și refolo- 
sim cutii de viteză, trolii, 
grupuri diferențiale și co
nice, ni se destăinuie A- 
ron Vasiu.

— Mai adăugați tuburile

și-au 
se 

gospodăresc ca acasă, fi
indcă nu o dată, cî de cite 
ori e nevoie, lucrează aici 
zi lumină, fără ca cineva 
să-i oblige. Un condei a- 
vid de metafore ar cfata 
astfel o mioriță fa varian
tă nouă, industrială, cu 
trei tafiști și un ifronist, 
care își împlinesc destinul 
prin munca de â cu zi, 
aspră, dar copleșitoare fa 
satisfacții. In acest sens, 
Valentin Chirilâ se expli
că, dar refuză vorbele 
mari :

— Toți patru sîntem 
comuniști, ca să fim res
pectați trebuie să ne fa
cem datoria. Și nu oricum, 
ci cu dăruire.

ion WMJTE

Stația C.F.R. Lupeni constituie, datorită traficului in
tens «le trenuri de marfă ți călători unul din principalele 
centre feroviare ale municipiului iiastru. In imagine, im
piegatul de mișcare Vasile Pop se consultă cu loan 
loca, țelul stației (dreapta) privind manevra pe liniile 
stației.

T. ALEXANDRU

EMOȚII Șl FIORI
jjjfedici, asistente, su_
HH rori, infirmiere, fa- 

tr-un cuvînt toate 
cadrele medieo-sanitare 
de la secția Maternitate 
a Spitalului municipal Pe
troșani au trăit ieri un 
moment emoționant.

Flori. Multe flori sint 
aduse zilnic în această 
secție pentru tinerele - 
mame și pentru micuțe
le vlăstare care văd pen

ii tru prima dată lumina 
zilei. Insă ieri au fost 
mai multe flori și parcă 
mai frumoase ca orieînd. 
Și aceasta nu pentru că 
o mamă tînără ar fi dat 
naștere la doi sau trei 
gemeni, ci pentru Elena 
Mureșan, una dintre 
teranele . 
împlinit frumoasa vîrstă 
de 55 de 
bine de 
muncă, 
șirea la pensie. Trei de
cenii de activitate în a_ 
ceeași secție, trei decenii 
fa care a fost alături de 
mii și mii de mame ti
nere care au adus pe lu
me mii de copii, copii pe 
care moașa Elena Mure
șan i-a îndrăgit și le-a 
dat prima mîngîiere. Mul
te chiar și dintre tinere
le mame care în ultimii 
ani au fost asistate la 
naștere de veterana sec
ției, cu ani fa urmă au 
văzuț lumina zilei în a_ 
celeași brațe și au pri-

i 
*

I I I 
t

*

*
*

*

î I I

î I I I I i I V

ve-
secției care a

ani și, după mai 
30 de ani de 

a sărbătorit ie-

mit mîngiierile ei de ma_ , 
mă. Elena Mu_ T 
reșan, așa cum spuneau ț 
colegii dc secție, pe noii « 
născuți îi îngrijea și îi ’ 
hrănea așa cum a făcut-o ț 
și cu propriii ei copii. De ( 
cîte ori în acești peste 30 1 
de ani de muncă nu a T 
plecat de lingă propriii ei i 
copii, lăsfadu-i, binein- J 
țeles în grijă soțului, pen- ‘ 
tru a aduce bucuria și 
în alte case, în alte fa- i 
mîlii tinere, veghind la ' 
nașterea atîtor generații, ț

/■J emoție similară a ' 
l i trăit ieri și colecti- z 
** vul Farmaciei nr. 15 > 

din Petroșani cu ocazia î 
ieșirii la pensie a colegei « 
lor Wilhelmina Lehner. J 
Peste 30 de ani de mun- ț 
că fa același colectiv, me_ l 
reu printre medicamen- 1 
te, cu gîndul de a face / 
totul ca tineri și vîrstniel 
să poată să-și recapete I 
sănătatea și încrederea 
în propriile forțe.

De acum, cele două ca
dre medicale vor bene
ficia de anii binemeritați 
de odihnă care li se cu
vine după- rodnica și în
delungata activitate de
pusă. Alături de cele do
uă colective de muncă, 
le adresăm și noi mulți I 
ani și multă sănătate, 
alături de familiile lor.

lr

Gh. BOȚEA
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Viața cotidiană ne oferă 
a ti tea imagini ale existenței 
noastre, ne dezvăluie ne
numărate ipostaze ale tre
cerii noastre prin Iiime.

Un gest de curată și sin
ceră curtoazie față de e 
persoană de sex feminin, a 
mînă întinsă unui om în 
vîrstă la urcarea sau cobo- 
rîrea dintr-un mijloc de 
transport, un gest de apă
rare plină de candoare a 
unui copil — iată tot atîtea 
secvențe care reflectă, fie
care în parte, în felul ei, 
caracterul celui fa cauză, 
un caracter nobil, curat și 
înălțător, un caracter de 

; adevărat OM. ...

Respect față de semeni
Un veritabil mijloc 

testare este transportul 
comun. Nu odată se întîm_

de 
în

plă ca un pasager, de obi-

cei în vîi-stă, să ajungă lin
gă ușa autobuzului la cî_ 
teva secunde (dacă nu chiar 
fracțiuni de secundă!) după 
închiderea acesteia. De cele 
mai multe ori șoferul sau 
taxatoarea demonstrează 
un înalt respect, dovedind

prin gestul care urmează 
(adică redeschiderea ușilor 
— ceea ee constituie pier- 

’ derea a doar eîteva secun
de) că cel (sau cea) în cau
ză este (și prin acest gest) 
un adevărat OM, sensibil 
la efortul semenului său.

Din nefericire, sfat și e- 
xemple contrare. Citind a_ 
ceste rînduri, unii eondu_ 
cători auto, care se mai a- 
muză pe seama 
semenilor lor vor 
ceea ce ar 
lor. Adică 
așteptăm.

efortului 
dovedi 

fi în avantajul 
îiOMENIE.*,

AL. TATAR

Oameni de 
omenie

Sfat situații fa care, «lin 
neatenție, grabă sau alte 
motive cărora le aflăm mat 
tîrziu explicația, uităm sau 
pierdem diferite obiecte. 
Iar cfad ni se restituie ce 
am pierdut este greu de 
definit sentimentul de re
cunoștință pe care-1 trăim. 
La miliția municipiului s-a 
prezentat ceva mai demult, 
în 7 iulie, cetățeanul Ve_ 
lica Gheorghe (din comu
na Izbiceni, județul Olt} 
care a găsit, pe masa din 
piața orașului Petroșani, 
unde vindea produse a_ 
groalimentare, un portmc- 
neu cu o st) mă de bani. 
Nu este un caz izolat pen
tru că în societatea noas
tră socialistă oamenii au 
un profil moral nou, ca
racterizat prin cinste și 
corectitudine. Adevărați oa
meni de omenie, oameni 
ai zilelor noastre. In 30 iu
lie. Pentec Elisabcta, do
miciliată în Aninoasa, stra
da 1 Mai nr. 1, a găsit, tot 
în piața din Petroșani, un 
portmoneu în care se afla 
tot o anumită sumă de 
bani. Imediat l-a predat 
miliției municipale pentru 
a fi restituit păgubașului. ; 
Așadar, Ia miliția din Pe
troșani sfat așteptați a— 
cum nu unul, ci doi pă
gubași pentru a-și lua ceea 
ce au pierdut. Reflectîndla J 
aceste două cazuri, care i 
pun în evidență spiritul 
de întrajutorare atît de , 
propriu societății noastre, 
deslușim însăși conștiința i 
nouă a tuturor oamenilor 
care știu să prețuiască 
munca, cinstea și omenia.

T. SPATARU 1 j
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Acțiuni în favoarea păcii și 
dezarmării

TOKIO 1 (Agerpres). — unor organizații de luptă 
La Tokio s-au deschis, pentru pace din- 37 de 
miercuri, lucrările Conte- țări ale lumii, «printre care 
rinței internaționale îm- șl România, precum șl 
potriva bombelor atomi
ce și cu hidrogen.

La conferință — care șe 
organizează tradițional la 
începutul lunii august în 
cadrul manifestărilor pen
tru comemorarea bombar
damentelor atomice de 
la Hiroșima și Nagasaki — 
participă reprezentanți ai

ai 
unui număr de 11 organi
zații internaționale.

★
ROMA 1 (Agerpres). — 

La Comiso, unde se insta
lează rachetele n ucleare 
cu rază medie de acțiune 
ale NATO, a fost înființa
tă o nouă tabără a păcii, 
astfel încît numărul Tor a 
ajuns la cinci..

La O. N. U. — examinarea 
problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez -de Cuellar, s-a în_ 
tîlriit la sediul Națiunilor 
Unite din New York, cu 
membrii Comitetului țări
lor, nealiniate pentru exa
minarea problemei pales
tiniene, constituit la Con
ferința la nivel înalt a a_ 
cestor țări de la Delhi, în 
martie 1983. Purtătorul de

cuvînt al O.N.U. a preci
zat că, în cadrul întîlnirii, 
au fost examinate în spe
cial problemele rezultate 
în urma recentului turneu 
întreprins de Javier, Pe
rez de Cuellar în Orientul 
Mijlociu, precum și pers
pectivele examinării situa
ției din această regiune la 
sesiunea din toamnă a A- 
dunării Generale.

I
I

FILME
; 20,35

PETROȘANI — 7 No- > 
iembrie; Păcală, Î-II; U’ 
ntrea: Trei scrisori secre
te; Parîngul: Să mori ră
nit de dragoste de viață. 20,55

PETRI LA: Secretul jur
nalului intim.

LONE A: Strada pe care 
locuiesc.

VULCAN — Luceafărul; 
Imposibila iubire, I—II.

LUPENI — Cultural j 
Lanțul amintirilor, I—II.

URICANI
Schroth.

Chirurgul

Pf
LIDERI AI MIȘCĂRI

LOR DE OPOZIȚIE DIN 
CHILE s_au reunit în ca
pitala țării pentru a exa
mina un plan de acțiuni 
comune la nivel național

vizînd revenirea la demo
crație — informează agen-

; țiile IPS și EFE. La con
sultări participă reprezen
tanți ai Blocului Socialist, 
Proiectului pentru Dez
voltare Națională, Mișcă
rii Democratice Populare, 
Alianței Democratice, ai _ „ „„__
unor formațiuni politice mat”pe’me'mbrii’ ’ 
și organizații studențești. lui de Securitate, în cursul
Cei prezenți au convenit unei reuniuni cu ușile în-

asupra convocării la 4 și 
5 septembrie a unei noi 
„zile de protest național" 
în favoarea instaurării în 
Chile a unui regim demo
cratic.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a infor- 

i Consiliu-

chise, asupra consultări
lor pe care le va avea, săp_ 
tămîna viitoare, la Viena, 
cu reprezentanții comuni
tăților greacă și turcă din 
Cipru în vederea, depășirii 
Impasului și reluării con
vorbirilor intercomunitare 
vizînd soluționarea pe ca
le pașnică a problemei ci
priote, relatează agenția 
Reuter.

15,00
15,05

16,30

TV
Telex.
Pentru 

întregului 
documentar. 
Studioul
Imagini 
nia.
A 23_a

America Latină: îndatorarea excesivă, spoliere 
a bogățiilor naționale

„inamic public nr. 1“. A- 
runcate în cea mai grea 
criză din perioada de du
pă 1929, țările din Ame
rica Latină au văzut spul-

Statisticile sînt incapa
bile să traducă în termeni 
reali fenomenul de spolie
re a lumii a treia în gene
ral și a Americii Latine 
în particular. Ele pot ex
prima rate de dezvoltare ■ 
foarte ridicate, produc
ții mari, fără ca națiunile 
să beneficieze de 
bogăție aparentă; 
dominante și-au 
nu numai limba, 
schema lor de 
Conturile economice _ „
unui mare număr de țări 
din lumea a treia nu mai 
fac distincție între pro- 

și 
în
tări 
dau

- șl impersonale. Dar reali
tatea este cu totul alta și 
pauperizarea marii majori
tăți a populației continen
tului. reflectă această re-

I

L

această 
culorile 

impus 
dar și 
gîndire. 

ale

Din presa străină
(„REVOLUTION AFRICAINE")

iar nu pentru plăcerea me
xicanilor, brazilienilor, ar
gentinienilor sau a altora. 
Intr-adevăr, falimentul 
Braziliei (cu datorii de 98 
miliarde de dolari), Me
xicului (107 miliarde), Ar
gentinei (27 miliarde), Ve- 
nezuelei (40 miliarde) ar 
fi antrenat crahul 
lor occidentale, în
cu cele americane, iar re
acția în lanț ar fi dus la 
prăbușirea financiară mon
dială șl la sfîrșitul actua
lului sistem monetar in
ternațional, deja grav a- 

; fectat de criza dolarului și 
de preponderența acestu
ia, prin deficitul bugetar

bănci- 
frunte

ducțiile extrateritoriale 
producțiile naționale, 
tr-adevăr, numeroase 
din America Latină 
o impresie de prosperitate, 
dacă . sînt luate drept eta
lon aceste statistici globale

alitate, pe care nu o pot 
ascunde nici discursurile 
demagogice ale unora, nici 
decorurile ' 
travagarite 
nii ’80 au 
amploarea 
americane.

De cîțiva ani. Fondul 
Monetar Internațional a
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19,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal (parțial 

color). , „ !
20,20 Actualitatea în e- 7 1 

/' ■ conomie.
Sub flamura Iul
August. 5.1
Cîntece patriotice și I 
revoluționare.
Ctitorii cu care ne 
mîndfim.
Platforma industri- i 
ală a ^municipiului ' 
Tîrgoviște. I
Film serial:
„Sentinffl", .') : ’
Episodul 5. ‘ ; !

22,00 Permanența și , vi- ; | 
goarea conștiinței | 
revoluționare în C- j 
dificarea ' socialis
mului. '
Telejurnal (parțial I 
color). j
A 23-a ediție a O- Li 
limpiadei de vară j 
(color).
Los Angeles — 1984.

21,15

22,20

sănătatea „ 
popor — az.au

tineretului, 
din Româ-

ediție a
Olimpiadei de vară 
(color)
Los Angeles — 1984. E

Mica publicitate
■I

! - FAMILIA Obleagă u_
i rează multă sănătate și
i .viață lungă vecinului lor 
ICiucă Ion cu ocazia ieșirii 
ia pensie. (2397)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marti- ®?rY*c\u P.e ouoiele Azarn- 
nescu Gheorghe, c.______ " ’
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (2398)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maria 
Ion, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (m.p.) ' (2j96)

ANUNȚ DE FAMILIE

•» ■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vlădu- 
țu Maria, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2395)

PIERDUT legitimație de

eliberată firei Luci, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nul. (2394)

GĂSIT cal un an jumă
tate, negrit, ; cu stea în 
frunte. Adresați strada 
Coasta, 104, petroșani.

berîndu-li_se iluziile. Toa - 
te au fost constrînse să 
ceară ajutor la F.M.I. și 
toate au fost supuse unor 
regimuri de rigoare . din
tre cele mai dure, și mai , 
nepopulare. Despotmolin- _
dîi_i pe marii debitori din și ratele înalte ale dobîn- 
America Latină, salvînd 

„ de la faliment „giganții" 
devenit în America Latină brazilian și mexican, F.M.I.
— pentru masele populare, 
bineînțeles, — un fel de

luxoase și 
ale altora. A_ 
dezvăluit lumii 

crizelor latino-

ex.

a acționat, bineînțeles, în 
interesul țărilor bogate,

zilor din S.U.A., precum și 
de criza provocată de în
datorarea la nivel interna
țional.

(Agerpres)

SOȚIA Aurelia, fiul Ladislau, fiica Nagy Maria și 
nepoții, anunță că se împlinește un an de la decesul 
celui care a fost soț, tată si bunic

' BACI LADISLAU
O lacrimă, o floare pe mormîntul lui. (2375) »

>port • Sport • Sport * Spoilt * Sport • Sport • Sporij
LOS ANGELES 1 (Ager

pres). — In competiția o- 
limpică- masculină de gim
nastică pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat selecți
onata S.U.A. (Bart Conner, 
Tim Daggett, Mitch Gay
lord, James Hartung, Scott 
Johnson, Peter Vidmar) — 
591,40 puncte, urmată de 
formațiile R.P. Chineze — 
590,80 puncte, Japoniei — 
586,70 puncte, R.F. Ger
mania — 582,10 puncte, El
veției —- 579,85 puncte și 
Franței —■ 578,25 puncte.

Cei doi gimnasti români, 
Valentin Pîntea și Emilian 
Nicula, care au participat 
în cadrul unei echipe mix
te, rezultatele lor contlnd 
pentru concursul general 
Ia individual compus, au 
obținut calificarea în con
tinuare. Emilian Nicula cu 
9,800 puncte, s-a calificat 
pentru concursul special 
pe aparate la inele, ală
turi de Gaylord (S.U.A.), 
Li Ning (R.P. Chineză), 
Gushiken (Japonia) etc.

In primul meci al tur
neului masculin de hand
bal, selecționata României 
a întîlnit reprezentativa ■ 
Algeriei, pe care a în-

trecut-o eu scorul âe 
25—16 (11—7). Principalii 
realizatori ai formației ro
mâne au fost Vasile Stin
gă (10 goluri), Vasile O- 
prea (5 goluri) și Marian 
Dumitru (4 goluri). In
tr-un alt joc din grupa 
preliminară A, echipa . Is_ 
landei a furnizat o surpri
ză reușind să țină în șah 
redutabila selecționată a 
Iugoslaviei, una dintre 

. favoritele turneului, cu 
care a terminat la egalita
te: . 22—22 (8—12). .

In turul II al competi
ției de lupte greco-roma- 
ne, la categoria supergrea, 
sportivul român Victor Do- 
lipschi a obținut o specta
culoasă victorie prin tuș 
(min. 4) în fața campionu
lui italian Antonio La- 
penna. La aceeași cate
gorie, suedezul Thomas 
Johansson l-a învins, tot 
prin tuș, pe egipteanul 

.Hasan el Hadad, iar iu
goslavul Refik Memisevici 
a cîștigat prin descalificare 
întîlnirea cu japonezul 
Masaya Ando.

Ă-
LOS ANGELES 1 (Ager

pres). — Prima medalie —

o medalie de argint — 
pentru delegația sportivă a 
României la cea de-a 23_a 
ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Los Angeles 
a fost cucerită de haltero
filul Gelu Radu, care s_a 
clasat pe locul secund în
mrmmfmmtumuuutmtMmmuffmmtutmMummtfuf»

ani medalii de bronz la 
campionatele mondiale și 
europene.

Primul loc a fost ocu
pat de sportivul chinez 
Chen Weiqiang, cu 282,5 
kg, iar medalia de bronz 
a revenit lui Tsai Wen-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiHiniitiiiiitiiiiiiiiiminn

cadrul categoriei 60 kg, cu 
un total de 280 kg.

Sportivul român a de
monstrat o condiție flzicjj 
foarte bună și multă pu
tere de concentrare, reu
șind să urce pe podiumul 
de premiere. Performan
ța sa constituie pînă în 
prezent cel mai bun rezul
tat al acestei discipline în 
țara noastră. -

Originar din Comănești, 
județul Bacău, în vîrstă de 
27 de ani,’ Gelu Radu se 
află într-un progres cons
tant, obținînd în ultimii

Yee (Taiwan) — 272,5 kg.
La piscina olimpică s_a 

încheiat prima jumătate a 
competiției de înot, în ziua 
a treia fiind programate 5 
finale, urmărite de peste 
16 000 de spectatori, 
proba de 100 m 
sportivele românce 
men Bunaciu și Anca Pă~ 
trășcoiu s-au clasat pe lo
curile 4 și, respectiv 5.

Clasamentul cursei arată 
astfel: 1. Teresa Andrews 
(S.U A.) — l’02’*55/100; 2.
Betsy Mitchell (S.U.A.) —
l’02”63/J00; 3. Jolanda

In 
spate, 
Car-

de Rover (Olanda) — -
1’02”91/100; 4. Carmen
Bunaciu (România) —
1’03”21/100; 5. Anca Pă- 
trăscoiu (România) —
l’03”29/100; 6. Svenja
Schlicht (R.F. Germania) 
— l’03”46/100; 7. Beverley 
Rose (Marea Britanie) — 
l’04”16/100; 8. Carmel Clark 
(Notia Zeelandă) — 1’1)4” 
47/100. )

Competiția de lupte gre- 
co-romane a continuat cu 
întreceri la șase categorii, 
dintre care trei *- 52 kg, 
74 kg și plus 100 kg ; — 
au. avut programate pri
mele ‘ tururi. In limitele 
categoriei 74 kg, luptătorul 
român Ștefan Rusu este 
neînvins după primele trei 
meciuri disputate, învin- 
gîndu-1 pe canadianul 
Jeff Steaubing, prin. su
perioritate netă, pe . cam
pionul Finlandei, Juoko 
Salomaki, la puncte, și pe 
Mohamed Hamad (Egipt), 
prin superioritate netă.

In ultima întîlnire a 
preliminariilor la catego
ria 90 kg, Ilie Matei (Româ
nia) a dispus prin desca
lificare de campionul vest- 
german Uwe Sachs, ter-

minîncl neînvins ", această 
fază a competiției.
” La rîndul său, Mihai 
Cișmasu (categ. 52) a ter
minat învingător în turul 
doi meciul cu Jon Ron- 
ningen (Norvegia), pe care 
l-a învins la puncte.

‘ ■' ★ ' ■ '
LOS ANGELES 1 (Ager

pres). — Comentatorul 
sportiv al agenției „China 
Nouă" menționează buna 
evoluție a halterofilului 
român Gelu Radu, care a 
reușit să se claseze pe 
locul doi într-o întrecere 
strînsă cu învingătorul, Chea 
Weiwuiang (R.P. Chineză), 
cei doi protagoniști fiind 
egali la- stilul „smuls" — 
150 kg pentru ca la stilul 
„aruncat" Chen să ridice 
157,500 kg, față de 155 kg 
realizate de sportivul ro
mân. Gelu Radu l-a în
trecut însă cu 7,500 kg pe . ■ 
cel de-al treilea clasat, < 
Tsai Wen Lee.

Medalia de argint cuce
rită de Gelu Radu este 
prima medalie obținută 
la haltere și a 125-a me
dalie a sportivilor români 
în istoria participării la 
Jocurile Olimpice,
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