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Uricani - un eraș tînăr, I 
care-și făurește chipul nou 
sub însemnele roditoare 
ale muncii ți împlinirii so
cialiste, în cei de-at 40'-lea 
an al libertății noastre.
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Cu sarcinile de plan 
depășite La I.M. Vulcan, în centrul muncii politice

In prima zi din luna 
august, minerii de la Pa- 
roșeni și Uricani, cum au 
făcut-o lună de lună de 
la începutul anului, au 
răspuns cu hotărire che
mării partidului de a da 
tării cit mai mult -cărbu
ne. împreună, cele două 
întreprinderi miniere au 
extras suplimentar sar
cinilor de plan peste 420 
tone de cărbune energetic 
și pentru cocs.

■ I.M. PAROȘENI cu 
cele 372 tone de cărbune 
extrase în plus, față de 
plan, ridică ștacheta rea
lizărilor suplimentare de 
la începutul anului la 
peste 38 000 tone de căr
bune. La acest frumos 
succes și-au adus contri
buția colectivele sectoa
relor I — plus 26 391 to
ne, III — plus 5 902 tone, 
și IV — plus 13 095 tone. 
Aceste trei colective în 
ziua de debut a lunii au
gust au scos la lumina 
zilei aproape 400 tone de 
cărbune suplimentar sar
cinilor de plan. Cu cele 
mai bune rezultate în ca
drul întrecerii socialiste 
pe brigăzi se înscriu mi
nerii din abatajele fron
tale dotate cu complexe

mecanizate conduși de 
Constantin Ciobănoiu, 
Gavrilă Mesaroș și Fran_ 
cisc Fazakas.

■ I.M. URICANI, folo
sind la întreaga capacita
te întregul potențial teh
nic și uman de care dis
pune, se menține, în con
tinuare printre unitățile 
fruntașe din bazin, fiind 
o unitate care, lună 
lună de la începutul 
nului și-a realizat ți de
pășit sarcinile de plan. 
Cele mai mari cantități 
de cărbune s-au extras 
din abatajele dotate cu 
complexe de mare înăl
țime unde își desfășoără 
activitatea brigăzile con
duse de Petru Mandriș 
si Iile Amorărieți. (Gh.. 
SPtNU)

de
a-

Consecvent orientării de 
a acționa pentru valorifi
carea la maximum a po
tențialului întreprinderii, 
comitetul de partid al mi
nei Vulcan a făcut repeta
te analize asupra stadiului 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan și rezultatelor înre
gistrate pe sectoare și ge
nuri de activități. O dez
batere exigentă pe această 
temă a avut loc și 
încheierea bilanțului 
mestrial.

In centrul atenției orga, 
nului de partid s-au 
cauzele care în cursul tri
mestrului II au determinat

după
se

aflat

o scădere a nivelului rea- gura consolidarea expe- 
lizărilor, mai cu seamă la rienței bune, dobîndite de 

aceste colective, și crește
rea participării lor la rea
lizările de ansamblu. Se 
poate spune că această 
cerință este bine înțeleasă 
în cadrul sectoarelor I, V, 
VI și VII unde domnește 
un pronunțat spirit de an
gajare muncitorească pen
tru creșterea realizărilor 
zilnice. Dar, după cum ni 
s-a relatat, atenția priori
tară este îndreptată spre 
colectivele care se confrun
tă cu cele mai mari greu
tăți.

— Din analiza amănunți
tă, făcută de biroul comi
tetului de partid și condu
cerea minei, ne-a spus Ar
pad Crișan, secretarul co
mitetului de partid pe mi
nă, a reieșit că printr-un 
plus de mobilizare neajun
surile întîmpinate de sec
toarele II, III și IV pot fi 
înlăturate, astfel, ca în tri
mestrul III aceste colecti
ve să raporteze îndeplini
rea planului. La nivelul 
conducerii au fost stabilite 
măsuri, au fost trasate sar-

lon MUSTATÂ

sectoarele II, III și IV. 
Consemnăm că,'pe ansam
blu, semestrul I a fost în
cheiat cu o producție su
plimentară de 5700 tone 
de cărbune, dar neajunsu
rile înregistrate în sectoa
rele amintite au continuat 
și în luna iulie să dimi
nueze din plusul întreprin
derii. Preocupările comi
tetului de partid, ale con
ducerii tehnico-operative 
a minei sînt îndreptate în 
mod firesc și spre sectoa
rele care realizează depă
șiri, din dorința de a asi-

teh_

III — plus 1717 tone ; abataje frontale

LA. Uricani

(Coatiauare în pag. a 3-a) (Continuare în pag a 2-a)

de pregătiri — Vasile Cojocaru; lucrări 
— Alexandru l.aszlo.

am construit**

Patru decenii ale devenirii noastre
CLASAMENTUL 

hărniciei minerești 
Ia nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 

și brigăzilor, la sfîrșitul lunii iulie

I. M. Paroșeni
Sectorul I — plus 2607 tone; abataje frontale 

Gavrilă Mesaroș — plus 2850 tone; abataje cameră 
(—); lucrări 
de investiții

LM. Livezeni
Sectorul 1 . . . ’ ~ 7

— Cristea Valache — plus 3697 tone; abataje came
ră (—); lt 
lucrări de

ri de pregătiri — Gheorghe Ciobanu 
vestiții — Mircea Secreieru.

III — plus 74 tone; abataje frontale — 
plus 152 tone; abataje came-

Sectorul
Dumitru Izvoreanu
ră — Grigore Lovin — plus 256 tone; lucrări 
pregătiri — Aurel Șoșoi; lucrări de investiții 
Gheorghe Nistor.

Brigada condusă 
minerul Grigore Aurel, din 
cadrul sectorului II, I.M. 
Petrifa, una din formați-

1 ile, care în primele șapte 
luni din acest an au ob
ținut rezultate remarca
bile. In imagine, schimbul 
condus de minerul Aurel - 
Marian.

Foto: Șt. NEMECSEK

Ce am realizat? Ceea ce au realizat 
toți constructorii țării

Sînteți bucureș- 
tean și, totuși, ați ră
mas în Valea Jiului, 
șantierist convins. Cum 
explică maistrul princi
pal de montaj loan Bă
lan, rămânerea sa defi
nitivă în Vale ?
— Intr-adevăr. M_am 

născut în Floreasca, în 
fosta „Groapă". Că am 
rămas în Valea Jiului 
șantierist... e, poate, 6 
„moștenire" de la tata. 
El a fost tot șantierist, o 
viață întreagă ; ca fierar- 
betonist, a venit în ’52 pe 
șantierul -energo-cons- 
trucții al noii uzine elec
trice de la Paroșeni. Du
pă terminarea termocen
tralei, tata a plecat pe 
alte șantiere, la Borzești, 
Roman, Ovidiu II. Eu în
să am rămas. Devenisem

elev al școlii medii 
nice din Lupeni. Am fost 
repartizat ca electrician 
de mină la Vulcan.

- — Lucrați la IAC MM 
chiar din 1965. Ce ați 
realizat de atunci?

•(•■■•■■•■■■■■«■■■•■■•■ii.

OAMENI ȘX DESTINE 
în anii împlinirilor 

socialiste
iiiiiuiimiiiiiritimii

— Ce am realizat ? Păi 
ce puteam realiza I? Ce 
au realizat toți construc
torii în această Epocă de 
aura României: AM
CONSTRUIT. Am reali
zat aici în Vale, ceea ce 
a făurit poporul nostru 
în întreaga țară: noi uzi
ne, noi fabrici, noi orașe,

as zice. CITADELE A.LE 
SOCIALISMULUI.

— Ctim ați început 
viața dumneavoastră... 
de constructor-mo ntor 
minier ?
— Foarte simplu. Am 

fost selecționat de lu mi
nă pentru o școală spe
cială de construcții. M_am 
întors la lotul Paroșeni 
al fostului T.C.M.M. și 
am început să luerez ca 
atașamentist. Era un post 
călduț. Dar nu eră de mi
ne ; parcă purtam o hai
nă străină care mă strîn- 
gea. Adică eu, care lu
crasem efectiv în mină, să 
stau în birou și să „foto
grafiez" lucrările și să le 
prezint spre decontare.

loan DUBEK
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!

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri, la Petroșani, a avut 
loc simpozionul

„55 DE ANI DE LA 
EROICA LUPTA 

REVOLUȚIONARA A 
MUNCITORILOR MINERI 

DE LA LUPENI DIN 
AUGUST 1929"

In cadrul amplelor
manifestări, dedicate a- 
propiatei Zile a mineru
lui, ieri la Petroșani, la 
cinematograful „Parîn- 
gul" s-a desfășurat un 
simpozion dedicat aces
tui eveniment.

După un cuvînt in
troductiv, in care s-a 
vorbit despre însemnă
tatea evenimentului, s-au 
prezentat cîteva referate, 
dintre care amintim: 
„Lupeni — vatră de is
torie milenară", „Lu
peni ’29, in dezbaterile 
Adunării deputaților", 
„Panait Istrati despre 
Lupeni", „Amintiri des
pre greva de la Lupeni 
din august 1929", „Ecoul 
internațional al eroicei 
lupte revoluționare de 
la Lupeni din 1929" și 
„Valea Jiului pe coor
donatele ascendente ale 
socialismului". (Al. TĂ
TAR)
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JURNAL DE VACANȚA
Aflată în plină 

șurare, vacanța de 
a < ’
organizarea unor frumoa
se și utile activități cul
tural-educative și spor
tive, menite să dezvolte 
gustul elevilor pentru cu
noașterea frumuseților pa_ 
triei, pentru muzică, poe
zie și sport.

Plecări in tabere. Pes
te 40 de pionieri de la 
școlile generale nr. 6 Pe
trila și nr. 2 Lupeni au __  .
plecat la București într-o zilele acestea la expedi- ' 

ția pionierească „Genția- 
na“, organizată în munții 
Retezat. Colegii lor de la 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani au organizat ex
pediția „Bujorii Parîn- 
gului" în Delta Dunării.

Acțiuni sportive. Zece 
elevi, reprezentanți ai u_ 
nor licee din Valea Jiului, 
împărțiți pe discipline 
sportive, participă săptă
mîna aceasta la Festiva
lul sporturilor organizat 
la Galați.

desfă- rașutism din avion și pa
vară rașutism din turn, orga- 

elevilor prilejuiește nizate la Arad, București 
și Cluj-Napoca.

Muncă patriotică. Șco
lile generale nr. 4 și 5 
Petroșani organizează, im
portante acțiuni de mun
că patriotică la complexul 
sportiv „Jiul", unde par
ticipă zilnic, 40—50 .. de 
elevi.

Expediții pionierești. Un 
echipaj al Școlii generale 
nr. 5 Lupeni, participă

2

3

Concursul nostru 
de reportaje 
și fotografii

tabără de pregătire pen
tru manifestările prile
juite de cea de-a 40_a a_ 
niversare a revoluției 
de eliberare 'socială 
națională, antifascistă 
antiimperialistă.

Tot săptămîna aceasta, 
154 de elevi de la școlile 
generale din orașele Vul
can și Lupeni vor parti- 

școlară 
ju- 
ai 

Va
in 

tabere de planorism, pa.

cipa la tabăra 
organizată la Telega, 
dejul Prahova. Elevi 
școlilor generale din 
lea Jiului participă

și 
Și

S-au scurs mai multe 
săptămîni de la lansarea 
concursului nostru de re
portaje și fotografii. Ecou
rile concursului s-au con
cretizat în primele repor
taje sosite la redacție, din
tre care unele au fost deja 
publicate, iar altele sînt 
pregătite pentru a-și ocupa 
locul cuvenit în paginile 
ziarului.

Concursul oferă largi po
sibilități de afirmare în 
domeniul reportajului și fo
tografiei tuturor colabora
torilor și corespondenților 
ca și tinerelor talente. Aș
teptăm, așadar, reportaje 
și fotografii pentru a le 
găzdui în coloanele ziaru
lui în cadrul concursului 
nostru dotat cu premii. Pe 
lingă condițiile de partici
pare publicate, regula
mentul concursului poate 
fi consultat zilnic, la re
dacția ziarului, în cadrul 
secției „Scrisori-corespon
denți".
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(Urmare din pag. I)

Nu era de mine. N-aveam 
astîmpăr. îmi plăcea să 

♦lucrez efectiv, să văd că 
rămîne ceva palpabil în 
urma muncii mele. Așa 
că după 4 luni am ajuns 
maistru. Am lucrat la 
instalația electrică a noii 
mine Paroșeni. In ’70 am 
fost trimis Ia un curs 
special al școlii de maiș
tri din Petroșani. După 
un an am terminat și am 
fost dat la montarea fa
bricii de brichete de la 
noua preparație Corcești.

lucrări,
te obiective noi... Deci 
și satisfacțiile-s multe.
— Și anii-s mulți. A- 

proape douăzeci. Mulți 
și „denși" ! De aici și sa
tisfacția : am participat 
la dublarea capacităților 
de extreție a Văii Jiului. 
Satisfacția cea mare pen
tru mine e legată însă de 
tot ce s-a construit din 
’65 încoace în toată țara, 
de marile obiective ale 
socialismului, făurite la 
indicația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, cum 
sînt, de pildă. Metroul, 
Canalul Dunăre — 
rea Neagră. Sincer
spun, mă duc deseori la 
mama, la Constanța. Am 
văzut cum- s-a construit 
canalul. Tare mi-ar fi plă
cut să lucrez și eu la ca
nal. .Dar, am rămas aici...

— Doar aveți aici și 
familia...

— Da, aici m_am căsă
torit. Cu soția am fost 
colegi la liceul seral, în 
Vulcan. Lucrează tot la 
I.A.C.M.M. Băiatul este 
elev la Liceul industrial 
și are contract cu mina 
Paroșeni.

— Ce v-a plăcut mai 
mult în această— viață 
de șantierist ?

■■■aaaaaaaaasaoaoeaaaaaaB

„Ce am 
realizat ?

Am construit**
• • a a > 11111 a a a a a a a a a 1111 aa -

G. CHIRVASE

Ma- 
vă

{Urmare din pag. I)

Aspect de muncă din 
cadrul sectorului de con
fecționare a plasei de sîr- 
mă a atelierului de me
canică fină aparținind co
operativei „Straja" Lupeni.

Foto: Cristian STEFAN
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— Multe, adică totul. 
Mai ales, lupta cu greută
țile. Adevărul e că lu
crăm cu oameni diferiți. 
Unii vin, alții pleacă. In
tegrarea nou-veniților e 
mai grea. Mai sînt și alte 
greutăți : timpul, apro
vizionarea, întîrzierile... 
Și, la fiecare lucrare ești 
supus imperativului timp, 
exigențelor, luptei „con_ 
tracronometru" pentru 
respectarea graficelor de 
execuție. Așa e și aici — 
noua
Brazi

de 
trebuie să dea căr

bune cît mai repede, 
îmi mai place ceva 
șantier ; tot ce .faci 
nou. Faci tot un puț,
zicem, dar de alt tip I .

— Și reușiți ?

mină Will’d

Și 
pe 

e 
să

— Reușim 1 Dovada : 
față de o productivitate 
de 3500 lei/om, în ’65, lu
crăm în prezent cu o me
die de 15 000 lei/om. To
tul e să te bazezi pe oa
meni. Am fost zece ani 
secretar de partid, iar în 
prezent sînt membru 
b.o.b. și spun că tot 
crețul e să știi să lucrezi 
cu oamenii, să le fii e- 
xemplu, și învingi, oricît 
de greu ar fi. Așa a fost 
și în această iarnă cînd 
am început, în zăpada de 
un metru și jumătate, să
parea fundațiilor mașinii 
de extracție. Dar 
ne-am codit......

—J Aveți supărări, 
varășe Bălan ? Cine

■ ' supără ?
— Mă supără oamenii 

leneși care fac prezența 
formală pe șantier, oame
nii care știu să bată din 
gură „ca să iasă în față", 
să se grozăvească, dar nu 
simt „pulsul** , colectivu
lui și trăiesc din meritele 
celorlalți.

— Cu ce să încheiem 
discuția noastră '!
— Cu precizarea că în 

cinstea marii noastre săr
bători din august vom în
cepe rodajul la mașina 
puțului auxiliar, că în 
cinstea Congresului al 
XII 1-lea, brigada noastre 
de antrepriză va raporta 
realizarea planuliii anual, 
‘deci cu aproape două' 
luni mai devreme.

in I 
se- |
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Creșterea 
realizărilor zilnice

(Urmare din pag. 1) scăzut ehia? munca pcHtf- 
nivelul 
cadrul 

1 ucru, 
seeto-

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

I. M. Lonea
Sectorul IV — plus 2259 tone; abataje frontale 

— Gngore Mîndruț — plus 2200 tone, abataje came
ră — Gheorghe Rusu — plus 310 tone; lucrări de 
pregătiri — Traian Botar; lucrări de investiții (—).

I. M. Vulcan
Sectorul II — plus 861 tone; abataje frontale — 

Gheorghe Buhuțan — plus 1070 tone; abataje came
ră — Traian Borșa — plus 914 tone; lucrări’ de pre
gătiri (—lucrări de investiții — Constantin Miță.

I. M. Petrila
Sectorul II — plus 652 tone; abataje frontale — 

Ștefan Alba — plus 2200 tone; abataje cameră — 
Gheorghe Duca — plus 335 tone; lucrări de pregă
tiri — Francisc Kovacs; lucrări de investiții — Cons
tantin Borș.

L M. Lupeni
Sectorul 11 — plus 37 tone; abataje frontale----

Constantin Popa — plus 3500 tone; abataje cameră

— Vasile Chiroșca — plus 150 tone; lucrări de pre
gătiri — Dionisie Agorton; lucrări de iilvestiții — 
Dionisie Zoia. ....

, I. B Dîlja f : ..
Sectorul (—); abataje frontale f—): abataje ca

meră — Nicolae Cosma — plus 1470 tone; lucrări de 
pregătiri —* Dinu Năstasc; lucrări de investiții — 
Gheorghe Stoical

I. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje ca

meră (—); lucrări de pregătiri — Pompei Tomolea; 
lucrări de investiții — Miron Uță.

I. M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Constantin Ja

cob — plus 1832 tone; abataje cameră (—); lucrări 
de pregătiri — Francisc Kakozi; lucrări de investiții
— Alexandru Gabos.

Exploatarea de cariere
Cîmptt Iui Neag

că, educativă, la 
schimburilor și în 
unor formații de 
Chiar și activitatea 
rului V — cel mai produc
tiv sector al întreprinderii, 
care în semestrul I a reali
zat o producție suplimen
tară de peste 10 mii tone 
de cărbMhe — înregistrea
ză: scăderi de ritm în 
multe abataje, dm cauza 
nemotivatelor. Comitetul 
de partid pe mină, condu
cerea întreprinderii ău a_! 
tenționât cadrele din aces-

cini membrilor comitetu
lui de partid care răspund 
de abataje și instalații, în 
vederea creșterii producti
vității muncii și a coefi
cientului de utilizare a do
tării tehnice și fondului de. 
timp.

Organele, și organizațiile 
de partid, conducerile teh
nice ale celor trei sectoare 
au reținut însă, . pe lîngă 
cauze obiective cunoscute și 
cauzele subiective care au 
frînat bunul mers al ex- ....____
fracției. în . mod nefiresc, te sectoare asupra răspun. 

derii ce le revin, au .indi
cat ca' în adunările general 
le ale organizațiilor de 
bază, în grupele sindicale 

■ să fie dezbătute cu maxi
mă exigență abaterile care 
frînează bunul mers al 
producției, să se acționeze- 
permanent pentru înfăp
tuirea măsurilor adoptate 
lă propunerea comuniști
lor, a cadrelor de bază, în 
vederea creșterii realizări
lor zilnice.

Cu un plus de angajare, 
de dăruire muncitorească, 
producția trimestrului III 
poate fi realizată îh mod 
exemplar, așa cum a rezul
tat dm analiza întreprinsa, 
astfel ca, in aceste luni, 
mina Vulcan să facă dova
da adevăratului potențial 
de gindire și acțiune teh
nică.

asupra' nivelului ' realizări
lor zilnice și-au pus am
prenta numărul mare de 
defecțiuni electromecanice 
la instalațiile de transport 
și numărul, de asemenea, 
mare al absențelor nemo
tivate. Precizarea noastră 
— că acest fapt este nefi
resc — pornește de la re
zultatele din primele luni 
ale anului cînd activitatea 
de producție s-ă desfășurat 
cu o ritmicitate constantă, 
tocmai datorită activității 
desfășurate pentru preîn- 
tîmpinarea neajunsurilor 
create de calitatea necores
punzătoare <i reviziilor și 
reparațiilor și scăderea 
prezenței în abataj. Con
cluzia este una singură : 
au scăzut preocupările fac
torilor cu răspunderi di
recte în aceste domenii, a

derii pe le revin, au ;indi_'

EXPUNERE. Ieri, la 
I Livezeni, la intrarea 
I subteran, a schimbului 
I a avut, loc o expunere 

titulată „Probleme ale 
1 liticii interne și 
i - partidului și statului 

ru“, organizată de

I 
I
I

I.M. 
în 
11 

in_ 
po_

externe a 
i nos_ 

ru“, organizată de Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani. (Gh. B.) 
,A ♦———

TURISTICA. La sflrșitul 
lunii trecute un echipaj al

clubului de turism mon
tan ,,Alpo“ Petroșani, afi
liat al B.T.T., a participat 
la finala pe țară la dru
meție și orientare turistică, 
desfășurată în masivul Bu_ 
cegi și zona Pîrîul Rece. 
In cadrul finalei, la proba 
eultural-educativă, echipa
jul condus de Octavian 
Bunica; S-a situat pe locul 
Jntîi. Felicitări I (Gh. B)

FRUNTAȘI în; acțiunile 
de muncă patriotică. In 
cinstea Zilei minerului, 
tinerii de la I.M. Lonea au

întreprins rodnice acțiuni . ,CA,.. CEASUL. Era o AMNEZIE SAU NECU- 
de muncă patriotică, în ur_ vreme cînd punctualitatea NOAȘTERE. Tot mai mulți 
ma cărora au' fost rec.upe- ceferistă era proverbială, indivizi sînt depistați con- 
rate însemnate cantități de spunîndu4se că poți să-ți sumînd băuturi alcoolice 
materiale refolosibile. Ast- fixezi ceasul după... tren.. în; parcuri. în stații de au- 
fel, tinerii din sectorul I Apoi a venit o vreme cînd tobuze, adică acolo unde 

este interzis. Reamintim — 
și nu numai lor — că Ilo- 
tărîrea 10/1980 a Consiliu
lui popular municipal pre
vede pentru aceste abateri 
pedepse . severe.

daraîia 
(T.A.)

♦---------
EDILITARA, 

minei Bărbâteni

au colectat cablu și de- trenurile (cele de. pe secția 
șeuri de cupru, iar cei din Lupeni — Petroșani) pro
iectorul III au descOngestio- vocau numai dureri de cap 

și... pierderi de 
Dar, odată cu intrarea în 
vigoare >a noului mers (din nu-i 
luna mai) aceste curse cir
culă (cu cîțeva excepții — 
obiective 1) ca... ceasul !
Numai de-ar ținei.. (A.T.)

nat galeria transversa
lă de la abatajul nr. 91 și 
au recuperat 80 de armă
turi. . Printre eyidențiați i 
Costel Niculiță.
Bivolaru, Petre Boescu, 
Ioan Basavento, Miron Cos
ma s a. (Gh. B.)

Teodor

legături.
Și atunci, 
cît ocaua...

Gospodarii 
au amena-

jat.la intrarea în incinta 
principală o parcare pen- | 
tru autoturisme și .autove
hiculele care transportă mi- 
nerii spre casă. Tot aici *' 
a fost construit un cochet | 
refugiu pentru a-i feri de « 
intemperiile naturii. Ală_ | 
turi există lin chioșc ' unde 
se difuzează presa. (G.S.)

Rubrică realizată de
Gheorghe SPINU

iT'
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comunală și locativă CURIER JURIDIC

l.G.C.L. Petroșani a în
cheiat prima jumătate a 
anului 1984 cu un bilanț 
de ansamblu pozitiv, 
ducția globală a fost 
lizată în proporție de 
la sută, producția marfă 
— 11.3,9 la sută; s-au rea
lizat, de asemenea, benefi
ciile planificate. . Aceste 
cifre exprimă eforturile 
rodnice depuse de întregul 
colectiv al întreprinderii 
sub conducerea comitetu
lui de partid, a consiliului 
oamenilor muncii, măsura 
în care el a înțeles să se 
mobilizeze și să-și fructi
fice capacitatea de muncă. 
Apreciind realizările ob
ținute în primul semestru, 
adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii a con
turat cu claritate domeni
ile cărora trebuie să li se 
acorde în continuare o a- 
tentie sporită. Intre aces
tea sînt :

Pro_ 
rea_

114

din P.V.C. cu conducte din 
lontă și tuburi de dimen
siuni care asigură o mai 
bună evacuare a apelor 
reziduale, s-a înlăturat fe
nomenul de condens din 
123 de apartamente, au fost 
recondiționate dușumele cu 
parchet și mozaic, repara- , liniat necesitatea unor , con
te numeroase, instalații sa
nitare. Datorită însă utili
zării necorespunzătoare de 
către unii chiriași a apar
tamentelor. instalațiilor

xigența scăzută din partea 
a,genților de prestări ser
vicii de la exploatările Im
perii și Vulcan. La aceste 
probleme s-au referit in 
cuvîntul lor inginerii Ni_ 
colae Ardeleanu și Nicolae 
Chirculescu, care au sub-

troale permanente din par
tea exploatărilor de gospo
dărie comunală și locativă 
■și a întreprinderilor pose
soare de' locuințe- pentru

rZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ//ZA///Z//W/ZWZAW//ZZZ//ZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZWZZ«

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

întreținerea șiexploatarea eficientă a fondului de locuințe
In darea de seamă si 

dezbateri s-a arătat că in 
prima jumătate a anului 
au fost realizate diverse re
parații la locuințe, însu- 
mînd peste 6,5 milioane 
lei. Au fost reparate aco
perișuri, înlocuite coloane

ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZ/ ’ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi

sanitare, obiectelor de in
ventar, precum și nere- 
partizării de către între
prinderi, mai operativ . a 
spațiilor devenite libere, 
exploatările de gospodărie 
comunală și locativă, în
deosebi cele din Vulcan și 
Lupeni, se confruntă cu 
situații deosebite. Se înre- 

rgisțrează cazuri, destul de 
■ numeroase, de apartamen

te degradate, care, pentru 
a putea fi locuite necesită 
reparații ample, materiale 
și forțe de muncă. In mod 
responsabil, autocritic, atît 
în darea de seamă, cît și 
în dezbateri, s_a subliniat 
că multe din apartamentele 
degradate au drept cauză 
absența controalelor și e_

ur mări rea îndeaproape a 
stării locuințelor și luarea 

im- 
ce- 
fie 
de

dispeceratul exploatării 
de gospodărie comunală și 
locativă din Petroșani, ci 
și la. celelalte din Vuicvm, 
Lupeni și Petrila.Pregătirea instalațiilor de încălzire in vedereasezonului rece

a-
cu

Semne de
CINE MAI ÎNCEARCĂ ?

" Un raid al lucrătorilor în 
uniforme albastre în 15, u_ 
uitați de desfacere a pro
duselor de panificație și 
dtî.trolul a cinci mijloace 

de transport destinate 
cestui scop s-au soldat
constatarea că în 23 de ca
zuri s-au comis abateri de 
ia regulile de comerț, Cei 
vinovați de încălcarea pre
vederilor legilor nr. 3/1972, 
1971979 și 1I.C.M. 2503/
1969 nu mai jinduiesc 
acum ,1a, jimbla. obștii, 
ne mai încearcă ? »
', CE A urmat ? ..

Fosta administratoare 
grădiniței nr. 9 din a
peni/ Valcria’Ghermân ,s-a 
înfruptat, în perioada 
1983/1984, din taxele pen-
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ .■

întrebare
tru hrana copiilor, 
făcuse încă plinul,

Nu-și 
... . . ___ , cînd
delapidarea a atins .1.4 300 

fost surprinsă 
de control.

E la mintea

. de măsuri, inclusiv de 
putâre a pagubelor și 
rin ț a ca reparațiile să 
ireproșabile din punct 
vedere calitativ.

In folosirea rațională și 
prelungirea vieții locuin
țelor," un rol i raportau t re- 
vine, dispeceratelor. ;,(Volu
mul prestărilor solicitate 
de populație a crescut foar_' 
te mult.sublinia sin î. 
N. Gornic, șeful dispecera
tului l.G.C.L. din cartierul 
Aeroport-Petroșani, Pentru 
a .le face față, lucrăm . cu 
două echipe de intervenții 
și o formație "de curățire a 
subsolurilor, Recent am 
fost.dotați' cu un electrocar 
pentru transportul mate
rialelor. In aceste condiții 
se pare că ne aflăm pe ca
lea unei activități de între
ținere a locuințelor mai 
bună decît pînă acuni”.. A_ 
sa să fie, si. nu numai la

In semestrul I al anului, 
la sistemele de încălzire a 
locuințelor și instituțiilor, 
s-au realizat reparații, do
tări și adaptări valorînd : 
peste 3 milioane de lei. 
Toate cele patru exploatări 
au programe cuprinzătoare, 
cu măsuri de pregătire a 
punctelor și centralelor 
termice, în vederea unei 
funcționări normale/ pe pe
rioada iernii. Experiența de 
pînă acum cere insistent, 
așa cum a rezultat și din 
lucrările adunării oameni
lor muncii, să se .acorde 
— acum, în perioada caldă, 
cînd se pot realiza toate 
lucrările atenția cuveni
tă pregătirii pînă în ' cele ■ 
mai micitârtiăn uiite ă 'tutu
ror punctelor, și centralelor 
termice pentru sezonul

După cum se vede, 
bleme.mai sint. Le-au 
liniat „participanții la 
nare, le consemnăm si noi 
pentru a răniîne în atenție 
eu convingerea că un co
lectiv cum e cel al l.G.C.L. 
Petroșani este pe deplin 
<on știent de răspunderile 
sale și competent să le re
zolve, (pentru a asigura oa
menilor. muncii din Valea 
Jiului și familiilor lor con
fortul jneritat.

ALEXANDRII ION, Paroșeni: Nu ne scrieți în 
ce condiții ați plecat de la I.M. Paroșeni, la ce uni
tate ați mai fost încadrat și în ce specialitate, cum 
ați întrerupt activitatea și, de asemenea, condițiile 
de reîncadrare la Paroșeni. Aceste date ne erau ne
cesare pentru a putea aprecia legalitatea măsurii.

GIIEORGHE BULGARO, Uricani: Aceeași si
tuație si în cazul dv., cu completarea că, din scri
soare reiese că încadrarea la noua unitate s_a făcut 
in alta specialitate, iar în aceste condiții, echivalarea 
se face după anumite criterii, de asemănare între 
mes’'rii, dar nu este obligatorie, unitatea putînd să 
aprecieze, în funcție de specificul lucrărilor care le 
are de executat.

ARTIMACHE REZMERIȚA, Paroșeni: In con
formitate cu prevederile art. 72 din Legea nr. 
57/1974, munca în programul de noapte atrage a_ 
cordarca sporului la retribuție pentru aceste condi
ții dacă se prestează cel puțin 8 ore.

IOAN BORDE AN, Petroșani: Din scrisoarea dv. 
nu rezultă dacă boala de care suferiți a intervenit 
în timpul cit erați încadrat în muncă și, de aseme
nea, nu rezultă cîtă vechime totală aveți în muncă. 
Pierderea capacității de muncă, precum și gradele 
de invaliditate, în vederea pensionării, se stabilesc, 
conform art. 24 din Legea nr. 3/1977, prin decizie, 
dată de către comisia județeană de pensii la propu
nerea comisiei de expertiză medicală și recuperare 
a capacității de muncă. La spitalul unde sînteți in
ternat veți primi îndrumările de rigoare.

AUREL TANDRAU, Aninoasa: Anexa nr. 3 la 
Decretul nr. 335/1983, stabilește activitățile, meseri
ile, locurile de muncă și categoriile de personal ne
cuprinse în acord global. Activitatea dv., la stația 
trafo din subteran, nu este exceptată de la aplicarea 
acestei forme de retribuire.

LUPU MARIA, Petrila: Benefieiați de ajutor de 
maternitate dacă nașterea intervine în perioada de 
9 luni de la desfacerea contractului de muncă pen
tru stareți de graviditate. Soluția se desprinde 
Hotărirea nr. 880/1965, art. 24, alin. 4, care face 
mitere la art. 133 (indice 1), lit. c, pct. 3, din Co
dul muncii anterior. Similar cu reglementările 
prinse în vechiul Cod al muncii, aspectul acesta se 
află tratat, actual, în art. 9, alin. 2 din Legea nr. 
1 1970. Este însă indicat să rezulte starea de gravi
ditate ca motiv al cererii de încetare a activității.

pi ilo
CUM ? SIMPLU I

1 .ucrătoarea comercială 
Rozalia Antal, de la unita
tea nr. 67 „Chimicale” din 
Petrila descoperise rețeta 
prosperării ilicite. Cum ? 
Simplu 1 A introdus în u_ 
nitate 60 m de linoleum, pe 
care, culmea, l-a valorifi
cat la suprapreț. Cumul de 
infracțiuni,"care atîrnă greu 
în balanța necinstei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției municipiului 

Petroșani

llie ȘERBAN,

Toma TATARCA

din 
tri—

rece, 
pro- 
sub_ 
adu-

CU-

piața
Retra

in

in plin sezon aj. fructe
lor și legumelor, 
agroalimentară a 
șaniului este bogată 
produse. Imaginea surprin
să, ieri dimineața la pri
mele ore, este elocventă.

Foto : Al. TATAR

Duminică, 5 august
8.30 Tclevacanța școlară. 
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (parțial 
. color).

11,15 Muzica pentru toți. 
11,45 Lumea copiilor.
12,40 Telefilmoteca de 

. ghiozdan. Pistruiatul.
Episodul 11 (color). 
Telex.
Album . duminical 
(parțial color). 
Telesport.
A 23_a ediție a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984.
Micul ecran pentru 
cei mici.
1001 de seri.
Telejurnal (parțial 
color).
Ctitorii cu care ne 
mîndrim. Metroul. 
Cîntarea României.

artistic. Depar
te de.Tipperary (co
lor).
Telejurnal (parțial 
color).
A 23_a ediție a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984 (color).

Luni, 6 august
A 23-a ediței a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984 (color), 
închiderea progra
mului.

.. 16.30

18,30

18,50
19,00

19,20

19,40
20,20 Film

21,45

16,30

18,00

20,00 Telejurnal (parțial

20,5a

color) . 18,00
20.20 Actualitatea în eco

nomie. 20,00
20,35 Magistrala revolu

ției.. Strategia făuri- , 20,20
j’ii societății socia

-:O’ ' •' liste multilateral dez 20,35
voltate. 15 ani de la
Congresul al IX-lea 20,55
al P.C.R.
Cîntecul și poezia ca
re ne-au însoțit isto
ria.
La zi în 
cunde.
Tezaur 
lor).
Orizont 
ințifie.
Telejurnal (parțial 
color).

.22,30 A■ 23_a ediție a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984 (color).

21,15

21,25

21,55

22,20

15.0a

(color), 
progra.

(parțial

in eco.

Angeles 1984 
închiderea 
mului. 
Telejurnal 
color). 
Actualitatea 
nomie.
Marea epopee revo
luționară.
August Biruitor. Cîn_ 
tece interpretate de 
ansambluri munci
torești.

VIHHUIHIIUftftliHItHHHMftlHHIHtl/UIWIHHUnillHlinui
690 de se-

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco-

20,35

21,05

nomie.
Vis de pace — Muzi
că ușoară românească. 
Socialismul în conș
tiința țării.
Film artistic. Alexan
dra ți infernul (co
lor).
Telejurnal ."p,. țial 
color).

folcloric (co-

tehnico-ști-

Marți, 7 august

Pe urmele lui August 
23.
Ecran de vacanță. 
Laureați ai festiva
lului național . Lici
tarea României.

16,15 Simboluri: Documen. 
tar-artlstic realizat 
la Muzeul de Istorie 
al Republicii Socia
liste România (color).

16,30 A 23-a ediție a Olim
piadei de vară. Los

15,25
15,45

PROGRAMUL ȚV
•WWZZZZZZZZfflZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

21,05

22,20

Teatru TV. Poves
tiri dintr-o nouă lo
cuință. de Nicolae Țic 
(color).
Telejurnal (parțial 
color).
A,-23-a ediție a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984 (color).
Miercuri, 8 august
Telex.

22,30

15,00
15,05

15.20
16.20

15,00 .
15,05 Clubul tineretului.
.15,30 Emisiune în limba 

maghiară (parțial co
lor).

16,30 A 23-a ediție a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984 (color).

18,00 Închiderea progra
mului.

16,30

18.00

20,20

A 23-a ediție a Olim
piadei ele vară. Los 
Angeles 1984 (color).

foi, 9 august
Telex.
Pentru sănătatea în
tregului popor (II). 
Studioul tineretului. 
Ecran de 'acanță 
Desene' animate.
A 23-a ediție a Olim- 

del de viiră Los 
.(color).
progra-

piadei de Vi 
Angeles 1984 
închiderea' 
inului. 
Telejurnal 
color). 
Actualitatea 
nomie, 
Țara mea de

m eco_

dor și

■■■■■■■■■■■■■■■»■■
cînt. Melodii popu
lare.

20,50 Ctitorii cu care 
mîndrim (color). 
Vîrsta de aur 
tocamionului 
nesc.

22,20 Telejurnal 
color). 
A 23-a ediție . 
piadei de vară,. Los 
Angeles 1984 (color).
Vineri, 10 august
Telex. 
Ritmuri muzicale. 
Ecran de vacanță. 
Desene animate. 
Țara în prag de săr
bătoare. 
La volan.
pentru 
auto. - 
Emisiune 
germană 
lor).
A 23_a ediție a Olim
piadei de vară.
Angeles 1984 
Închiderea 
mul ui. 
Telejurnal 
color). 
Actualitatea 
numi ■. 
împliniri și 
live. 40 de a 
mărețe trar 
revoluționare 
conducerea 
lui.
Temeiurile înaltului

22.30

15,00
15,05
15,20

16,00

16,30

18,00

20,00

20. a

21,10

ne

a au
ro ma

(parțial

a Olim-

Emlsiune
conducătorii

în limba 
(parțial co

Los 
(color).
p rog ra-

prestigiu internațio
nal al țării, al pre
ședintelui ’ ei.

21.30 Eroi ai construcției 
socialiste în filmul 
românesc.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22.30 A 23_a ediție a Olim
piadei de vară. Los 
Angeles 1984 (color).

Simbâtă, 11 august
Telex. "
La sfîr.șit de săptă
mână (parțial color). 
Săptămâna politică.
A 23-a ediție a Olim
piadei de vară.
Angeles 1984 
1nehiderea 
niulut 
Telejurnal 
color).
Invațămînt -
40.
Țeleenci clopedi a. 
O orchestra în 
tal (color). 
Film artistic. 
tile albastre ale 
șului (color)..
Călătorie muzicală 
în-circuit (color). 
Telejurnal 
color).
Intr-o seară 
Romanțe și .
de neuitat (color).
A 23_a ediție a Olim
piadei de vară,. Los 
An gelos . 1984 (color).

16,15
16,30

18,00

19,00

19,20

20,20

21,15

32,30

Los 
(color).
progra-

(parțial

Por- 
ora-

(parțial

de vară 
melodii



VINERI, 3 AUGUST 1984

FILME»

fost 
De_ 

cu 
în 
al

BRAZZAVILLE 3 (Ager- 
preș). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceausescu au 
transmise tovarășului 
nis Sassou Nguesso, 
prilejul alegerii sale 
funcția de președinte
C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, precum și doam
nei Antoinette Sassou

■ Nguesso, calde felicitări 
: împreună cu cele mai bune 

urări de prosperitate și 
fericire pentru poporul 
prieten congolez.

Mulțumind pentru feli
citările adresate președin
tele C.C. al Partidului Con
gelez al Muncii, președin
tele Republicii - Populare
Congo a rugat să se trans. IlI-lea congres al Partidu- 
mită tovarășului Nicolae

Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu, în nume
le său și al soției, cele 
mai cordiali' și distinse 
urări de sănătate și succe
se în activitate, exprimînd, 
totodată, dorința dezvoltă
rii relațiilor de colaborare 
pe multiple planuri între 
partidele și guvernele din 
cele două țări, între popo
rul român și poporul con
golez,

’• Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către președintele 
Denis Sassou Nguesso a 
tovarășului Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de 
Partid, care a reprezentat 
Partidul Comunist Român 
la lucrările celui de-al

Iui Congolez al Muncii.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 2 (Agerpres). 

Pe litoralul Mării Baltice, 
în capitala Estoniei sovie
tice, Tallin, se amenajează 
un nou port, destinat trans
porturilor de mărfuri. El 
va fi dotat cu un depozit 
frigorific cu o capacitate a_ 
nuală de prelucrare de 
501! 00(1 tone materiale pe
risabile. De asemenea, por
tul va fi deservit de o cule 
ferată specială și va dispu
ne de un terminal pentru 
depozitarea a 5 000 000 tone 
grîu anual.

PRAGA 2 (Agerpres). 
Toate întreprinderile car
bonifere cehoslovace și_au 
îndeplinit planul pe primul 
semestru al anului. In an
samblu au fost extrase a- 
proape 66 milioane de tone 
de combustibil solid, cu 
2,3 la sută mai mult decît 
în perioada similară a a_ 
nului trecut.

Ca și în alte perioade, 
în fruntea întrecerii socia
liste s_au situat minerii 

bazinul Ce
de Nord, unde ex

ploatările se fac în cariere 
la zi. Datorită unei bune 
organizări a muncii, mine
rii din acest bazin au pro
dus 1,5 milioane de tone 
de cărbune peste plan.

BERLIN 2 (Agerpres). 
Metalurgiștii de la combi
natul „Ost“, din R.D. Ger
mană, au produs, recent, 
cea de_a 45-a milioană to
nă de fontă din perioada 
de după 1951, cînd a fost 
dat în exploatare combina
tul. Față de anul 1952, fur
nalele combinatului produc 
în prezent de trei ori mai 
multă fontă.

Combinatul produce a- 
proximaliv treisferturi din 
cantitatea de fontă necesa
ră industriei Republicii 
Democrate Germane.

BEIJING 2 (Agerpres). 
Zilele acestea au început 
transporturile regulate pe 
calea ferată Xining — Gol
mud, din provincia Qin_ 
ghai, una dintre liniile si
tuate la cele mai mari al
titudini dn lume — 3000 
metri. Traseul, cu o lungi
me de 834 kilometri, asi
gură legătura dintre capi
tala provincială Xining și 
noul oraș Golmud, în plină 
dezvoltare, de unde por
nește și o șosea către Tibet.

De cînd a fost dată în 
folosință de probă, în luna 
iulie 1975, pe calea ferată 
Xining — Golmud au fost 
transportate peste 6 200 000 
tone mărfuri și 700 000 pa
sageri.

I

i
■

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Păcală, I-II; U_ 
nirea: Trei scrisori secre
te; Parîngul: Să mori ră
nit din dragoste de viață.

LONEA: Alo, aterizează 
străbunica.

ANINOASA: Ringul.
VULCAN — Luceafărul: 

Imposibila iubire, I-II.
LUPENI — Cultural i 

Lanțul amintirilor, I-II.
URICANI: Și caii 

împușcă, nu-i așa ?
se

volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 15,50 
Emisiune în limba ger
mană (parțial color). 16,20 
Imagini din România. 
16,30 A 23-a ediție a O_
limpiadei de vară (color). 
Los Angeles — 1984. 19,50 
1001 de seri. 20,-00 Tele
jurnal (parțial color).
20.20 Actualitatea în eco
nomie. 20,35 împliniri și 
perspective. 21,10 Teme
iurile înaltului prestigiu 
internațional al țării, al 
președintelui ei. 21,30 E_ 
roi ai construcției socia
liste în filmul românesc.
22.20 Telejurnal (parțial 
color). 22,30 A 23_a ediție 
a Olimpiadei de vară 
(color). Los Angeles 
1984.

I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
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15,00 Telex. 15,05 Muzi
că instrumentală. 15,20 
Viața culturală. 15.40 La

TV

memen

I.G.C.L Petroșani»

recrutează pînă la data de 15 august 1984, 
pentru școala profesională de mecanici auto pe 
durată de 1 an la Aiud, tineri absolvenți a 10 
clase și cu vîrsta pînă la 19 ani la 15 septem
brie 1984.

TOKIO 2 (Agerpres). I.a 
Tokio continuă lucrările 
Conferinței internaționale 
1984 împotrivii bombelor 
atomice și cu hidrogen.

Poziția României, pro
punerile și inițiativele pre
ședintelui -Nicolae 
Ceaușeseu privind necesi
tatea unor măsuri practice 
de oprire a cursei înarmă
rilor, de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nu
cleară, de reducere a chel
tuielilor militare de pro
movare a încrederii și co_ 
laborării între toate statele 
au fost prezentate, în ca
drul Comisiei privind pro
blemele dczarmariii nu-

. doare, de reprezenantul
tuiimmiiiiHittiiiitmiiHMa*

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare

țării noastre, acad. Radu 
Voinea.

A fost înfățișată ampla 
activitate în favoarea păcii 
și dezarmării, pentru eli
minarea pericolului unui 
conflict militar, desfășura
tă de organizațiile din țara 
noastră, îndeosebi de Co
mitetul Național Român 
„Oamenii de știință și pa
cea”, condus de academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușeseu, de Comitetul 
Național Român pentru 
Apărarea păcii.

BONN 2 (Agerpres). Co
mitetul de coordonare al

mișcării vest-germane a 
partizanilor păcii a apro
bat programul „Toamna 
păcii — ’84“, care are în 
vedere organizarea pe în
treg teritoriul R.F. Germa
nia a unor marșuri și de
monstrații pentru pace 
împotriva amplasării
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teri
toriul Europei.

In apelul dat publicității 
cu acest prilej se sublinia
ză că amplasarea rachete
lor menționate a dus la 
creșterea încordării inter
naționale și, în acest fel,

securitatea R.F.G. nu nu
mai că nu a crescut, ci, 
dimpotrivă, a diminuat.

ATENA 2 (Agerpres). Cel 
-aproximativ 1600 de an
gajați greci de la bazele 
și instalațiile militare â- 
mericane de pe teritoriul 
Greciei au anunțat că au 
prelungit pe termen neli
mitat greva declarată la 3 
iulie, în sprijinul revendi
cărilor lor privind îmbună
tățirea condițiilor de mun
că și viață. De asemenea, 
amintește agenția France 
Presse, greviștii revendi
că, între altele, aplicarea 
legislației grecești în inte
riorul bazelor americane 
de pe teritoriul țării lor.

Informații suplimentare se pot da la Com
partimentul personal al întreprinderii. Telefon: 
41920, 41921, interior 23.

Mica publicitate
VIND Dacia-1300, stare 

excepțională. Petroșani, Re
publicii 92/22. (2399)

VlND apartament două 
camere confort I, cărămidă,

ANUNȚ DE FAMIUE

gaze, beci. Deva, Mineru
lui 52, bloc 41 bis, scara 
A, etaj II, ap. 12. Sîngeor- 
zan Emil. (2341)

FIUL Ionel, ginerele Titi, anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a scumpei lor mame 

TÎRSA MARGARETA
înhumarea sîmbătă, 4 august ora .15, de la do

miciliu.
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Sport • Sport • Sport * Sport • Sport •: Sport • Sport
[ nul uimii mii —
!. LOS ANGELES 2 (Ager. 
ț preș). Cea de-a patra zi a 
trocurilor Olimpice de va- 
I ră de la Los Angeles a 
1 fost marcată de o suită de 
j splendide succese ale spor- 
l livilor români, care au cu_ 
' cerit trei medalii : una de 
( aur, prin echipa feminină 

de gimnastică, și două de 
argint, obținute de luptăto
rul de greco-romane Ilie 
Matei și de halterofilul An
drei Socaci.

Competiția feminină de 
gimnastică a oferit celor 
peste 10 000 de spectatori 
prezenți la „Pauley Pavi
lion” un spectacol fasci
nant, încheiat cu victoria 
echipei României, un sex
tet omogen, alcătuit din 
gimnaste de mare valoare: 

; Lavinia Agache, Ecaterina 
Szăbo, Laura Cutina, Si
mona Păuca, Mihaela Stă
nuleț și. Cristina Grigoraș.

Concursul cu exercițiile
liber tfiese din cadrul com- cinci debutante în 

rile olimpice, confirmă va
loarea binecunoscută ilus
trată la ultimele două edi
ții ale J.O. de pleiada de 
gimnaste îri frunte cu Na
dia Comăneci, faptul că 
gimnastica româneasca dis
pune de un nesecat re
zervor de talente.

didate. sportivele din 
S.U.A., după exercițiile 
obligatorii. Dificultatea e- 
xercițiilor, care au cuprins 
multe elemente 
spectaculozitate, 
perfectă, acuratețea tehni
că și grația celor șase spor
tive românce le_au adus 
primul titlu olimpic pe e_ 
chipe din istoria gimnasticii 
românești, după ce la ulti
mele două olimpiade, for
mația română se clasase 
pe locul secund. De aseme. 
nea, in palmaresul strălu 
citor al gimnasticii romă, 
nești figurează și un titlu 
mondial pe echipe, cucerit 
la Fort Worth.

Cele două note 
care au răsplătit 
perfecte, au fost 
de Ecaterina Szabo, la să
rituri, șî de tînăra 
Păuca, la bîrnă.

Succesul tinerei 
române, care a

de mare 
execuția

Iată clasamentul final :
1. România (Lavinia Aga- 
che, Ecaterina Szabo, Si
mona Păuca, Laura Cutina, 
Mihaela Stănuleț și Cristi
na Grigora.ș) — 392,20 punc
te — campioană olimpică;
2. S.U.A. — 391,20 puncte;
ttmiifmiuiummHimiHiHiimutiuiiiHiuuuimimiHmm

LOS ANGELES 2 (Ager- 
pres). In turneul olimpic 
de box, la categoria semi- 
mijlocie, tînărul pugiiist 
român Rudei Obreja a ob
ținut o nouă victorie, cîști- 
gînd la puncte (cu o deci
zie de 5—0) meciul susținut 
în turul II cu campionul 
englez Michael Hugues. In 
limitele categoriei ușoară, 
Mircea Fulger a repurtat 
o victorie... fulgerătoare, 
prin K.O. tehnic în al doi
lea minut al luptei, în în- 

descalificare în fața egip_ tîlnirea cu francezul Jean 
teanului Hassan El Hadad.

A doua medalie a halte
rofililor români a fost ob
ținută de tînărul muncitor 
Andrei Socaci, în cadrul 
categoriei 67,5 kg, după un 
concurs în care și -a dove
dit calitățile tehnice și de 
voință. Cu un total de 
312,5 puncte (142,5 kg plus 
170 kg), Andrei Socaci s-a 
clasat pe locul secund, cîș- 
tigînd medalia de 'argint.

Iată clasamentul final al 
categoriei 67,5 kg: T. Yao 
Jingyuan (R.P. Chineză) — 
320 kg (142,5 kg, plus 177,5 
kg); 2. Andrei Socaci 
(România) — 312,5 kg (142,5 
kg, plus 170 kg); 3. Jouni 
Gronman (Finlanda) — 312,5 
kg (140 kg, plus 172,5 kg).

gramate alte meciuri din La rîndul lor, Nicolae
grupele preliminare. Ște_ Zamfir (categ. 57 kg),~ Va-
fan Rusu a realizat a treia 
victorie consecutivă, între- 
cîndu-1 la puncte pe unul 
dintre principalii adver
sari în lupte pentru califi
carea în fazele superioare,

ice

sile Andrei (categ. 100 kg) 
și Victor Dolipschi (cate
goria peste 100 kg) au ob
ținut succese. Nicolae 
Zamfir l-a învins la punc
te pe francezul Patrice 
Mourier, Vasile Andrei a 
primit decizia înainte de 
limită, după numai 3’41” de 
luptă, în meciul cu Johan 
Gustavsson (Suedia), iar 
Victor Dolipschi a realizat 
o prețioasă victorie prin

maxime 
exerciții 
obținute

Simona

Duarte.
, După prima manșă, în 
proba de pistol viteză a 
concursului olimpic de tir, 
pe primul loc se află spor
tivul român Corneliu Ion, 
cu 299 puncte, urmat de 
Rauno Bies (Finlanda), 
Jong Jil Park (Coreea de 
Sud)'— cu cîte 298 puncte, 
Takeo Kamachi (Japonia) 
— 297 puncte, Marian Stan 

Howkins 
Nobre 
Adke

Bernardo

3. R.P. Chineză — 388,60 
puncte.

In competiția de lupte 
greco-romane au fost atri
buite primele medalii, prin
tre cei care au urcat po
diumul de premiere aflîn- 
du-se și sportivul român 
Ilie Matei, medaliat cu ar
gint la categoria 90 kg. De
butant la Jocurile Olimpi
ce, tînărul nostru luptător 
a avut o comportare bună, 
după victorii concludente 
în fața unor sportivi valo
roși.

La celelalte categorii din 
cadrul competiției de lupte 
greco-roniane au fost pro_

campionul iugoslav Karoli 
Kasap. Cu victorii au de
butat și Ion Draica, la ca
tegoria 82 kg: în primul 
tur, luptătorul român a 
dispus clar la puncte de 
norvegianul Klaus Mysen, 
iar în turul secund l-a în
vins • printr-o decizie de 
superioritate netă pe cam
pionul S.U.A. 
Chandler. Tot două 
a obținut și Ștefan 
șan (cat. 68 kg): la 
în fața marocanului 
Souaken și, de 
la puncte în meciul 
Yuen-Ik Lee (Coreea 
Sud).

echipe 
cuprins 
întrece-

petiției feminine pe echipe 
s-a ridicat la un nivel ex
cepțional, înregistrlndu_se 
multe note 'mari, între care 
și 6 note de 10.-Gimnastele 
românce au dominat între
cerea, mărindu-și avanta
jul pe care îl aveau față 
de principalele contracan-

Daniel 
victorii. 
Negri- 
puncte 

Said 
asemenea, 

cu 
de

(România), Mark 
(Canada), Delival 
(Brazilia), Alfred 
(R.F. Germania), 
Tobar (Columbia), Roberto 
Vanozzi (Italia), cu cîte 296 
puncte.
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