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In în timpi narea.
minerului

Fatru unități de elită

PENTRU COCSERIILE ȚARII

Plus- 26000 tone

Zilei

De Ziua minerului, patru întreprinderi miniere 
I.M. Petrila, I.M. Livezeni, I.M. Paroșeni ți I.M. 

Uricani —prmtr-o mobilizare de excepție au extras, 
suplimentar sarcinilor de plan, de la începutul aces
tei luni o producție de aproape 2400 tone de cărbune.

hărniciei
Colectivul de oameni 

ai muncii de la
I.P.C.V.J. întîmpină ma
rea sărbătoare de la 
23 August cu rezultate 
meritorii.

După cum ne informa 
tovarășa I.ucia Miclea, 
din cadrul comparti-. 
mentului de planificare 
al întreprinderii, prin
cipalii indicatori de 
plan âu fost depășiți, pe 
primele șapte luni din 
acest an și luna 
gust, după cum 
mează: producția 
tă preparată a 
trat un plus de 
tone, iar la t 
de brichete din 
ne, plusul se ridică 
12 807 tone.

Indicele de recupe _ 
rare a fost depășit, în 
acest interval, cu 3,6 
puncte. (Gh.O.)

MINA URICANI — 
una dintre principalele 
furnizoare de cărbune pen
tru cocs din Valea Jiului 
— s-a înscris lună de lu
nă de la începutul anului 
printre colectivele de mi
neri cu sarcinile de plan 
îndeplinite și depășite. Mi_

Fruntași între fruntași

nerii acestui colectiv 
extras în plus față de plan 
de la începutul anului pes
te 26 000 tone de cărbune 
pentru cocs, rod al folosi
rii eficiente a complexelor 
mecanizate de mare pro
ductivitate.

au
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în centrul dezbaterilor
măsurile pentru

îndeplinirea planului 
la producția de 

cărbune

Patru decenii ale devenirii noastre
Ritmuri noi în dezvoltarea 
și perfectionarea serviciilor 

în Valea Jiului

au- 
ur- 
ne- 

înregis- 
48 674 

producția 
a cărbu- 

la

MINERII ORAȘULUI 
PETRILA au reușit ca 
prin rezultatele obținute 
de la începutul anului să 
se situeze printre frunta
șii întrecerii socialiste în 
bătălia pentru cit mai mult

cărbune, livrînd astfel pre- 
parației Petrila, suplimen
tar sarcinilor de plan, o 
cantitate de aproape 19 500 
tone de cărbune pentru 
semicocs. (Gh.S.)

Săptămîna 
educației 
politice, 

culturii și 
sportului

ile textile și tricotaje), „30 
Decembrie*' (confecții din 
piele și reparații încălță
minte) și „Igiena" (servicii 
de frizerie, coafură, foto), 
în același an înființîndu- 
se și la I.upeni cooperati
va „Sprijinul minier" (din 
deceniul al șaptelea „De
servirea").Sfera servici. 
ilor ‘era- limitată, apari; 
ția altora noi fiind deter
minată direct de dezvol
tarea economică, de însăși 
viața locuitorilor munici
piului; In 1954 cele trei co. 
operative' din Petroșani se 
uneau într-una singură

Odată cu 
conomică și 
Văii Jiului, 
diversificat un sistem corn- 
plex de servicii care con
tribuie la creșterea cali
tății vieții oamenilor mun
cii. In bilanțul marilor 
împliniri socialiste din a- 
cești 40 de ani de viață 
nouă se află și semnifica
tivele evoluții, din dome
niul prestărilor de servi
cii care conduc la ridica
rea standardului de via
ță a populației, activita
te complexă ce se concre
tizează într-un număr _____ ___ _________ ____
impresionant de servicii la „Sprijinul minier", deve- 

...... —--- nită apo. însumînd
450 oameni ai muncii și cu 
posibilități sporite de a e- 
efectua servicii mult mai 
diverse.

Spiritul revoluționar, în
noitor, imprimat de Con
gresul al IX-lea al părți- 
dului, de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, în întreaga via_ 
ță politică, economică și 
socială din patria noas-

Tiberiu SPATARU

dezvoltarea e- 
edilitară a 

s-a creat și

într-un

Cele' două cooperative meș
teșugărești din Valea 
Jiului, cu apropiate pers
pective de perfecționare,

Cooperația meșteșugă
rească are 
în a
tant „ . .. .,....
fer al patriei. Încă din a_ 
nul 1949, în Petroșani se 
înființau trei astfel de 
asociații, unind peste 300 
de oameni ai muncii pe 
principiile relațiilor de 
producție socialistă. Astfel 
erau cooperativele „Pa- 

(profilată în confccți-

vechi tradiții 
cest impor

ta a z i n carboni-

bogatul program 
„Săptă- 

educației politice.

Din
al manifestărilor 
mînii 
culturii și sportului", de
dicate Zilei minerului, 
semnalăm acțiunile ce se 
vor desfășura sub egida 
Casei- de cultură a sindica
telor din Petroșani. Ast
fel, astăzi, la ora 18, la 
căminul de nefamiliști al 

pre- 
pri- 

Zițeî 
un 

coru 
„Pa-

minei Livezeni, va fi 
zentată o expunere 
vind semnificația 
minerului, urmată de 
recital de poezie al 
deierilor cenaclului
nait Istrati" din Petroșani. 
Mîine, la ora 12,30, în 
sala de apel a vrednicului 
colectiv minier, scriitorii 
hunedoreni. Valeriu Bâr- 
gău, Marin Negoiță, Gligor 
Hasa și Ion Vasiu se vor 
întîlni cu eroii și cititorii 
lor preferați, minerii. (I.V.)(Continuare în pag. a 2-a)

al unui

PO

mai înalte
profe-

ganizațiilor de sindicat l
. • t r m .j*—* —.. •--..si .. ,

cu dezvoltarea 
miniere, cu ex-

onare a pregătirii 
sionale.

Sub îndrumarea 
nizației de partid,

ADUNĂRI GENERALE ALE REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII
I. M. Paroșeni

lntrecîndu-se in vred
nicie, la începerea 

i într-un nou 
brigăzii 

Cioba- 
sectoru- 

ra- 
zile

iiiwci - 

lucrului 
abataj, minerii 
conduse de Ion 
nu, din cadrul 
lui I al I.M. Țetrila, 
portează în aceste 
primele succese de mun
că. In imagine, o par
te din ortaci după ieșirea 
din șut.

Foto: T. ALEXANDRU

Drumulglorios

colectiv minier

Bilanț pozitiv,
Este un adevăr de ne

contestat că, în anul 1984, 
mina Paroșeni este una 
dintre întreprinderile cu 

-sele mai bune realizări, 
•liînd dovadă de o mobili
zare de excepție, colecti
vul de mineri, ingineri și 
tehnicieni de la I.M. Pa
roșeni și-a pus în valoare 
întreaga capacitate orga
nizatorică și maturitate 
profesională, întîmpinînd 
marile evenimente politi
ce ale anului — a 40-a 
aniversare t revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti-

propuneri concrete pentru activitatea viitoare
■ Principalii indicatori economici au fost, în 

primul semestru al anului; realizați și depășiți 
■ Producția de cărbune a fost depășită cu peste 
34 000 tone ■ In ceea ce privește calitatea, procentul 
de umiditate a fost redus cu 0,6 •puncte ■ Costurile 
de producție au fost reduse cu 53 lei pe tona de 
cărbune ■ Cheltuielile la 1000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 20 lei ■ Cu ajutorul combinelor 
s-au săpat lucrări miniere suplimentare de 3 180 
mc ■ Practic, toți indicatorii din planul tehnic (ex
ploatarea cu complexe mecanizate, tăierea și încăr
carea mecanică) au fost depășiți ■ Consumurile spe
cifice au fost, de asemenea, reduse 
3,6 mc, la lemn de mină, cu 0,6 mc, 
cu 1,8 kWh/to, la energie electrică).

substanțial (cu 
la cherestea și

imperialistă și Congresul 
al XlII-lea ai partidului — 
cu rezultate remarcabile.

Se poate aprecia că, pe 
lingă rezultatele bune ob- 

■ ținute în activitatea de 
extracție, realizări frumoa
se se înregistrează și ia 
investiții. Volumul fizic al 
acestora a fost depășit cu 
21 la sută, valoarea lucră-

Mircea BUJORESCU

(Continuare ir

Gdătă
industriei
tinderea . mecanizării și 
automatizării și perfecți

onarea tehnologiilor de 
lucru, conducerea parti
dului pune un accent 
deosebit pe ridicarea ni
velului de pregătire teh- 
nico-profesională și de 

.cultură generală ale mine
rilor, ca ei să poată mâ
nui și întreține în cele 
mai bune condițiuni uti
lajele de înaită tehnici-

orga- 
consi

liul oamenilor muncii,cu 
sprijinul s isțimit al or
ganizațiilor de sindicat ( 
și U.T.C. acționează ferm / 
pentru ridicarea ciinoș- 1 
țintelor profesionale ale ț 
muncitorilor, inginerilor t 
și tehnicienilor în deplină J 
concordanță cu dotarea ) 
tehnică și cu noile teh- 4 
nologii» miniere, care cer ? 
însușirea de cunoștințe j 
la nivelul ultimelor reali- l 
zări ale științei și tehni- » 
cii. Se poate spune că la 1 
mina Lupeni acțiunea de •. 
policalificare a izvorîtdin j 
necesitățile directe ale ț 

transpuse în viață aceste producției, îndeosebi în a- | 
batajele dotate cu me-1
canizare complexă. Nu- <

Constantin MAGDALIN » 
.. ____ ___________________________ t

perfecți- 'Continuare în pas. o 2-a)

j
i tate din dotare, să poată 
? stapîni pe deplin proce- 
) sele moderne de lucru 
Îdin subteran. întreprin

derea minieră Lupeni 
poate constitui un exem-

l piu viu în ceea ce priveș
te modul în care sînt

stapîni pe deplin proce_

valoroase orientări. In 
perioada 1976—1983, la 
mină au fost calificați 
1700 muncitori, iar 6 200 
muncitori, ingineri și teh
nicieni au absolvit dife_- 
rite cursuri de |
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noi
(Urmare din pag. I)

J Pînă la descinderea 
; noului an școlar a mai 

I‘ rămas ceva mai mult de 
o lună, timp în care tre
buie să se efectueze repa
rațiile curente la localuri
le tuturor școlilor. Bine
înțeles, că factorii impli
cați acționează intens pen
tru ca pînă la 25 august 
lucrările de întreținere să 
fie în totalitate încheiate, 
școlile fiind în măsură 
să-și primească oricînd 
elevii. O analiză a stadiu
lui de execuție a repa- 

■ rațiilor la școlile gene- 
; rale din Lupeni, ne rele
vă stări de lucruri dife
rite de la o instituție la alta, 
situație ce definește de 
fapt interesul pe care 
conducerile școlilor l-au 
acordat acestei importan
te acțiuni. Desigur, sta
diul pregătirilor pentru 
începerea noului an șco
lar-'trebuie analizat în mod 
diferențiat, în funcție de 
multitudinea condițiilor 
specifice în care s-a ac
ționat în fiecare școală. 
Din acest unghi de ve
dere, rolul întreprinderi
lor patronatoare este 
deosebit de important, a- 
jutorul acordat școlilor 
fiind esențial pentru re
zolvarea problemelor le
gate de încheierea lucră
rilor în termenul stabi
lit. Se observă, astfel, că 
acolo unde ajutorul a fost 
substanțial, acțiunea de 
reparații este încheiată. în 
vreme ce acolo unde a- 

V...... ................ --- - ----------------
(Urmare, din pag. I)

niefoși muncitori pol icali- • 
fjeați se dovedesc promo
tori ai noului la locurile de 
muncă și în întreaga ac
tivitate a minei. Iri cadrul 
acțiunii de policalificare, 
îiribogățindu-și f aridui de 
cunoștințe teoretice și prac
tice cu elemente ale unor 
noi ■ profesiuni, numeroase 
cadre de la mină, începiild , 
cu minerii, s-au trănșfor- ' 
mat în adevărăți specialiști 
ai adincurilor, in mineri- 
tehnicieni, care stăpînesc 
mai multe meserii, reușind 
să-și aducă o contribuție 
sporită la realizarea sar
cinilor.
‘ț Odată cu trecerea la ex
tinderea mecanizării pe 
scara’ largă a operațiunilor 
de lucru din subteran, or
ganizația de partid și con- dus de Eroul Muncii Soci

aliste, Petre Constantin s-au 
format și afirmat nume
roși mineri de elită ’ cum 
sini brigadierii . ion Solo
mon, Eroul Muncii SoCiaL. 
liste, Constantin -Popa, Ion

cesta a lipsit ori â fost 
extrem de scăzut, lucră
rile sînt abia la jumătate 
sau nu au demarat încă. 
In încheierea la termen 
a acestor lucrări este im- 
plîcată direct E.G.C.L. Lu
peni, în sarcina căreia ca
de execuția lucrărilor ca
lificate. Nu totul trebuie 
lăsat însă în seama a_ 
cestei întreprinderi pen-

2, instituție unde stadiul tribuția comitetului de 
pregătirilor pentru noul părinți fiind nesemnifi- 
an este destul de avansat 
deși, ținînd seama că fiind 
o unitate nouă, fără pro
bleme deosebite cu repa; 
rațiile, acestea puteau fi 
încheiate. Sugerăm I.M. 
Bărbăteni o mai apropi
ată preocupare pentru 
școala pe care ■ patro
nează și, mai ales, un a-

WWumUMUfmUUUMmHMmmMMUHMUUmMfUUMHU

Pregătirile pentru noul an 
școlar trebuie finalizate în 

cel mai scurt timp!

cativă), se pâre că la nr. 
5 timpul de la începerea 
vacanței s-a s;urs in za
dar. Și aici totul a fost 
lăsat în grija 
Lupeni, 
și iar

'iiiiHiiiiiiuiiiiiriiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiui

tru că- problemele se pot 
rezolva și în alt fel. Tre-

și
din 
in_ 

sens

rezolva și în alt fel. 
buie multă inițiativă 
spirit gospodăresc 
partea tuturor celor 
teresați. In acest 
colectivii] Școlii generale 
nr. 1 a demonstrat că da
că există preocupare, ni
mic nu este imposibil. Cu 
ajutorul I.M. Lupeni, al 
comitetului de părinți și 
al elevilor, aflați în prac
tică, aici s-au executat 
toate reparațiile curente, 
școala fiind pregătită în
că de mai mult timp să-și 
primească pe cei peste 
1000 de elevi. Aceleași lu
cruri se pot spune și 
despre Școala generală nr.

jutor mai mare în pri
vința dotării atelierului. 
La școala • generală nr. 3, 
patronată de I.F.A. Vîs- 
coza și I.M. Lupeni, a- 
jutorul primit a făcut ca 
reparațiile să fie execu
tate în proporție de peste 
90 la sută. Și aici, la fel 
ca și la Școala nr. 2, se 
așteaptă intervenția me
seriașilor de la E.G.C.L. 
pentru definitivarea re
parațiilor. Lucrurile nu 
stau tocmai-bine, la școli
le generale nr. 5 și 6. Da
că la nr. 6 lucrările sînt 
în plină desfășurare.. deși 
aproape totul a fost lăsat 
în seama E.G.C.L. (con-

E.G.C.L. 
care întîrzie 

__ întîrzie. De 
- ce ? Cert este că la ora 

attuală sălile de clasă, cu 
mobilierul acoperit, aș
teaptă zugravii, care, cu 
siguranță, vor sosi cînd- 
va. Drept mărturie sînt 
materialele și intrumente
le de lucru depozitate în- 
tr-uria din sălile de. clasă.

In încheiere putem a_ 
firma că febra pregătiri
lor pentru începerea nou
lui an școlar s-a extins 
în marea majoritate a 
școlilor generale din Lu
peni, cu toate că unele 
colective au demarat mai 
greu. Acolo unde spiritul 
gospodăresc se află „în 
mare suferință", vinovați 
se pot găsi. Important, 
este să nu șe lase - totul 
pe seama acestora, pen
tru că, bazele sportive, 
curțile exterioare, feres
trele sparte și alte, alte 
asemenea situații nu mai 
trebuie rezolvate de în
treprinderea patronatoa- 
re ori de întreprinderea 
specializată în reparații.

tră, a stimulat și activita
tea de perfecționare din 
sfera serviciilor din Valea 
Jiului.

— Dacă în 1965 în Lu
peni se aflau doar vreo 
15—20 servicii pentru oa
menii muricii din âceastă 
zonă a Văii Jiului, în 
1984 numărul lor este de 
cîteva ori mai mare, ne 
spunea tovarășul Constan-*' 
tin Adămuț, președintele 
cooperativei meșteșugă
rești „Straja". Dar cea 
mai edificatoare compa
rație este următoarea: nu- 
r.ai unitățile din sectorul 
confe'cții metalice reali
zează în acest ari întregul 
plan care îl avea coope
rativa în 1965.

Sistematizarea Văii Jiu- 
: lui. noile și elegantele 

blocuri din Petroșani, Lu
peni, Vulcan, Uricani sau
Petrila, în care se află spa- noastre 
țiile moderne puse la dis
poziția cooperativelor, ,au 
stimulat activitatea de' 
perfecționare profesiona
lă a meșteșugarilor, ne
cesară în efortul de a im
prima , calitate, operativi
tate și eficiență socială tu
turor servjciilor.

— In acest an noi avem
132 servicii, ne spunea

G. CHIRVASÂ

tovarășul loan Marcu, pre
ședintele cooperativei
meșteșugărești „Unirea", 
iar în. anul viitor vor creș
te la 184. De la o săptă- 
mîriă la alta, în noile spa- ; 
ții de la parterele blocuri
lor. se organizează noi ser_ . 
vicii necesară, cerute de 
populație. In aceste zile 
de prag de sărbătoare tre
buie să remarc permanen
tul proces înnoitor din 
cooperativa noastră: avem 
unități moderne, cu lucră
tori care au un grad înalt 
de pregătire morală și pro-‘ 
fesională, fiind conștiențl 
că trebuie să participe cu 
toată capacitatea lor la 
asigurarea unor servicii de 
calitate, diversificate, pen
tru cetățeni.

Marile evenimente po
litice din viața- națiunii 

- a 40-a aniver
sare a măreței zi ■ de 23 
August și Congresul ■ al 
XlII-lea al partidului — 
mobilizează lucrătorii ce
lor două cooperative meș
teșugărești din Valea Jiu
lui pentru a obține noi și 
semnificative: ; rezultate, la 
nivelul condițiilor ce le,au 
fost create în orașele în
floritoare ale municipiu
lui. Diversificarea servi- 
ciilor și calitatea ■ lor, ;b_ 
ținute prin valorificarea 
experienței si resurselor 
rhateriale locale, constitu
ie direcțiile actuale și 
perspectivă ale activ 
ții din sfera serviciilor 
Valea Jiului.

noi — cu bogate cunoștințe 
tehnice, profesionale și cu 
o .înaltă răspundere poli-, 
tică.-' In. aceste brigăzi, corii; 
comitent cu acumularea u- 
nei bogate experiențe pro'.; 
fesionale, tehnice și orga
nizatorice, s-au format zeci 
și. zeci de brigadieri, șefi 
de schimb și riiineri 'speci- 

. ait.ști pentru’ noile abataje 
îri care s-a- extins meeani-

Conținutul 
profesiunii 
de miner

zarea complexă. In - briga
da și apoi în rev irul cori-

ducerea minei au promovat 
în conducerea brigăzilor 
din abatajele în care s-a 
introdus mecanizarea com
plexity cadre cu înalte cali
tăți profesionale „ȚI. , - ------ - - .. .
ceea ce privește exploata- Coștin și Aurel Marida, cu
rea minieră, cit și partea 
mecanică. Prin

atît în

mecanică. Prin încredin- 
țatea conducerii directe a 
abatajelor frontale dotate 
cu mecanizare complexă, 
unor maiștrii ca Teodor 
Boncalo sau Constantin 
Lupulescu, subinginerului 
Paul Grasu sau inginerului 
Victor Bolosin și altor ca
dre din rîndiil comuniștilor 
cu înaltă calificare profe
sională și pregătire poli
tică, s-a asigurat buna 
funcționare a acestor fron
turi de lucru de mare ca
pacitate și s-au creat la 
fiecare loc de muncă nu
clee în cadrul cărora s-au 
format mineri cu trăsături

re coriduc cu foarte bune 
rezultate abataje dotate eu 
mecanizare complexă, pre
cum și alții care au deve_' 
nit maiștri valoroși ca Mi
hai Marcel, Petrii Slrbu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Eftimie, Vasile Dăthiari și 
alții. ' ...

O adevărată pepinieră de 
cadre de înaltă calificare 
în domeniul- mineritului o 
constituie abatajul condus 
de Eroul Muncii Socialis
te Teodor Boncalo, „Cînd 
am preluat conducerea bri
găzii din primul abataj 
dotat cu mecanizare com
plexă — arăta brigadierul 
— am avut oameni care

nu îndrăzneau să apese pe 
un buton pentru a pune U_ ■

, triajul în funcțiune. Acum,
’.. avem in bi;igadă- . oainehi

. destoinici, care stăpînesc 
la tierie ' ■ si conduc cu 
multă siguranță' și curaj 
întreaga instalație moder
nă din' dotare. " Am urmă
rit. ca oamenii i - de 
la pășire sau, șeful de ,

• schimb,- să eiinbasc-ăi • pea- ' 
tru a putea'executa. ;a ne
voie, si operația' de tăiere 
cu coirțbma (în lipsă com- 
bineruJiij), iar acesta să se' 
priceapă să facă și-.opera-•'

■ țîa de pășire, în locul- pași- '■ 
torului. Gu alte cuvinte,

... am specializat oamenii pe 
'operațiuni, calific îndii-i iri 
principal’pent "tl o i.’ii- 
tă operație, dar in același ,

, timp si pentru alte : ope- . 
rații, pentru a putea asi
gura buna desfășurare . ă

• muncii pe ansamblul aba,, 
jtaiiiluî. I’iin policalificarea,
oanfenilof am ai uns. iri fi nai

; ca întreaga brigada sa șe„ 
ridice la un . înalt nivel” 
profesional".

Prin munca stăruitoare â 
.' organizației tie paitid, piin 
, acțiunile complexe între
prinse de consiliul ioame- 
nilor muncii cu sprijinul 
organizațiilor de sindicat 
și U.T.C., prin contribuția 
valoroasă a comuniștilor cu 

.înaltă pregătire profesional.
lă, la întreprinderea mi_: 
nieră Lupeni s-a imprimat 
un caracter 
ți urii lor de 
conținutului 
miner, pe o 
fioară.

Cabane forestiere
■ . Recent, .lingă pîi-iul. Strugului, a fost dată în 

-folosință „o cabană cu două niveluri pentru odihna 
forestierilor din seetoruf Cfinpu lui Neag. In stadiu . 
aiansat de construcție se atlă o cabană similară în 
pan liftul Culreasa (I’olatisle), din raza sectorului 
'forestier îscro'ni; '

I 
I

FESTIVAL. La "tradiți
onalul Festival artistic 
al; școlilor de muzică „Ci- 
prian Porumbeșcu“, de la 
Suceava, desfășurat 
sfîrșitul săptămînii 
cute, Daniel Brînzea, 
al Școlii generale^ nr. 
'Petroșani (clasa prof,
pad Szekely)- a obținut 
prețioasă mențiune în în
trecerea clari netiștilor. La 
vioară, colega sa de școa_

spre 
tre
elev

1 
Ar_ 

o

de masa ac- 
ridicare a 
profesiunii, de 
treaptă sttpe- 

de miner-tehnician, 
pentru a forma un număr 
tot mai mare de oameni cu 
o temeinică pregătire pro
fesională.

(Va urma)

lă, Alina Bejenaru (clasa 
prof. Hofațiu Alexandres- 
eu).. a fost înregistrată pe 
poziția a 6-a. .Performanțe 
notabile, dacă luam în 
seamă faptul că festivalul 
a 'adus în scenă 181 de 
tineri instrumentiști.

GHEATA. Iată o noțiu-, 
ne pe cale de dispariție 
în Valea Jiului, de . vre
me ce unitățile de aliment, 
tație publică ale celor trei 
întrepri nderi comerciale
au uitat cu desăvîrșire Ș'.‘ 
ne aflăm în anotimpul ca

sa...'

De la Motru (Gorj), ne parvine ves
tea că. la faza finală a Festivalului bri
găzilor artistice organizat de Uniunea 
sindicatelor din ramura minieră, petrol,' 
geologie și energie electrică (3—5 au
gust),' Valea Jiului a' repurtat un bilanț 
prestigios în confruntarea artistică eu 
formațiile de acest gen din riiai multe 
județe ale țării. Astfel, colectivul artis
tic format din Agnes Peres, Gabriela Stă-" 
noi, Mariana Timofti, Simion Pop (ins
tructorul artistic al brigăzii), Nicelae 
Tirintică, Gheorghe Brusturean si Ion 
Petric, de la clubul muncitoresc din Pe- 
trila (director Aurel Hlușcu), interprctînd 
textul „Să... să... să...“, semnat de Geor
ge Negraru, metodist al Casei de cul
tură a sindicatelor din Petroșani, a cu
cerit primul loc și trofeul acestei ediții, 
o frumoasă statuetă din marmură și ră
șini. în greutate de aproape 14 kg (in 
foto). Brigada artistică a clubului mun
citoresc din Aninoasa a întrunit sufra
giile juriului, care i-a acordat un pre
miu special. De frumoase aprecieri s-a 
bucurat, de asemenea, evoluția, în „ma
ratonul" celor 52 de formații prezente 
în concurs, a brigăzii artistice care fune- 
ținează în cadrul așezâmîntului cultu
ral din Uricani. Felicitări ! (l.V.)

nicular. Dacă astă iarnă, ecuație care îmbină fertil tie similară se 
Se depozita, fără prea 
multe cheltuieli, gheața 
produsă în lacuri de... ma
ma natură, acum...
.4...
OLIMPIADA. In con

fruntarea finală ă olimpia
dei de matematică desfă
șurată în săptămîna tre
cută, la Pitești, Cristian 
Noaghi. acum elev în clasa 
a Xll-a ă Liceului indus- ______ „
trial minier din Petroșani, brie". Nu se știe dacă hăi
s-a clasat al optulea, în- ne, întreprinderea da re
tro cei 47 de cîștigători ai sort va trimite vreo peli- 
fazelor .județene., fată o culă. Bănuim că o situa-

buna pregătire * tînăru- la cinematograful „Cul_ 
lui matematician cu coin- turul* din Lupeni, ■ Pe a- 
petența profesională a das- ceasta temă, ziarul nos- 
călilor săi,
. ♦ -

CINEMATECA. Cinefilii 
din Petroșani au fost frus
trați, ieri, de tradiționala 
după-amiază de cinemate
că ce se desfășura, eu ’ pu
țină vreme in urmă, . la 
cinematograful „7 Noieni-

. tru a realizat o anchetă.. 
Iată deci care este pozi
ția... autocritică.;, a 
vizați.

♦----------
FRAȚI. Fănel, ; 

și Gheorghe Crețu 
vrednici mineri 
Vulcan. Cu ani în 
l-;i*t îmbiat pe fratele lor 
rrial mic Șerb să pără
sească meleagurile mol
dovene pentru u verii ; în

întîlnește Valea Jiului, Mezinul sea~ \ 
.mână întradevăr cu frații I 
săi, fiind, la mai puțin I 
de 25 de arii, cbnducătd- I 
rul uneia din cele mai 
bune formații de lăcătuși 1 
ai atelierului de reparații ' 

; mecanice și confecții me- | 
talice al Î.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani.

celor

Valeriu 
sînt 

la I.M. 
urmă

I

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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! Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii 
J în centrul dezbaterilor — măsurile 
; pentru îndeplinirea planului la
! producția de cărbune
I. M. Vulcan

Cu exigența, spre noi creșteri ale 
și eficiențeiextracției

Cu exigența ce caracteri. 
zează climatul autocon- 
ducerii muncitorești, ia 
mina Vulcan, reprezentan
ții oamenilor muncii au 
analizat în adunarea ge
nerală' activitatea și rezul
tatele semestrului I, sta

bilind măsuri în vederea 
intensificării ritmului la 
extracția cărbunelui, pen
tru îndeplinirea integrală a 
planului și angajamentelor 
pe acest an.

Colectivul minei a in. 
chciat semestrul 1 cu re
zultate notabile. Plusul de 
5729 tone de cărbune la 
producția fizică brută, că
ruia i se .adșugă bonifica
țiile de 12 599. tone pentru 
încadrarea în calitate cons
tituie o dovadă certă că 
în .i >t< ran - . tion it pe 
m iltiple cai, pe t

realiză) ître
prinderii; Corisiliul oame
nilor muncii, "cadrele de 

ine si le > ii 1- 
ginerești din sectoare au 
acordat o atenție deosebi
tă menținerii din iei de. 
front active, i i nivelul pla
nului și valorificării, supe
rioare a capacităților de 
prodi 'ție fost e icutat 
in mare v ilu n de lucra i 

dini re de prug e de st li
dere si, concomitent, s-a 
acționat pentru moderni
zarea transportului 1. > vi
itorul orizont de bază al 
minei.

■ , Activitatea '.sectoarelor și 
a unor brigăzi nu a fost 
îhsă lineară și, uneori, nici 
ritmică.* 1 Sectoarele II, IU 
si IV au înregistrat x’ămi- 
neri _ , în . ' .u r m ă. 
Printre altele, în ultimul 
timp s_a- înregistrat crește
rea realizărilor zilnice ale 
Sectoarelor II- si IV față- de 
jJrimeleTuni ale anului cinei 

Adunarea generală a re
prezentanților . oamenilor 
muncii de la l.P.C.V.J. a 
reliefat că iri decursul se
mestrului I, la baza în
tregii activități economico- 
financiare desfășurată de 
consiliul oamenilor mun
cii, de întregul colectiv a 
stat obiectivele cuprinse în 
programul adoptat în adu
narea. generală din luna 
februarie a.c.

Prin realizările obținu
te în semestrul 1 s-a evi
dențiat colectivul secției 
Coroești care ocupă locul
I în întrecerea socialistă. 
Iată cîteva realizări: de
pășirea producției nete 
fizice cu 25 298 tone și 
la uncie sortimente: huilă 
mixtă cu 286 183 tone, hui
lă sortată cu 83 981 tone; 
depășirea indicatorului de 
recuperare globală cu 2,3 
puncte; depășirea planului

I. P. C. V. J.

Interes permanent pentru calitatea 
cărbunelui supus preparării

au fost acumulate restan
țe.

Pe parcursul semestrului 
1, în paralel cu activitatea 
bună desfășurată de sec
toarele I, V, VI, VII și de 
numeroase brigăzi ca cele 
conduse de Traian Borșa, 
Mircea Murărașu, Gheor- 
glie Buhuțan, loan Bud, 
Paraschiv Ciurâscu. Mihai 
Neștian, Mihai Dudescu și 
alții — a fost consolidată 
experiența dobîndită în 
domeniul calității și eco
nomisirii. întreprinderea 
minieră Vulcan furnizea
ză în prezent cel mai cu
rat cărbune si continuă să 
înregistreze beneficii.

Cu toate aceste realizări, 
îh dezbaterile adunării re
prezentanților . oamenilor 
muncii", a" dominat spiritul 
critic. Stănilă Pantiloi, Mi
tică Nicolescu, Constantin 
Bajmatără, Ion Miholeea. 

Mircea Băltătescu,' Nicolae 
Anghelescu, Constantin 
Purdariii, I Gheorghe Bufă, 
din partea sectoarelor -de 
producție, au criticat ne
ajunsurile din activitatea 
sectorului de transport. 
In . niod obiectiv au 
fost, făcute referiri. ■ și la 
1 i p s u r i I e ..proprii. 
Inig. ...loan , Teu, șeful . ..sec
torului tie transport, a ex
plicat că în cea mai mare 
măsură .greutățile cauzate 
de desfășurarea . neritmi- 
că a transportului au la 
origine starea necoreșpun- 
zătoare a parcului și ă u- 
nor căi de circulație. ...In 
scurt timp, odată cu da
rea în folosință a circui
tului eu benzi în flux con
tinuu aceste neajunsuri, vor 
fi .înlăturate. Alți .. vor
bitori. între care Georgel 
Cheleș, Arpad Sipoș, s-au 
referit la activitatea, sec
toarelor electromecanic și 

la brichete cu 16 629 tone; 
valorificarea in industriei 
materialelor de construc
ții a 122 709 tone șist 
cărbunos filtrat; depăși
rea beneficiilor planifica
te cu 15 000 mii lei.

La capitolul nerealizări 
se cuvine să remarcăm, că 
iau au fost ocolite cauze
le acestora. Cu spirit cri
tic și autocritic, s-a ară
tat în adunare că minusu
rile întreprinderilor mi
niere care n-au livrat can
titățile de cărbune planifi
cate, pe de-o parte și une
le probleme tehnice la 
fluxurile tehnologice de 
la Lupenl și Petrila, pe 
de altă parte, au dus la 
nerealizări la cărbune spe
cial pentru cocs și semi- 
cocs. Indisciplina, slaba 
activitate de prevenire au 
inarrst, de asemenea, li
nele p -ibieme ls capito
lul protecției muncii.

economice
de suprafață. Din referiri
le participanților -la dez
bateri s-au desprins și 
propuneri valoroase cu 
privire la îmbunătățirea 
aprovizionării eu materi
ale, a rambleului minier, 
a transportului de perso
nal spre locurile de pro
ducție mai înctepărtate, la 
întărirea disciplinei în 
brigăzi.

Cu o linie de front co
respunzătoare și un efec
tiv bine dimensionat pe 
genuri de lucrări, colecti
vul minei Vulcan are rea
le condiții ca în semestrul 
II să adauge noi. succese 
m bilanțul acestui an.

Ion MUSTAȚA

Aspect de la desfășu
rarea adunării generate 
a reprezentanților oame
nilor muncii de la 
l.P.C.V.J.

Foto: T. ALEXANDRU

I. M. Bărbăteni

Condițiile au fost create pentru 
realizarea sarcinilor

Cei care au luat euvîntul 
au făcut o serie de intere
sante propuneri.. S-a ce
rut ca piesele de schimb 
și utilajele să fie livrate, 
din timp (Vasiie Caranle- 
te), să se lucreze operativ 
și din timp la pregătirile 
de iarnă și să se aducă co
voare de cauciuc de 1200 
mm, camere și roți pen
tru decantoare (Nicolae 
Vijdea), necesitatea creș
terii exigenței și autoexi- 
genței, întărirea discipli
nei (Marin Filip, Cornel 
Colda).

Problemele ridicate în 
cadrul adunării vor sta în 
atenția e.o.m. și secțiilor 
de preparare în scopul 
creșterii nivelului calitativ 
și cantitativ al muncii 
preparatorilor.

Alexandru TATAR

Bilanț pozitiv, propuneri concrete 
pentru activitatea viitoare

(Urmare din pag. II

rilor de investiții eu 55 
la sută, iar productivita
tea valorică a fost depăși
tă. în perioada analizată 
cu 25 100 lei pe persoană. 
Darea de seamă și pârtiei- 
panții la dezbateri au scos 
în evidență căile și mijloa
cele prin care s-au obți
nut aceste realizări fru
moase, care fac cinste co
lectivului de la Paroșeni. 
In paralel, s-au evidențiat 
preocupările stăruitoare 
pentru asigurarea cadre
lor de muncitori calificați 
si policalifi :ați și desfă
șurarea cursurilor de per_

Pornind de la nerealiza- 
rea principalilor - indica
tori de plan, adunarea ge
nerală ' a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
l.M. Bărbăteni. a analizat 
în mod critic și autocri
tic cauzele care au dus la 
serioase rămîneri în urmă 
si a stabilit un , program 
suplimentai’ de măsuri ca
re să ducă cît mai repe
de _ la depășirea momente
lor grele în așa fel îneîț 
colectivul să pășească pe 
calea redresării. Din da
rea de seamă prezentată 
în fața reprezentanților 
oamenilor muncii a reie
șit că minerii de la Băr
băteni s-au confruntat în 
primul, semestru cu multe 
greutăți. Lipsa efective-, 
lor a făcut ca numărul de 
posturi prestate zilnic în 
cărbune să fie sub media, 
planificată cu 26, ceea ce 
a dus la însemnate pier
deri de cărbune. La lipsa 
de efective s-au mai adău
gat închiderea unor aba
taje frontale si cameră din 
cauza emanațiilor mari 
de gaze. O altă cauză ca
re1 a dus la nerealizarea 
sarcinilor ,de plan pe pri
mul semestru a fost fluc
tuația mare de personal, la 

fecționare, pentru asigu
rarea necesarului de oa
meni capabili să exploa
teze, în mod eficient, noile 
utilaje și instalații din do
tare.

Participanții la dezba
teri au evidențiat modul 
practic de ă aborda pro
blemele, concretețea pro
punerilor și nu în ultimul 
rînd, climatul de respon
sabilitate a oamenilor 
pentru destinele minei, în 
calitatea lor de proprie
tari, producători și bene
ficiari. Programul de mă
suri a fost completat cu 
propunerile valoroase ale 
participanților la dezbateri 

care, smu mai adăugat nu_ 
.mărul mare de absențe ne-, 
motivate, învoiri și ; foi 
de boală. . ".
. Eforturi susținute au 
depus în prințul semes
tru al anului ..minerii, sec
torului IV de deschideri și 
pregătiri care prin reali
zarea lucrărilor au pus 
în funcțiune noi capacități 
de producție cum șînt. aba
tajele frontale din știutele 
3 și 5, blocul XI și stratul 
5 blocul X. Aceste capaci
tăți "de producție puse. în 
funcțiune au -asigurat li
nia de front la nivelul sar
cinilor de plan, dai’ o par
te din ele nu pot fi plasa-, 
te din cauză că efectivele 
suit mult sub nivelul pla
nificat. Totodată au mai 
fost puse în funcțiune ben
zile TBS 1000 nr. 6 și 7, ca
sa trafo nr. 3 de la ori
zontul 650, iar planul în
clinat de la banda nr.. 5 
a silozului colector a fost 
săpat.

Din darea de seamă și 
din discuțiile celor care au 
participat la dezbateri a 
reieșit că greutățile cu 
care s-a confruntat mina 
in primul semestru,, sînt 
pe punctul de a fi depăși
te și că sînt condiții ea 
acest colectiv să pășească

Gavrilă Măsaroș, Kalman 
Geza, Remus Becuș, Dorel 
Tamaș, Ilici Garaliu, Ni
colae Bodescu, Ștefan Pa- 
vlovschi, Vasiie i Capriț, 
loan Grigorescu și alții. 
Vorbitorii s-au referit la 
modalitățile de soluționa
re a unor neajunsuri care 
mai persistă în ceea ce pri
vește calitatea cărbunelui. 
Această importantă latu
ră a activității continuă 
să rămînă o problemă deo
sebită, în sensul că, și în 
prezent, conținutul de ce
nușă se situează peste ni
velul admis. întregul co
lectiv, organele și organi-, 
zațiile de partid, de sindiZ 
cat și U.T.C., trebuie să 
acționeze cu hotărîre pen
tru întărirea ordinii și dis
ciplinei, reală rezervă de
creștere a producției șl
productivității muncii. De 
asemenea, se cere să se
acționeze pentru îmbună
tățirea activității în unele 
formații de lucru care mai 
înregistrează rămîneri ■ în 
urmă, brigăzi ca affelca 
conduse de Nicolae An-

• drașic, Oprea Țene. sau 
llie Filiche,' cunoscute 
pentru capacitatea lor de 
mobilizare.

In încheierea lucrărilor 
adunării generale, a avut 
loc decernarea titlurilor 
de fruntași în întrecerea 
socialistă desfășurată In
tre sectoare, formații de 
lucru și individual.

pe; calea redresării, „Pșn-, 
tru a putea să «e reali-” 
zum sarcinile de plan este 
nevoie să întărim disci-, 
plina sub toate, aspectele 
și la1 toate nivelurile. Noi, 
minerii, sîntem cei care 
trebuie să facem opinie de' 
masa împotriva celor in- 
disciplinați, a celor care 
ne trag .înapoi. Nu există 
aproape brigadă de lă 
mina , noastră care șă nu 
aibă absențomani, dar ce 
ani făcut noi, șefii de bri
gadă, împotriva lor ? Dacă 
fiecare dintre noi va pune 
umărul la depășirea greu
tăților, mina ar deveni, 
ceea ce a fost numai cU 
doi. ani în urmă, adică un 
colectiv fruntaș în mine
ritul Văii -Jiului*', spunea 
în • euvîntul său Nicolae 
Oprea, miner șef de Briga
dă. In același spirit critic 
și autocritic au vorbit și 
Grigore Popescu, Enache 
Ilaralambie, Victor Goșe, 
Szeri Ștefan, Victor Ră- 
gușitu, Ovidi'u Avrămes- 
cu și alții, care au arătat 
că există condiții create 
pentru realizarea sarcini
lor de plan în semestrul 
IT, numai că aceste condi
ții trebuie materializate.

Gheorghe BOȚEA
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Manifestări peste hotare, 
dedicate Eliberării 

României*
PHENIAN 7 (Agerpres). 

— La Phenian, în cadrul 
unei festivități, au fost 
oferite Marelui Palat dc 
studiu al poporului — ins
tituție de învățămînt și 
cultură din capitala R.P.b. 
Coreene — opere ale to
varășului N i col a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. Volumele cuprind 
concepția originală, crea
toare a conducătorului 
partidului și statului nos_ 

. tru cu privire la făurirea 
Societății socialiste mul
tilateral dezvoltare în 
România și problematica 
majoră a lumii contempo
rane.

Au fost donate, de ase
menea, lucrările științifi
ce ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușeșcu, precum și nu
meroase lucrări istorice.

cultural-artistice, tehnico, 
științifice și din alte : , 
menii. -

'
BERLIN 7 (Agerpres).

La Potsdam a fost inau
gurată o expoziție de car
te științifică românească, 
în care la loc de frunte 
sînt prezentate lucrările 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușeșcu. ■_

In alocuțiunile rostite 
. cu acest prilej au fost 

evocate semnificația ac
tului istoric de la 23 Au
gust 1944 și realizările re
marcabile obținute de po
porul român în edificarea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

La vernisaj au partici
pat reprezentanți ai Edi
turii Academiei de știin
țe a R.D. Germane și ăi 
Editurii Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, un numeros public.

do-

Conferința Generală a O.N.U. 
pentru Dezvoltare Industrială

— Intervenția reprezentantului român —
VIENA 7 (Agerpres). — 

In cadrul dezbaterilor ge
nerale ale celei de-a IV-a 
Conferințe Generale a Or
ganizației Națiunilor' Uni
te pentru Dezvoltare In
dustrială, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Viena, 
în ședința plenară din 
7 august, concepția Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu cu privire la 
situația economică pe plan 
mondial, la căile și mij.- 

a
care
lu.

loacele de soluționare 
problemelor grave 
confruntă popoarele ; 
mii, de depășire a fenome
nelor de criză din
tre ț ă f i l e ... indus
trializate și cele în curs 
de dezvoltare, de instaura
re a noii ordini economi
ce internaționale a fost 
prezentată pe larg de șe
ful delegației române.

In concepția președin
telui României — a sub
liniat vorbitorul — starea 
negativă din economia

CIUDAD DE MEXICO
LUCRÂRILE CONFERINȚEI MONDIALE

CIUDAD DE MEXICO 7 Miguel 
(Agerpres). — Cea de-a 
doua „Conferință mondia
lă a populației ..
și-a deschis lucrările, în 
capitala Mexicului.- Parti
cipă delegații din peste 
150 de state, membre ale 
Națiunilor Unite, între 
care și din România, re
prezentanți și invitați din 
partea unor organizații și 
organisme din structura 
ONU.

Inaugurînd 
președintele țării gazdă,

de la Madrid 
Hurtado, a relevat că 
„progresele înregistrate în 

- 1984", procesul de dezvoltare pe 
plan mondial sînt insufi
ciente, iar pentru majori
tatea țărilor perspectivele 
actuale privind comerțul 
și cooperarea economică 
internaționale sînt depar
te de a fi satisfăcătoare. 
După o recesiune fără 
precedent — a spus pre
ședintele Mexicului — ță
rile în curs de dezvoltare, 
care luptă pentru redre_

lucrările.

A POPULAȚIEI
sarea economiilor lor, se 
lovesc de restricțiile pro- 
tecționiste ale statelor in
dustrializate, de ratele 
foarte ridicate ale dobîn- 
zilor și de grave probleme 
de finanțare a planurilor 
lor de dezvoltare.

Președintele .Mexicului 
a reafirmat necesitatea 
de a se da „noi impulsuri, 
de a se depune eforturi 
sporite pentru triumful 
cauzei păcii, cooperării 
internaționale, justiției în 
lume și cauzei dezvoltării'*.

mondială reclamă instau
rarea unei cooperări rea
le, între toate țările, ba
zată pe principiile egali
tății și echității; singura în 
măsură să contribuie la so
luționarea problemelor 
majore și urgente care 
confruntă toate țările, în 
primul rînd pe cele ■ în 
curs de dezvoltare.

In continuare, au fost 
prezentate principalele 
domenii care, în concepția 
României, vor trebui să-și 
găsească o reflectare am
plă și corespunzătoare In 
concluziile și recomandări
le conferinței cum sînt: 
creșterea ■ substanțială a 
asistenței financiare pen
tru sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvol
tare. soluționarea globală a 
problemei datoriei exter
ne prin reducerea substan
țială și chiar anularea 
datoriilor țăriftr celor mai 

. puțin dezvoltare, reduce
rea datoriei pentru celelal
te țări în curs de dezvol
tare, stabilirea unor do_ 
bînzi minime, eșalonarea 
pe termen lung a datoriei, 
fără dobînzi sau cil do- 
bînzi simbolice, oprirea 
tendințelor protecționiste 
și eliminarea practicilor 
discriminatorii, - asigurarea 
accesului larg al tuturor 
țărilor Ia cuceririle științei 
și tehnicii modeme, spri
jinirea țărilor în curs de 
dezvoltare în ' formarea 
de cadre și combaterea 
racolării de specialiști din' 
aceste țări, diversificarea 
și permanentizarea unei 
largi cooperări economi
ce și tehnice între țările 
în curs de dezvoltare.

LOS ANGELES 7 (A.
gerpres). — La Los An
geles, unde Jocurile Olim
pice de vară șînt în plină 
desfășurare, după încheie
rea competițiilor de înot 

și gimnastică, punctul de 
atracție a devenit stadio
nul „Memorial Coliseum", 
gazda întrecerilor de atle
tism. Aici a fost înălțat 
luni seara pe cel mai' înalt 
Catarg tricolorul românesc, : 
în semn de salut pentru 
victoria semifondistei Doi
na Melinte, în cursa de 
800 m, succes de răsunet, 
care confirmă o dată mai 
mult clasa deosebită a aler
gătoarelor pe distanțe me
dii din România, ilustrată 
de-a lungul anilor de nu
meroase atlete de valoare, 
multiple campioane și me
daliate la marile compe
tiții, inclusiv la Jocurile 
Olimpice. Ca o dovadă In 
plus a acestui fapt, locul 
trei și medalia de bronzau 
revenft unei alte sportive 
românce, Fița Lovin.

La startul probei femi
nine de 800 m s-au aliniat 
atlete creditate cu perfor
manțe excelente în acest 
an: Doina Melinte (Romă- 

. nia) și Kim Gallagher 
(S.U.A.), două semîfondis- 
te cu sprint foarte puter
nic, Fița Lovîn (România), 
Ruth Wysocki (S.UA) și 

' Gabriella Dorio (Italia), 
redutabile în cursele cu 
trenă susținută. Din start, 
in frunte se instalează ame
ricanca Ruth Wysocki, ca
re încearcă să impună un 
ritm convenabil compatri
oatei sale Kim Gallagher,

cunoscuta pentru finișul 
deosebit pe ultimii metri. 
La jumătatea cursei, însă, 
trece în frunte italianca 
Gabriella Dcrio, care este 
cronometrată cu ?7”28/100. 
Aflate în expectativă, spor
tivele românce încep să 
accelereze ritmui, eolabo- 

•rînd tactic, iar Dgina 
Melinte declanșează un 
sprint prelungit la ieșirea 

- din ultima turnantă, ur
mată de Gallagher și Fița 
Lovin. Sprintul devasta
tor ăl Doinei Melinte nu 
poate fi contracarat de a- 
tleta. americancă, aceasta 
resemiiîndu-șe în final cu 
poziția a doua, pe care în
să a trebuit să și-o ape
re cu toate forțele în fața 
atacului Fiței Lovin,, sosi
tă la mai puțin de o ju
mătate de metru dc meda
lia de argint.

Iată clasamentul final 
al probei feminine de 800 
m: 1. Doina Melinte (Româ
nia) — 1’57”6O/1OO —
campioană olimpică; 2. 
Kim Gallagher (S.U.A.) — 
l’58”63/100; 3. Fița Lovin
(România) — l’58”83/100.

- In cadrul semifinalelor 
probei feminine de 400 m 
garduri, campioana Româ
niei pe această distanță, 
Cristina Cojocaru s-a cla
sat pe locul doi în prima 
serie, obținînd calificarea 
în finală. Cristina Cojo
caru a obținut al doilea 
timp al zilei — 55”24/100, 
fiind precedată de Ann 
Louise Skoglund (Suedia)
— 55 ”17/100. ; '

LOS ANGELES 7 (Ager
pres). — Pe scena sălii 
„Gersten Pavilion" din 
Los Angeles întrecerea 
ridicătorilor de fontă a con
tinuat cu concursul rezer
vat categoriei 100 kg, an- 
tepenultima a competiției, 
in cadrul căruia sportivii 
români au obținut încă o 
medalie de argint, prin
amrmuitmufiumnmtwHiu/utumutwuumMfMMuw/i

trei medalii de aur la pro
bele pe aparate: sărituri, 
bîrnă și sol. Lacrimile de 
tristețe de acum două 
zile ale Ecaterinei Szabo, 
cînd a pierdut medalia de 
aur la individual coinpus 
(medalie cîștigată de ame
ricana Mary Lou Retțon) 
s-au transformat de data 
aceasta în lacrimi de bucu
rie, Ecaterina Szabo ur-

15,00 Telex. 15,05 Clu_
— — ----------- 15,25

ma-
bul tineretului.
Emisiune în limba 
ghiară (p.c.),. 16,20 Ima- 

I PETROȘANI — 7 No- §‘«1 dm România. 16,30 
iembrle: Fără panică, vă 23-a ediție a Olimpia- 
rog ; Unirea: Nu vreau dei de vară — L 
să devin adult; Parîngul: Sdles 1984 (color). 
Zică ce vor zice. ' .

PETRILÂ: Campioana ActuaTltateaU 
mea.

LONEA: Călătorul cu 
cătușe.

FILME

ANINOASAi Loto prone 
’82. . .

VULCAN — Luceafărul:
Gară pentru doi, X-II.

LUPENI — Cultural 
Cîntecul e viața mea.

URICANI: Nu am ucis, geles 1984.

dei de vară — Los An- 
,. 19,50

1001 de seri (color). 20,00
Telejurnal (p.c.). 20,20

—......—. în econo
mie. 20,30 Vis de pace — 
muzică ușoară româneas
că (color). 20,45 Socialis
mul în conștiința țării. 
20,55 Film artistic: „A- 
lexandra și infernul" (co
lor). Producție a Casei 
de Filme 4. 22,00 Tele
jurnal (p.c.). 22,10 A 23-a 
ediție ă Olimpiadei de 
vară (color). Los An-
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VIND urgent aparta

ment liber, două camere, 
beci, Deva, telefon 956/

. --------------------------
beci, Deva, telefon
17871, (m.p.)

VIND Skoda 1000 
Informații, Lonea, 
da George Enescu, nr. 14.

• (2406). : A
VIND „M.Z.“ 175 cmc, 

Lupeni, strada Arinilor 
Bloc 35/4. (2412)

PIERDUT carnet de 
student, pe numele Todea 
Mariana, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (2405)

PIERDUT carnet 
student, pe numele

MB, 
stra

da 
Ștefă-

nică Marius, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (2407)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele ' Do_ 
garu Georgeta, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (2408) ' ■

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ceapă 
Elena, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2409)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Con- 
durache loan, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu-

. lă. (2411)

DECES

SOȚUL George, copiii Marius, Puia și Zeno, anunță 
cu adincă durere încetarea din viață a scumpei lor so
ții ți mame

MORARU ELVIRA
Inmormîntarea are loc joi, 9 august, ora 16, in ca 

muna Riu Bărbat, (2410)

ice de vară
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Vasile Groapă, cu un to
tal de 382,5 kg,

înaintea ultimelor două 
zile de concurs, haltero
filii români au cucerit la 
actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice șapte medalii, 
dintre care două de aur, 
4 de argint și una de 
bronz.

LUS ANGELES 7 (Ager
pres). —• Corespondenții a- 
gențiilor internaționale de 
presă continuă să co
menteze elogios evoluția 
gimnastelor românce la 
Jocurile Olimpice de vară 
de la l os Angeles. In re
latarea agenției spaniole de 
presă „EFE“ se scrie în
tre altele: „Gimnasta ro
mâncă Ecaterina Szabo 
a fost învingătoare a ulti
mei zile a concursului o- 
limpic feminin, cîștigînd

cînd fericită de , trei ori 
pc cea mai înaltă treaptă 
a podiumului. La bîmă, 
apăratul cel mai dificil, 
româncele și-au demonstrat 
supremația obținînd note 
excepționale, astfel că atît 
Ecaterina Szabo, cît și Si
mona Păuca au fost distin
se cu medalii de aur, me
dalia de bronz a revenit 
americancei Kăthi Johnson. 
In ultima probă, cea de 
sol, Ecaterina Szabo cu un 
număr îneîntâtor de mare 
virtuozitate a obținut 
treia medalie de aur 
nota maximă — 10.

Comentatorul sportiv
al agenției China Nouă x geterul echipei române a
menționează faptul că din_ fost Vasile Stingă, care a
tre toți participant» la O- înscris 11 goluri. dintre
lîmpiadă, pînă în prezent ceilalți jucători evidenți-
numai gimnasta româncă indu-se în mod special Ma_

Ecaterina Szabo a obținut 
patru medalii de aur, trei 
la individual în concursul 
special pe aparate, și una 
cu echipa României 
tuată pe locul întîi. 
comentariu se arată, de a_ 
semenea, succesul obținut 
de tînăra Simona Păuca, 
precum și faptul că echi
pa României a cucerit 
cinci medalii de aur, una 
de argint și două de bronz.

La rîndul său corespon
dentul agenției Associated 
Press transmite: „Semnul 
bucuriei,- al victoriei, a a_ 
părut pe fața noii stele a 
gimnasticii românești — 
Ecaterina Szabo, care a 
devenit o tînără fericită 
și zîmbitoare după ce a 
cîștigat trei medalii de aur 
în finalele pe aparate ale 
concursului feminin de 
gimnastică al Olimpiadei 
de la Los Angeles. Cu 
prilejul conferinței de pre
să ce se ține după fiecare 
concurs, Szabo a declarat: 
„Sper că le-am adus bucu
rii celor din țara mea, pre
cum și spectatorilor 
Los Angeles".

si* 
In

din

rian Dumitru (7 goluri), 
Cornel Durau și losif Bo- 
roș (cîte 3 goluri).

înaintea ultimei etape, 
care programează miercuri, 
8 august, partida derby a 
grupei dintre echipele 
României și Iugoslaviei, pe ' 
primul Ioc al clasamentu
lui se află neînvinsă echi
pa României — 8 puncte, 
urmată de . Iugoslavia — 
7 puncte. Islanda — 5 
puncte, Elveția — 4 puncte, 
Algeria șl Japonia — ze- 
ro puncte.

După 9 zile de întrecgpi 
la Jocurile Olimpice de 
vară de la Los Angeles, 
în clasamentul pe meda
lii pe primul loc se află 
echipa S.U.A. cu 46 me
dalii de aur, 39 de argint 
și: 16 de bronz, urmată de 
România — 16 medalii de 
aur, 10 de argint și 7 de 
bronz, R.P. Chineză — 13 
medalii de aur, 6 de argint 
si 5 de bronz; Italia 
9—3—6; R.F. Germania 
8—12—13; Canada 7—8—7; 
Japonia 7 ■ 4'—8; Finlanda 
4—3—4; Australia 3—8—10; 
Marea Britanie 3—4—15;

Olanda

a
cu

LOS ANGELES 7 (Ager
pres). — Xn penultima e- 
tapă a turneului olimpic 
masculin de handbal, se
lecționata României a în_ 
tîlnit formația Japoniei 
pe care a învins-o cu sco
rul de 28—22 (12—11). Gol-

Marea Britanie 
Franța 2—2—6; 
2—2—4 etc.

După cum transmit a- 
gențiile internaționale de 
presă, în urma descalifică
rii luptătorului suedez 
Thomas Johansson (catego
ria peste 100 kg), clasat pe 
locul doi, medalia de ar
gint a fost atribuită iugo
slavului Refik Memisevicî, 
iar cea de bronz sportivii-, 
lui român Victor Dollpschi,
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