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In întâmpinarea Zilei minerului Patru decenii ale devenirii noastre
Factori calitativi ai dezvoltării economiei naționaleRandamentele înalte în abataje

rodul mobilizării exemplare
zile pînă la sârbă- 

«dineuri — Ziua

Noul mecanism economico-financiar

teagul
Complexul comercial 

Hermes", din reședința 
de municipiu.

Au mai rămas trei 
toarea oamenilor din 
minerului. Ea este întimpinată și cinstită 
de colectivele de mineri cu succese pe 
frontul cărbunelui. In rîndurile ce ur-

MESAROȘ, din sectorul I 
al I.M, Parpșeni realizea
ză, față de un plan de 9,3 
tone De post, productivi
tăți de 14—16 tone pe post.

mează, ne vom referi la realizările 
ținute de cîteva formații de lucru la 
nul dintre principalii indicatori de 
ciență economică — PRODUCT1VITA 
TEA MUNCII.

Folosind cu bune rezul
tate un complex mecani
zat SMA-2, de fabricație 
românească, brigada con
dusă de MIHAI BUCEV- 
SCHI, din sectorul III al 
I.M. Livezeni a extras, 
peste sarcinile de plan ale 
lunii august, la zi, 1000 
tone de cărbune. Aceasta 
a fost posibil prin reali
zarea unor productivități 
suplimentare sarcinilor cu 
4100 kg pe post, cu vîrfuri 
de 5 tone pe post, 
meritul minerilor de 
schimburile conduse 
Dumitru Perju, Aurel 
că și Dane Sigismund. Nor- 
matorul Nicolae Bartha ne 
asigură că sînt create toa
te condițiile ca productivi
tatea muncii să 
mereu în cazul 
formații.

In cele două 
■■ontale dotate cu 
plexe mecanizate, 
burile conduse de 
Iosif Dancă, Constantin 
Necioiu, Costică Coroi, Eu
gen Hălăuștean, Mihai 
Bărbăcaru și Florea Voicu, 
din brigada lui GAVRILA

Este 
ne 
de 

Leu-

crească 
acestei anului, 

supli.
tone

vatră. In luna august, la 
zi, a extras aproape 1000 
tone de cărbune peste 
plan, prin realizarea unor 

' .........T superioare
cu 3,5—

abataje 
com_ 

schim- 
minerii

De la începutul 
brigada a extras, 
men tar, peste 11 000 
de cărbune.

Brigada cunoscută 
ȘTEFAN ALBA, din 
torul IV al I.M.
folosește, în cele 3 abataje 
frontale, metoda de exploa
tare cu tavan de rezisten
tă și grinzi îngropate

a lui 
sec- 

Petrila

productivități 
preliminarului 
4 tone pe post.

De la Uricani, ne par
vine vestea că, printr-o 
mobilizare de excepție, bri
gada condusă de ILIE A- 
MORARIȚEI a depășit 
greutățile în abatajul do
tat cu un complex de 
mare înălțime și, în luna 
august a extras, la zi, un 
plus de 300 tone de căr
bune pentru cocs, depă
șind productivitatea mun
cii planificată cu 600 kg 
pe post.

Sînt rezultate care ates
tă folosirea intensivă a 
mecanizării, cunoașterea 
utilajelor, exploatarea lor 
la capacitate. Și, fără în
doială, atestă mobilizarea 
exemplară de care dau do
vadă OAMENII, minună
ții noștri mineri, în. cins
tea zilei lor și a sărbăto
rii Eliberării.

In cei 40 de ani de la 
victoria glorioasei revolu
ții de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 
August 1944, România a 
realizat succese deosebite 
în dezvoltarea economiei 
naționale. Față de perioa
da antebelică, producția 
industrială a crescut de, 53 
de ori, cea agricolă de 
3,7 ori, iar venitul națio
nal de 16 ori. România 
este astăzi o țară indus. 
trial-agrară cu o puternică 
industrie și o agricultură 
în plin proces de moder- 
nizare, care se apropie cu 
pași repezi de țările cu 
nivel mediu de dezvoltare 
economică.

In strategia dezvoltării 
economiei naționale, parti
dul a ținut seama de fap
tul că societății noastre 
socialiste îi este specific 
un proces de evoluție con
tinuă, dialectică, ce duce, 
inevitabil, sub impulsul a- 
cumulărilor cantitative, la 
calități noi, superioare. In 
dezvoltarea economiei na
ționale, în ultimele pla
nuri cincinale, a avut loc 
o deplasare crescîndă a 
opțiunilor spre factorii 
calitativi ai creșterii eco
nomice, mareînd trecerea 
de la dezvoltarea de tip 
extensiv, la dezvoltarea și

nic al fondurilor fixe, ca 
urmare a progresului teh
nic continuu și intens, este 
un factor calitativ de im
portanță majoră pentru - 
dezvoltarea economiei na
ționale. Din , masa fondu
rilor fixe existente în e- 
conomie la sfîrșitul anului 
1983, peste 80 la sută au 
fost puse în funcțiune du
pă 1965, fiind deci, la ni- 
nivelul tehnicii mondiale. 
Fondurile fixe din ramu
rile industriale de bază, e- 
nergetică, construcții de 
mașini și chimie au spo-

... ». Lector univ. Florian IOVAN,
creșterea economică de tip Institutul de mine Petroșani
intensiv.

Ridicarea nivelului teh- (Continuare tn pag a 2-a)

Urbanizarea localităthor Văii Jiului
împlinirilor 

plinirilor socialiste. „O 
comună fără industrie, lo
cuită doar de pensionari", 
spunea deunăzi, într-o dis
cuție despre orașul Uricani 
minerul pensionar Dumi- 
tru Rău, un pionier al 
lucrărilor de redeschidere 
a minei Vulcan. Un sat cu 
cîteva locuințe răzlețe, pre
sărate de o parte și de 
alta a Jiului de Vest — ia
tă cum se prezenta cu 
doar trei decenii în urmă 
actualul oraș Uricani.

Imaginea de astăzi a lo
calităților Văii Jiului este 
cu totul alta. In anii de 
după revoluția de elibera
re socială și națională, an
tifascistă si antiimperia-

drum al
Orașul Uricani, 

centru civic din
noul

I.upeni, 
cartiere moderne în Vul
can, originala zonă urba
nistică din Petroșani Nord, 
cartierul „Minerul1' din 
orașul Petrila — iată doar 
cîteva din dovezile incon- 
tenstabile ale marilor 
transformări urbanistice 
care au schimbat sti'iictu- 
ral înfățișarea localități
lor Văii Jiului în anii îm-

socialiste
listă, în toate localitățile 
Văii Jiului au apărut cons
trucții noi. An de an șan
tierele și-au amplificat ac
tivitatea. Cea mai amplă 
dezvoltare s-a concretizat 
în anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului, ani 
care, pe drept cuvînt au 
intrat în istoria patriei sub 
denumirea atît de semni
ficativă de „Epoca 
Ceaușescu1". In anii în ca
re la cîrma destinelor ță
rii se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, numai în inter
valul de timp 1966—1980,

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

acest sens, pu- 
aprovizionarea 

materiale a lu_ 
pregătiri, carfe 
linia de front

munciimăsură a

luni

fie ele abataje 
lu_ 

tăierea 
prin 

perfo-

ons- f 
Șer- » 

, E-\
mo- J

barometrul* realizărilor ziiPropaganda vizuală 
nice, este, la mina Uricani, un mijloc deosebit de mobi 
lizator la realizarea sarcinilor.

I.M. Lonea. Sectorul IV, 
unul din colectivele cu 
pondere mare în extracția 
cărbunelui din întreprinde
re. Producția extrasă su
plimentar sarcinilor de
plan pe primele șapte luni 
din acest an a fost de
14 400 tone de cărbune 
pentru semicocs. Un plus 
substanțial, avînd în vede
re că la toate locurile de 
muncă, 
frontale, cameră sau 
crări de pregătiri, 
cărbunelui se face 
procedee clasice : 
rare-pușcare.

In primele șapte 
4jn acest an productivita
tea muncii la nivel de 
sector a fost depășită, lună 
de lună, în medie cu 250 
kg pe post în condițiile 
cînd posturile planificate 
nu au fost depășite. La 
nivel de abataje acest in
dicator de eficiență a fost 
depășit cu aproape 400 kg 
pe post, iar posturile 
prestate s-au încadrat în 
cele planificate.

Prin urinare, extracția 
cărbunelui la sectorul IV

al I.M. Lonea s-a făcut 
în mod eficient. Ncexistînd 
mecanizare, un loc de sea
mă l-a ocupat aplicarea pe 
scară largă a organizării 
optime a producției și a 
muncii la toate locurile de 
muncă. In 
tem aminti 
ritmică cu 
crărilor de 
a făcut ca 
pregătită să fie întotdeau
na în avans față de capa
citățile de producție ce ies 

din funcțiune. Spre exemplu, 
în abatajul frontal nr. 33, 
stratul 3, blocul III, bri
gada lui Anton Florea lu
crează cu jumătate d

Gh. SPINU

Mircea BUJORESCU

re1!

(Continuare in pag. a 2-a)

culturii și
manifestările ac

tualei ediții a „Săptămâ
nii educației politice, cul
turii și sportului", dedi
cată sărbătoririi breslei 
mineritului și comemoră
rii a 55 de ani de la e- 
roicele lupte ale mineri
lor din Lupeni, manifes
tări desfășurate în între
prinderile, instituțiile, lă
cașurile de cultură și te
renurile de sport din 
municipiul nostru, atrage 
atenția spectacolul de va
rietăți, ce vă fi prezentat, 
sîmbătă Și, respectiv, du
minică, pe gazoanele sta- 

i dionului „Minerul'1 Lu- 
’ peni și complexului spor

tiv „Jiul" Petroșani, rea
lizat cu concursul unor 

r nume de prestigiu ale 
I primei scene românești. 
j Onorează astfel sărbăto-
i

rile Văii, Ansamblul 
tistic „Rapsodia . româ
nă" cu soliștii Ștefahia 
Rareș, Elena Merișorea- 
nu, Aneta Stan, Maria 
Apostol, Ioana Cristea, 
Nelw Bălășoiu, Gheorghe 
Turda, Dumitru Cons
tantin, Aurel Ioniță, cu- 
noscuții interpreți de mu
zică ușoară Ana Maria 
și Horia Moculescu, Gi_ l 
na Pătrașcu, Cornel Cons- • 
tantiniu, Marinela V 
ban, Gheorghe Sava, 
milia Basarabeanu, mo- r 
mentele umoristice fiind 1 
asigurate de Horia Șer- | 
bănescu. Spectacolul va l 
fi prefațat de demonstra- J
ția cascadorilor Studiou- ț 
lui cinematografic Bucu- ( 
rești, inedite curse de 1 
autoturisme și motoclcle-\ 
te.fl.V.) i*
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Mierointerviulsăptămînii
(Urmare din pag. I)

Noutăți în transportul
m comun

Deși neamenajat, spațiul de lîngă piața agro- 
alimentară din Petroșani se transformase de mai 
mult timp într-o parcare ad-hoc. De luni dimineața 
în acest loc se află stația — cap de linie — pentru 
autobuzele interurbane din Valea 
tat detalii despre aceste aspecte, 
cetățenesc, de la tovarășul Emil 
torul A.U.T.L. Petroșani.

— De ce a fost nece
sară mutarea stației cap 
de linie ?
— Datorită lucrărilor 

de sistematizare care se 
d.esfășoară în Piața Vic
toriei spațiul devenise 
insuficient pentru mane
vrarea autobuzelor, 
aceea am amenajat 
cest punct lîngă piața 
agroalimentără din 
troșani, ’ unde. lucrări'e 
vor continua astfel 
călătorii să dispună 
condiții mai

Jiului. Am soliei- 
de larg interes 
Gavrilescu, direc-

(Urmare din pag. I)

efectiv la operațiile de în
chidere a acestei capacități 
pe pilierul abatajului ca
meră nr. 22, iar cealaltă 
jumătate din efectiv lu
crează în abatajul frontal 
nr. 37 care de curîrid a 
fost pus în funcțiune. Res
pectarea disciplinei teh
nologice la toate locurile 
de muncă a făcut ca, pe 
toată perioada scursă de 
la începutul anului să nu

i muncii

De
a-

Pe-

lă pe strada Vasile Roai- 
tă, cu ieșire în bulevard 
pe lîngă Casa de cultu
ră, iar la înapoiere se 
ajunge pînă la teatru, în- 
torcîndu_se pe lîngă 
LA..C.M.M. spre stația 
terminus. Nu am anulat 
decît stația de la poștă. 
Autobuzele Aeroport — 
Petrila circulă, la dus, 
pe vechiul traseu și la 
înapoiere prin cel nou,

îneît adică trec pe la piață. Am 
de avut în vedere necesita- 

b u n e tea de a asigura 
cînd așteaptă autobuze
le. Vom efectua atât îm
prejmuirea acestui spa
țiu, cît și lucrări pentru 
realizarea unor peroane 

. acoperite pentru fiecare 
• linie de transport în co

mun. In noul spațiu 
. află liniile Uricani, 
peni, Aninoașa, 
Jieț. Cimpa și 
(unde autobuzele 
tre vor circula numai de

15 septembrie, i 
începerea noului

se
Lu- 

Lonea, 
Merișor 

noas-

la 
cu .
de învățămînt).

odată 
ap

trans_
• portul călătorilor de la 

gară pînă la cap de linie 
. pentru autobuzele Lu- 
i peni — Uricani.
’ — Cu ce alte noutăți
' îi putem informa pe ci

titori ?
— In cur’îrid va fi 

minată magistrala 
; gaz metan Paroșeni 

Livezeni, care ne va 
! mite să asigurăm 
> transport mult mai fluent 
1 între Livezeni și Petrila 
; cu mașini ce vor consu. 
i ina gaz metan. .

ter- 
de

per-
un

i

existe nici o surpare. Fo
losirea rațională a perso
nalului de maiștri si ingi
neri a condus la desfășu
rarea în condiții normale 
ă activității procesului de 
producție. Calitatea lu
crărilor de revizii și repa
rații a făcut posibilă fo
losirea mai bună a utila
jelor, îmbunătățindu-se 
astfel utilizarea timpului 
de lucru.

Rezultatele bune înre
gistrate la nivel de între
prindere pe baza măsuri
lor luate, transmise și ur
mărite la toate nivelurile 
se simt din plin cînd se 
urmărește creșterea efi
cienței de extracție a căr
bunelui.

mai rapid, ponderea 

ceste ramuri ăjungîhd la 
52 la sută, față de 37,6 la 
sută, în urmă cu două de
cenii.

Pentru perioada urmă
toare, în centrul întregii 
noastre activități, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „trebuie să pu
nem realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții, 
aplicarea largă a cuceriri
lor revoluției tehnico-ști
ințifice, dezvoltarea puter
nică a științei și învăță- 
mîntului, factori funda
mentali ai făuririi socia
lismului și comunismului, 
ridicarea nivelului profe
sional, tehnic, științific și 
cultural al tuturor oame
nilor muncii". O compo
nentă de bază a realizării 
noii, calități o constituie 
restructurarea . industriei, 
proces ce iiripune dezvol
tarea prioritară a ramuri
lor industriale care valori
fică superior resursele in
terne, care creează produ
se de calitate superioară, 
cu un consum mic de e- 
riergie și materii prime, 
dezvoltarea mai rapidă a 
bazei proprii de materii 
prime, energie și, combus
tibili. Sporirea producției 
de combustibili. — cărbu
ne, petrol și gaze — a 
producției de energie elec_ 

mai ales ne bază de 
minoa-

rit 
dotării tehnice noi din a-

se și atragerea în circuitul 
economic a unei mase tot 
mai mari de resurse recu
perabile reprezintă trepte 
importante spre dobândi- 
rea independenței energe
tice. Dealtfel, se preconi
zează ca în acest an să ne 
asigurăm 94 la sută _ din 
necesarul 
mară din

In plan 
calitate a 
nomice presupune, obți- 
nerea cu același 
cu aceleași forțe 
ducție — a unui 
conomic maxim, 
ță, maximizarea 
lui dintre efectul 
și efortul depus 
mul de muncă socială — 
se poate realiza în etapa 
actuală prin ridicarea ca
lității produselor, crește
rea gradului de valorificare 
a materiilor prime și creș
terea susținută a productivi
tății pruncii. Programele 
speciale, adoptate anul 
trecut, privind ridicarea 
nivelului tehnic și a cali
tății produselor, reduce
rea consumurilor de ener
gie, materiale și combusti
bili, precum 
creșterea mai 
a productivității 
sînt 6 expresie a preocu
părilor manifestate pentru 
intensificarea acțiunii fac
torilor calitativi ai dezvol
tării economiei naționale.

Sinteza preocupărilor 
tot mai susținute ale con
ducerii de partid și

de energie pri_ 
resurse interne.
național, noua 
activității eco-

efort — 
de pro- 
efect e_ 
In esen- 
raportu- 

economic
— consu-

și privind 
accentuată 

muncii,

stat, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pe linia 
ridicării rolului factorilor 
calitativi în dezvoltarea e_ 
cohomico-socială a țării 
noastre, o reprezintă noul 
mecanism economieo-fî- 
nanciar adoptat de Plena
ra C.C. al P.C.R. din mar
tie 1978. Având drept prin
cipale elemente definitorii 
autoconducerea muncito
rească și auto^estiuriea e- 
conomico-financiară, par
ticiparea oamenilor muncii 
la beneficii ca formă su
perioară de stimulare ma
terială, introducerea in
dicatorilor de plan produc
ție fizică și producție netă 
în locul indicatorului pro
ducție globală, perfecțio
narea sistemului de pre
țuri și creșterea - rolului 
pîrghiilor valorice și fi
nanciare — noul mecanism 
economico-financiar asi
gură cadrul pentru orga
nizarea și conducerea ști
ințifică,', la nivel micro și 
macro-economic, a econo
miei, mobilizarea și utili
zarea eficientă a resufse- 
lorr^îmbină în mod fericit 
stimularea materială cu 
răspunderea materială per
sonală. Aplicarea lui 
fermă, cu simț de răspun
dere, conduce la folosirea 
cu maximă eficiență a 
forțelor de. producție, : în 

venitului 
..creșterii

scopul sporirii 
național — baza 
necontenite a bunăstării 
materiale și spirituale 
întregului popor.

— Care este traseul 
autobuzelor și ce stații 

. sînt?
■ La plecare se circu- Tibeiiu SPATARU

(Urmare din pag. IJ

Canicula din aceste 
făcut ca. ștrandul

Paroșeni să fie pur și

Record

sim- 
plus asaltat de amatorii 
de înot. După cum ne in
forma tovarășul Ștefan 
Brașoyeanu, administra
torul .ștrandului, ; numai 
într-o zi; duminică, 5 
gust, numărul acestora 
fost de 400 persoane, 
casările acestei zile eifrîn 
du-se la peste 2800 
(Gh. O.) Instantaneu din sala echipamentelor de prelucrare și trasare a informațiilor gra

fice, la centrul da calcul electronic Petroșani.

Printre numeroasele acțiuni culturale desfășurate in 
ultimul timp la cinematograful „Paringul" din Petroșani, 
se numără și expoziția de desene ale copiilor de la 
Căminul nr. 3. Expoziția, intitulată sugestiv „Copiii lumii 

care șoimii patriei 
de a-și trăi fericiți f 
expuse lucrările.

doresc pacea", a reunit lucrări în 
și-act exprimat bucuria vieții, dorința 
copilăria. Aspect din sala unde sînt

Foto: Ai. TATAR

i ■ CONCURS „CINE
1 ȘTIE, CIȘT1GA" • Corni-- 
I totul municipal U.T.C. și
• Casa de cultură a sindica

telor din Petroșani au or_
. ganizat un concurs „Cine 
I știe, cîștigă", cuprins în 

cadrul „Săptămînii edu
cației politice, culturii și 
sportului" și dedicat

! memorării a 55 de ani
l la istoricul „Lupeni ’

I I 
î 
i
I

co
de 

'29".

S-au construit în localită
țile Văii Jiului peste 17 100 
apartamente, noi școli care 
totalizează 150 săli de 
clasa, aproape 2000 noi lo
curi în creșe .și grădinițe, 
case de cultură în Uricani 
și Petroșani,’' spitalul mu
nicipal cu 700 de locuri, - 
spații comerciale care to
talizează peste 26 175 mp , 
și alte zeci de obiective 
de investiții social-cu! tu
rale.' . .

Odată cri noile unități 
industriale construite în 
toate orașele municipiu
lui nostru ș-au ridicat și 
noi cartiere de locuințe, 
s-au realizat numeroase 
dotări tehnico-edilitare 
ica ce conferă înfățișarea 
urbanistică modernă de

astăzi a Văii Jiului, Din 
1948 cînds-a dat în folo
sință primul bloc de lo. 

.; cuințe în orașul , Lupeni,
pînă în anul 1984, în loca
litățile din Valea Jiului,

mul împlinirilor urban is-" țări de servicii către popu 
tîce, din anii .socialismului 
este mereu ascendent. In 
cincinalul 1981—1985 prin 
alocarea unui volum

lație, vor prinde viață ’zeci ■’ 
' de alte obiective de drives- 

____. —  tițiisocial-culturaie care 
alocarea unui volum de vor ridica în mod conside.
investiții de peste 18,5 mi.

Urbanizarea localităților

s-au construit peste 
41 000 de apartamente.

Se poate afirma cu de
plin temei că în prezent, 
în Valea Jiului avem o 
salbă de orașe cu înfățișa
re urbanistică . modernă, 

' mereu înfloritoare. Dru-.

■ liarde lei, fără precedent 
in istoria Văii Jiului, Se 
vor construi, în total, încă 
BQpO de noi apartamente, 
școli cu 120 săli de clasă, 
vor fi dați în folosință în
că 27 000 mp de spații co
merciale și pentru pres-

rab.il gradul, de urbanizare 
al tuturor localităților mu
nicipiului. In reședința de 
municipiu s-a conturat un 
cartier dotat eu adevărate 
perle urbanistice, cartierul 

. Petroșani-Nord. In Petrila,
Uricani, Vulcan și Lupeni 
au început să -se contureze 
noi centre civice, care vor. 
conferi acestor orașe per
sonalitate arhitectural-ur
banistică distinctă șl 
modernă, Anul celei de a 
40-a aniversări a eliberării 
patriei constituie pentru 
localitățile Văii Jiului tot 
atîția ani de mari izbînzi 
sub stindardul glorios al 
partidului.

stejar, ipsos, humă, gar- cr.ările de amenajare a u_ 
duri gata confecționate, nor’ noi terenuri 

■.CșZȚ.xjj- ..very-.oii-ma,. 
de tablă si altele.

■ CINEMATECA. După 
programarea inspirată a

DE filmului american „12 oa
la meni furioși", cu.. Henri 

șeful Fonda, miine, în sala cirie- 
materiale
combus-

.S-au detașat , câștigătoare 
tinerele Elena 
(I.P.S.R.U.E.E.M.), 
Suru (I.C.S.M.l. 
șani) și farmacista 
Potopea.

■ MATERIALE 
CONSTRUCȚII. De 
Gheorghe Flor.escu, 
depozitului de 
de construcții și 
tibilidin Petroșani, aflăm 
eă depozitul dispune și 
desface^ către populație ’ o 
largă gamă. de. produse. 
Pot fi procurate lemne 
pentru foc, deșeuri,- căr- SPORT. In apropierea sta- 
bune, ciment, cherfestea de dionului Jiul au început lu_

Astăzi se încheie în Valea 
pentru Jiului „Festivalul filmu- 

profile jocuri sportive. Aici se vor lui documentar", e> acțiune 
■ amenaja ; ’ patru terenuri; organizată de întreprinde- 
pentru tenis de cîtnp și rea ciheniâțpgrafk’ă 
alte patru pentru antren dețeană, în colaborare 
nament la fotbal. (V.S.) studioul „Alexandru

■ GRIJA. PENTRU OM. iîia". Manifestările 
La plină Paroșeni ș-au a- 
tribuit, de la începutul a„ .graful 
nuiui, un însemnat număr 
de bilete de odihnă- și 

’tratament in stațiunile, bal
neoclimaterice și la căsuțe
le de vacanță ale minei de

■ NOI TERENURI DE- pe litoral.
■ „FESTIVALUL FIL

MULUI DOCUMENTAR".

Crețu
Paula PAL, țevi, șîțriiă,
Petro.-

' Rodi ca

matografului .,7 Noiem
brie" din Petroșani (înce- 
pînd eu orele 10, 14, 16, 18 

-și 20) va rula pelicula „Ho
ții de biciclete", produc
ție italiană.

j ti- 
cu 

Sa- 
s-au 

desfășurat la einematd- 
.. .Parîngul". precum
și în sălile de apel ale 
minelor Livezeni. Petrila, 
Vulcan, Lupeni și Uricani.

■ BROȘURA. A ieșit 
de sub tipar broșura „în
trecerea socialistă", reali- 
zată de Consiliul munici-

pal al sindicatelor. în co
laborare cu redacția noas
tră. Broșura poate’ consti
tui uri util instrument de 
lucru pentru toate organi 
zațiile de sindicat și 
prinde relații detaliate 
experiența colectivelor 
muncă, fruntașe.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Tenacitatea oamenilor 
j învinge îndărătnicia
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16 
post"

spre cărbune, 
procedeul de 
clasică prin

activi-

Cit primești, cit dai societății

al

ei reprezen- 
o a m e n i I o r

solicitări inutile. Acolo 
unde experiența le spu- . 
ne că nici cuțitele și nici 

combinei. 
nu vor face față, utilajul 
este oprit. Minerii-tehni- 
cieni care nu și-au uitat 
vechea îndeletnicire de 
pe vremea abatajelor cla
sice, „bat" găuri, pușcă 
și evacuează sterilul, u- 
șurînd calea combinei

Combina mușcă lacom 
din peretele lucitor al e- 
nergiei dătătoare de for
ță și lumină încremenită Caii putere ai 
de milenii, încătușată: in 
tainele muntelui care o 
străjuiește, care o păzeș
te cu tenacitatea avaru
lui ce își ține sub zăvoa- 
re comorile. Cărbunele 
curge nestăvilit' spre lu
mina zilei. Pentru fiecare 
om 18 tone pe zi, pentru 
întreaga brigadă 5000 tone 
peste sarcinile de plan. 
Brusc, zumzetul combinei 
este întrerupt de un 
scrîșnet prevestitor al 
greutăților ce vor urma. 
Cuțitele combinei lovesc 
în piatra seacă: Cu per
fidie o falie își. face apa
riția în 
trece se 
groasă 
Treptat, 
nele este înlocuit pe mai 
bine de. un sfert din lun
gimea abatajului. Greu
tățile nu se lasă aștepta
te. Cuțitele se tocesc cil 
repeziciune. De două ori 
pe zi piatra le face inu
tilizabile. Trebuie șl sînt 
schimbate. Tenacitatea 
oamenilor conduși . de 
Ffaricise Fazakaș învinge 
indărătniciâ muntelui.

.. Oamenii care au intro- 
U’; dus pentru prima dată im • 
i complex riteetinizat . fn 
> Valea Jiului, minerii cu 
ț ' un înalt profeslQftalîsm 
i știu ce înseamnă Uri: uti- 
’ laj și ce pot obține eu 
ț el. De aceea il șl prole- 
ț : jează Nu-1 scutesc . de . 
| muncă, dar îl feresc de

BARBATI cake 
ONOREAZĂ TITLUL 

DE MINER

muntelui
cat — 12 tone pe post. 
„Am intrat intr-o zonă 
foarte grea, dar și cărbu
nele ele aici trebuie să îl 
exploateze: cineșu 
sările, pe care le 
zilnic ne dau , 
că vom termina 
pină la sfirșitul 
septembrie și vom 
panoul următor la 
nul stabilit,' iar. 
vom ajunge din nou 
productivități de 
chiar 18 tone pe

iro
? • Ac-

abataj. Pe- zi ce 
lățește și se in- 

tot mai mult, 
treptat. / cărbu-

Inibinînd 
exploatare 

perforare 
pușcare cu cel cu tăiere 
mecanizată, minerii din 
brigada pe care o condu
ce Francișc Fazaliaș reu
șesc zi de zi să-și reali
zeze preliminarul șt să 
obțină avansări lunare 
de 20—25 metri. Greută
țile cu care se Confruntă 
brigada tie mal .bine de 

- trei luni nu i-au descura
jat, dimpotrivă, i-au am
biționat și. mai mult ' ră- 
inînînd acolo Unde pute-., 
rea brațelor a învins în 
încleștarea cu piatra dură 
a muntelui. Productivi
tatea muncii realizată în 
aceste condiții vitrege se 
ridică la nivelul plani!i-

a. Avan- 
realizăm 
garanția 

panoul 
lunii 

începe 
terme- 

aeolo

ne spunea șeful de bri-
gădă. '

Pe schimburi,
tal ea în abata jul cu cele 
mai multe probleme de 
la mina 'Paroșeni este 
condusă de minerii poli- 
calificați Ghebrghe Popa, 
Vasile Barabulă și Nic.o- 
lae Cozma, care alături 
de .Mihai Baltag, Ion Vin- 
tilă, Aurel Cremene, 
Constantin. Căuneac, Au
rel Stănilă, Vasile Bără- 
ban, Emil Sviștea, și Mi
hai Postolache au reușit 
să mențină ștacheta rea
lizărilor la nivelul sarci
nilor (le plan. Brigada ac
ționează ca Un singur 
om. Nici cele mai vitrege 

■condiții de zdcămint nu 
o pot împiedica să' reali- 
■z.eze ceea ce Și-a propus, 
îndeplinirea planului 
angajamentul asumat

: întrecerea socialistă 
începutul anului -ș~:, 
tone de cărbune peste 
plan.

Gheorqhe BOȚEA

Două vieți de o singulară 
frumusețe

ce-
cei 

, ai

s_a în minat decizia 
pensie pent.'u munca 
pusă și limită de vîrstă. 
Conducerea întreprinderii, 
care le-a dăruit de-a lun
gul anilor numeroase dis
tincții și premii, pentru 
muncă onestă desfășurată

La rezultatele bune do- 
bindite in muncă, rapor
tate recent in adunarea 
generală 
fanților 
muncii de la I.P.C.V.J. de 
către preparatorii de la 
Lupeni, iți aduc contri
buția muncitorii din toate 
secțiile. In imagine, 
strungarul I a c o b
Stoica și frezorul Ștefan 
Cosma, doi dintre cei mai 
buni meseriași ai atelie
rului electromecanic 
preparației Lupeni.

Foto: AL TĂTAR

Vocația de a înălța » •
Privim în jurul nostru. 

Peste tot blocuri noi, mo
derne, cu multe etaje. Ci
vilizația și-a spus pe de
plin cuvîntul în anii socia
lismului. Străzile largi, 
sînt străjuite de blocuri 
care mai de care mai im
punătoare. Și, peste tot, în 
Lupeni ul de astăzi se cons
truiește intens. Noul cen
tru civic al orașului, cres
cut Semeț peste locuri vi
rane, se definitivează. 
Constructorii, acești oa
meni ai înălțimilor, ade- 
'vărați eroi ai devenirii ur
banistice, nu contenesc în 
drumul lor pe verticală. 1- 
maginâția. profeșionalita- 
tea și hărnicia se materia
lizează în tot ceea ce se 
înalță eu trudă și migală. 

' „Viața de șantier este du
ră dar frumoasă. Cînd am 
venit în Valea Jiului, Lu- 
peniul era doar o comună 
Nu se prea știa ce-s alea 
blocuri" — își amintești' 
de undeva de demult zi
darul Tudor Sandu. șef 
de formație la brigada Lu_ 
peni a A.C.M. Petroșani.

Acest om, care a părăsit 
țărmul însorit al litoralu
lui pentru a .veni în Valea - 
Jiului, ă pus ceva din 
pasiunea și hărnicia lui în 
fiecare blbc ce s_a înălțat. 
Și s-au înălțat multe în 
Valea Jiului în toți acești , 
ani. Și la Lupeni și la 

- V.ulcan’ si' în toate localită
țile. De la Uricani la Pe- 
triîa nu există oraș îh ca
re Sandu. .Tudor să riu-și 
fi demonstrat înalta ' sa 
profesionalitate. Din 1052, 

■ de cînd lucrează în : Valea 
Jiului, a participat la cons
trucția primelor blocuri din 
orașul Lupeni. Ambiția lui 
este să participe și la 
.construcția ultimului bloc 
ce va încheia devenirea 
urbanistică a orașului. O- 
dată cu înființarea prițne-

♦

lor brigăzi complexe de lu
cru în 1958, Sandu Tudor 
a fost numit șef de forma
ție. Era o răsplată a pa
siunii și hărniciei sale de 
constructor, o recunoaște
re a talentului și compe
tenței sale. De atunci, deși 
sînt aproape trei decenii, 
formația condusă de acest 
om vrednic s-a aflat me
reu pe locurile fruntașe 
în întrecerea socialistă. Nu
mele lui Sandu Tudor este 
azi cunoscut și recunoscut. 
Titlul de fruntaș a deveni* 
unul dintre atributelor e_ - 
sențiale ale existenței sale. 
Cei 18 oameni, cîți are 
în subordine, acționează 
de fiecare dată ca unul 
singur sub îndrumarea 
competentă a șefului lor; 
oare le știe tuturor și bucu
riile și necazurile. „Cred 
că sînt cîteva sute. Și nu 
numai de aici. Din toată 
țara. Cîți au trecut pe aici 
au plecat meseriași adevă- 
rați. S-au răspîndit în toa
te colțurile țării" — ni se 
confesează interlocutorul 
nostru, încercînd o ușoară 
clipă de nostalgie.' Intr-a
devăr, este minunat să ai 
conștiința că tu ai contri
buit la devenirea profe
sională a sute de oameni. 
Toți acești oameni au în
vățat meserie de la Sandu 
Tudor. înalță la rîndul 
lor orașe. FTumoase, mo
derne și impunătoare, așa 
cum i_a învălui meșterul 
lor din Valea JililUi. ' Șl 
î-a învățat să fie cinstiți 
și corecți, așa . cum este 
el, Sandu Tudor, OMUIj, 
constructorul de locuințe. 
Privim din nou în jurul 
nostru. Cei 18 oameni mun
cesc cu înverșunare. Un 
nou bloc va fi dat eurînd 
în folosință,: Ei știu că alți 
„ortaci" au nevoie de lo
cuință.

Puia la so.s/rea trenu
lui mai erau cîteva mi
nute. Distanța pină la 
gară era destul de mare 
și vestea primită de aca- Clei. Și asta se 
să nu . putea suferi ami- 
nare. Trebuia cu orice 
preț să. prind trenul. Am 
cerut ajutor unor cetă
țeni cu mașină. In zadar.
Eram disperată. Dar pină doi soți, reieșit din ges- 
_la urmă...... tul de omenie săvirșit,

Sint cite va rînduui din- spiritul de mtrajutorare de 
ir-o: scrisoare, încărcată 
de emoție, prin care Pau
lina Păun din Galați 
strada Constructorilor nr.

I 5, bl. C6, ap. 1 Tiglina II, 
î mulțumește cu adinei re- 
i cunoștință Unei tinere fa

milii din Petroșani care, 
i-a oferit., ajutor. Aflată

i in mare încurcătură' co- 
i' respondenta a fost aju-

tată de o familie fără să 
stea pe gînduri. El era 
inginer, ea subingineră și 
răspundea la numele de 

petrecea 
la Eforie-Nord unde se 
aflau in concediu . fiind 
vecini de cort. Profundul 
sentiment umanitar care 
li caracterizează pe

ej
icu modestie și multă com

petență, le-a organizat, și 
eu acest prilej, o frumoasa ” 
sărbătoriri. S-au rostit 
cuvinte simple prin 
St au evocat momentele
vieții a doi oameni minu
nați, pătrunși de răspun
derea muncii lor. Pe chi-

Brigadierii Jftimie 
Geluță și Grigore 
Bădescu' au împlinit, 
în aceste zile, frumoasa 

vîrstă de 50 de ani. Reflcc. 
tînd asupra activității 
lor doi, unii dintre 
mai destoinici mineri,
Aninoasei, din sectoarele 
V și III, frapează caracte
rul similar, paralei ăl vie
ții lor,' al1 ca ricrelor 
profesionale. ’

Iftimie , Geluță 
trage dintr-o familie 
de țărani din Tătă_ 
ruși, județul Iași, iar Gri^.

purile lor senine nu se ci
tea neodihna zilelor și a 
nopților petrecute acolo în 
adîncuri, în cei 27 de ani 
în care, alături de ortaci, 
s-au confruntat cu 6 mul
titudine de probleme că
rora le trebuiau căutate 
și găsite soluții.

părere sinceră, 
\ ^Jnită dintr-o 

convingere, i 
zează noțiunea de a 
căutător __ ------ —

adîncuri a celor doi bri
gadieri. Pentru ei mineri
tul a fost unicul fel de a 
iubi și de a crede. Și-au 
ales aceste drumuri și as
tăzi pot privi cu satisfacție 
înapoi și cu optimism î- 
nainte pentru că aceste 
profesii le-au oferit trăiri 
de o singulară frumusețe. 
In bătălia pentru/ mai 

mult cărbune cei doi ră- 
mîn peiitru ortacii și cole
gii lor. exemple de stator
nicie demne de urmat în 
activitatea viitoare. La ria
dul nostru, le urăm sănă
tate deplină și multi ani J

• lor
care

se

gore BădescU dintr-o fa- 
hiilie de țărani din Valea 
Boului, județul Gorj. A- 
mîndoi au optat pentru 
minerit spre șfîrșitul anu
lui 1957, cînd erau încă 
tineri, dar conștienți de a_ 
devărtil că A. MUNCI IN 
SUBTERAN ÎNSEAMNĂ 
A AVEA CALITATI DEO
SEBITE. S-au încadrat a- 
tunci ca vagonetari, pe 
parcurs au urcat greu dar 
sigur, e&lificîridu-se trep
tat ca ajutori mineri, mi
neri și mineri specialiști. 
Remarcîndu-se în 
deosebit, au fost 
in funcțiile de șefi 
grupă și șefi de 
Deși la sectoare 
au muncit cu rî.vnă și 
obținut alături de colecti
vele de oameni ai muncii 
pe care le-au 
zultate care-i 
primele locuri 
rea socialistă, 
treprindere cît

mod 
num iți 

'.țle 
brigadă, 
diferite, 

au

condus, re_ 
situează, pe 
în întrece- 

atît în in
și. în. cadrul

C.M.V.J. ldeea de a trece 
în revistă cele două dem
ne biografii, ne-a venit în 
clipa în ca 'e celor doi li

3

ce z

care au dat dovadă sini 
o frumoasă emblemă pen
tru municipiul nostru. 
La mulțumirile cores
pondentei, adăugăm 
felicitările noastre 
cum și invitația de 
cunoaște. In mare grabă, 
și urni, și alții au uitat 

' să-și spună numele.

și 
pre- 
a-i 5

. por_ 
adîrieă 
sinteti- 

fi 
al comorilor din

Teodor TRIFA

l

uni_. 
V alea 

ac

e. c.
G. CHIRVASA

In cele mai multe 
tați comerciale din 
Jiului se desfășoară o 
tivitate străbătută de conș
tiința morală, și profesio
nală a lucrătorilor din a- 
eest domeniu cu implica
ții importante în calitatea 
vieții oamenilor muncii. 
Mai,apar, totuși, unele ne
reguli, îndeosebi în unități 
mărginașe, așa cum sînt 
cele constatate de organe
le miliției care au efectuat 
în 2S iulie, un control la 
Uricani. in magazia res
taurantului „Păltiniș" se 
afla Pepsi-cola, solicitată 
de consumatori, lată pen
tru -ce și barmanele Silagy 
Floarea — care servea

clienții în vădită stare de 
ebrietate .și nu se Ocupase 
să afișeze prețul la unele 
băuturi — si. Moldovan A-

și „Violeta", la bufetul 
„Ardealul" și la alimenta
ra gestionată de N. Pave- 
lonesc, unde pungile de 2

<«■■■ ■■■■! 11 ■ i ■ > > ■ 111 > llilliiiii'iiiui iii 111 u 11 i ai ■ ■ ■ iii

comerciale

ciocolată. Ei nu bănuiau, 
însă, că șefa unității, Ghe
rete Marioara, le f dosise 
în magazie; Avind un ast
fel de „exemplu" vînză- 
toarea MureȘan Maria nu 
afișase prețul unor produ
se și servea la-un cintar 
neîntreținut ce indica
aproximativ 10 g în defa
voarea clientului.

Aceste practici incorec- 
mai 
atît 

în 
•Și 
e_

cu

nu sînt facultative
'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiimiiiifii

na au fost surprinse 
fășurînd o activitate 
numai bună nu poate 
numită.

Și neregulile din comer
țul din Uricani ș-au înși
ruit pe la cofetăriile . 135

des- 
ee 
fi

kg, cuprinZînd mălai,, au 
relevat că aveau -/'.fiecare 
mai puțin eu pîtiă la 20 
grame. In afara ambalaju
lui, bineînțeles. La cofetă
ria 135,, cumpărătorii tot 
întrebau de ,stafide sau

te au o semnificație 
eoriîplexă,. evi den ții ud 
un anumit formalism 
munca educativă, cît 

controlului 
unitățile aparii- 
Mixtă Lupeni.

in eficiența 
fectuat îh 
nîud T.C.S.

T. SPATARU
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Geneva FILMEIManifestări peste hotare, 
dedicate Eliberării

României
LA PHENIAN și HA

NOI au avut loc conferin
țede presă consacrate Zi_

și alte publicații românești. 
Intre lucrările oferite, 

,_ ___.___ ___________ ___ destinate documentării
lei naționale a poporului corpului profesoral și ele- 
român în cadrul cărora, 
după ce au fost evocate e- 
venimentele din august 
1944 și semnificația lor 

■ internă și internațională, 
au fost evidențiate succe- 

I sclc dobîndite de poporul 
român, îndeosebi după cel 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist 
mân, sub directa 
re a tovarășului 
Ceaușescu.

R.O- 
eonduce- 

Nicolae

vilor dintr-un număr ma
re de școli suedeze, se a- 
flă opere din gîndirea so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum 
și lucrări referitoare la is
toria țării noastre și dez
voltarea economiei româ
nești, literatură beletris
tică, albume cu reprodu
ceri de artă.

*

*

acțiuni.

In MAREA BRITANIEla 
Birmingham, s-a deschis 
o expoziție de artă popu-In continuarea

îor organizate în SUEDIA, Iară românească. Sînt pre_ 
ambasada României la
Stockholm a oferit Centru
lui de documentare școlară 
din localitatea Jarfalla o 
importantă colecție de cărți

zentate exponate din diver
se regiuni ale țarii, care 
reliefează unitatea tradi
țiilor și - culturii poporului 
român.

emen

Intervenție românească la
Conferința pentru dezarmare

de interzicere a armelor 
chimice trebuie 1 
în preocupările

_____ 1_________ ____ vizînd interzicerea 
mare de la Geneva își con- armelor de distrugere 
centrează negocierile, po
trivit programului de acti
vitate convenit, asupra te
mei interzicerii armelor 
chimice. >.(________________ -- .-------,,

Acest domeniu de nego- aplicare a viitoarei 
ciere se află în faza cea 
mai apropiată de elaborare 
a unui proiect de conven
ție, fapt la care au contri
buit ațît numeroasele pro
puneri concrete ale state
lor membre, cît și cele pes
te 300 de documente ofi
ciale de lucru, printre ca
re, se numără și cele de
puse de delegația română.

Intervenind în această 
fază a dezbaterilor, dele
gația țării noastre a rea
firmat punctul de vedere 
conform căruia eforturile

- 7 No- 
panică, 

Ecateri- 
parîngul; 20,20

GENEVA 8 (Agerpres). 
In aceste ultime zile ale 
sesiunii pe anul în curs, 
Conferința pentru dezăr-

încadrate 
statelor 

i tuturor 
în 

masă, în primul rînd a 
celor nucleare..,

Au fost prezentate, tot
odată, o serie de propuneri 
concrete privind sfera de 

con- 
fun- 

va 
Un

venții, angajamentele 
damentale pe care ea 
trebui să le cuprindă, 
loc important în interven
ția delegației române l-au 
ocupat .propunerile pri
vind includerea în conven
ția asupra armelor chimi
ce a unor prevederi legale 
de dezvoltarea cooperării 
internaționale în folosirea 
cercetărilor chimice în 
scopuri pașnice, în primul 
rînd în folosul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Ample acțiuni în favoarea păcii,
pentru dezarmare nucleară

A 
ac- 
de 
au

lupta pentru 
crearea

le constituie 
pace, pentru 
zone denuclearizate, 
tru încetarea cursei

primul rînd 
nucleare.

OSLO 8 (Agerpres).
început Anul nordic de
țiune pentru crearea
•zone denuclearizate —
anunțat reprezentanții miș
cărilor pentru pace din țări
le nordice ale Europei în 
cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Oslo. 
Ei au precizat că obiecti
vele acțiunii, care va dura 
pînă la 9 august 1985 —•
cînd se comemorează 40 

i«de ani de la bombarda
mentul atomic asupra ora
șului japonez Nagasaki —,

?■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
l'l

mărilor, în 
înarmărilor

de 
pen_ 
înar- 

a

ROMA 8 . .
împrejurimile orașului 
ciliân Comiso, unde 
constituit „tabere ale pă
cii" în semn de protest 
față de prezența bazei mi
litare la care sînt găzduite 
rachete nucleare cu rază, 

' medie ale S.U.A., a avut

(Agerpres).

loc o demonstrație pentru 
pace. Au participat sute 
de persoane, care au scan
dat devize ca „Nu — ne
buniei atomice 1", „Să fie 
oprită cursa înarmărilor!". 
Partizanii păcii au cerut 
să înceteze militarizarea 
Siciliei, să se pună capăt

In
si-

s-au acțiunilor de înfăptuire a 
planurilor de instalare de 
noi rachete nucleare cu 
rază medie în Europa.

COPENHAGA 8 (Ager
pres). In capitala Danemar
cei a avut loc o manifes.

-K,

tație de masă pentru de
zarmare nucleară, orga
nizată de secția daneză a 
Ligii internaționale a fe
meilor pentru pace și li
bertate. Demonstrația s-a 
desfășurat sub deviza 
„Nu vrem să fie ultima 
generație !“. La mitingul 
care a încheiat demonstra
ția, vorbitorii au relevat 
necesitatea extinderii luptei 
pentru pace, pentru înce
tarea cursei înarmărilor 
nucleare.

PETROȘANI :■ 
iembrie: Fără, 
vă rog; Unirea: 
na Teodoroiu; 
Zică ce vor zice.

PETRILA: Campioană 
mea. '

LONE A: Călătorul cu 
cătușe.
VULCAN — Luceafărul: 

Capcană neobișnuită.
LUPENI — Cultural t 

Să mori rănit de dra
goste de viată.

URIC ANI: Nu am ucis.

TV
15,00 Telex.
15,05 Pentru sănătatea 

întregului popor

Documentar.
15.20 Studioul tineretu

lui.
16.20 Imagini din Româ

nia.
16,30 A 23-a ediție a O- 

limpiadei de vară 
(color).
1001 de seri. 
Telejurnal (pc). 
Actualitatea în 
nomie.
Ctitorii cu care 
mîndrim — color. ? 
Film serial: Sen- I
tința. Ultimul epi- I 

- SOd. ■. '.V ' . >
21,35 Revista literar-ar- ;

tistică TV. . . I
22,00 Telejurnal (pc). '
22,10 A 23-a ediție a O_ ’ 

limpiadei de vară l 
(color). Los Angeles 
1984.

19,50
20,00

20,30

20,55

eco-

ne

mulți ani !“. (2415)
PIERDUT ștampilă

„I.C.S. Mixtă Lupeni, Uni
tatea A.P. nr. 151", O de-

Mica publicitate
Cu ocazia împlinirii a 

26 de ani de la căsătorie, 
copiii și nepoții urează 
familiei Martinian și Ilea
na Aringhe, un sincer „La clar nulă, (2416)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia Vlad, anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață a scumpei lor mamă și bunică

POPAN ZOITA
Inmormîntarea are loc sîmbătă, 11 august, ora 

16, din strada Independenței, bloc 2, Petroșani. (2420)

FAMILIA îndoliată, anunță decesul bunului lor 
soț, tată și bunic

RUSU CHIRIAC (7Q ani)
înhumarea va avea loc vineri, 10 august 1984, 

ora 16, de la Capelă (Petroșani).

Pios omagiu la împlinirea a 6 ani de la decesul 
dragului nostru L

MARIN BADEA (Minică)
fost conducător auto la S.T.R.A. Petroșani. Familia 
Ion Badea. (2414)

Sport < Sport o Sport » Sport e Sport •Sport • Sportf
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LOS ANGELES 8 (Ager-' 
pres). Cea de-a zecea zi a 
Jocurilor Olimpice de vară 
de la Los Angeles a 
marcată de alte noi 
cese ale sportivilor 
mâni, care se afirmă 
terriic la această mare în-' 
trecere a sportului mondial. 
Concursurile zilei a 10-a 
au adus delegației sportive ce R.F. Germania a dispus 
a țării noastre încă trei . 
medalii — două de argint, 
prin echipa feminină de 
floretă (Elisabeta . Guzga- 
nu, Aurora Dan, Monica 
Veber, Rozalia Oros și 
Marcela Moldovan-Zsak) 

1 și Ștefan Tașnadi la hal- 
tere, categoria 110 kg. pre
cum și una de bronz, câș
tigată de judocanul Mir
cea Frățică, în limitele 
categoriei 78 kg.

întrecerile finalelor de 
scrimă, ■ găzduite de sala 
„Terrace Theater" au avut 
printre protagoniste și pe 
floretistele românce, ocu
pante ale locului secund 
și vicecampioane olimpice 
In proba pe echipe. După 
o calificare fără probleme 
în sferturile de finală, e_

fost 
suc- 
ro_
PU-

nia; 2. România; 3. Franța.
LOS ANGELES 8 (Ager

pres). Competiția de hal
tere a continuat la , 
ten Pavilion", unde 
desfășurat întrecerile 
tegoriei 110 kg, în 
căreia sportivul 
Ștefan Tașnadi a

nia a reușit o victorie 
splendidă în fața selecțio
natei Franței, una dintre 
marile favorite ale compe
tiției, cu scorul de 8—7, 
prin asalturile cîștigate de 
Marcela Moldovan-Zsak 
— 3, Aurora Dan și Roza
lia Oros — cîte două și .____ .____
Monica Veber — 1, în timp o nouă medalie 

gint
utmuuuuwfmMuuHUuuumHummmHuuuumuuua/t 

Jocurile Olimpice de vară 
de la Los Angeles

de Italia la limită, la scor 
egal : 8—8, departajarea 
făcîndu-se după criteriu] 
numărului de tușe: 62—63.

In finală, formația R.F. 
Germania a cîștigat cu 9— 
5 în fața floretistelor ro
mânce. Punctele forma
ției române au fost reali
zate de Rozalia Oros — 3, 
Marcela Moldovan-Zsak 
și Aurora Dan — cîte 1.

Alcătuită din scrimere 
tinere. — doar Aurora Dan 
are o experiență competi- 
țională mai îndelungată 

— echipa României a ob
ținut la actuala ediție a

„Gers- 
s-au 

ca- 
cadrul 
român 
cucerit 

- de ar- 
pentru delegația

Dumitru, Vasile Groapă și 
Ștefan Tașnadi, și una de 
bronz — Drăgomir Cio. 
roslan.

Născut la 21 martie 1953, 
la Cluj-Napoca, noul vice- 
campion olimpic este mem
bru al Asociației sportive 
Clujana, unde este pregă
tit de Tiberiu Roman. Mul
tiplu campion național,

demonstrat care l-a întrecut la puncte 
(decizie 5—0) pe portorica- 
nul Jorge Maisonet.

In limitele categoriei se- 
Donici 

(România), l-a întîlnit pe 
principalul favorit al ca
tegoriei, iugoslavul Anton 
Josipovici, în fața căruia 
a pierdut la puncte (deci
zie 5—0).

se-
380 

de-a 
de

ac-

sportivă a țării noastre, 
clasîndu-se pe locul 
cund, cu un total de 
kg. Aceasta a fost cea 
8-a medalie obținută 
halterofilii români la
tuala întrecere a Jocurilor. 

Jocurilor- Olimpice de va- Excepționala recoltă 
ră un succes remarcabil, 
care se înscrie. în tradiția 
floretei feminine din țara

....__ ....___ ____ ______ _ _  noastră, de patru ori me.
i cțiipa României a întîlnit daliată olimpică în proba 

pe echipe la edițiile tre
cute și avînd în palmares 
numeroase aite trofee in 
celelalte competiții inter
naționale de anvergură.

Iată clasamentul final al 
probei feminine de floretă Iii de argint_— Gelu Ra
pe echipe: 1. R.F. Germa-

formația S.U.A., de care a 
dispus clar, 8—4 (Marcela 
Moldovan-Zsak — 3 vic
torii, Rozalia Oros și Mo
nica Veber — cite 2 victo
rii, Aurora Dan — o vic
torie). In semifinale, dis
puta a fost acerbă. Româ-

; -'ii'-------------------------------------------------------------------------------

de 
detrofee a ridicătorilor 

fontă din țara noastră a 
cuprins două medalii 
aur, cîștigate de Petre Be- 
cheru și Nicu Vlad, acesta 
din urmă realizînd cele 
mai bune performanțe din 
întreaga competiție, la ca
tegoria 90 kg, unde a do- 
borît toate cele trei recor
duri olimpice, cinci meda-

de

du, Andrei Socaci, Petre
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Ștefan Tașnadi a obținut 
la ultima ediție a campio
natelor mondiale și euro
pene medalii de bronz.

La „Eagles’ Nest Arena", 
competiția de judo a pro. 
gramat întrecerile la 
tegoria 78 kg, la care
fost înscriși cei mai mulți 
concurenți, fiind necesare 
chiar preliminarii pentru 
formarea tablourilor. In
tr-o companie valoroasă, 
sportivul român Mircea 
Frățică a realizat o nouă 
premiere pentru delega
ția țării noastre, cucerind 
prima medalie — de bronz 
— pentru judo-ul roma
nesc la Jocurile Olimpice, 
după un, parcurs dificil

în care și-a 
calitățile tehnice și fizice 
ce l-au impus în arena 
internațională. .e

\ In întîlnirea pentru me- migrea, Georgică 
dalia de bronz, Mircea 
Frățică a obținut succesul 
la puncte (prin koka) în 
fața japonezului Hiromitsu 
Takano, aflat și el printre 
favoriți în calculele spe
cialiștilor.

Ajuns în faza sferturilor 
de finală, turneul olimpic 
de box a programat la 
„Memorial Sports Arena",, 
meciuri interesante, prin
tre cei mai aplaudați în
vingători ai zilei aflîndu-se 
și pugilistul român Mircea 
Fulger (categoria ușoară), 
care a dispus clar la punc
te (decizie 5—0) de tuni
sianul Lotfi Belkhir. Po
sesor al unui stil de luptă 
modern, combativ, Mircea 
Fulger a dominat meciul, 
punctînd variat, cu serii 

ca" de lovituri la corp și fi_ 
au gură. Bine orientat în ring, 

folosind o gamă variată 
de procedee tehnice, pu
gilistul român a obținut 
astfel o meritată calificare 
în semifinalele competiției, 
asigurîndu-și un loc pe po
dium. In penultima fază a 
turneului, Mircea Fulger 
îl va întîlni pe Dhâwee 
Umponmaha (Thailanda),

In clasamentul pe me
dalii al J.O. de la Los 
Angeles, după a zecea 
zi de întreceri, pe pri
mul loc se află echipa 
S.U.A., cu 48 de meda
lii de aur, 40 de argint, 
și 17 de bronz, urmată 
de România — 16 me
dalii de aur, 12 de ar
gint si 8 de bronz, R.P. 
Chineză — 14 medalii 
de aur, 6 de argint și 
6 de bronz; R.F. Germa
nia 10—12—14; Italia 
10—3—6; Canada 7—8 
—7; Japonia 7—4—9; 
Finlanda 4—3—4; Aus
tralia 3—8—10; Marea 
Britanie 3—6—15; * Co
reea de Sud 2—3—1; 
Franța 2—2—8; Olanda 
2—2—4; Noua Zâelan- 
dă 2—0—1; Mexic 1—2 
—1; Belgia 1—1—2; Iu
goslavia 1—1—2; Brazi
lia 1—1—1; Suedia 0—4 
—5; Elveția 0—2—2; Da
nemarca 0—1—2 etc.
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