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TÂRIL Cfr MAI MULT CÂRBUNE •

Productivități sporite în abataje
< Minerii sectorului IV de la I.M. 

Vulcan au debutat și în această lună cu 
rezultate deosebite în muncă. După pri
ma săptămină de lucru ei au extras din 
abatajele sectorului, 475 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, realizind astfel 
de Ia începutul anului o producție su
plimentară de 7 264 tone. La baza acestor 
depășiri se află realizarea unor produc
tivități mai mari decît sarcinile planifi
cate cu 725 kg pe post la nivelul întregii 
activități a sectorului. Merite deosebite 
revin minerilor din abatajele pe care le 
exploatează brigăzile conduse de Traian 
Borșa și Cezar Butnaru. De asemenea,

rezultate bune au obținut și minerii de 
la pregătiri conduși de Iuliu Pop.

< Depășindu-și productivitatea mun
cii cu peste 150 kg pe post, minerii sec
torului III de la I.M. Bărbăteni au rea
lizat de la începutul anului o producte 
suplimentară de peste 3 500 tone de căr
bune pentru cocs.

Printre brigăzile fruntașe ale sectorului 
sint cele conduse de Nicolae Iordan, An- 
done Grumăzescu, Vasile Fodor, Mihai 
Samson, Vasile Gotea și Ștefan Gantz 
care deși exploatează abataje cameră ob
țin constant productivități medii de 7—8 
tone pe post.

Președintele Republicii 
Malta, Agatha Barbara îm
preună cu celelalte persoa
ne oficiale malteze a făcut, 
în cursul zilei de luni, o 
vizită în județul Argeș.

La sosire, oaspeții au fost 
salutați cu deosebită cordia. 
litate de Constantin Zan- 
fir, președintele Consiliului 
popular al județului Argeș, 
de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat. La 
sediul Consiliului popular

județean, șeful statului 
maltez și celelalte per
soane oficiale au fost in
formați despre dezvoltarea 
economico-socială a Arge
șului. In continuare au fost 
vizitate cunoscuta întreprin
dere de autoturisme, Com
binatul de prelucrare a 
lemnului Pitești, întreprin
derea de porțelan pentru 
menaj și monumente ale 
artei medievale din Curtea 
de Argeș.

Argeș
Președintele Republicii 

Malta a semnat în cărțile 
de onoare ale întreprinde
rilor vizitate apreciind elo
gios realizările obținute, a- 
dresînd colectivelor acestor 
unități urări de noi succese 
în activitatea ce o desfă
șoară.

In aceeași zi, oaspeții 
maltezi s-au înapoiat în 
Capitală.

(A'gerpres)

La I. M. Paroșeni

Rezultate pe măsura dotării tehnice de virf
Zestrea tehnică—folosită intensiv, eficient

Din abatajele mecanizate ale minei Lupeni - 
peste 2 milioane tone de cărbune pentru cocs
Mina Lupeni, cea mai 

mare producătoare de căr
bune cocsificabil din ba
zinul nostru carbonifer și 
din țară, este una din cele 
mai mecanizate mine din 
Valea Jiului. Aproape 80 
la sută din producția zil
nică este extrasă din aba
taje echipate cu tăiere 
și susținere mecanizată. 
Din cele opt sectoare de 
producție ale minei, șase 
folosesc complexe de sus
ținere mecanizată și tăiere 
cu combina. De altfel, la 
Lupeni, din totalul de 18 
complexe de susținere me
canizată, cite se află în 
inventar, 12 se află în func
țiune, jar celelalte șaso 
sînt în echipare sau în
mutare la un alt loc de 
muncă. De remarcat că
toate complexele sînt de
fabricație românească și că 
multe dintre ele sînt amor
tizate complet, dar conti
nuă să dea cărbune. Bri
gada condusă de Pavel Bu
jor, din sectorul VI, ex
ploatează în prezent un a- 
bataj frontal echipat cu

„Rapsodia 
Română”, 

in mijlocul 
minerilor

i Incepînd de ieri solii i 
i cîntecului popular româ- | 

nesc — membrii ansam- i 
blului „Rapsodia Ro- i 
mână“ sînt din nou pre- ș 
zenți în sălile de apel i 
ale întreprinderilor mi- i 
niere și în lăcașele de i 
cultură ale municipiu- ; 
iui. Ieri, la intrarea în i 
schimbul I la minele Lo- i 
nea șl Petrila, forma- i 
ția de muzică populară î 
și soliștii Ansamblului i 
U.G.S.R. au prezentat un ; 
frumos buchet de melo- i 
dii și cîntece populare i 
românești. Astăzi ei vor i 
fi oaspeții minerilor de i 
Ia Paroșeni și Vulcan. j
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complex mecanizat de 
tipul SMA-PH 2, care este 
amortizat de doi ani. Cu 
toate acestea minerii din 
această brigadă obțin pro
ductivități medii de 10—11 
tone pe post. De asemenea, 
brigada condusă de Eroul 
Muncii Socialiste, Constan
tin Popa, folosește în acest 
an două complexe mecani
zate, care, de asemenea, au 
fost amortizate în cursul 
anului trecut și se extrag 
cu ele zilnic, în medie, 400 
tone de cărbune, iar mi
nerii din brigada condusă 
de Matyuș Laszlo obțin tot (Continuare în pag. a 2-a)

Șeful de schimb Vasile Constantinescu lucrează împreună cu ortacii din 
brigada lui Vasile Cerceja cu o nouă mașină de reprofilat și excavat galerii 
la sectorul VIII al minei Vulcan. Foto: Robert TĂVI AN

Sistematizărilor din Petroșani-Nord 
să li se dea atenția cuvenită !

In cartierul Petroșani - 
Nord s-au dat în folosință 
în ultimi ani sute de noi 
apartamente. Practic, în 
locul vechiului centru al 
Petroșaniului a apărut un 
cartier nou, cu o arhitectu
ră originală, modernă. 

Constructorii din cadrul bri
găzii nr. 10 a A.C.M. Pe
troșani au predat benefi
ciarului și în primele șase 
luni ale acestui an 125 de 
noi apartamente. Bulevar
dul Republicii, care stră
bate noul cartier, conturea
ză de pe acum un ansam
blu arhitectonic modern. 
Dar, pe lingă construcția de 
apartamente, constructorilor 
le revin importante sarcini 
privind sistematizarea din 
noul earlier. In ce stadiu 
de realizare se află lucră
rile de sistematizare ? Cum 

cu un complex amortizat 
adevărate recorduri-pro- 
ductivități medii de peste 
15 tone pe post. Exemple
le ar putea continua cu 
Gheorghe Bejan și cu mulți 
alții.

De acum, avînd multă 
experiență în exploatarea 
complexelor mecanizate, 
minerii de la Lupeni s-au 
străduit să găsească noi 
soluții pentru scurtarea ter
menelor de montare a aces-

G. BOGDAN

acționează conducerea bri
găzii nr. 10 Petroșani a 
A.C.M. pentru lichidarea 
rămînerilor în urmă la lu
crările de sistematizare, de 
finisare a fațadelor noilor

INVESTIȚIILE 
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blocuri ? Iată două între
bări cărora le-am căutat răs
puns la fața locului.

La blocul 107 pe una din 
fațade, e montată schela 
pentru finisare. Dar, ieri, 
pe schelă nu se afla nici 
un constructor. Am aflat că 
motorul de acȚonare al 
schelei respective este de
fect și s-a trimis la repa
rații, la S.U.T. Livezeni...

In ultimii 20 de ani de 
cînd în fruntea partidului 
se află cel mai iubit fiu al 
națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Valea Jiului a 
cunoscut puternice transfor
mări economice și sociale. 
Au apărut pe harta muni
cipiului noi citadele ale in
dustriei ușoare, ale con
strucțiilor de mașini, noi 
și moderne întreprinderi 
miniere. Una dintre aces
tea este și I.M. Paroșeni, 
care a luat ființă și s-a dez
voltat în acești ani pe care, 
cu mîndrie patriotică, îi 
numim „Epoca Ceaușescu". 
In Cartea de onoare a în
treprinderii, pe prima pa
gină, la loc de mare cins
te, se află semnătura se
cretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care cu pri-

Lîngă blocul 76 se află de
pozitată o schelă riou-nou- 
ță. Gheorghe Munteanu, 
mecanic pentru întreține
rea utilajelor ne infor
mează : „Noua schelă ne-a 
venit cu defecțiuni, care o 
fac inutilizabilă. Uneori e- 
chipele de zidari care lu
crează la finisarea fațade
lor stau din cauză că nu 
pot utiliza pompele de mor
tar. Cauza? Dacă se rupe 
o curea trapezoidală de 
transmisie de la motorașul 
schelei, nu o putem înlocui 
fiindcă lipsește din maga
zie. Zidarii au pierdut zile 
întregi de lucru și din 
cauza lipsei semeringurilor 
de la pompele de mortar**.

V. STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a) 

lejul primei vizite făcute 
în Valea Jiului în anul 
1966 consemna: „La începu
tul activității sale, urări) 
tinerei Exploatări miniere 
Paroșeni, mult spor în 
muncă, succese tot mai 
mari în îndeplinirea planu
lui de producție, sănătate 
și fericire. Noroc bun !“.

In toamna anului 1979 
minerii de la Paroșeni l-au 
avîlt din nou în mijlocul 
lor, ca oaspete drag, pe 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej 
a fost deschis orizontul 360, 
orizont simbol al mineritu

Dapășiri la principalii indicatori
Colectivul de oameni 

ai muncii de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani a acționat în pri
mul semestru din acest 
an cu toată hotărîrea 
pentru a da un sprijin 
concret minerilor din 
Valea Jiului pentru a 
extrage cît mai mult 
cărbune. Ei raportează 
însemnate depășiri la

Competentă și răspundere 
muncitorească

E
1
i

Sînt binecunoscute ci
titorilor noștri realizările 
obținute și în această pri
mă parte a anului de că
tre colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
de la mina Lonea în ceea 
ce privește extracția căr
bunelui. Mai puțin sînt 
cunoscuți cei care asigură 
buna funcțio
nare a mijloa.f- 
celor de tran
sport (de la 
suprafață), a 
producției de 
cărbune de la mină la 
preparație. Activitatea, 
munca lor nu este deloc 
ușoară. Ei reprezintă o 
verigă importantă în pro
cesul de producție, cu a- 
tit mai mult, că priEi bu
na funcționare a locomo
tivelor, vagoanelor, între
ținerea liniei ferate, se a- 
sigură un transport (în 
medie treizeci de trenuri 
pe zi) fluid al cărbune
lui.

Paralel cu activitatea 
de zi cu zi ei sînt conș- 
tienți de marile răspun-

lui modern. In cei aproape 
șase ani care au trecut de 
atunci, peste 3 milioane to
ne de cărbune au luat dru
mul termocentralelor, stră- 
bătînd, mai întîi, această 
magistrală subterană, a că
rei panglică inaugurală a 
fost tăiată de secretarul ge
neral al partidului.

Semnîndu-i-se actul de 
naștere în cei mai luminoși 
ani ai socialismului, mina 
Paroșeni a fost și este pe 
drept cuvînt numită port-

Gheorgbe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

principalii indicatori e- 
concmico-financiari. La 
producția marfă sarcini
le de plan au fost depă
șite cu 6,9 la sută, depă
șire ce se regăsește în 
realizarea la piesele de 
schimb a unui plus de 
4,2 la sută, iar la con
fecții metalice de 11,7 la 
sută.

deri ce le revin din docu
mentele de partid, din 
indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
cu privire la intensifica
rea acțiunii de valorifica
re și refolosire a materia
lelor, pieselor de schimb, 
energiei și combustibili

lor. îndruma-* 
-----------------tă cu compc- 

orga.
i de 

. • _ - -------- partid (secre-
Dumitru 
maistrul 

colectivul 
X al

i 
E
I1

i

Recuperare t\antt de 
/ECONWTIOMARE nizația 
SeFOLOSIREC

Cuc), de către 
loan Danciu, 
secției CEI, sector
I.M. Lonca a acționat cu 
răspundere și pricepere 
astfel ca activitatea lor să 
îmbrace și aspectul efi
cienței, al bunului gospo
dar de a valorifica și re
condiționa tot ce este po
sibil din materialele folo
site în procesul de pro
ducție.

B

Teodor RUSU

(Continuare îd pag. a 2-a)
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Politehnicile muncitorești - forme eficiente de ridicare*

a nivelului de pregătire profesională (Urmare din pag. 1)

Rezultate pe măsura 
dotării tehnice de vtrf

Mineritul presupune o 
pregătire de specialitate 
temeinică, o solidă stăpî- 
nire a meseriei. In acest 
sens, la nivelul întreprin
derilor miniere se acordă 
o mare importanță pregă
tirii forței de muncă, per
fecționării pregătirii profe
sionale a oamenilor.

O mare responsabilitate 
în direcția perfecționării 
pregătirii forței de muncă 
revine însă și organelor și 
organizațiilor U.T.C. care 
prin mijloacele specifice de 
acțiune pot crea tinerilor 
posibilități largi de pătrun
dere a tuturor tainelor me
seriei de miner. Una din
tre aceste forme, prin ca
re organizațiile U.T.C. ac
ționează în scopul asigu
rării unei forțe de muncă 
tinere, de înaltă calificare 
este și cea a politehnicii 
muncitorești, formă de în- 
vățămînt de reală valoare 
pentru perfecționarea tine
rilor în meseriile în care 
activează zi de zi în fron
tul muncii. O succintă a- 
naliză a modului în care 
comitetele U.T.C. din în
treprinderi — organizatori 
și răspunzători ai bunei 
funcționări a politehnicilor 
muncitorești — ne relevă 
stări de lucruri diferite ca
re denotă gradul de preo
cupare, de implicare și de 

interes a) oiganelor U.T.G. 
pentru pregătirea forței de 
muncă tinere în minerit. 
De fapt, dvpă cum subli
nia Constantin Parâia, se
cretar la Comitetului mu
nicipal U.T.C., „funcționa
rea în condiții normale a 
acestor politehnici depinde 
numai și numai de intere
sul pe care comitetul U.T.C. 
pe întreprindere îl acordă

Din activitatea organizațiilor U.T.C.

perfecționării pregătirii ti
nerilor, iar acolo unde exis
tă preocupare avem poli
tehnici muncitorești care 
desfășoară o activitate bu
nă".

Posibilități de înființare 
a unor astfel de forme de 
învățămînt există în fie
care întreprindere, deoare
ce tineretul ocupă un vo
lum important în totalul 
forței de muncă, dar după 
cum am constatat nu toa
te comitetele U.T.C. pe în
treprindere au îmbrățișat 
ideea organizării unor ast
fel de politehnici. Motivele 
invocate nu au darul să 
scuze acest fapt, ci, dimpo
trivă, ele relevă și mai mult 
lipsa de preocupare a or
ganelor respective, a ce

lorlalți factori care ar fi 
trebuit să intervină pentru 
a se cuprinde nu numai un 
număr cît mai mare de ti
neri la aceste forme de 
perfecționare. Lucrul a- 
cesta era cu atît mai im
portant, cu cît nevoia de 
forță de muncă de înaltă 
calificare este o realitate 
deloc neglijabilă pentru u- 
nele întreprinderi. Sau da

că avem în vedere faptul 
că principalul colaborator 
al organizațiilor U.T.C. în 
această direcție, comisia in
ginerilor și tehnicienilor 
(C.I.T.) de cele mai multe 
ori și-a manifestat dorința 
de a contribui cu cadre de 
specialitate la predarea te
melor cuprinse' in cursuri
le de perfecționare, înceti
neala cu care unele comi
tete U.T.C. pe întreprinde
re acționează este cu atît 
mai mult de neînțeles. Alt
fel, cum ar fi posibil ca 
la minele Paroșeni și Lo- 
nea care deși înregistrea
ză rezultate bune pe linia 
producției de cărbune, să 
nu existe forme de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale, deși există condi
ții deosebit de prielnice 

pentru ca tinerii să-și de- 
săvîrșească pregătirea pro
fesională. Nici minele Dîl- 
ja, Uricani, Bărbăteni și 
Livezeni nu stau mai bine 
din acest punct de vedere, 
iar dacă la Paroșeni, Lo- 
nea și Dîlja se vor deschide 
în curînd politehnici mun
citorești, la celelalte, cel 
puțin deocamdată, nu prea 
se vorbește despre acest lu
cru. Experiența acumulată 
de comitetele U.T.C. de la 
întreprinderile miniere Lu- 
peni. Vulcan, Petrila, sau 
de la I. U. M. P. și 
I.P.S.R.U.E.E.M.P. în dome
niul politehnicilor muncito
rești ar putea constitui un 
exemplu și un imbold, in 
același timp, pentru cele
lalte comitete U.T.C. Aces
tea au reușit înființarea 
politehnicilor și, lucru și 
mai bun, au reușit sa cu
prindă un număr mare de 
tineri la cursuri. De fapt, 
și rezultatele pe care tine
rii din aceste întreprind,ri 
le obțin pe linia produc
tivității muncii demonstrea
ză cu prisosință că aceste 
cursuri cuprinse în cadrul 
politehnicilor muncitorești, 
s-au dovedit de reală efi
ciență pentru creșterea a- 
portului tinerilor în fron
tul cărbunelui.

Gh. CHIRVASĂ 

drapelul mecanizării în Va
lea Jiului. încă de la des
chidere s-au folosit cele 
mai moderne metode de 
exploatare a cărbunelui e- 
xistente pentru acea vre
me. Primele complexe de 
susținere mecanizată din 
bazinul nostru carbonifer au 
fost probate în abatajele 
acestei mine. Mai tîrziu, 
cînd I.U.M. Petroșani s-a 
transformat, la indicațiile 
conducerii de partid și de 
stat, personal ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din- 
tr-un atelier de reparații 
într-o adevărată uzină con
structoare de utilaje minie
re, unele dintre primele 
complexe de susținere me
canizată și combine de a- 
bataj fabricate aici, au tre
cut cu succes probele teh
nologice tot în subteranul 
minei Paroșeni, iar astăzi 
se obțin cu acestea produc
tivități de 18—20 tone pe 
post, cu vîrfuri de pînă la 
25 tone pe post. Și cele mai 
noi complexe de fabricație 
românească — CMA-5H — 
au fost introduse cu suc
ces la această mină. Tot 
aici s-au introdus pe scară 
largă combinele de înain
tare în vederea mecanizării 
lucrărilor de pregătiri pen
tru ca și acestea să poată 
să țină pasul cu vitezele 
mari de avansare care se 

realizau cu complexele me
canizate. Primul flux de 
transport continuu pe benzi 
cu covor de cauciuc a fost 
realizat pentru prima dată 
tot la Paroșeni. De aseme
nea, printre primele stații 
de degazare prealabilă a 
zăcămîntului și telegrizu- 
metrice au fost folosite cu 
succes la această mină. 
Ulterior s-a introdus dis- 
pecerizarea cu televiziunea 
în circuit închis, prin in
termediul căreia se pot ur
mări punctele-cheie de pe 
fluxul de transport al mi
nei.

Investițiile, care s-au fă
cut de-a lungul anilor pen
tru modernizarea minei Pa
roșeni, au fost concretizate 
în creșterea continuă a 
producției de cărbune, iar 
eforturile susținute depuse 
de minerii de aici pentru a 
extrage cît mai mult căr
bune au fost materializate 
anul trecut în extragerea a 
49 000 de tone, suplimentar 
sarcinilor de plan, fiind de
clarați fruntași pe ramu
ră. Locul I ocupat în’ în
trecerea socialistă le-a adus 
„Ordinul Muncii clasa I“. 
Succesele obținute în anul 
trecut au fost confirmate 
în primul semestru din a- 
cest an, cînd de la P. ro- 
șeni au fost livrate termo
centralelor 8 000 tone de 
cărbune suplimentar sarci
nilor de plan.

Peste 2 milioane tone 
de cărbune pentru cocs

(Urmare din pag. I)

lora. Prin aplicarea unor 
metode proprii, cum ar fi i 
săparea preabatajului de a- 
tac și susținere simultană 
a acestuia cu secții meca
nizate, poziționarea rapidă 
a secțiilor de susținere me
canizată prin lărgirea prea
batajului de atac spre șcar- 
pă, concomitent cu execu
ția acesteia, executarea 
reviziilor și reparațiilor la 
complexe în subteran, 
transportarea secțiilor și a 
instalațiilor pentru reciclări 
cu ajutorul instalațiilor de 
monorai și altele. Toate a- 
ceste noi tehnologii au dus 
la scurtarea termenului de 
echipare a abatajelor, cu 
apioximativ 10—12 zile fa
ță de metodele obișnuite 
folosite. In plus, pe fieca
re complex montat se eco
nomisesc, în medie, cam 
300 posturi care pot fi folo
site la realizarea altor lu
crări, și totodată se fac e- 
conomii de materiale.

„Datorită faptului că la 
mina noastră s-a trecut ma
siv la exploatarea mecani
zată a stratului 3, .strat ca
re are grosime destul de 
mare, folosirea complexelor 
mecanizate sub tavan arti
ficial ne crea unele greu
tăți față de celelalte între
prinderi miniere din Valea 
Jiului. Cu toate acestea 
putem spune fără teama de 
a greși că minerii de la 
Lupeni s-au obișnuit de 
acum și că obțin producții 
și productivități la care cu 
numai cîțiva ani in urmă 
nici nu ne puteam gîndi", 
ne spunea ing. loan Gîf

Deac, inginerul șef al mi
nei.

In inventarul minei Lu
peni se află, de asemenea. 
24 combine de abataj din 
care 12 sînt în funcțiu
ne în abatajele echipate 
cu complexe mecanizate, 
șase în atelierul mecanic 
pentru revizii și reparații 
și șase constituie rezerva 
tehnică in staționare.

Avînd în vedere viteze
le mari de înaintare obți
nute în abatajele echipate 
cu susținere și tăiere me
canizată, pentru menține
rea liniei de front active la 
nivelul sarcinilor de plan, 
conducerea minei s-a preo
cupat și de mecanizarea lu
crărilor de pregătiri. In 
acest scop la mina Lupeni 
au fost achiziționate 13 
combine de înaintare. Din 
acestea, opt se află in func
ție, una in montare și la 
patru se execută revizii și 
reparații. Lunar, in medie 
900 ml de lucrări de pre
gătiri sînt executați <u 
combine de înaintare. A- 
devărate recorduri au ob
ținut cu aceste utilaje mo
derne minerii din brigăzile 
conduse de Grigore Florea, 
Nicolae Kalman, Mihai Nis- 
tor, Arpad Kalman, Cons
tantin Preoteasa și Constan
tin Ene. Așa cum ne arăta 
în încheiere inginerul șef 
al minei, minerii de la Lu
peni sînt hotărîți ca în a- 
cest. an, prin folosirea la 
inalți parametrii a tehnicii 
din dotare, să extragă din 
abatajele mecanizate ale 
minei peste 2 milioane to
ne de cărbune cocsificabil.

„Ce pot face două inîini 
dibace". Maria Abrădoaie, 
șabloneur, I.C. Vulcan.

Foto: Al. TATAR

(Urmare din pag. 1)

Activitatea desfășura
tă in domeniul celor 3 R 

i a făcut recent subiect de 
i analiză în cadrul adună- 
i rii organizației de partid 
î a secției C.F.l. unde s-a 
i prezentat aportul și con- 
i tribuția comuniștilor, a 
: întregului colectiv, s-au
i stabilit măsuri astfel ea și 

în perioada următoare să 
i se acționeze cu răspunde- 
î re, gindirea tehnică și in- 
i ventivitatea practică la 
i găsirea de noi soluții pen

tru buna funcționare a 
i mijloacelor de transport 
• cu eficiență sporită, a re- 
i cupera și refolosi materia

le și piese de schimb. Să 
enumerăm cîteva din rea
lizările obținute în pri
mul semestru ai anului —- 
așa cum pe larg ni le-au

Sistematizările din Petroșani-Nord
(Urmare din pag. U

Jn interiorul blocului ,i. 
constructorii din echipele 
conduse de Dumiti u Ne- 
goiță, Ștefan Boboc, Nicolae 
Tudor și Constantin Tutilâ 
depun eforturi pentru res
pectarea termenului de pre. 
dare a blocului — 20 iu
lie. La fațada blocului 76, 
care însumează peste 7 500 
mp suprafață de tencuială, 
după cum ne-a spus mais
trul Viorel Cimpoaia, șeful 
acestui punct de lucru, sînt 
repartizate echipele de zi
dari conduse de Dumitru 
Postolache și Ion Milita
rii. „De ce sînt in restanță 
lucrările la fațadă ?" il în
trebăm pe Dumitru Posto- 
laclie. „l'iindeă nu s-a ter
minat montajul parapeților. 
fapt care ne împiedică să

prezentat maistrul sec
ției și secretarul organiza
ției de partid — în acțiu
nea de valorificare și re- 
l’olosire a unor piese și 
materialo, și cei care au 
contribuit la obținerea a- 

Competență și răspundere
eestor succese echivalen
te cu peste 200 000 lei 
economii. Au fost recon
diționate piese și suban- 
samble la locomotivele 
diesel de 450 CP. Este 
vorba de patru turbosu- 
flante (a căror valoare 
dacă le procuram noi, 
costau 240 000 lei) repara
ții la compresoare, elec
tromotoare și clectrosupa- 
pe. Aportul la aceste lu

lucrăm la fațade". „Pe cînd 
vor fi montați parapeții, 
tovarășe Viorel Cimpoaia?" 
„In următoarele zile se vor 
monta în întregime !"

In final discutăm eu sing, 
llie Gaja, adjunct al șefu
lui brigăzii nr. 10 despre 
lucrul la fațade și siste--' 
tnatizări. „In cartier sînt 
într-adevăr multe lucrări 
restante la fațade și siste
matizări. Dispunem de 12 
schele pentru lucrările la 
fațade; 7 schele sînt mon
tate pentru finalizarea la 
termen a blocului 76, iar 
celelalte sînt montate pe 
alte fațade de blocuri. A- 
vem un program de recu
perare a restanțelor la fa
țade pînă la si'îrșitul lunii 
septembrie. Imediat ce vom 
preda blocul 76 ne vom 
concentra forțele asupra fa

crări l-au adus meseriașii 
Nicolae Iancu, Viorel 
Stoicoiu, Dumitru Chnpea. 
nu, Cornel Androne, Nico
lae Oida, Aurelian Nicolau, 
Carol Gregușu. Au fost e- 
conomisiți 20 000 litri mo

torină — aceasta și prin 
folosirea judicioasă și bu
na întreținere a locomoti
velor de către mecanicii 
Iosif Teușan, Petru Colda, ' 
Gheorghe și Petru Gre- 
cea, Ion Medcșan, Gheor
ghe Stoica, Gheorghe Jdi- 
rea și alții. Echipa de la 
întreținerea căii ferate 
condusă de Franeisc Ar- 
deleanu a recuperat și 

țadelor restante, pe care le 
vom finaliza la termen, 
conform programului. Ac
ționăm cu toată hotărirea 
și pentru finalizarea celor, 
lalte lucrări de sistemati
zare din Petroșani Nord: 
alei, trotuare, parcări, spa
țiile comerciale de la par
terele noilor blocuri, conș
tient^ că trebuie să folosim 
din plin zilele bune de lu
cru din perioada de vară".

Deci, locatarii din blocu
rile cu fațade nefinisate în
că 107, 88, 89, 108 și
114 (actualmente bloc nr. 4 
de pe strada C. Miile) pri
mesc pe această cale asi
gurări ferme din partea 
constructorilor că în cu
rînd vor locui în blocuri 
eu fațade finisate. Rămine 
de văzut dacă promisiunile 
vor fi respectate ! ,

refolosit peste 300 de 
traverse. Echipele de lă
cătuși conduse de Traian 
Voiculescu și Nicolae Mi- 
hoc au adus și aduc îm
bunătățiri la sistemul de 
închidere a ușilor la va
goanele de transport e- 
vitîndu-se astfel pierde
rile de cărbune pe tra
seul de la mină la prepa- 
rație.

Așa a înțeles, muncito- 
rește, cu răspundere co
munistă colectivul secției 
C.F.l. de la mina Lonea 
să contribuie la buna des
fășurare a producției, la 
valorificarea și recupera
rea materialelor — conș- 
tienți că prin tot ceea ce 
fac își aduc contribuția 
la obținerea unei eficien- 
țe sporite a muncii lor, 
la progresul neîntrerupt 
al economiei naționale.

DEZBATERE. Mîine, la 
ora 14, la Fabrica de pli
ne, Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani or
ganizează, sub genericul 
„Etică și echitate socialis
tă" o dezbatere cu tema „A- 
părarea avutului 
sarcină deosebită 
<jm al muncii".

ȘANTIERUL
TULUI. Așa cum ne-a in-

obștesc, 
a fiecărui

TINERE-

format tovarășul Constan
tin Parâia, secretar cu pro
bleme organizatorice la Co
mitetul municipal U.T.C., 
in 15 iulie se va deschide 
Șantierul municipal al ti
neretului. Brigăzi de tineri 
formate din elevi de la li
ceele și școlile generale cu 
treapta I din municipiu 
vor fi prezenți pe șantierele 
de construcții de locuințe, 
la complexul hotelier din 
petroșani, amenajarea unor 
baze; sportive. Vor fi orga-

nizatc serii de 750 de elevi 
care vor presta muncă pa
triotică timp de două săp- 
tămini.

lui. Ei vor vizita cîteva u- 
nități de pionieri 
troșani, Vulcan și

din Pe- 
Lupeni.

lează filmul sovietic „învie
rea".

SCHIMB DE EXPERIEN
ȚA. Un grup de 36 de pio
nieri, însoțiți de patru ca
dre didactice, ai orașului 
Donețk din țara vecină și 
prietenă, Uniunea Sovieti
că, se vor afla în perioada 
11—13 iulie într-un intere
sant schimb de experiență 
cu pionierii din Valea Jiu-

CINEMATECA, 
din Petroșani pot 
in programul de cinemate
că al acestei săptămini, la 
cinematograful 7 Noiem
brie, două pelicule care 
s-au bucurat, la vremea 
respectivă, de o bună a- 
preciere din partea publi
cului spectator. Astăzi, 
la ora 18 va rula filmul 
dian „Timidul" iar joi, 
iulie, de la aceeași oră

Cinefilii 
viziona

de 
in
ii 

ru-

TINERE VLĂSTARE. Așa 
cum am fost informați de 
la Oficiul stării civile din 
Petroșani de către tovarășa 
Ana Preda, in acest an au 
văzut lumina zilei 700 de 
copii. La această cifră ju
biliară este înscris numele 
micuțului ‘Adrian Ovidiu 
și el este primul copil al 
tinerei familii Claudia și 
Ioan Romeo Roșia. (I.V.)

EXCURSIE, Incepînd de 
ieri pînă în' 11 iulie un

grup de -15 de elevi de la 
Școala generală nr. 
Vulcan, însoțiți de 
Petru Drăghici au 
cu autocarul intr-o 
sântă excursie de

4 din 
prof, 

plecat 
intere- 
studii.

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

Ei vor vizita orașele Bucu
rești, Giurgiu și Plevna 
din R.P. Bulgaria.
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Mulțescu, la conducerea tehnică a „Jiului"!
Ieri dimineață Gigi Mul

țescu a devenit antrenor 
principal la „Jiul" Petro
șani, veste primită, cu bu
curie de iubitorii fotbalu
lui din Vale, întrucît împli
nirile biografiei sale spor
tive sînt strîns legate de 
destinul „Jiului“ — a debu
tat ca fotbalist la „Steaua", 
dar a cunoscut consacrarea 
la „Jiul", timp de opt ani, 
în 1974 fiind coautor al 
victoriei echipei minerilor 
din Vale în „Cupa Româ
niei"; în 1979 a evoluat sub 
culorile dinamoviștilor bu- 
cureșteni, în ultimul an 
funcționînd la această e- 
chipă și ca antrenor secund. 
Iată-1 pe Gigi Mulțescu, 
pentru prima oară inter
vievat în postura de antre
nor principal, prima oară 
pe banca tehnică la „Jiul".

— Principalul deziderat, 
asupra căruia se concen
trează eforturile echipei, 
clubului și antrenorilor, es
te promovarea în prima 
divizie. Ca antrenor secund 
va funcționa Gogu Tonca. 
Vom milita, vizînd și per
spectiva, pentru o echipă 
care să practice un fotbal 
total, să aibă deci o foar
te bună pregătire fizică, 
tehnică și tactică.

— Lotul va suferi, de
sigur, modificări.

— zlu plecat Mircea Po
pa la Sportul studențesc și 
Varga la Dinamo București. 
Colaborez doar cu jucătorii 
care pun suflet pentru Vale, 
nu oblig pe nimeni să joa
ce fără să iubească culori
le „Jiului". Sînt încă o se
rie de posturi descoperite 
— cel de portar, vîrful de 
atac și altele. In B, vîrful 
de atac trebuie să se „ba

tă" pentru fiecare balon ; 
Lăsconi e un jucător de 
talent, pare prea fragil, nu 
vom renunța totuși la el.

— In perioada de „tato
nări", au venit foști jucă
tori ai „Jiului", nu de
mult, și de la alte echipe.

— Săptămîna aceasta es
te de „reglaj"; cei care vor 
să joace la noi, vor fi tes
tați. Pentru lot, programul 
prevede acomodarea la e- 
fort, timp în care ne edi
ficăm asupra sănătății și

Fotbal, divizia B

valorii jucătorilor. Contro
lul medical va fi foarte ri
guros — avem un nou me
dic al echipei, Erich Schel- 
ker. Eforturile jucătorilor 
noștri vor fi mari. După 
două săptămîni de pregă
tire centralizată, la Sînta- 
măria Orlea, urmează o 
suită de jocuri de pregă
tire, cu divizionare din toa
te eșaloanele (treptat, C, 
B, AȚ în vederea cristali
zării formației și a con
cepției de joc.

— Ați avansat subiectul 
următoarei noastre între
bări.

— Repet, șîntem adepții 
fotbalului total, toți jucă
torii trebuie să participe 
la ambele faze (ofensivă, 
defensivă), deci trebuie să 
fie polivalenți, capabili de 
efort pe toată durata parti
dei. Jocul colectiv rămîne 
vedeta echipei, nu înseam
nă că îngrădim personali
tatea jucătorilor, dimpotri
vă, ea se realizează în sluj
ba echipei.

— In linia de mijlocași 

va evolua Mulțescu ?
— La aproape 34 de ani 

mă simt încă în puteri; 
vreau să fiu și în teren ca
talizator și sfătuitor, dar 
dacă există pe acest post 
coechipieri mai buni, an
trenorul Mulțescu îl va tri
mite pe tușă pe fotbalistul 
Mulțescu.

Trecînd peste deziluzia 
de la sfîrșitul ediției tre
cute, remarcăm totuși un 
merit al conducerii și teh
nicienilor clubului, în ulti
mii ani se acordă o aten
ție sporită propriei pepi
niere.

— La Brașov am văzut 
juniorii antrenați de Leca. 
Mi-au plăcut apărătorul bu
turilor Ghițan, pe care l-am 
cuprins în lotul mare, fun
dașul central Codescu și 
alți cîțiva jucători. Henzel 
pentru mine, deocamdată, 
este o promisiune, are o- 
bligația să confirme.

— Ce așteptați de Ia su
porteri ?

— Să uite supărarea re
trogradării. care m-a afec
tat și pe mine. De aceea 
am revenit în Vale, să 
contribui la realinierea 
„Jiului" în prima divizie. 
Vom face tot ceea ce e o- 
menește posibil pentru a- 
ceasta, deși seria a IlI-a 
a diviziei B în care pro
babil, vom activa, este 
foarte dificilă. Avem deci 
nevoie de încurajările su
porterilor, de sprijinul lor 
moral și material. Pe plan 
sportiv noi luptăm pentru 
prestigiul bravilor mineri, 
al celorlalți oameni ai mun. 
cii din Valea Jiului. Și 
sperăm că nu-i vom face 
de rușine.

Ion VULPE

AMBIȚII DE CAMPION

„Voi încerca doborirea recordului mondial**
Petru Drăgoescu, copilul 

teribil al atletismului ro
mânesc, cel care cu cîțiva 
ani în urmă începea lun

gul drum spre titlul de cam. 
pion național la clubul Jiul, 
sub îndrumarea antrenoru
lui Mihaly Ștefan, și-a vă
zut împlinit visul său și, 
totodată, al iubitorilor atle
tismului din Valea Jiului. 
Ba mai mult, tînărul din

Performer d1 elită al at
letismului european, semi- 
fondistul Petru Drăgoescu,

Petroșani, unul dintre pro
tagoniștii pistelor de atle
tism din lume, și-a consti
tuit un bogat palmares în 
întrecerile internaționale, 
între care medalia de bronz 
la campionatele mondiale 
de sală reprezintă o încu
nunare a eforturilor, tena
cității și ambiției studentu
lui de la Institutul de Mi
ne din Petroșani. Recent 
Petru Drăgoescu a încheiat 
o suită de turnee interna
ționale care au însemnat 
multe succese de răsunet, 
printre care și un record 
național: 1,45,87 realizat la 
Oslo în 27 iunie.

— Cum a fost la Oslo ?

— Greu, chiar foarte 
greu, dacă ținem cont că 
au participat 25 de concu- 
renți din 23 de țări. Aici 
am reușit să mă clasez pe 
al II J lea loc, după ame
ricanul Johny Grav și sene- 
galezul Maussa Fall.

— Totuși care este cea 
mai marc satisfacție in con. 
cursurile Ia care ai parti
cipat ?

— împlinirea unei mai 
vechi ambiții ale mele, sur- 
clasarea celebrului John 
Walker din Noua Zeelandă 
și a nu mai puțin celebru
lui Steve Scott din S.U.A., 
pe care i-am învins la Lar- 
vik pe data de 29 iunie, în- 
tr-o finală cu 12 concurență, 

din 11 țări. In finala de la 
Stockholm, m-am clasat pe 
locul III după Gray ți alt 
american Marco Mayr.

— Și la Helsinki ?

— La Helsinki, din nou 
m-am clasat pe al III-lea loc 
într-o finală cu 11 concu- 
renți, din 10 țări, cînd am 
fost învins de kenyanul 
Edwin Koech și din nou de 
Marco Mayr. Sper însă că 
în următoarele concursuri 
să mă revanșez în fața a- 
mericanului Mayr și a ce
lorlalți care de data aceas
ta mi-au luat-o înainte.

— Care este următorul 
program ?

— In primul rînd parti
ciparea la campionatele na* 
ționale de seniori de la 
București, din perioada 
12—14 iulie unde voi aler
ga 800 și 1500 m și unde 
sper să confirm rezultate
le bune de pînă acum.

— Ca proiect de viitor ?

— Doborîrea recordului 
mondial la 800 m, tentati
vă pe care o voi încerca pe 
27 iulie în concursul de la 

- Oslo.
— Iți dorim, împreună 

cu toți suporterii atletis
mului din Valea Jiului, 
mult succes 1

Gh. BIRLĂDEANU

Redresarea calitativă a performanței sportive din Vale
impune

Răscolind recente amintiri din inimile suporte
rilor, se desprinde o concluzie nu prea favorabilă pen
tru mișcarea sportivă de performanță din municipiul 
nostru. In această vară au părăsit prima scenă a 
fotbalului și popicelor formațiile omonime Jiul din 
Petroșani și, respectiv, Petrila, în rindul disparițiilor 
trebuie menționată și fosta divizionară B de baschet 
Jiul-Știința Petroșani, handbalișlii de la Utilajul-Ști- 
ința Petroșani s-au salvat, la potou, de la retrogra
dare. Din păcate, anul sportiv 1985 nu este singurul 
nefast; și in edițiile precedente ale competițiilor spor
tive, municipiul nostru a înregistrat un profund re
gres (retrogradarea și apoi desființarea divizionare
lor A de tenis de cimp Jiul Petroșani și tenis de ma
să C.S.Ș.P. — C.F.R. Petroșani, trecerea in anonimat 
a echipajelor de sanie și schiorilor de la C.S.Ș.P. etc.), 
iată motivele care ne-au îndemnat să punem in dis
cuție latura calitativă a activității cluburilor și aso
ciațiilor sportive din Vale. In acest sens vom puncta 
anumite aspecte relevante, așteptind opiniile activiș
tilor pe linie de sport, ale specialiștilor, profesori de 
educație fizică, antrenori și instructori sportivi, ale 
sportivilor înșiși și suporterilor.

Primul paradox...
ușor de explicat excelente
le recorduri, titluri și me
dalii cucerite de arcașii din 
Aninoasa in întrecerile na
ționale, promovarea in di
vizia secundă de fotbal a 
echipei Minerul Paroșeni. 
in vreme ce luptătoiii de 
la Jiul Petrila, din primul 
eșalon șt tinerii lor colegi 
de la 6S.Ș.P. au meritul 
de a fi printre animatorii 
întrecerilor naționale, chiar 
internaționale, deși condi
țiile lor de pregătire sînt 
modeste. Cum se explică a- 
tunci retrogradarea divizio
narelor A amintite ?

conjugarea tuturor forțelor!

Paradoxal, suita rezulta
telor cu totul neașteptate 
din bilanțul sportiv al Văii 
s-a accentuat in condițiile 
în care zestrea materială a 
sportului a crescut consi
derabil în ultimii ani. Au 
apărut baze sportive mo
derne, precum complexul 
Jiul Petroșani, poligonul da 
tir cu arcul Minerul Ani
noasa, bazinul și terenu
rile de s-p o r t de la 
I.A.C.M.M.; a fost înnoită 
și s-a dezvoltat baza mate
rială a asociațiilor Minerul 
Lupeni. Minerul Paroșeni, 
clubului Știința Petroșani

Bumerangul selecției... 
campaniere

Căutind cauzele reculului 
performanței sportive în 
Vale, merită să stăruim a- 
supra unui subiect „spinos" 

__ selecția virtualelor va
lori sportive. Și în acest 
plan trebuie subliniată a- 
tenția care se acordă între-

cerilor sportive desfășurate 
sub genericul „Daciadei", 

competiție națională de an
vergură republicană, care 
au drept scop, pe lingă 
practicarea permanentă a 
unor discipline sportive de 
către tot mai mulți oameni 
ai muncii și depistarea unor 
talente de perspectivă; în 
cadrul secțiilor sportive s-a 
pus bază pe crearea pepi
nierelor proprii (copii și 
juniori), mai ales la fotbal, 
(Jiul Petroșani) lupte, (Jiul 
Petrila) tir cu arcul, (Mi
nerul Aninoasa) schi, gim
nastică, sanie (la C.S.Ș.P.) 
și altele. Competițiile de 
masă nu au atras insă în
totdeauna majoritatea tine
rilor din școli, întreprinderi 
și instituții, în organizarea 
lor unele asociații și clu
buri sportive nu au colabo
rat eficient cu organizați
ile de pionieri, tineret, fe
mei și astfel formalismul.

„Jocul de-a
In ceea ce privește pre

gătirea sportivilor și echi
pelor, unele conduceri do 
asociații și secții s-au dat 
în vînt după „jocul de-a 
antrenorii", îneadrînd „teh
nicieni" formați peste noap
te sau concediindu-i pe al
ții după primul rezultat 
slab, deși vina lor nu era 
evidentă. Ne referim în 
speță la actualele sau foste 
divizionare de fotbal, hand
bal și baschet. Nu este

Of, pregătirea
Așadar, cauza principa

lă a nerealizării obiective
lor propuse în domeniul 
performanței este slaba pre
gătire a unor sportivi și 
formații, fie datorită ne- 

ictivitatea campanieră (doar 
cu prilejul concursurilor și 
al unor evenimente jubi
liare) au pus în umbră toc
mai calitatea lor, depista
rea și îndrumarea celor 
mai valoroși sportivi spre 
performanță suferind re

gretabile sincope. Este bine 
că, în ultima perioadă, s-a 
pus stavilă unei tendințe 
dăunătoare — racolarea - u- 
nor nume (de cele mai 
multe ori nume !) străluci
toare, dar „păsări" cu efe
mere cuiburi, totuși ne în
trebăm cîți rugbiști născuți 
și crescuți în Vale are di
vizionara A Știința Petro
șani ? Reflexe nedorite In 
comportarea echipelor au 

avut transferurile pe ver
ticală in rîndul diviziona
relor de fotbal din Vale, 
ori aducerea unor handba
liste lipsite de valoare (cu 
mari sacrificii I) la Hidro- 
min Petroșani etc.

antrenorii“
oare elocventă pilda unor 
antrenori și instructori 
sportivi serioși, pricepuți 
și pasionați, care au avut 
vreme și au reușit să șle
fuiască valori, cum ar li 
Vasile Tămaș (tir cu arcul), 
Ștefan Mihaly (atletism), 
Leontin Ciortan (navomo- 
dcle), Ion Corbei, Costică 
Marmaliuc și Vasile Fă
gaș (lupte), profesorul de 
istorie Francisc Czimbalmoș 

’(volei) și alții.

priceperii sau superficiali
tății unor cadre tehnice, fie 
datorită dezinteresului ma
nifestat de cei care aveau 
obligația să-i îndrume și 
să-i controleze, în ceea ce 

privește eficiența muncii 
lor, la care se adaugă bi
neînțeles numeroase cazuri 
de indisciplină în și în a- 
fara terenurilor și sălilor 
de sport, unele chiar ne
luate în seamă, cu bună ști. 
ință, de cei responsabili cu 
educația sportivilor. Caren
țele educaționale s-au răs- 
frînt asupra comportării, 
fotbaliștilor în special, a- 
supra cărora a grevat însă 
și potențialul moral volitiv 
scăzut. Am putea furniza 
numeroase exemple în a- 
cest sens. Ar ocupa un spa
țiu prea mare și nu avem 
intenția să căutăm țapi is
pășitori, acum, la „spar
tul tîrgului". Totuși, o ma
re responsabilitate revenea 
în această direcție și foru
lui sportiv municipal, Con
siliul de Educație Fizică și 
Sport, ai căror membri și 
comisii s-au mulțumit nu

îndemn, la acțiune
Că există un înalt poten

țial biologic pentru perfor
manță sportivă in Vale 
nu mai trebuie demonstrat. 
Nume ca Petru Drăgoescu 
(semifond), Cristina Bădu- 
lescu (șah), Aron Cîndea 
(lupte libere), familia Cior
tan (navomodele)- și alții 
s-au impus și în arena in
ternațională. Că stadiul ac
tual de atingere a obiecti
velor sportului de perfor
manță in municipiul nos
tru este ncsatisfăeător, ba 
chiar de netolerat, iarăși 
nu mai este nevoie să adu
cem argumente în plus, în 
afară de rezultatele infruc
tuoase; înregistrate în pre
cedenta ediție a campiona
telor diferitelor discipline 

o dată doar să înregistreze 
aspectele care lezau clima
tul sportiv, dar nu au luat 
măsuri ferme pentru eradi
carea lor. Același organism 
sportiv (ar trebui reflectat 
asupra stilului și metode
lor sale de lucru !) avea 
obligația de a îndruma și 
controla activitatea de per
formanță a asociațiilor, clu
burilor și secțiilor din Va
le, de a impune măsuri e- 
nergice pentru redresare.

Or, bilanțul sportiv al aces
tei veri demonstrează, fă
ră putință de tăgadă, toc
mai contrariul. Nu trecem 
cu vederea responsabilități
le, neonorate întru totul, ale 
organizațiilor de tineret, 
sindicat, femei, ale condu
cerilor de unități economi
ce sau de instituții, care au 
lăsat uneori, în voia soartei 
activitatea sportivă de per
formanță.

sportive. De acum pledoa
riile pentru cauzele pier
dute au căzut in desuelitu- 
dine. Ne interesează — și 
nu numai pe noi, ci pc toți 
iubitorii sportului din Va
le — care sînt căile de re
lansare a performanței 
sportive în Valea Jiului. 
Așteptăm în acest sens — 

și vom găzdui în paginile 
ziarului nostru — opinii, 
propuneri, măsuri generate 
de analiza temeinică pe 
discipline și organisme 
sportive, care să se consti
tuie apoi intr-un amplu 
program de revitalizâre a 
mișcării noastre sportive, 
program care să fie trans
pus în fapte cît mai curînd.

Red VION
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J ViTovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat un mesaj participanților 
la Congresul mondial al U.N.E.S.C.O. privind tineretul

MADRID 8 (Agerpres). 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a adresat un mesaj partici
panților la Congresul mon
dial al U.N.E.S.C.O. privind 
tineretul, importantă ma
nifestare organizată în ca
drul marcării Anului In

i
i

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

i TOKIO 8 (Agerpres). Ma
joritatea populației Japo
niei respinge politica de 
creștere a cheltuielilor mi
litare, relevă rezultatele u- 
nui sondaj public realizat 
de cancelaria primului mi
nistru nipon. In baza aces
tui sondaj, 72 la sută din 
cei chestionați au subliniat 
că se pronunță împotriva 
noilor alocații în scopuri 
militare. După cum se știe 
în viitorul an financiar, 
guvernul nipon intenționea
ză să mărească alocațiile 
destinate cheltuielilor mili
tare cu 8 la sută în timp 
ce cheltuielile destinate lup
tei împotriva șomajului și 
sărăciei vor fi înghețate.

ATENA? 8 (Agerpres). La 
Atena a avut loc ședința 
Comitetului elen pentru 
destindere internațională 
și pace, cea mai mare or
ganizație antirăzboinică din

Sedinte ale Comisiilor C.A.E.R.» •

Pentru colaborare în domeniul standardizării

BERLIN 8 (Agerpres). La 
Berlin s-au desfășurat lu
crările ședinței a 57-a a 
Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul standardi
zării.

Comisia a examinat u- 
nele probleme legate de 
îndeplinirea hotărîrilor 
Consfătuirii economice la 
nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., a adoptat 
proiectul planului de cola
borare a țărilor membre a- 
le C.A.E.R. în domeniul 
standardizării pe perioada 
1986—1990 și unele măsuri

Pentru colaborare în domeniul construcțiilor

ULAN BATOR 8 (A'ger- 
pres). La Ulan-Bator s-au 
desfășurat lucrările ședin
ței a 59-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru 
control în domeniul con
strucțiilor.

Comisia a examinat sar
cinile ce-i revin din hota- 
rîrile adoptate de recenta 
sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc 
și Comitetul Executiv al 
C.A.E.R., adoptînd măsuri 
concrete pentru îndeplini
rea lor. Au fost analizate

Sesiunea Conferinței ministeriale a O.P.E.C.

VIENA 8 (Agerpres). Du
pă trei zile de dezbateri, 
la Viena au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 74-a se
siuni a Conferinței mi
nisteriale a O.P.E.C., in
formează agențiile Associa
ted Press și France Presse.

După cum a anunțat pre
ședintele conferinței, mi
nistrul minelor și energiei 

ternațional al Tineretului.
Lucrările Congresului 

s-au deschis luni, 8 iulie, 
la Barcelona.

La Congres iau parte re
prezentanți din peste 100 
țări, între care și România, 
ai unor organizații naționa
le și internaționale de ti
neret, instituții și organis

țară, la care au partici
pat peste 200 de delegați — 
cunoscuți oameni politici, 
activiști pe tărîm obștesc, 
oameni de știință și cultură 
reprezentanți ai cultelor. In 
luările de cuvînt ale parti
cipanților s-a subliniat ho- 
tărîrea populației de a 
milita pentru concretizarea 
unor măsuri eficiente ca
re să ducă la oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rînd 
a înarmărilor nucleare.

ROMA 8 (Agerpres). In 
localitatea Colle dell Lis, 
din apropiere de Torino, a 
avut loc o mare demonstra
ție pentru pace consacrată 
împlinirii a 40 de ani de 
la eliberarea Italiei de sub 
ocupația fascistă. La mitin
gul care a avut loc cu acest 
prilej s-a subliniat im
portanța activizării luptei 
pentru pace, împotriva am
plasării pe teritoriul Ita- 

îndreptate spre asigurarea 
cu standarde C.A.E.R. a ac
țiunilor de colaborare pe 
termen lung.

Comisia a aprobat 302 
standarde C.A.E.R. în do
meniile construcțiilor de 
mașini, chimiei, metalur
giei, electrotehnicii, radio- 
electronicii și în alte do
menii.

In timpul ședinței Comi
siei a fost semnată Conven
ția privind colaborarea în 
domeniul creării și utili
zării mostrelor-etaloji
C.A.E.R.

propuneri de colaborare în 
problema folosirii mai largi 
în industria materialelor de 
construcții, a reziduurilor 
din alte ramuri industria
le, precum și a resurselor 
secundare.

Comisia a adoptat planul 
colaborării tehnico-științi- 
fice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1986— 
1990 în domeniul construc
țiilor, industriei materiale
lor de construcții, industriei 
sticlei și ceramicii fine de 
construcții.

al Indoneziei, Subroto, s-a 
convenit ca prețurile ofi
ciale la care statele res
pective exportă țițeiul să 
rămînă neschimbate (res
pectiv de circa 28 dolari 
barilul, în medie), iar pro
ducția globală realizată de 
O.P.E.C. să fie menținută 
la nivelul de 16 milioane 
barili pe zi. 

me specializate din siste
mul Națiunilor Unite.

In ședința inaugurală au 
rostit alocuțiuni Amadou 
Mahtar M’ Bow, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., 
Nicu Ceaușescu, președin
tele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretului, 

liei de arme nucleare care 
ar putea transforma țara 
într-o țintă într-un even
tual război nuclear.

ROMA 8 (Agerpres). Pre
sa italiană relatează că, 
în ianuarie a.c., la Acade
mia Pontificală de Știință 
de pe lîngă Vatican a avut 
loc o reuniune privind im
plicațiile proiectului de 
înarmare spațială al S.U.A., 
la care au participat sa- 
vanți de renume din S.U.A'., 
U.R.S.S. și alte state. Par- 
ticipanții au elaborat un 
document în care argumen
tează că aplicarea progra
mului inițiat de președin
tele Ronald Reagan și cu
noscut sub denumirea de 
„războiul stelelor" ar con
duce în mod inexorabil la 
accelerarea cursei înarmă
rilor. Presa italiană preci
zează că, la cererea Wa
shingtonului, acest docu
ment nu a fost dat publi
cității.

Potrivit concluziilor lui, 
realizarea programului a- 
merican „ar necesita 10—15 
ani de cercetări" și, în 
plus, „el nu poate fi efici
ent sută la sută", pentru 
că, în următorii 10—15 ani 
pot fi construite noi su- 
perrachete capabile să stră
pungă orice „scut antira- 
chetă". Mai mult, progra
mul american ar costa de 
două ori mai scump de- 
cît realizarea superrachcte- 
lor capabile să-1 anihileze 
— singura consecință fiind 
o nouă escaladare gravă a 
cursei înarmărilor nucleare.

FAPTUL DIVERS

MHWWWMniII IMIMmag-gW I IHjlT 
UN URIAȘ ORAȘ 
PRECOLUMBIAN

Exploratorul american 
Gene Savoy, care a condus 
o expediție în jungla Ama
zoanelor, pe un platou cu o 
altitudine de 2 400—2 750 m, 
situat între rîurile Mara- 
non și Utcuramba, a anun
țat descoperirea ruinelor 
unui uriaș oraș precolum
bian pe care îl apreciază a 
fi cel mai mare de acest fel 
de pe întregul continent a- 
merican, — relatează a- 
genția U.P.I. Ruinele se 
află într-o vale greu acce
sibilă pe o lungime de a- 
proape 80 de kilometri și 
acoperă în total o supra
față de 200 kilometri pă- 
trați. Membrii expediției 
au numărat aproximativ 
24 000 de construcții, ma
joritatea masive, de formă 
circulară, ridicate pe plat
forme special amenajate. 
Unele dintre aceste cons
trucții au pînă la 43 m în 
lungime, iar altele, amin
tind prin formele lor de 
piramidele în terase, au di
mensiuni comparabile cu 

reprezentanți ai guvernului 
spaniol, ai altor instituții 
cu răspunderi în domeniul 
tineretului.

Lucrările Congresului 
mondial al U.N.E.S.C.O. se 
vor desfășura, timp de 
șapte zile, în ședințe ple
nare și în cadrul a trei co
misii de lucru.

Aniversarea 
semnării Tratatului 
privind demarcarea 

graniței de stat dintre 
Polonia și R.D. Germană

VARȘOVIA 8 (Agerpres). 
Cu prilejul celei dc-a 35-a 
aniversări a semnării Tra
tatului privind demarcarea 
graniței de stat pe Oder 
și Neisse dintre Polonia 
și R.D. Germană, în orașul 
polonez Zgorzelec a avut 
loc un miting al prieteniei 
și păcii, la care au luat 
parte peste 15 000 de tineri 
din cele două țări. Au fost 
prezente delegațiile de 
partid și guvernamentale 
ale R.P. Polone, condusă 
de Henryk Jablonski, preșe. 
dintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, și R.D. Ger
mane, condusă de Horst 
Sindermann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Ca
merei Populare a R.D.G., 
— transmit agențiile P.A.P. 
și A.D.N.

In cuvîntările rostite la 
miting, șefii celor două de
legații de partid și guver
namentale au subliniat 
semnificația semnării aces
tui tratat pentru dezvolta
rea relațiilor de bună veci
nătate dintre cele două țări, 
pentru întărirea prieteniei, 
păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Participanții la miting 
au adoptat o declarație în 
care se reafirmă voința ti
neretului din cele două țări 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru menținerea 
păcii în Europa și în lu
me, de a contribui la crea
rea unui larg front al ra
țiunii și realismului, în 
scopul evitării unei catas-, 
trofe nucleare.

clădirile moderne de 15 e- 
taje. Construcțiile- au uși, 
ferestre, scări interioare și 
alte facilități — demon- 
strînd un înalt grad de dez. 
voltare a acestei tehnici — 
relevă că orașul ar fi fost 
unul dintre cele mai înflo
ritoare centre urbane a- 
mericane prccolumbiene, 
între anii 800—1 000 c.n. Se 
pare că el ar fi fost ridi
cat de un trib aparținînd 
culturii Chachapoyas.

INCENDII VIOLENTE
Peste 1 600 de persoane 

au fost evacuate din regiu
nea Canal Fleet, (provincia 
Columbia Britanică), situa
tă în vestul Canadei, din 
cauza unor violente incen
dii, care au distrus pînă 
în prezent aproximativ 
4 500 de hectare de pădure 
— relatează agenția France 
Presse, citind un comuni
cat al autorităților ca
nadiene. De la 15 a- 
prilie a.c. și pînă în 
prezent — arată A.F.P. — 
în provincia Columbia Bri
tanică au fost mistuite de 
flăcări circa 149 000 de 
hectare de pădure — ceea 
ce afectează grav economia 
locală, bazată în principal 
pe exploatarea lemnului în 
industria hîrtiei și în alte 
ramuri industriale.

Calendar săptămînal
MARȚI, 9 IULIE

— Capitala Franței găzduiește Conferința Agen- 
i ției Internaționale pentru Energie.

— La San Jose (Costa Rica) se deschide Simpo- 
: zionul internațional de informatică (participă Ar- 
ș gentina. Brazilia, Costa Rica, Cuba, Italia, Mexic și 
î Spania).

MIERCURI, 10 IULIE
I ,

— Reuniunea Comitetului ministerial al Org.ani- 
i zațici Unității Africane (Addis Abeba; 10—16).

— Simpozion privind interzicerea și abolirea 
1 completă a armelor nucleare, organizat de P.C. Ja- 
i ponez cu prilejul comemorării a 40 de ani de la 
I bombardamentele atomice asupra orașelor Hiroshi- 
| ma și Nagasaki.

JOI, 11 IULIE

— începe procesul intentat de autoritățile ra- 
î siste din R.S.A. unui număr de 16 lideri ai Frontu- 
î lui Democratic Unit.
1

VINERI, 12 IULIE

— Congresul național al partidului Alianța Popu- 
; Iară Revoluționară Americană (A.P.R.A.) (Lima ; 
; 12—14).

SIMBATA, 13 IULIE
— începe vizita primului ministru al Japoniei, 

? Yasuhiro Nakasone, în Franța (13—16).

DUMINICA, 14 IULIE
— In Bolivia au loc alegeri prezidențiale, par

lamentare și municipale.
(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Kramer contra 
Kramer; Unirea: Pensio
nul doamnei Latter; Pa- 
rîngul: Rîdeți ca-n viață.

LONEA: Dragoste pier
dută.

ANINOASA: Jazz ’20.
VULCAN — Luceafă

rul : Simfonia primăverii.
! LUPENI — Cultural:
I Zonă periculoasă.
| URICANI i Cursa.

N.R. Eventualele modi- 
Ificări survenite în pro

gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato

Liceul industrial nr. 1
Petroșani
ÎNCADREAZĂ

— tîmplar
-— paznic de noapte

Mica publicitate
VIND Wartburg 1000. 

Vulcan, strada Dealul Babii 
nr. 90. (3994)

VIND Dacia 1300 —
55 000 km — stare excep
țională. Telefon 43279, du
pă ora 16, (3992)

SCHIMB apartament do
uă camere Constantin Mii
le 3/3/30, et. II cu aparta
ment 3 camere zonă cen
trală. Telefon 41826. (3997-)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 

DECES

SOȚIA, copiii, nurorile și nepoții anunță cu adîn- 
că durere încetarea din viață a celui care a fost 

economist principal TEC AU CORNEL 
om de aleasă noblețe sufletească.

Inmormîntarea va avea loc azi, ora 15 de Ia do
miciliu. (3995)

grafice Județene Hunedoa
ra.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 In numele dreptului 

la pace I Cintece 
și versuri.

20,45 Universul familiei. 
Epoca Ceaușescu.

21,05 Seară de balet, (co
lor)

21,40 Efigii ale muncii — 
anul XX. Reportaj.

21,50 Telejurnal.

I
I
I
I
II1
I
I1
I
I
I 
!

merhenlo

4120, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3993)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bobu 
Elena, eliberată de S.S.H. 
Vulcan. O declar nulă. 
(3998)

PIERDUT . legitimație de 
bibliotecă pe numele Ca- 
trinoiu Pompilie, eliberată 
de Institutul de Mine Pe
troșani. O declar i nulă. 
(3996)
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