
„îndatorirea cea mai înaltă a fiecărui co- î
-------------—------------------------------------------------------------------------------------------------ -- —.— --------------------------

I munist, a fiecărui om al muncii, a tuturor ce. i 
| tățenilor patriei este de a contribui activ la

i îndeplinirea integrală a programelor de dez- î 
i voltare economico-socială, la dez-

i voltarea și modernizarea economiei naționale, j

■ a tuturor domeniilor de activitate, condiție e- i 

i sențială pentru creșterea bunăstării poporu- i 

i lui, pentru ridicarea patriei pe noi trepte de i 

î progres și civilizație".
ț ——————————————

(Din Apelul Plenarei C.C. al P.C.R. 
si a activului central de partid)
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In lumina vibrantelor
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chemări din Apelul Plenarei C. C. al P. C. R.
și a activului central de partid

înaltă dăruire muncitorească, 
în toate colectivele, pentru 

creșterea realizărilor economice
Vibrante chemări la o activitate rod

nică, pentru înfăptuirea exemplară a 
hotărîritor Congresului al XIII-lea, a in
dicațiilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conține Apelul Plenarei C.C. 
al P.C.R. și a activului central de partid 
adresat comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor cu pri
lejul aniversării celor două decenii de 
la istoricul Congres al IX-lea al parti
dului.

Pornind do la marile realizai'! dobîn- 
dite de poporul român în cei 20 de ani, 
documentul adoptat de plenară scoate 
în evidență rolul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în conducerea în
tregii opere a construcției socialiste din 
patria noastră, activitatea eroică desfă
șurată de secretarul general al partidu
lui pentru ctitorirea, României socialiste 
de azi. Strălucitele înfăptuiri ale „Epo
cii Nicolae Ceaușescu", - cea mai glori
oasă epocă din istoria țării, poartă am
prenta gîndirii și acțiunii revoluționare, 
a personalității secretarului nostru ge
neral, genial strateg și conducător cu 
viziune politică profundă, care a asigu
rat și asigură cu înaltă fermitate mobi
lizarea și valorificarea uriașelor resurse 
creatoare ale poporului, pentru edifica
rea unei orînduiri superioare, pentru în
deplinirea celor mai nobile idealuri ale 
poporului român.

Cu legitimă satisfacție, Plenara C.C. 
al P.C.R. și a activului central de

partid a relevat că la baza mărețelor în
făptuiri socialiste ale acestor ani se ti
flă orientările trasate la Congresul al 
IX-lea cu privire la adîncirea proce
sului de industrializare socialistă a 
țării, făurirea unei industrii puternice, 
echilibrate și dinamice în ansamblul 
căreia s-au afirmat ramurile de vîrf, 
expresii pregnante ale progresului teh
nic. Prin stabilirea unei rate înalte de 
acumulare s-a asigurat dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de producție ale so
cietății, condiție indispensabilă a creării 
unei economii moderne, competitive. Au 
fost înregistrate succese de seamă în 
agricultură — supusă unui amplu pro
ces de dezvoltare intensivă care are loc 
în cadru] noii revoluții agrare. Alte în
făptuiri, privite astăzi cu mîndrie de 
întregul popor, au fost obținute prin 
așezarea fermă a științei la baza dez
voltării forțelor de producție, a condu
cerii și organizării întregii vieți sociale, 
prin promovarea cercetării științifice, ca 
politică de stat, în vederea introducerii 
masive în toate domeniile vieții econo
mice a progresului, a cuceririlor revo
luției tehnico-științifice contemporane. 
Organizarea administrativ-teritorială în
făptuită la scurt timp după Congresul al 
IX-lea a deschis posibilități pentru am
plasarea rațională a forțelor de pro - 
ducție pe întreg teritoriul țării și ridi-

(Contmuare îd pag. a 2-a)

Creație 
a acestor ani 

luminoși
In aceste zile de sărbă

toare, cînd alături de în
treaga națiune română, 
am aniversat împlinirea a 
două decenii de cînd în 
fruntea partidului se află 
cel mai iubit fiu al popo
rului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și noi, munci
torii, inginerii și tehnicie
nii de la IPSRUEEM Pe
troșani am trăit sentimen
te de mîndrie patriotică, 
de satisfacție și mulțumi
re. întreprinderea noas
tră, destinată reparării u- 
tilajelor care fac mai u- 
șoară munca minerilor 
din subteran, a luat fiin
ță la indicația conduce
rii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Majoritatea 
oamenilor muncii de la 
IPSRUEEM sîntem tineri, 
am crescut odată cu uzi
na, ne-am format profesi
onal, ne-am împlinit ca 
oameni. Personal, nu știu 
dacă în altă uzină mi-aș 
fi desăvîr.șit mai bine pre
gătirea profesională.

Ion RĂITARU, 
electrician. Secția Mecanic 

șef — IPSRUEEM 
Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

Angajamentul constructorilor 
Obiectivele miniere 
predate în devans

împreună cu întregul po
por, constructorii obiecti
velor de investiții miniere 
au trăit clipe de profundă 
satisfacție și bucurie cu 
prilejul aniversării a do
uă decenii de la istoricul 
Congres al IX-lea al parti
dului. In cartea de aur a 
epocii eroice a construcți
ei socialismului și comu
nismului va rămîne înscris 
pentru totdeauna numele 
conducătorului partidului 
și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eroul 
neîntrecut al neamului 
nostru, personalitate pro
eminentă a vieții politice 
internaționale.

Exprimîndu-ne înalta 
recunoștință și admirație 
țață de neobosita activita
te pe care a desfășurat-o 
și o desfășoară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spre 
binele și prosperitatea po
porului român, noi, cons
tructorii ne angajăm să ur
măm neabătut strălucitul 
exemplu de activitate a se
cretarului general al parti
dului, să nu ne precupe
țim eforturile pentru reali
zarea exemplară a sarcini
lor ce ne revin.

In acest an, colectivul 
de constructori din cadrul 
brigăzii Lupeni — Valea 
de Brazi a întreprinderii 
de Construcții și Montaje 
Miniere” Petroșani a ra
portat punerea în funcțiu
ne a unor importante o- 
biective de investiții mini
ere cum sînt instalația de 
extracție din incinta minei 
Valea de Brazi, noi vesti
are pentru minerii din 
Lupeni, baie, lămpărie și 
sală de apel la Valea de 
Brazi. Alte importante o- 
biective dintre care unele 
vor fi predate în devans, 
se află în faze avansate da 
execuție.

De la începutul anului 
pînă în prezent pe baza 
depășirii productivității 
muncii am realizat un vo
lum de peste două mili
oane lei de lucrări de. 
construcții și montaje 
peste sarcinile de plan. 
Răspunzînd vibrantelor 
chemări din Apelul Ple-

Petru JFUSU, 
secretarul organizației do 
bază Lupeni — Valea de 

Brazi a I.A.C.M.M

(Continuare in pag. a 2-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii

Mobilizare exemplară 
pentru realizarea planului

Adunarea-generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Dilja a 
avut loc la o perioadă scur
tă după Plenara Comună a 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și Con
siliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
forum care a pus din nou 
în evidență necesitatea 
dezvoltării în continuare, a 
bazei proprii de materii 
prime și resurse energeti
ce. Deși activitatea con

siliului oamenilor muncii 
de la mina Dilja s-a axat 
pe abordarea problemelor 
de importanță deosebită 
pentru creșterea capacită
ții de producție și asigu
rarea condițiilor tehnico- 
organizatorice, rezultatele 
obținute în primul semes
tru arată că stilul și me
todele de muncă folosite nu 
au fost cele mai eficiente, 
nu s-a acționat destul de 
lerm pentru transpunerea 
in viață a programelor
proprii de măsuri

Planul la producția fizi
că de cărbune a lost rea
lizat în proporție de 84 la 
sută. Din cele 3 sectoare de

In pagina a 3-a

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

producție, nici unul nu 
și-a realizat sarcinile de 
plan pe semestrul I. Pla
nul producției marfă a 
fost realizat în proporție 
de 83,5 la sută, iar al pro
ducției nete în proporție de 
72,3 la sută. Din 21 for
mații direct productive doar 
6 și-au onorat angajament 
tele asumate la începutul 

. anului. Cauzele nere’aliză- 
rilor au fost atît de natu
ra obiectivă (zăcămînt tec- 
tonizat, structura nccores- 
punzătoare a forței ele 
muncă) cît și de natură 
subiectivă (aplicarea me
todei de exploatare cu ca
meră transversală, fără să 
se asigure condițiile nece
sare deplinei securități a 
zăcăm în l ului, neamena j a-
rea ia ’ermenele siamh 
te a galeriei de cap de la 
orizontul 400 blocul III, 
fapt ce a condus la greu
tăți in aprovizionarea cu 
materiale a abatajelor din 
sectorul III, dirijarea ne
corespunzătoare a efecti-

Gh. Sl’INU

(Continuare in pag. a z-a)

Sectorul III, I.I\I. Lonca

Cărbune peste plan, pe baza 
randamentelor sporite

Roade ale competenței 
si dăruirii minerești■ •

Mina Lonea și-a îndepli
nit- și depășit ritmic, lună 
de luna, sarcinile de plan 
in acest an. exceptind lu
na februarie cînd rigorile 
iernii au creat greutăți 111 
livrarea cărbunelui la pre- 
parație. Prin rezultatele ob
ținute, și în această lună mi
nerii din Lonea au cele mai 
mari șanse de a obține 
succese deosebite. Reali
zări de seamă raportează, 
bunăoară, minerii sectoru
lui III. sector fruntaș in 
întrecerea intre sectoarele 

Văii Jiului, care în aceas
tă lună au extras supli
mentar sarcinilor de plan 
aproape 2500 tone de căr
bune, cumulind în acest fel 
de Ia începutul anului un 
plus, de peste 21000 tone 
de cărbune. Roadele în ex
tracție au Ia bază depăși
rea productivității mun
cii planificate pe sector 
cu 191 kg pe post. Merite 
deosebite revin brigăzilor 
conduse de Iosif Bucur. 
Grigore Fatol și Vasile 
Pînzaru? (Gh. Spînu)

Brigada lui Gavrilâ 
Mesaroș de la sectorul I, 
al I.M. Paroșeni, care, în 
anul trecut, prin rezul
tatele obținute a ocupat 
locul III în întrecerea so
cialistă pe mină, reușește 
și în acest an, după pri
mele șapte luni prin rea
lizările obținute să se si
tueze în fruntea brigă
zilor ce exploatează com

plexe de susținere și tă
iere mecanizată.

Schimburile conduse 
de Mihai Bărbăcaru, Cos- 
tică Coroi, Vasile Mano- 
lache și Florea Voicu au 
extras, din stratul 15 — 
unde mînuiesc un com
plex mecanizat de pro
ducție românească — 
peste 19 504 tone de căr
bune în plus, cu 500 to
ne mai mult docil în tot 
anul 1984.
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memento
Schimb de mesaje între tovarășii 

Nicolae Ceausescu si Mihail Gorbaciov » «
nistrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii 
cialiste România, au
transmise tovarășului Mir 
hail Gorbaciov, secretar 
genera] al C.C. al P.C.U.S.,

HELSINKI 29 
preș). — Tovarășul 
Andrei, ministrul 
rilor externe, care va par
ticipa la reuniunea de la 
Helsinki consacrată mar
cării celei de-a zecea ani
versări a Conferinței pen
tru securitate și coopera
re în Europa, s-a întîlnit, 
luni după-amiază, cu 
Eduard Șevardnadze, mi-

(Ager-
Ștefan 
aface-

pre-
So- 

fost

un salut cordial și cele 
mai bune urări.

In numele tovarășului 
Mihail Gorbaciov și 
conducerii sovietice, 
nistrul de externe 
U.R.S.S, a mulțumit 
rugat să se transmită

al 
mi- 
al 

și a 
to

varășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prie
tenesc și cele mai calde u- 
rări.

U. R. S. S. va sista, în mod 
unilateral, experiențele 

nucleare
MOSCOVA 29 (Agerpres) 

— Agenția TASS a trans
mis declarația lui Mihail 
Gorbaciov, secretar gene - 
ral al C.C. al P.C.U.S., cu 
privire la hotărîrea Uniu
nii, Sovietice de a sista în 
mod unilateral, începînd 
cu data de 6 august, ori
ce experiențe nucleare. In 
declarație, precizează a-

genția TASS, se adresează 
Statelor Unite ale Ameri- 
cii chemarea de a înceta 
experiențele 
subliniindu-se 
toriul U.R.S.S., 
pînă la 1 ianuarie 
rămîne în vigoare 
această dată dacă 
la rîndul lor, voi
la fel.

nucleare, 
că mora- 
proclamat 

1986, va 
și după 
S.U.A., 
proceda

I I 
I

FILME

Expoziție de carte românească
DAMASC 29 (Agerpres).

— La Centrul cultural din 
orașul Homs (Siria) a a- 
vut loc o amplă manifes
tare, 
nare 
unei 
carte
fotografii 
marcabilelor 
ținute de poporul români 
în perioada de la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

In expoziția de carte, la

Moscova

care a inclus o adu- 
festivă și vernisajul 
bogate expoziții de 
și al unei expoziții de 

consacrate re- 
realizări ob-

loc central au fost expuse 
volume din operele tova
rășului Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, publicate în di'ferite 
limbi pe toate meridianele 
globului, expresie a una
nimei aprecieri de care se 
bucură în lume personali
tatea conducătorului parti
dului și statului nostru.

Activități ale delegației române la Festivalul
Mondial al

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rămășagul; U- 
nirea: Sezon de pace la 
Paris; Paringul: Nick
Carter superdetectiv.

PETRILAi Mexicul în 
flăcări, I—II.

LONEAi Șapte zile din 
ianuarie. ,

VULCAN — Lucea
fărul: Detașament cu 
misiune specială.

LUFENI — Cultural: 
Micul dejun în pat.

URjCANIi Madona 
păgînă.

Vizita președintelui
R. P. Chineze în S. U. A

favoarea păcii 
ce în ce mai 
și forțele opuse 
cresc 

lumii
constant. 

doresc

WASHINGTON 29 (A-
gerpres). — Popoarele tu
turor țărilor se opun cursei 

înarmărilor, doresc să previ
nă războiul. Vocile care se 
ridică în 
devin din 
puternice 
războiului 
Popoarele
o pace durabilă și stabilă, 
dar omenirea este departe 
de a fi liniștită —• a de
clarat, la Los Angeles, Li 
Xiannian, președintele 
R.P. Chineze, aflat în vizi
tă în S.U.A.

Arătînd că guvernul chi
nez urmează o politică ex
ternă independenții de pa
ce, Li Xiannian a spus t 
susținem că respectul re
ciproc al suveranității și

integrității teritoriale, ne
agresiunea mutuală, nea
mestecul în treburile in
terne, egalitatea și avanta
jul reciproc și coexistența 
pașnică constituie princi
pii sănătoase în călăuzirea 
relațiilor dintre state. Ra
porturile dintre China și 
Statele Unite corespund, 
în esență, principiilor men
ționate.

Șeful statului chinez și-a 
exprimat speranța că rela
țiile chino-sovietice vor fi 
normalizate, adăugind că 
R.P. Chineză ar dori, de 
asemenea, o îmbunătățire 
a relațiilor dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovieti
că, ca și a celor dintre 
Europa răsăriteană și cea 
occidentală — transmite a- 
genția China Nouă.

MOSCOVA 29 — Trimi
sul Agerpres, M. Chebeleu, 
transmite; La Moscova au 
continuat 
din cadrul 
XII-lea Festival 
al Tineretului și 
lor. -

Tovarășul 
Ceaușescu, membru 
pleant al Comitetului 
litic Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-secretar 
C.C. al U.T.C., 
rul delegației 
din țara noastră 
de-al XII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Stu
denților, s-a întîlnit, luni, 
cu Stanka Șopova, prim- 
secretar al CG al Uniu
nii Tineretului Comunist 
Dimitrovist (U.T.C.D.) din 
R.P. Bulgaria,

In aceeași zi, tovarășul 
Nicu Ceaușescu a avut o 
întîlnire cu Miroslav Ste
pan, președintele Uniunii 
Internaționale a Studenți
lor (U.I.S.)

★
Membrii delegației ti

neretului din România au 
luat parte activă, în cea 
de-a treia zi a festivalu
lui, la numeroase activi
tăți politice, cultural-ai— 
tistice și sportive.

La Centrul de dezbateri 
consacrate problematicii 
dezarmării și păcii, repre
zentanții tineretului ro
mân au prezentat pe larg 
concepția ’• tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potri
vit căreia apărarea vieții

manifestările 
celui de-al 

Mondial 
Studenți-

N i c u 
su- 
Po- 

aî 
al 

conducăto- 
tineretului 

la cel

Tineretului și
și a păcii pe planeta noas
tră, încetarea cursei înar
mărilor și trecerea urgentă 
la dezarmare și, în pri
mul rînd, la dezarmarea 
nucleară, reprezintă pro
blema fundamentală a lu
mii contemporane. Au 
fost relevate inițiativele și 
propunerile de larg ecou 
internațional ale Români
ei, .ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
realizarea acestor 
rate fundamentale 
popoarelor, ale tinerei ge
nerații, precum și marile 
acțiuni pentru dezarmare 
desfășurate în țara noas- 
tr ă, la chem irea secreta
rului general al partidului.

Luînd cuvîntul în cadrul 
Centrului . consacrat pro
blemelor legate de mar
carea Anului Internațio
nal al Tineretului, re
prezentanții tineretului ro-*

vizînd 
dezide- 

ala

VULCANUL 
KILAUEA

3
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!
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Din presa ^[ăină

Guvernul federal vest- 
gertnan și Federația uniu
nii sindicatelor vest-ger- 
mane au căzut de acord, 
intr-o declarație comună, 
că problema creării de noi 
locuri de muncă a 
nit „sarcina politică 
trală“ pentru țară.'

Declarația a fost 
publicității după o întîlni- 
re importantă intre guver
nul Kohl și federație, cea 
avut loc la reședința can- 
cclriului. Intîlnirea s-a 
concentrat asupra căilo” 
de' abordare a problemei 
șomajului, care a devenit 
atit de serioasă, îneît a 
tulburat viața economică 
și politică a țării. întruni
rea — la care au partici
pat șapte miniștri și nu
meroși lideri sindicali — a 
fost descrisă de opinia pu
blică de aici ca fiind „de 
natură să deschidă o cale 
pentru viitor".

Șomajul s-a agravat In 
ultimii ani în pofida unei 
modeste redresări econo
mice în R.F.G.. Statisticile 
publicata de Oficiul fede
ral al muncii arată că nu-

deve- 
cen-

dată

mărul șomerilor a atins 
2,2 milioane în mai, rata 
fiind de 8,6 la sută. Ziarul 
„Frankfurter 
prevede că 
9,5 la sută I 
nului, față < 
anul trecut.

Un alt
deutsche Allgemeine Zei-

Rundț>chau“ 
rata va atinge 
la sfîrșitul a- 
de 9,4 la sută

ziar, „West-

tung" descrie 
siv ca primul

Aceasta nu 
ro. Problema 
nu numai 
dresarea 
ră, dai 
xiolcrița

Eșecul 
de a controla șomajul 
creștere a I

șomajul ma- 
„rău" social.

e o exagera- 
șomajului 

afectează re
in ța-

Inue guvern și federație 
există deosebiri in ce pri
vește căile de abordare a. 
acestei probleme. Gu
vernul consideră că stabi- 
l'tali-i- finanțelor și o ca
pacitate de producție spo
rită a întreprinderilor vor 
ajuta la crearea mai mul
tor locuri de muncă. Fede
rația, care se arată pesi
mistă în ceea ce privește 
politica guvernamentală, 

ca guvernul să aloce 
miliarde dolari în 
ani pentru a ataca 

șomajului.
au că - 

se întîl-
începulul lunii 

Această în- 
permite guver- 

asocia- 
discutș 
măsuri 

aborda- 
șomajului. 

declarația comună 
se mențin deo- 

guvorn și fe- 
politicilor

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor -apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

problemelor 
unei noi ordini 
internaționale, 
concepției pre- 

N i c o 1 a e 
reprezentanții 

român au sub-

TV

că
economică 

amenință chiar e- 
guvernului Kohl.
guvernului Kohl 

..... j_l m 
făcut ca parti

dul de guvernămînt să 
fie vulnerabil atacurilor 
opoziției. „Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung" spu
ne într-un comentariu că 
problema șomajului va 
determina soagta guver
nului Kohl.

cere
17,3 
rinei 
problema

Cele două părți 
zut de acord Să 
nească la 
septembrie, 
tîlnire va 
nului. federației și 
ției p itri .iilor să 
pe mai departe 
specifice pentru 
rea problemei 
Totuși, 
relevă că 
sebiri intre 
derație asupra 
privind șomajul.

(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif 8ALAN, loan DUBEK, Dorin GHETA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șei adjunct, Tiberiu SPAIARU.

Studenților
mân s-au referit, pe larg, 
la profundele semnificații 
ale acestei manifestări pro
clamate de O.N.U. din ini
țiativa țării noastre.

La Centrul de dezbateri 
consacrate 
instaurării 
economice 
în spiritul 
ședintelui 
Ceaușescu, 
tineretului
liniat imperativul restruc
turării radicale, revoluți
onare a raporturilor dintre 
state, al statuării acestora 
pe baze 
seoțmd în 
important 
rații.

Membri 
neretului român 
în aceeași zi, întîlniri 
reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret și stu- 
denți din Europa, Africa și 
Asia.

de Victor Ion Popa, 
Premieră TV.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în e-

conomie.
20,25 Teatru TV (color).

„Ciuta"

noi democratice, 
evidență ro'ui 
al tinerei gene-

ai delegației ti- 
au avut, 

CM

FAPTUL DIVERS

21,50
22,00

MmHTTO

Vulcanul Kilauea 
Hawaii și-a reluat 
vitatca proiectînd un jet 
de lavă pînă la aproape 
de 300 de metri altitudi
ne, relatează agenția A- 
ssociated Press. Cercetă
torii americani de la obr 
senatorul de specialitate 
clin Hawaii precizează că 
aceasta este cea d?-.i 35-a 
fază a erupției declan
șate la 3 ianuarie 1983. 
Faza, anterioară a înce
tat la 7 iulie.

din 
acti-

HOOVER

Morsa Hoover, care 
timp de 13 ani a uimit 
milioane de oameni prin 
capacitatea sa de a pro
nunța clar, cu „voce" 
guturală, un mare număr 
de cuvinte englezești și 
chiar expresii simple, a 
încetat din viață, din 
cauze necunoscute, în 
acvariul orașului Boston.

Mica
trei 
lu

stra-

niasă de televizor, 
de nuc, culoare 
Telefon 41565.

motocicletă, l.J. 
4“, perfectă sta- 

convenabil (2000

VIND. apartament, 
camere (liber), Deva, 
formații, Petroșani, 
da Livezeni nr. 26. (4066)

VIND 
furnir 
galbenă. 
(4069)

VIND. 
„Jupiter 
re, preț
km la bord). Petroșani — 
Dîlja Mare nr. 27 după ora 
15. (4070)

VIND urgent casă libe
ră, clouă camere, bucătă
rie, baie, 
dințe (curte, grădină) 
mobilă, Paroșeni, 
Liliacului nr. 9. 1 
la fața locului, 
le 10—15, pînă 
gust. (4072)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoica 
Petru, eliberată de 
A.C.M.R.U.E. Deva — lot 
Paroșeni. O declar nulă. 
(4067)

PIERDUT abonament de 
călătorie gratuită nr 121372, 
carnet C.F.R. nr. 461825 și 
legitimație de serviciu nr.

camere,
cămară, depen-

Și 
, strada 
Informații 
între ore- 
la 3 au-

aminteș- 
a- 
la

Agenția U.P.I. 
te că Hoover a fost 
dus în acest acvariu 
vîrsta de
PRIMUL

O

1 an.

ANTRENOR 
FEMEIE

Pentru 
istoria fotbalului 
german diploma de 
trenor va fi obținută în 
viitorul apropiat 
femeie. Este vorba 
Tira Thon-Meier 
vîrstă de 26 de ani), ca
re urmează în prezent, 
alături de 30 de bărbați, 
cursurile școlii de antre
nori.

prima oarăi în 
vest- 

an-

de o... 
de 

(în

1

I
II
9

i
|

=■

9 
»
I
3 
t

i
j

i»

publici
19322, eliberate de C.F.R 
Petroșani. Le declar nule.
(4068)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
5399, eliberată de Institutul

taie

D E

de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (4073)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Diacones- 
cu- Diana, eliberat de Ins
titutul de Mine Petroșani. 
11 declar nul (4074)

C E S

Direcțiunea Spitalului orășenesc Petrila, Policli
nica Petrila, Dispensarul urban nr. 3 Lonea și toți 
oamenii muncii din cadrul Spitalului orășenesc 
Petrila anunță cu durere dispariția fulgerătoare 
din viață a medicului

Dr. BALASSY TIBERIU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (4075)

■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

I C.S. ALIMENTARA ȘI A P
PETROȘANI

încadrează urgent
un paznic

Condiții de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 57/1974 și Legii nr. 12'1971.

Redacția ți administrația : Petroșani, sti. Nicolae 8âlcescu, nr. 2. Telefoane.: <1662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. telefon 41365.
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aprofundării 
predate, 

prilejuiește ma- 
deosebit de a- 
prin care ele- 
Jiului își petrec 
util și plăcut

c a
I

s

â 
'■ I
i
9

Răsplată binemeritată 
pentru eforturile depuse 
in timpul anului școlar 
în scopul 

cunoștințelor 
vacanța 
nifestări 
tractive, 
vii Văii 
în mod 
timpul liber și totodată, 
își perfecționează încli
națiile spre anumite spe
cialități. Din acest punct 
de vedere, taberele de 
odihnă cu profil consti
tuie modalități optime de 
instruire în care elevilor 
li se oferă toate condiți
ile și posibilitățile de a- 
firmare a talentului.

• La Timișoara, în ta
băra de instruire, orga
nizată de C.C. al U.T.C., 
participă secretarii comi
tetelor U.T.C. din liceele 
Văii Jiului. ■

• Orașele Năvodari .și 
Sulina sînt gazde primi
toare pentru 98 și, res
pectiv, 133 elevi din Va
lea Jiului aflați la o- 
dihnă.

• Taberele cu profil 
P.T.A.P. reunesc în 
ceasta perioadă pe.

a- 
cei

Am intervenit Ia sesizarea dumneavoastră

Să nu tratăm cu „răceală" problema 
instalațiilor frigorifice!

O sesizare venită la redacție și ne deplasăm la 
fața locului: nu funcționează instalațiile frigorifice 
dm unitățile de alimentație publică din Petroșani ! 
Despre implicații, nu are rost să divagăm, se cu
nosc : ce-ar însemna să ținem untul, mezelurile, 
prăjiturile, laptele, la temperatura camerei ? Deci, 
ia fața locului, însoțiți de sing. Titu Amza și frigo- 
tehnistul Solomon Botici, ambii de la I.I.R.U.C. Pe
troșani. Din capul locului, o precizare; 
fost și nu prea a fost 
constatările :

FUNCȚIONEAZĂ, 
DAR NU ÎNGHEAȚĂ

La unitatea 37 Alimen
tara a l.C.S.A. și A.P., res
ponsabila Maria Burice e 
supărată și are dreptate. 
Din 8 instalații frigorifice 
doar 2—3 îngheață. Unele 
mai funcționează, dar 
nu vor să producă îngheț. 
Frigotehnistul Solomon 
Botici încearcă să le repa
re pe loc. O vitrină frigo
rifică chiar îi reușește. Un 
dulap frigorific însă ne dă 
de cap. Defecțiune la re
zistența electrică. Punem 
25 de bani la bușonul 
zistenței... zadarnic... 
torul e ars. Ajungem 
concluzia 
tul Carol 
răspunde
I.I.R.U.C.
zin, ar trebui 
dînsul la retribuție, 
fiindcă a procedat de așa 
natură de „îngheață apele" 
și la magazin și Ia I.I.R.U.C.

Alături, la cofetăria „Ji
ul", vînzătoarea Valeria 
Cernar ne spune că același 
frigotehnist mai vine, din 
cînd în cînd, dar „ba n-are 
una, ba n-are alta". Din 
patru instalații frigorifice 
funcționează doar două. 
Nici „tancul" de înghețată 
nu îngheață. Și la cofetă
ria 321 „ Hermes", după

re- 
Mo- 

la 
că frigotehnis- 
Meszaros, care 

din partea 
de acest maga- 

„ars" - și 
Asta

E

iI
il 

văinformorr
DEȘI sîntem în iulie și 

vacanța elevilor încă n-a 
trecut de jumătatea ei, 
gospodarii de la mag.izi- 
nul „Jiul" au și pus în 
V'.nzare uniforme școla
re, precum și o largă ga
mă de rechizite. Suge
răm amatorilor să evite 
aglomerația din septem
brie. (Al.H.)

PASTRAVARIE. Co
lectivul de la I.GiC.b. Pe

mai talentați dintre ele
vii Văii Jiului, care în 
diferite concursuri ș*-au 
cîștigat dreptul de parti
cipare: Robert Murany 
— Liceul industrial Pe
troșani — aviație — zbor 
cu motor, la Brașov; 
Marcela Ștefan și Dorel 
Iuga, Liceul industrial 
Petroșani — planorism, 
la Arad.

• La Iași, în cadrul fa
zei naționale a Sesiunii 
de referate și comunicări 
științifice a elevilor, au 
prezentat lucrări Antone- 
la Kecs și Bogdana Zam
fir. Liceul de matemati- 
că-fizică, precum și Re
mus Stepănescu și Lu
cian Morogan, Liceul in
dustrial Petroșani.

• In tabăra cu i
de matematică de 
Cîmpulung-Muscel, 
ticipă trei elevi de 
Liceul de matematică-' 
fizică din Petroșani, care 
au demonstrat reale po
sibilități în această dis
ciplină: Agneta Diconi,
Mircea Omotă, Cătălin 
Georgescu.

c
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JG.C. B1RLĂDEANU

sesizarea a 
întemeiată, dar să vedem

cum ne informează res
ponsabila Margareta Flo- 
rea, funcționează tot ju
mătate din numărul insta
lațiilor. De la l.C.S.A. 
A.P. s-a mai promis 
un dulap frigorific, 
luat chiar măsuri 
plasare a acestuia, 
s-au luat măsuri 
idus. La unitatea
Pîine — Lapte, din Petro-

Și 
încă 
S-au 

de am- 
dar nu 
să fie 
133 —

Raid-anchetă

se

la

șâni-Ncrd nu funcționea
ză chiar vitrina unde 
ține laptele

MAI SINT
ȘI EXEMPLE BUNE
Am întîlnit .și unități

care toate instalațiile fri
gorifice funcționează : 364 
cofetărie, 315 — Mignon, 
nr. 10 Alimentara de pe 
strada Păcii, nr. 12 Ali
mentara, restaurantul „Pa- 
ringul", în general partea 
de jos a orașului, ceea ce 
înseamnă că echipele care 
răspund de această zonă își 
fac datoria. Ne-am notat 
păreri bune despre serio
zitatea cu care frigoteh- 
nistul Constantin Stroescu 
își face datoria.

VINOVĂȚII FĂRĂ... 
VINA !

— Am in subordine 40 
de oameni, ne spune sing.

troșani a amenajat cu 
forțe proprii pe apele Jje
țului o păstrăvărie cu 
15 000 de păstrăvi care în 
curînd vor putea fi de
gustați in restaurantele 
din Valea Jiului. (Gh.B.)

CINEMATECA. Cine
filii din Petroșani pot să 
vizioneze astăzi de la ora 
18, în cadrul programu
lui de cinematecă de la 
cinematograful „7 No
iembrie" filmul ameri
can „Aurul lui Maskenna". 
(Gh.B.)

ȘTRANDUL DIN PE
TRILA și-a redeschis

(Urmare din pag. 1)

carea la o viață înfloritoa
re a tuturor localităților și 
județelor. S-a asigurat dez
voltarea și perfecționarea 
procesului de învățămînt, 
în strînsă concordanță cu 
cerințele cercetării și pro
ducției, ridicarea nivelu
lui de cultură al z maselor 

orizontului lor 
de gîndi- 
realizări 

de pro- 
petrecute 

democratis-

și lărgirea 
de cunoaștere și 
re. Toate aceste 
au Tost însoțite 
fundele mutații 
in adîncirea

Obiectivele miniere
(Urmare din pag. I)

narei C.C. al P.C.R. și a 
activului central de partid 
adresat comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii, 
ne angajăm solemn în fa
ța secretarului general al 
partidului să acționăm și 
in viitor cu toată competen
ța și răspunderea pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan în con
diții de eficiență, conștienți 
că astfel ne vom aduce 
contribuția la traducerea

iarăși. Aceasta din 
frec-

în teren, 
convins și de une- 

care
pro-

Titu Amza, de la I.I.R.U.C. 
Poftiți actele. N-am pri
mit apul acesta nici o bu
cată din multe repere ale 
pieselor de schimb. Avem 
contracte, comenzi la 
FRIGOCOM — București, 
dar nu primim piesele de 
schimb necesare.

— Piesele de schimb pe 
care le mai primim sînt 
de slabă calitate, intervine 
Solomon Botici. Nu pre
zintă garanții funcționa
le. Azi le schimb, mîine 
„cad" ‘ ’
cauza scăderilor de 
vență a energiei electrice.

Intr-adevăr, 
ne-am 
le cauze subiective 
conduc la serioase 
blome în funcționarea ins
talațiilor frigorifice. De 
multe ori, întreținerea și 
exploatarea acestora nu se 
face conform prescripți
ilor. Amplasarea 
lațiilor în unele 
comerciale 
punzătoare, 
șezate fără 
și în spații 
ce nd-i permis. Aceste pro
bleme trebuie să stea în 
atenția biroului adminis
trativ al l.C.S.A. și A.P., 
care ar fi necesar să cola
boreze mai bine
I.I.R.U.C.,  să sprijine 
provizionarea cu piese de 
schimb. Numai așa dove
dim că problema instalați
ilor frigorifice 
reci !“.
cumpărătorilor, al 
nilor să se 
păstrare a 
mentare în

insta- 
unități 
cores-nu este 

uneori fiind a- 
ventilație, chiar 
călduroase ceea

cu 
a-

„nu ne lasă 
Este în interesul 

cctățe- 
asigure o bună
produselor ali- 
timpul verii.

realizată deAnchetă
Mircea BUJORESCU

ieri porțile pentru iubi
torii înotului. Cu spri
jinul oamenilor muncii 
de la I.M. Petrila și în
deosebi al celor de la sec
torul XI investiții, bazi
nul de înot, terenul de 
plajă, cabinele au căpă
tat o înfățișare nouă și a- 
tractivă pentru iniile de 
tineri care vor găsi aici 
condiții minunate 
înot și plajă. (T.R.)

TABERELE cu profil 
parașutism de la Pitești 
și Cluj-Napoca reunesc 
în aceste zile elevi și e-

de

științificâ, 
secretarul 

în 
ros-

aniversarca solem-

mului socialist și perfecți
onarea cadrului de 
ci pare a maselor 
meni ai muncii, 
prietari și producători 
bunurilor societății, 
treaga operă a 
ei socialiste.

Din analiza 
întreprinsă de 
genei al al partidului 
magistrala cuvîntare 
tită la 
nă a celor două decenii de 
la Congresul al IX-lea s-a 
desprins necesitatea de a 
continua linia politică ge- 

parti
de oa- 

ca pro- 
ai 

la în- 
conslrucți-

în viață a programului 
prefigurat în documentele 
Congresului al XlII-lea al 
partidului sub conducerea 
înțeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, iubitul 
și stimatul nostru conducă
tor.

Mobili zare e x e mplar ă
(Urmare din pag. I) 

de

de

ve’or în sensul depășirii 
posturilor la lucrările de 
întreținere). Prin dublarea 
numărului de nemotivate, 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut, mina Dilja a 
pierdut 18 000 tone 
cărbune.

Se reliefa în darea
seamă, prezentată repre
zentanților oamenilor
muncii, că, pentru crește
rea producției de cărbune 
toți factorii de răspunde
re din conducerea sectoa
relor și a minei trebuie 
să-și conjuge eforturile 
pentru crearea unui cli
mat mai exigent în colec
tivele de muncă care să 
ducă la diminuarea sub
stanțială a absențelor ne
motivate. De asemenea, 
trebuie luate măsuri fer
me împotriva acelora care

Creație 
a acestor ani

'Urmare din pag. U

Intreprinderea, creație 
„Epocii Ceaușescu" s-a 

diver- 
servi-

a 
dezvoltat continuu, 
sifieîndu-se gama 
ciilor și operațiunilor, mo
dei nizîndu-se întregul
proces de producție. Conș
tienți de ceea ce ne-a ofe
rit și ne oferă societatea, 
dar și dc ce sîntem da
tori nai să dăm, tinerii 
muncitori de la IPSRUEEM 
Petroșani facem legămînt 
solemn, în aceste zile 
sărbătorești, că vom susți- - 
ne cu toată ființa noastră 
Apelul Plenarei C.C. al 
P.C.R. și a activului cen
tral de partid adresat co
muniștilor, tuturor oame
nilor muncii cu prilejul a- 
niversării a 20 de ani de 
la Congresul 
Vom răspunde prin fapte 
de muncă condițiilor cre
ate, urmînd neabătut e- 
xemplul luminos al părin
telui și prietenului tine
rei generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

al IX-lea.

în

desă vîr-

leve ale liceelor din Va
lea Jiului care, sub 

''drumarea unor cadre de 
specialitate, își 
șese pregătirea în disci
plinele: parașutism a-
vion și parașutism turn. 
(G.C.)

CANICULĂ. „Cuptor" 
nu se dezminte. Ieri — 
după cum ne informează 
Gheorghe Para, meteo
rolog de serviciu — s-au 
înregistrat în Petroșani 
plus 32 grade Celsius. O 
temperatură record pen
tru ultimii 10 ani. Să u- 

nerală stabilită în 1965, 
care a căpătat o deplină 
confirmare de întreaga 
practică a construcției so
cialiste din țara noastră, 
de realizările dobîndite în 
această epocă glorioasă. 
In acest scop, Plenara C.C. 
al P.C.R. și a activului cen
tral de partid adresează 
comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii chpmarea 
de a trece la o nouă etapă, 
calitativ superioară, de 
valorificare, a puternicu
lui potențial creator al so
cietății. Așa cum a arătat 
secretarul general al parti
dului, „o atenție deosebită 
va trebui să acordăm rea- 

calilăți a 
în toate 

o necesita- 
dezvoltării

lizării unei noi 
muncii și vieții 
domeniile". Ca 
te obiectivă a
generale a forțelor de pro
ducție va trebui să se-.ac
tion cze cu toată fermita
tea pentru dezvoltarea 
bazei energetice și de ma
terii prime — domeniu în 

și 
eli-

Și

nu utilizează integral 
timpul de lucru, să se ur
mărească ridicarea nive
lului calitativ la lucrările 
de întreținere, revizii 
reparații în vederea 
minării întreruperilor 
strangulărilor în transport.

Depășirea planului în 
primul semestru la lucră
rile de deschidere cu 31,5 
ml și cu 51,6 ml la pregă
tiri creează premise certe 
punerii în funcțiune la 
timp, a noilor capacități 
de producție, astfel 
în semestrul II, pe 
realizarea sarcinilor 
plan, să se recupereze par
țial din minusul înregistrat 
în prima jumătate a anu
lui. Totodată, dezbaterile 
din adunare, vorbitorii loan 
Lițcan, Mihai Cosma, Ște
fan Ploaie, Dumitru Oprea, 
Ion Avrămoiu, Vasile Se- 
reș, Emeric Nagy, Andrei

încît 
lingă 

de

Cantina minerilor din Petrila.

Răspundem cititorhor
de locatari nr. 7. ’

Vă dorim succes în ac
tivitate 1

FLORIAN PANTEA si 
SANDU GHIȚAN, Petro

șani : Din buletinul de a- 
naliză 792/19.06.1985, re
zultă că alimentele servite 
de dumneavoastră la res
taurantul „Bulevard", „co
respund rețetei de fabri
cație".

IOAN NAGHI, Petrila : 
Da, numai adminis
tratorii asociațiilor de 
locatari primesc 
indemnizații. Președinții 

nu. In schimb, președinții 
au serioase atribuții și di
verse obligații. De aseme
nea, dispun de ștampila a- 
sociației, așa cum ne-ați 
dovedit-o și dumneavoas
tră, așezînd peste semnă
tură ștampila Asociației 

răm unităților care pro
duc și desfac răcoritoare
le să țină pasul cu ter- 
momentrul. (Al.H.)

ZILELE TRECUTE la 
garajul Petroșani al Au
tobazei C.M.V.J. au sosit 
două autobasculante de 
8 tone, echipate cu motor 
„RABA-" Prin dotarea 
cu aceste două mașini, 
garajul și-a sporit capa
citatea de transport sa- 
tisfăcînd mai bine .nevoi
le de transport al între
prinderilor miniere. 
(V.B.) 

care Văii Jiului îi revin 
îndatoriri majore.

Colectivele noastre mi
niere dispun de însemnate 
reverze interne și posibi
lități de creștere a produc
ției de cărbune. In spiri
tul sarcinilor desprinse din 
recenta cuvîntare a secre
tarului general al partidu
lui, din Apelul Plenarei 
C.C. al P.C.R. și a activu
lui central de partid, vor 
trebui să fie mult intensi
ficate preocupările pen
tru valorificarea superi
oară a capacităților de 
ptoducție, în flux continuu, 
pentru folosirea cu maxi
mă eficiență a efectivelor 
și timpului de lucru O 
nouă calitate a muncii co
lectivelor de mineri im
pune ca la toate fronturi
le și lucrările executate în 
subteran să se acționeze cu 
înaltă răspundere munci
torească și dăruire patri
otică pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Colda și Emerik Kovacs 
au subliniat necesitatea 
trecerii în cel mai scurt 
timp pe orizontul 300, la 
transportul continuu 
benzi, punerea la timp 
exploatare a abatajelor 
frontale cu tavan de re- 
zistență și susținere indi
viduală în zona sectoru
lui II, cît și extinderea lor 
în zona sectorului I.

Angajamentul de a ex
trage în semestrul II o 
producție de 340 000 tone, 
realizarea 
chideri și 915 ml la pregă- 
tiri cît și 
indicatorii 
tă mobilizarea fermă

a 845 ml la des-

încadrarea în 
economici ates- 

a 
colectivului pentru înfăp
tuirea exemplară a înflă- 
cărațelor chemări ale se
cretarului general al parti
dului adresate minerilor 
de a da țării cît mai mult 
cărbune.

CURIOZITATE.
genția de voiaj C.F.R. se 
poate citi că, trenul ac
celerat București Nord — 
Deva sosește în Petro
șani la ora 21,45 și plea- 

aici, spre Deva, la 
mai staționea- 
minute. O fi

l 
I 
I 
I 
I

că de
21,30. 
ză și 
(M.B.)

Ba, 
trei I

realizată de 
SP1NU

Rubrică
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O puternică bază materială sportivă 
la dispoziția oamenilor muncii

Jiul așteaptă cu încredere noul sezon

O realitate evidentă și 
semnificativă a acestor do
uă decenii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului i nu există 
domeniu al vieții econo
mice și social-politice, al 
peisajului cultural-cduca- 
tiv care să nu fi benefici
at din plin de profunde
le transformări revoluțio - 
nare impulsionate de a- 
cest eveniment istoric în 
devenirea patriei socialis
te, piatră de temelie a pe
rioadei de fertile înfăptuiri 
pe care cu îndreptățire o 
numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu“. In suita de ar
ticole dedicate împliniri
lor înscrise în cronica a- 
cestor douăzeci de ani în 
localitățile Văii Jiului, au 
fost consemnate aseme
nea aspecte — desprin- 
zîndu-se, prin forța grăi
toare a faptelor durabi
le, multitudinea sferelor 
de activitate în care se fac 
simțite preocuparea și gri
ja pentru dezvoltarea eco
nomică pentru creșterea 
calității vieții minerilor, 
a oamenilor muncii de pa 
aceste meleaguri.

Și baza materială con
sacrată activității sporti
ve a căpătat noi valențe. 
Sînt atît de multe, îneît 
simpla enumerare ar ocu
pa un spațiu tipografic mult 
prea mare. Vom începe cu 
una dintre cele mai recente 
realizări în domeniu —

Fotbal, divizia C

Minerul-Stiinta Vulcan 
manifestă ambiția saltului 

calitativ
O succintă privire retrospectivă asupra clasa

mentului seriei a Xl-a a diviziei C de fotbal, de
monstrează omogenitatea valorică a combatantelor 
din linia mediană, între care, pe locul VI s-a a- 
flat Minerul-Știința Vulcan (30 12 5 13 52—36 29).
Cel mai în măsură să se pronunțe asupra realizării 
obiecție ului propus în ediția precedentă a campiona
tului este prof. Anton Coșoreanu, care asigura, în 
continuare, în tandem cu Constantin Cătuți, condu
cerea tehnică a combinatei din Vale.

— Am ocupat locul pe 
care ni-1 propusesem, dar 
în clasamentul adevărului 
am înregistrat —1, de
fapt deabia din etapa a 
VI-a echipa a început să 
joace la valoarea ei; s-au 
pierdut cinci puncte acasă, 
dar am cîștigat patru în 
deplasare. In serie, echipa 
noastră a avut cel mai ma
re activ de goluri, dar cei 
mai productivi au fost... 
fundașul Frățilă și mijlo
cașul Postelnicu, dovadă 
că înaintașii au rămas da
tori. In topul intercompar- 
timental a condus de la 
început linia mediană 
Postelnicu — Ciorîia — 
Ene Ciprian. Apărarea a 
primit prea multe goluri, 
pentru valoarea lui Oltea- 
nu. Greu, Frățilă sau Ba- 
lasz. Intre jucătorii cons
tanți i-aș aminti însă pe 
Glteanu, Postelnicu, Fră
țilă, Ciorîia (mai puțin ul
timele etape) subliniez de 
asemenea, aportul juniori
lor Văduva II, Izsak și 
Osnaga.

— Au demarai deja pre
gătirile în vederea noii 
ediții a campionatului...

— încă de la 15 iulie, 
cu obișnuitul control me
dical și perioada de aco
modare. Sperăm, de a- 
ceastă dată, într-o îmbună
tățire calitativă a jocului, 
deci pe un plus de tehni
că, viteză și varietatea ar

este vorba de Complexul 
sportiv „Jiul", care dispu
ne de un stadion cu o ca
pacitate de peste 30 000 de 
locuri, cu două tribune a- 
coperite, de patru terenuri 
de fotbal, patru terenuri 
de tenis de cîmp (alte trei 
se află în faza de finali
zare), un hotel, spații pen
tru cantonamente, sală de 
forță, bazin de recuperare
— într-un cuvînt un an
samblu arhitectonic în ca
re eleganța se îmbină cu 
funcționalitatea, pentru a-i 
contura o personalitate in- 
confundabilă între ase
menea amenajări din țară. 
Un loc distinct îl ocupă, 
de asemenea, instalațiile 
destinate practicării spor
turilor de iarnă — și la a- 
cest capitol se cuvine să 
amintim cele două'telescau- 
ne (din Paring și Straja), 
cele patru teleschiuri, cu o 
lungime de peste 1 km fie
care, cele 12 baby schi- 
lifturi, baza didactică al
pină din Paring a Clubului 
sportiv școlar.

In ansamblul amenajă
rilor, o atenție aparte s-a 
accrdat creării unei puter
nice baze materiale desti
nate practicării sporturilor, 
în chiar unitățile miniere. 
Se dispune, în acest sens, 
de popicării moderne, cu 
patru piste (I.M. Petrila)
— altele se află în cons
trucție la Vulcan și Uri- 
oani — săli de lupte, judo, 
box (tot I.M. Petrila), te

senalului tactic. Lotul ră- 
niîne în genere același, a- 

’ vem însă în vedere o se
rie de jucători de la fosta 
formație de tineret-spe- 
ranțe a Jiului și pe alții, 
care și-au exprimat dorin
ța să evolueze sub culori
le noastre.

— Noua structură de 
vîrstă pentru divizia C, 
impusă de federația dc 
specialitate, va conduce la 
reconsiderarea „unspre- 
zecelui" de bază ?

— Nu avem probleme în 
acest sens; concluzionînd 
avem ambiția șă ieșim din 
anonimat, să ne spunem 
mai răspicat cuvîntul în 
seria în care vom fi re
partizați. Contăm în conti
nuare pe sprijinul concret 
și binevenit al conducerilor 
minei, asociației sportive 
și secției de fotbal, pe 
al suporterilor, chiar și al 
simpatizanților Minerului 
Paroșeni, fiindcă, rivali
tatea sportivă, în adevăra
tul sens de fair play nu 
face casă bună cu demo
larea spiritului de așata- 
ment față de întreaga miș
care sportivă, deci și fot
balistică, a Vulcanului. 
Fiindcă vorba proverbu
lui, „unirea face puterea".

Andrei APOSTOL 

renuri de tenis și patinoar 
(I.M. Lupeni), bază nauti
că (Preparația Lupeni), 
bazin de înot cu apă ter
mală (U.E. Paro.șeni), tere
nuri de fotbal și de tenis 
de cîmp, bază sportivă 
pentru tirul cu arcul (I.M. 
Aninoasă), aceasta din ur
mă fiind cotată drept una 
dintre cele mai bine dota
te din țară (sală și poli
gon de tir, complex hote
lier, spații de cantona
mente etc), drept pentru 
care este aleasă ca gazdă 
a unor competiții de im
portanță republicană.

Dacă mai adăugăm, la 
această succintă enume
rare, și amenajările des
tinate elevilor și studenți
lor (săli de gimnastică la 
liceele industriale din Pe
troșani și Vulcan, terenuri 
de sport — handbal, volei, 
baschet, minifotbal, atle
tism — la majoritatea șco
lilor generale din localită
țile Văii Jiului, Comple
xul sportiv „Știința" Pe
troșani) vom avea, dacă nu 
complet, cel puțin în linii 
mari, tabloul investițiilor 
ce compun o puternică oa
ză materială pusă la dis
poziția oamenilor muncii, 
a locuitorilor municipiului, 
pentru practicarea spor
tului.

C.T. DIACON U

LUPTE L'EERE

Aron Cîndea, campion național și al
Toată „floarea" luptelor 

libere din țară, 220 de 
sportivi, și-a dat întîlnire, 
în Sala polivalentă de 
sport din Brașov, pentru a 
desemna purtătorii cen
turilor și medaliilor de 
campioni naționali și ai 
„Daciadei", la seniori. In 
această ediție, au cîștigat 
dreptul de a fi prezenți la 
finale și șase reprezentanți 
ai divizionarei A Petrila: 
Vasile Adomnicăi (48 kg), 
Mircea Risipitu (57), Vasi
le Savu (74), Vasile Plu
gar (82), componenții lotu
rilor naționale de seniori 
si, respectiv, de juniori A- 
ron Cîndea (68) și Eugdh 
Toth (plus 100).

La categoriile mici da 
greutate, luptătorii petri- 
leni au părăsit competiția 
din turul III, pentru acu
mularea a două înfrîngeri, 
adversarii mai buni sau a- 
patia au fost motivele pen
tru care au fost eliminați, 
în aceeași fază de concurs, 
și ceilalți colegi ai lor de 
sală, doar Vasile Adomni
căi poate invoca acciden
tarea la umăr, în primul 
meci cu reșițeanul Rașo- 
van. Mircea Risipitu a 
pierdut prima confrunta
re cu... juniorul Kovacs, 
de la Steagul roșu Brașov, 
t-a învins apoi la puncte 
pe Matei (C.S.M. Gheorghe 
Gbcerghiu Dej), dar, n 
turul trei, a cedat în fața' 
lui Caciora (Voința Ora
dea). Cu stîngul a pășit și 
Vasile Savu — a capotat 
în fața lui Voicu (Danubi
ana București), a trecut de 
Puiu (Nicolina Iași), însă 
a fost stopat în concurs de 
stelistul Donose. Vasile 
Plugar a fost descalificat 
în primele trei partide, în 
vreme ce supergreul nos
tru Eugen Toth a fost ne
voit să se recunoască în
vins de cel care avea să 
cîștige titlul de campion 
Pușcașu (Steaua Bucu
rești) și de Chirilă (Pro
gresul Vulcan București), 
el avînd meritul de a fi

Perioadă de mare im
portanță pentru aborda
rea cu succes a noului se 
zon competițional, luna iu
lie a constituit pentru e- 
chipele de fotbal din Va
lea Jiului o etapă de in- 
tense pregătiri, de efor
turi susținute pentru desă- 
vîrșirea pregătirii tehnice 
și tactice în vederea rea
lizării tuturor obiectivelor 
pe care și le-au propus în 
noul campionat.

Cu o nouă conducere 
tehnică, cu noi jucători 
incluși în lotul său, echi
pa Jiul Petroșani, în ac
tualul sezon, activînd, du
pă cum se știe, în divizia 
B, a susținut în urma în
toarcerii din cantona
mentul de la Sîntămăria 
Orlea numeroase întîl- 
niri amicale în care s-au 
exersat ideile de joc a- 
duse de noul antrenor și 
jucător Gigi Mulțescu și, 
totodată, o cît mai perfec
tă integrare a noilor ve- 
niți în dispozitivul echipei: 
Andrei Toma și Mihai Ră- 
ducanu (Dinamo Bucu
rești), loan Pacbițeanu, 
Marian Iliescu (Oțelul Ga
lați) și Florin Neagu (Mu
reșul Deva).

După ce în jocurile sus
ținute echipa și-a făcut un 
bun rodaj, iată că acum 
Jiul Petroșani a participat 
Ia un turneu de mai ma
re amploare s „Memorialul 

depășit pe Moceanu (Vo
ința Cluj-Napoca).

Speranțele antrenorilor 
Ion Corbci și Costică Mar- 
mal-.uc, de .fapt acesta era 
și obiectivul de perfor
manță al secției Jiul Pe
trila, s-au legat de compor
tarea lui Aron Cîndea, ca
re se știe, în acest an, și-a 
îmbogățit palmaresul cu 
primul loc la trofeul „Car- 
pați“, medalia de argint 
la concursul internațio
nal „Dan Kolov" (Bulga

ria), titlul de campion in
ternațional al României și 
locul V la europenele de 
la Leipzig (R.D.G.). Luptînd 
cu ambiție exemplară, în
tr-o companie selectă (28 
de concurenți), el a cîști
gat seiia I, toate cele cinci 
partide susținute de el a- 
vind epilog în... prima re
priză. Astfel, în partida 
inaugurală, arbitrii i-au a- 
cordal victoria prin supe
rioritate tehnică (12—0) în 
fața lui Hosu (Constructo
rul Hunedoara), în turul 
II a fost liber, aceeași soar
tă a avut-o însă partida cu 
Livezcanu (C.A.L. Tg. Jiu) 
ca și prima. In următoa
rea confruntare, cu excam- 
pionul național (1982-1983) 
Costin Dănăilă (C.A.L. Tg. 

Tudor Paraschiva" de la 
Tg. Jiu, care a reunit e- 
chîpele de divizia A: 
A.Ș.A. Tg. Mureș, Chimia 
Rîmnicu Vîlcea și divizio
nara C — Gloria Pandu
rii Tg. Jiu.

Constituit ca un prilej 
de verificare la nivel 
competițional a potențialu
lui de joc al celor patru 
echipe, memorialul a o- 
ferit spectatorilor prezenți, 
timp de trei zile, în tribu
nele cochetului stadion 
din Tg. Jiu, jocuri spec
taculoase, dîrz disputate, 

în care fazele de fotbal de 
calitate au îneîntat, deși 
toate întilnirile s-au des
fășurat pe o căldură cani
culară.

Disputat după sistemul 
„fiecare cu fiecare" me
morialul a permis echi
pei „Jiul" posibilitatea în
cercării tuturor jucăto
rilor, cu adversari valo
roși. Primul meci dispu
tat în compania divizio
narei A, A.S.A. Tg. Mu
reș s-a încheiat cu scorul 
de 2—0 pentru jucătorii 
din Tg. Mureș care, dealt
fel, au cîștigat și trofeul. 
Al doilea meci disputat în 
compania echipei locale a 
fost pierdut tot cu 2—0, 
jucătorii din Petroșani 
nereușind să se mobilize
ze suficient în fața unui 
adversar care și-a jucat 
cu ardoare șansa.

Dacă în primele două

Jiu), adversarul i-a luat un 
singur punct reprezentan
tului nostru, la o intrare 
la picior, dar, în același 
prim minut, cu un rebur 
năprasnic Aron Cîndea 
și-a fixat partenerul de 
întrecere cu umerii în cen
trul saltelei. Mai vechiul 
său rival Tamaș (Steaua) 
a înclinat steagul tot în 
prima repriză (0—12), în 
lupta pentru cîștigarea se
riei Andras (C.S.M. Gheor- 

ghe Gheorghiu Dej) s-a 
recunoscut învins prin tu>, 
tot în 'față sportivului mi
ner și tot în primul mi
nut. In cealaltă serie, Tra
ian Marinescu (Dinamo 
Brașov), campionul en ti
tre, a adus satisfacție con- 
ciladinilor săi, așadar, s-a 
reeditat finala mare de a- 
nul trecut, cînd însă expe
riența competițională a 
campionului s-a impus 
in fața ambiției lui Cîn
dea. DC această dată însă, 
într-o dispută electrizan
tă, lăcătușul mecanic sub
teran (sectorul XII de la 
I.M. Petrila) a onorat eu 

meciuri jucătorii Jiului 
n-au reușit să înscrie nici 
un gol deși au avut nume
roase ocazii în ultimul, 
cel cu Chimia Rîmnicu 
Vîlcea, un adevărat meci 
revanșă, după punctul 
pierdut acasă, ce i-a tri
mis în divizia B, jucătorii 
noștri au înscris nu mai 
puțin de 7 goluri, primind 
3. A fost de fapt meciul 
în care echipa noastră și-a 
întrebuințat întreg arse
nalul tehnico-tactic, de- 
monstrînd că la ora actu
ală, în noua formulă, cons- 
tiuie o adevărată echi
pă cu o idee clară de joc 
din care nu lipsește viva
citatea atacului și fotbalul- 
spectacol. La aceasta a 
contribuit în eglă măsu
ră atît experiența com- 
petițională a foști’or divi
zionari A cît și inteligen
ța tehnică a noilor veniți 
care au dat atacului un 
plus de fantezie, un plus 
de eficiență. I-am numi 
în această direcție pe Mul
țescu, Răducanu, Pachi- 
țeanu și nu în ultimul rînd 
pe Secheli, Neagu și chiar 
Călin, care promite din ce 
în ce mai mult.

Acest joc ca de altfel în
treaga evoluție din cadrul 
turneului ne dau nouă su
porterilor, noi speranțe 
pentru revenirea pe pri
ma scenă fotbalistică a 
țării. A

Gheorghe SP1NU

„Daciadei" !
succes prestigiul breslei 
minerești, a atacat fără 
menajamente — trei „bra
țe finlandeze" i-au adus 
șase puncte, la care s->a 
adăugat o intrare la pi
cior, în timp ce adversa* 
i ul său reușise doar o 
fixare la picior (7—1). In 
repriza secundă, o arunca
re peste șold a întregit la 
nouă punctele lui Cîndea, 
Marinescu și-a mai adău
gat două puncte. Hărțuit 
fără întrerupere, brașo
veanul a încercat să fugă 
de pe saltea, la cele două 
avertismente, acumulate in 
prima repriză, s-a adăugat 
ultimul, care a pus capăt 
luptei, sportivul nostru 
intrînd deci, în primul său 
an de seniorat (la 29 no
iembrie va împlini 21 de 
ani) in posesia titlului de 
campion național de seni
ori și al „Daciadei".

— Așa cum m-am anga
jat, în fața suporterilor 
mei, în paginile ziarului 
minerilor din Valea Jiului, 
mărturisește, cu nedisi- 
mulată mîndrie, Aron 
Cîndea am reușit să obțin 
primul titlu național din 
istoria luptelor libere pen
tru județul Hunedoara și 
municipiul Petroșani. în
chin performanța mea 
vrednicilor mineri din Va
le, din rîndul cărora fac 
parte. De acum mă așteap
tă pregătirile de la Poia
na Brașov, cu lotul națio
nal, dcuă turnee în Polo
nia și R.D.G., pentru ca a- 
pci, în octombrie, să atac 
o medalie la mondialele 
de la Budapesta. Mă pre
gătesc pentru dobîndirea 
ei, tot cu gîndul la pres
tigiul Văii, care m-a for
mat ea om și sportiv.

Ion VULPE


