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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
La Cariera Cîmpu lui Neag

Devansarea— Pentru asigurarea fronturilor de lucru în cărbu
ne, ne spunea ing. Silviu Constantinescu, directorul Carierei Cîmpu lui Neag, 
ne străduim ca activitatea 
de descopertă să devanse
ze procesul de extracție a cărbunelui. In vederea a- sigurării rezervelor des
chise și a pregătirilor, ra
portul de descopertă tre
buie să fie optim. In ca
zul nostru, acest raport este 
de 1 la 3, adică descoper- tarea a 3 m cubi steril pentru o tonă de cărbune.Din cele relatate de directorul . carierei și alți interlocutori. reținem că, ta descopertări, pla
nul înregistrează, în prima jumătate a lunii iu
lie, o depășire de 6657 me
tri cubi. Acțiuni masive se

UN NOU SUCCES AL MINERILOR DE LA PAROȘENI

Locul II în întrecerea 
socialista pe ramura

Puternic mobilizați de organizația de partid, mi
nerii de la Paroșeni au înscris, la încheierea pri
mului semestru al acestui an, un nou succes în car
tea de onoare a vredniciei minerești — situarea pe 
locul II în întrecerea socialistă ce se desfășoară în 
industria de extracție a cărbunelui.

■ Producția realizată în primul semes
tru al anului a fost superioară sarcinilor pla- I 
nificate cu aproape 31500 TONE DE CĂR
BUNE.

■ Productivitatea muncii planificată a 
fost depășită CU 271 KG DE CĂRBUNE PE 
POST la nivelul întregii activități, cu 413 kg 
pe post în subteran, cu 823 kg pe post în căr
bune si cu 1723 kg pe post în abataje.

■ PUNCTELE ACUMULATE IN IN- J 
TRECEREA SOCIALISTA — care au situat i 
Colectivul de la Paroșeni pe locul II în in
dustria extracției cărbunelui — S.AU RIDI

CAT LA 993,3. (». gheța)

lucrărilor deefectuează în două perimetre. In zona' E, unde lucrează brigada a Il-a, condusă de ing. Radu Botez, lucrările — repartizate pe treptele de descopertă. ale straielor 3 și 5 —■sînt executate de mecanizatorii Mihai Moțoc, Ion Ungureanu, Constantin Cioc și Gheorghe Dănilă, din formația coordonată de Ion Necrală. Avînd în dotare cinci excavatoare, această formație ajunge la o medie de 2000 mc steril excavați zilnic. La o medie similară se situează descopertările și in cariera Balomir, de unde se prevede, pentru faza I, exploatarea a 50 000 tone de cărbune. Pentru a se intra la. frontul de cărbune, este necesară devie- .

descopertărea pîrîului Balomir. Lucrarea a fost întîrziată din cauza neritmicității în a- provizionarea cu beton. In orice caz, am fost a- sigurați că devierea va fi terminată pînă la sfîr- șitul. lunii, ereîndu-se posibilități de acces la fronturile de cărbune și de continuare a descopertei Nord-Sud, pentru deschiderea, pe mai departe, a stratului.Ce înseamnă descopertă făcută la timp, și în mod corespunzător ? Răspunsul îl găsim în zona A, tinde lucrările au fost efectuate în primele două trimestre. In prezent, clin această zonă se extrag 2/3 din producția casierei, di-
Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag, a 2-a)Adunări generale ale oamenilor muncii
în dezbatere

RealizareaAdunarea reprezentanților oamenilor muncii din cadrul secției de preparare a cărbunelui Petrila a analizat, pe bază de bilanț, cu' exigență și răspundere munci torescă, stadiul realizării . sarcinilor de plan, stabilind măsuri corespunzătoare pentru sporirea eficienței activității de producție din acest an. Din darea de seamă prezentată de conducerea secției în fața adunării generale a reieșit că la unele sortimente sarcinile de plan din primul semestru al a- nului au fost realizate și chiar depășite. La totalul producției sortate, sarcinile de plan au fost depășite cu 20 la sută. A fost

Un colectiv fruntaș, al Il’SRUEEM Petroșani: atelierul de bobinaj greu în 
cadrul căruia lucrează brigada condusă de Henric Laufer.

Eoto: Al. TĂTAR

Noi utilaje pentru 
modernizarea extracțieiExemplare fapte de muncă raportează colectivul de oameni ai muncii de Ia IUM Petroșani —. rod al mobilizării plenare, generate de aniversarea a 21 de ani de lă istoricul Congres al IX-lea al partidului — moment crucial în dezvoltarea mutilaterală ;i patriei noastre socialiste.In prezent, în secțiile de susțineri miniere și hidraulică, coordonate de inginerii Ion Dărăban și Ion Dobie, se acționează intens, pentru finalizarea unui complex de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui SMA-2, destinat minei Lupeni, și a 

integrală a producției marfărealizată, de asemenea, o producție mai mare cu 127.7 la sută dccît cea planificată Ia cărbunele e- nergetic spălat și cu 42,2 la sută la rnixte-șlam. Este semnificativ faptul că, față de cheltuielile la 1 000 lei producție, s-a realizat o economie de 70,6 lei, iar productivitatea muncii s-a depășit cu 13,7 la sută. A- ceste realizări pun în evi- dență .capacitatea c ino- bi Uzare a colectivului, re- ■ urst 1< s ile de t pei fccții rtea de . orif care superioară a cărbunelui brutConcomitent, însă, la o erie d idic; to:i .. a< ivității de producție s-au nregjst it rărhne i i ur- 

unui lot de . elemente de susținere minieră, ce urmează a fi livrat partenerilor externi..Mai notăm — din relatarea inginerului șef Ni- cusor Vulpe — că, tot în cursul acestei luni au mai fost livrate alte două complexe mecanizate SMA-2, unul minei Aninoasa, iar celălalt întreprinderii miniere" Lupeni, aceasta din urmă primind, de asemenea, de la constructorii de mașini din Petroșani și două schipuri de 14 tone, necesare optimizării transportului pe verticală al cărbunelui. (Gh.O.) 

mă. Nu au fost realizate prevederile de plan la producția netă și: la producția marfă. In acest context, pe bună dreptate participanții la dezbateri au insistat asupra măsurilor care se impun pentru realizarea exemplară a tuturor indicatorilor din plan. ,.Se impune ' ca în perioada iihediat următoare să fie întărite efectivele pe schimburi" a spus tovarășul Tiberiu Laz.ăr, referindu-se la necesitatea perfecționării organizării muncii, a completării e- chipelor- pe structuri de
V, STRÂUȚ 

(Continuare în pag. a 2-a)

IN PREOCUPĂRILE 
ENERGETICIENțLOR 

lucrări
de moderniiare 

la laisnul nr. ZAnul acesta energetiei- enii de la Uzina Electrică. Paroșeni au sărbătorit 30 de ani de cînd- primul grup de 50 MW a fost cuplat la sistemul energetic național. In toți acești ani termocentrala a cunoscut un amplu proces de transformare. Toate cele trei cazane de la grupul de 3x50 MW au fost transformate pentru a produce în paralel energie e- lectrică și termică. Odată finalizată această e- tapă a început modernizarea cazanelor. Cazanul nr. 1, care a depășit și a- ceastă etapă, prin schimbarea vechilor mori cu bile cu altele moderne care folosesc bare și sfere și prin alte lucrări' de reparații capitale produce peste 90 la sută din: energia e- lectrică și termică pe bază de cărbune. Totodată, s-a' început, înlocuirea bateriilor de electrof 11 tre cu altele fabricate în țară care au un grad, ridicat de reținere (99 la sută). Primul corp a fost pus în funcțiune la începutul' a- cestei luni, urmîncl ea cel de al doilea să fie pornit în luna septembrie, ; în- cheindu-se astfel lucrările de modernizare la' a-. cest cazan. Pentru acest an este prevăzut să se e- xecute lucrări de reparații capitale și moderniza-
Gheorghe BOȚEA ,

(Continuare în pag a 2-a)

..EPOCA MICOLAE CEAUSESCU” - EPOCA DE AUR A DEVENIRII NOASTRE

m acești ani, de impetuoasa dezvoltare economică și socială a Văii Jiului, orașul Lupeni a înregistrat transformări radicale, pe măsura importanței econo- 
mice a acestei puternice așezări muncitorești. Imaginile noastre prezintă aspecte din centrul civic al orașului, amplasat în noul cartier Bărbătcni, unde 
au fost construite zeci de blocuri moderne cu Inimoase spații comerciale la parter. Foto: Ovidiu ILĂRAIANU
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la școala se forme-a- nou înca- familie a conștiințe,

Munca politice de maso, mereu in actualitate

Cabinetul de informare 
și documentare — cadru 

de formare multilaterală 
a personalitățiiMina Lupeni este unul i li 11 tre 11 eta șm non tele m unei tocești cu bogată tradiție revoluționară;■munții ele aici ză, , cu fiecare drat iriă maypa minerilor, noi noi energii creatoare își găsesc împlinirea. Și tot ■ lici, prin grija organizației de pallid personalitatea fiecăruia se dezvoltă multilateral, minerii dăugînd — și este așa — priceperii lor fesionale, cunoștințe cele mai diverse, pînd cu cele de economie politică și socialism științific, conți nuînd cu normele de etică, de echitate socialistă, de .istorie și filozofie, pregătirea lor politică venind astfel direct în sprijinul producției. Locul unde, folosind, cele-mai moderne mijloace audio-vizuale, oamenii ni Unei i de. la mina Lupeni pot cunoaște mai bine aspectele primordiale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, este cabinetul de informare și documentare. La dispoziția membrilor organelor alese, a propagandiștilor. a minerilor și cadrelor tehnico-jngine- rești la mina Lupeni află, excelent dotat și menajat, un astfel de cabinet de informare și documentare, care, depășind rolul de simplu fișier informativ, a devenit unul dintre punctele centrale ale muncii politice de masă, de la mina Lupeni, acțiunile ce au loc în cadrul lui fiind atractive, in- 

l.i--r-ps.Ti itaL-miobilizătoare. .De la tovarășuî'~7fTrrjTS«

a-bineproci in in.ee-

sea-

Gomoi, secretarul, adjunct eu probleme ele propagandă al comitetului de partid, am aflat că la cabinet se desfășoară ample acțiuni politico-educative. Și tot aici Se realizează pregătirea teoretică a celor care și-au exprimat dorința de a fi primiți în rînduiile comuniștilor. Grafice , sugestive argumentează pe larg avîiitul pe care întreaga viață economico-, socială și spirituală a țării îl va marca în acest cincinal, cu referiri concrete la sarcinile ce revin minerilor de la I.M.Lupeni. Dintre temele ' abordate prin conținutul lor, i pe baza documentelor Congresului al XIII-lea ' al partidului amintim: celecu privire la principiile și normele muncii și eticii . comuniste, disciplina de partid, democrația socialistă, revoluționară, iar eu conținut economic, căile de creștere a venitului național și- productivității muncii.Pentru mai buna pregătire a viitorilor membri de partid. în special a tinerilor, cabinetul de .informare și documentare dispune de un tester realizat prin autodotare, un aparat dia, pick-up, magnetofon, retrbproieptor, ceea ce permite sporirea caracterului aplicativ al pregătirii politico-ideolo- gice a propagandiștilor, a tuturor cadrelor, dovadă a grijii pe care’ comitetul de partid o : acordă pregătirii fiecărui membru de partid, înarmării comuniștilor de la mina Lupeni cu cele noi cuceriri ale știin- cunoașterii.
ALEXÂNDRESCU

VLT.CAN — o zestre edilitară modernă în cel mai mare cartier al orașului. Foto : Șt. NEMECSEK

La încheierea decadei a doua

Mai avem o .singură decadă pînâ - la încheierea primei luni a ■ semestrului II al anului, iar rezuitalele înregistrate de Colectivele „miniere se situează sub nivelul sarcinilpr planificate — excepție făcînd doar minele .Lonea și Paroșeni. De fapt, față de' realizările primei decade, cele obținute acum, in decada a doua, sînt mai mici la majoritatea unităților miniere. Singurele care au înregistarat un progres sînt minele-Petrila, Ani- noasa. Paroșeni și Uricani. Dar la unele dintre a- cestea, cum este cazul minei Petrila. creșterea de producție este de Ia... 77,6 procent de îndeplinire a planului în decada I, la 79,2 fa sută în decada a_ Chiar și la mina Lo- , nea, mină fruntașă în bazinul nostru, carbonifer, producția obținută in- decada a doua a scăzut de la 101,4 (decada I) la 101,1. Scăderi importanțe, au; în
(Urmare din pag. I)Biescîii la nivelul sarcinilor. „Dispunem de. resurse mai mari de a realiza economii. In acest scop necesar să acordăm ____multă atenție activității de recuperare și valorificare a materialelor, pieselor și subansamblelor scoase din circuitul producției'’, a susținut în cuvîntul său tovarășul Gheorgjie Truca. Propuneri vizîncl mai buna organizare a producției și a muncii au mai făcut Constantin loniță, Gheor- . ghe Bird, Constantin Popescu, Timotei Pană ■ și Emilian Doboș.Pe temeiul numeroaselor propuneri ale reprezentanților oamenilor muncii, adunarea, generală f aprobat un program . di măsuri țehnico-organizato- ■ <' care vizează înlătuiaiea neajunsurilor, perfecționarea activității de viitor, p< ntiu calo) ificai ea supe- -rioară a cărbunelui.In primele șase luni ale anului, colectivul prepara- ției clin Petrila a îmbunătățit eu 2,(1 puncte recuperarea globală, indică-

este mai
tor-sintetie al activității de producție. Acest ’ fapt pune în evidență drumul ascendent parcurs de harnicul colectiv al secției în perioada care a trecut de la punerea îh funcțiune a noii, linii preparare

cărbunelui, resursele de a cărbune semicocs, xemplar dîcatoriî, eficientă
spori cantitatea de preparat pentru de a realiză e- planul la toți in- în condiții de economică spo-

posibilităților exist anteinivelulregistrat mâi ales unitățile miniere Dîlj-a' (minusul vein dotare tehnică nu inia sfîrșitul decadei a două este mai mare de aproape
•» riale. Dar numai să aseamnă că, automat, fără nici un efort — de gîndi- pătru ofi decît cțl. de la în- ' re măi ales — producția clîeierea primei decade) și începe să curgă spre ziuă. Lupeni (—4325 tone în de- ...., sj —9265 tone înfi). .Cum poate fi apreciată scădere în condițiile cînd la început de an aproape toți conducătorii întreprinderilor miniere își manifestau optimismul privind îndeplinirea sarcinilor de plan ? Analize s-au făcut, și nu o singură dată, iar pe baza lor s-au stabilit programe de măsuri detaliate, cu termene și responsabilități. Deci nu analizele și planurile au lipsit, ci urmărirea atentă, fermă, responsabilă a materializării lor în procesul de producție.De dotarea tehnică ce să mai vorbim ?! Aproape că nu există unitate minieră care să nu dispună de utilaje moderne în procesul de tăiere

cada T decadaâceastă

atît a cărbunelui în abataje și lucrări de pregătiri, sau în evacuarea cărbunelui și aprovizionarea cu mate-

Utilajele trebuie folosite eficient, întreținute respunzător, revizuite yen tiv.Statul și partidul tru, întregul popor investit milioane, de pentru procurarea și ducerea acestor utilaje, dar mai ales au investit încrederea că ele vor fi folosite judicios, eficient, iar această încredere trebuia răsplătită cu cărbune tot mai bun, mai ișftin. Or așa... ?! Numai cu analize, oricît de temeinic ar fi făcute Sau cu programe de măsuri foarte judicios întocmite, nu putem asigura țării cărbunele energetic și pentru, cocs necesar dezvoltării continue a industriei noastre socialiste.Economia așteaptă de la noi, minerii Văii Jiului, cărbune, nu angajamente fără acoperire și justificări pentru nerealizări. Cu ele nu se vor produce niciodată energie sau cocs.
Dorin CHETA I

nos- au lei pro-

(Urmare din pag. 0'

Devansarea 
lucrărilor

(Urmare din pag. I)

în se
ferența fiind acoperită cu cărbunele provenit din7 microcariera Uricani-Sud. Modalitatea de lucru este simplă, dar eficientă: timp ce. la o carierăfac lucrări de descoperta, cărbunele este exploatat, din plin, la o alta.Referitor Ia cauzele nc- realizării sarcinilor de plan aferente zilelor trecute din iulie, directorul carierei a precizat:— Aceasta se datorează, în principal, timpului nefavorabil din această lună, cu totul neprielnic desfășurării uhei activități ritmice în carieră. In vederea funcționării întregului parc de Utilaje clin dotare, solicităm sprijin din partea CMVJ in asigurarea necesarului de uleiuri minerale. Colectivul Carierei a pro rais că«di n sem es- ■ irul al II-lea, va recupera ' din minusul acumulat în primele șase luni. Ne ; an- ;' gajăm să realizăm planul anual, așa după cum am promis Ia începutul a- nului, și să extragem cea mai mare producție de la«1 XJLJț<* X» piu LI U.v, V A’ I înființarea carierei.

de modernizarevechi le elec'tl’ofiltre c.u . . auînceput să fie demontate, iar fundațiile acestora sînt în curs de demolare și e-
onat cu hotărîre pentru a- sigurareă bazei tehnico- materiale. Se depun eforturi în continuare pentru a se aduce la timp cantitățile necesare de cabluri vacUare pentru a șe putea electrice, de țevi, aparata- t____  î..jul de, protecție, măsură și ,control și ‘ cel de comuta- tarea electrofiltrelor Șție, ' E;Oprirea definitivă a cazanului' este prevăzută la începutul lunii august, dar fiindcă termenele de finalizare a reparațiilor curente la celelalte două cazane ‘for*. de’modernizare*la*' au fost devansate ■ ...creat condiții ca și cșjzan să fie oprit cu 10 zile mai . repede și, deci, să poată să înceapă reparațiile capitale propriu-zise. Ventilatoarele de extragere a gazelor arse din cazan vor fi înlocuite și; fe-î amplasate, aparatura de protecție, măsură și control va fi montată în noua cameră termică, iar stația de 6 kV va fi echipată cu celule pentru alimentarea motoarelor de acționare a agregatelor auxiliare ale ’ cazanului.

randamente scăzutela cazanul nr. 2. A-re _ _ ___vîndu-se în vedere faptul că trebuiau executate mai întîi reparații curente la cazanele 1 și 3, pentru buna Apr funcționare f în iarnă, la cazanul nr. 2 s-au creat condiții de începere a operațiilor de modernizare, încă din luna martie, fără ca acesta să fie scos din funcțiune, producând energie electrică și termică. Funcționînd cu gaz, au fost deja demontate sistemele de preparare a prafului de cărbune și instalația de separare mecanică ă cenușei din gazele arse, avînd o uzură fizică și morală avansată. Totodată, au fost săpate și turnate fundațiile pentru două din cele patru ventilatoare de moară și tru două din. cele mori de preparare prafului de cărbune, de- marîndu-se operațiile de montare a acestora. In paralel cu aceste ' lucrări, conducerea uzinei a acți-Foto : AI. TATARFlorală

s-au acest

pen- trei a

trece în curînd la turnarea noilor fundații și mon- ,' '' ■ CUrgrad ridicat de reținere,.' fapt ce va conduce ia reducerea poluării mediului'' înconjurător. ■/Lg executarea reparațiilor capitale și a lucră; i- . ’, . ’ ' 1 a-,cest cazan, își dau concursul energeticienii de la uzină, muncitori și speci- . aliști de la ACMRU.E Deva, lot Paroșeni, TAGEM Oradea și TAGEM-PIF București, conduși de ing. Petru Polak, maistrul principal Mihai Stafie și maistrul Ion Popescu. Fiecare dintre aceștia depun eforturi susținute pentru ca lucrările să fie finalizate la termen, astfel îneît cazanul să fie repus’ în funcție înainte de venirea iernii.

I
I 
i
I 
I

IN SPRIJINUL PRODUCȚIEI. Și în acest an, organizația E'TC de la mina Paroșeni, deținătoarea locului I pe județ in întrecerea „Tineretul — factor activ în realizarea obiectivelor deceniului științei, tehnicii, calității și efici-| enței” obține rezultate re- • marcabile. De la începutul I anului, tinerii au organi- I zat acțiuni , în sprijinul

producției care terializat în peste ,300 000 lei finanțate.EXPEDIȚIE REASCA. Ieri. „Floarea de colț” format din elevi ai Școlii generale nr. 3 din I.upeni, îndrumat de prof. Roclica Maxim a pornit într-o expediție pionierească Ia Cîmpușel, Iorgovanu. Bufa și lacurile glaciare din munții Retezăt. ,CONCERT. Maria Dra- gomiroiu, îndrăgita solistă

real zareaeconomiiPIONIE- echipajul
de muzică . populară va fi a prezentă în aceastăsăptă- mînă în Valea Jiului, a- cpmpaniată de orchestra Consiliului județean al sindicatelor Vilcea. Vor avea loc spectacole la Petroșani, Petrila, ■ Lonea, Lupeni, Vulcan si Uri'cahi. (Al.H.) e/mvCINEMATECA. La cinematograful „7 Noiembrie” din Petroșani, cinemateca ne oferă astăzi pelicula „Răfuiala”. Sp.ecta-

STICLE Și BORCANE, Cetățeanul Ion Mocanii ne sesizează că încă din luna ianuarie, se roagă, pur și , simplu, de primitoarea de la centrul de valorificare a sticlelor și borcanelor din vechea co- ' lonie a orașului Petroșani să-i primească asemenea ambalâje.SCHIMBARE DE , SEDIU. Dispensarul circumscripțiilor sanitare nr. 1 calele încep, la orele 14,16 ,5Î; ~ adulți și copiiși 18. (Al.H.) șPă scfiimbat adresă. Con-

sultațiile au loc în noul kany, Daniela Coropiță, jsediu din strada Eroilor ,nr. Elena Torok, Daniela Banc, I 1 (Piața Victoriei); pro- Domnica Florea, Camelia IBod, Elisabeta Dornik și |Florinela Goia au mai reușit un lucru deosebit î Icreșterea spațiului unită- Iții, prin muncă patriotică, |adăugîhdu-i ’ încă 50 nrp. (A.T.)
pro- Domnița Florea, gramul rămîne neschimbat. (Al.H.)REALIZARE In așteptarea unui spațiu corespunzător, personalul unității nr. 255 Alimentara — Lupeni, obține rezultate bune. De la începutul a- nului s-au realizat vînzări suplimentare în valoare de peste 1 000 000 lei. Prin muncă deosebită, servire promptă și civilizată, Victoria Borza, Viorica Sar-

I
I
I
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SPORT SPORT SPORT
Pregătirile divizionarelor de fotbal

JIUL: Ambiții în eșalonul performanței
La Liceul industrial minier Petroșani

Simbătă, la vremea prîn- zului, un antrenament dur, pe caniculă, dar jucătorii Jiului manifestă un apetit deosebit, după scurta vacanță. Puține nume noi și, deocamdată, incerte. După baie și masă, imediat deplasarea lotului la cabana IEFS, pentru cea de-a doua etapă a pregătirilor noii ediții a campionatului, Un moment prielnic pentru a-1 interpela pe jucătorul- antren or Gigi Mulțeșcu. Dar, mai întîif o lapidară retrospectivă a scurtului interimat în eșalonul secund.— Confruntarea cu divizia B a constituit pentru noi o necunoscută, rezolvată, pînă la sfîrșit, favorabil, deși ăm înregistrat linele stagnări, alteori greutăți. Pentru mine personal â însemnat testarea posibilităților de tehnician (nu numai de jucător), în condiții de performanță, cînd pe prim plan se pun rezultatele. A trebuit să fac totul din mers, fără pretenția de a construi.
— Ați avut momente de 

cumpănă ? Firele albe din 
păr dovedesc că nu e u- 
șoară viața în B.— Abia după ce am pri-, mit funcția de antrenor principal la Jiul, mi-am «lat seama de responsabilitatea asumată, de greutățile întîmpinate. N-am ce-: dat însă în fața lor.

— Ați urmărit doar pro
movarea...-- Reliefarea acestui _ o- biectîv ne-a impus descoperirea unor valori și posibilitatea . ..revalorificării, în interesul echipei, a u- nor/ jucători. Concret, Lăs- ■ oni a fost „reciclat" pentru gol; Șzekely a dovedit calități deosebite ca mijlocaș de acoperire; Băluță și-a îmbunătățit jocul, a devenit util pe o rază mai mare dc acțiune; tehnicitatea fundașului Stana ne-a asigurat superioritate în faza ofensivă; salturi au

Selecții pentru echipele 
de juniori și școlariExpresie a preocupărilor pentru viitorul fotbalului în Valea Jiului, clubul „Jiul", organizează, după cum ne informează prof. Teodor Trifa, în zilele de 24, 25 și 26 iulie, intre orele 10 și 13, selecții pentru completarea loturilor de juniori și șco

TELEX ■ TELEX ■ TELEX
Ea Moscova s-au încheiat întrecerile Jocurilor sportive internaționale, (ompetiție de amploare desfășurată sub semnul înțelegerii și cooperării între tinerii sportivi din toate continentele.La această competiție, sportivii români, care au participat la opt din cele 20 discipline înscrise în program, s-au numărat printre protagoniști, reușind să cucerească în total, 18 medalii, dintre care 7 de aur, prin înotătoarele Anca Pătroșcoiu, Noemi hung (cite 2), Carmen Bu- naciu, atleta Mariana Stă- noscu și halterofilul Nicu Vlad, 5 de argint și 6 de bronz.
In localitatea belgiană Louvain la Neuve au în- '■eput întrecerile campionatelor europene pentru mniori și cădeți la tenis •le masă.In competiția rezervată juniorilor, selecționata feminină a României a în- '■■'cut cu 3 0 echipa Țării

SPORT

înregistrat și Vasile Popa și Găman; integrarea lui Vancca, în centrul liniei de atac, a conferit jocului mai multă eficiență.
— Cum se traduce tac- un cuvînt greu de spus în ordonarea ierarhiei valorice.Programul pregătirilor a debutat la 14 iulie, după rigurosul control medical, a urmat săptămîna de readaptare la efort. In Paring, tot o săptămîna, vom realiza „armătura fizică" necesară acumulărilor teh- nico-tactice. Cînd „vom sta bine pe picioare", urmărim omogenizarea jocului, prin cîteva amicale în deplasare, la CSM Poli și Metalul Bocșa, Tg. Jiu; la începutul lunii august,. sîntem invitați la un turneu la Rm. Vîlcea. .

— Lotul ă suferit desigur 
modificări...— Vă furnizez noutățile certe. Homan, Sălăgean, P. Grigore și Buzd.uga au primit drept de joc la noua divizionară B, Minerul Pa- roșeni, de unde l-am readus pe Henzel. Am promovat patru tineri jucători: Timofte, Tudorache, Ghi- țan și Oaidă. Acțiunea de completare a lotului continuă, nu știu care sînt deocamdată rezultatele demersurilor conducerii clu

tic „sistemul Mulțeșcu"?— Am urmărit realizarea unei mobilități tactice deosebite, în funcție de posibilitățile lotului, de adversar, în deplasare sau acasă. Sistemul nostru refuză deci rigiditatea. Spre satisfacția !ubitorilor fotbalului din Valea Jiului, e- chipa s-a adaptat bine tice. foartecomandamentelor tac-
A 

pauza 
jucă-

v-au
Două divizionare 
solicitat, în 

competițională, ca 
tor-antrenor. ■ Ați refuzat 
ambele oferte.— Valea Jiului m-a consacrat ca jucător. De fotbalul ci mi-am legat destinul, deci un argument de suflet a dictat decizia mea de refuz în ambele cazuri. Apoi, am trăit satisfacția promovării, vreau 
lari. Pot participa tineri născuți între anii 1071 și 1976. Selecțiile vor avea loc la Complexul sportiv „Jiul", cei ce intenționează să participe urmînd a se prezenta cu echipament adecvat. tricou, șort, tenisi sau pantofi de sport. 
(Ai.il.)

Galilor, iar cea masculină a dispus cu 5—2 de formația Austriei. La cădeți, tinerii jucători români au obținut trei victorii cu 3—0, intrecînd, în ordine, echipele Portugaliei, Luxemburgului și Italiei. Selecționata de cadete a României a învins cu 3—1 formația Scoției.
In cadrul campionatelor 

mondiale de lupte greco- romane pentru juniori, de la Schifferstadt (R.F. Germania), sportivul român Anton Arghira s-a numărat printre învingători, cucerind medalia de aur la categoria 75 kg, după ce l-a întrecut în finală pe concurentul sovietic Ser- ghei Vorontșikin. Dintre ceilalți luptători români prezenți la întrecere o frumoasă evoluție au avut Radu Strubert (48 kg), Mircea Constantin (60 kg), care au obținut medaliile de argint la categoriile res
pective, și Gabriel Bivolarii, medaliat cu bronz Ia categoria 81 kg. 

sa demonstrez că revenirea în prima scenă nu e o întîmplare, că a treia e- chipă ca vechime în divizia A va avea, de acum,

Lugoj,CFR Timișoara,Pandurii

Cronica muntelui
4A ”.'.n .

ÎNTOTDEAUNA - OASPEȚI BINEVENIȚIDuminică, 20 iulie, • împreună cu alți iubitori . ai muntelui am ' pornit spre cabana Straja,' din masivul cu același nume. Beneficiind de serviciile . de calitate ale unor tineri cum Gheorghe, Ti beriu Marin Krausz, mecani- conduși ce au a-
sînt Vasile Constantin Roșu, Biro, Eugenia și' Ciochină și Carol ea să-i numim de cii de telescaun de loan Marc, ceiIes acest traseu au ajuns în condiții optime la cabana Straja.Desigur, amplele lucrări de construcții destinate extinderii cabanei reduc în aceste momente — confortul turiștilor.Pentru cei prezenți duminică în masivul deși vremea a fost nică, împrejurimile nei și ca însăși au condiții plăcute de cere a timpului liber.Ce am dori însă reținute din aceste rînduri ? Necesitatea de a înțelege, toți cei ce urcă pe munte, un imperativ major: muntele cere tuturor disciplină, respectarea unor reguli de 

Sti aja, potrivea ba- oferit petre-

bului, dar campania transferuri nu s-a încheiat. In orice caz, * vizăm să contăm în divizia A printr-un joc eficient, care să . placă, în același timp. Prin pregătire polivalentă, un joc complet, Jiul să semene, respecțînd proporțiile și apelînd la modele, cu naționala Franței; cu o-linie mediană de patru mijlocași, în care să evolueze strategul echipei, constructorii, dar' și închizătorii de culoare.
— Ne interesează stra

tegul.— Cînd slut în gazon a- ceastă responsabilitate mi-o asum eu, cînd sînt _ pe bancă, intră în rol Vancea.
— Numai campionatul se 

înscrie pe orbita veleități
lor?—- Bineînțeles și „Cupa. României", dar glumind, mai în serios, de această dată, sperăm într-o . finală Jiul — Steaua, care . ar modifica desigui' conjunctura confruntării.Autobuzul clubului demarat scurt spre rîng. începe campania de .ascensiune, la propriu și la figurat, a celei mai îndrăgite. și valoroase echipe a . minerilor din Valea Jiului. Succes Î L

Ion VULPE 

aPa-

bază. Sînt încă mulți cei care consideră că nevinovatele . „mici" focuri destinate . unor „bucătării"../ ad'-hb.c.sînt lipsite de pericole așa că la plecare uită de ele ! Ceea ce' este neper- mis. Mai este apoi pericolul la dare se expun care urcă pe. munte rezerve „serioase" de... cori baehice, ceea ce periclitează integritatea fizică. Indiferent că la coborîre se folosește tele- scăunul sau se alege o- potecă mai mult sau umblată, cei care-șj „măsura" se expun colului accidentării, fiind însă un pericol pentru ceilalți.Am făcut aceste aprecieri pentru că zi de zi numărul celor ce aleg muntele ca mijloc de reereere sporește, iar în ; iodul lor se mai streco/ră încă ne- inițiați sau neaveniți. Muntele, ca și cabanele situate aici, oferă clipe deosebit- de plăcute. Este însă necesară respectarea unor legi nescrise. (Alexandru 
TATAR)

ed uc.'iț ie fizica a liceului ajută elev ii să descifreze alfabetul sporturilor preferate, asigu- rind asociației sportive un flux continuu spre performanță. Aceasta explică de ce aproape 30 la sută din membrii asociației sportive a liceului activează in diferite' secții (atletism, rugby, lupte, handbal, tir, schi, sanie, șah, tenis de masă, fotbal, popice') ale clubului Jiul. C.S.Ș. Petroșani, Minerul Aninoasa, Preparatorul și Jiul Petri- la. La porțile consacrării, pc care vor intra nu peste mult timp, „bat“ acum, fon Miclea și Daniela Munțea- nu la volei, Sorin Ghițaii la fotbal, Daniela Breda și Ernest Măran la handbal. Cristian Albu la șah, Iulian , Juravlea la lupte, Viorel . Dobre și Dacia Cerchez Ia tenis de masă, Viorel Ha-' bian la tir cu arcul, Vasin.. le Pop atletism.Fruntașilor în sport și la învățătură, consiliul a-, «ociației sportive, precum și comitetul UTC al liceu-• lui, organul coordonator al activității extrașcolare le-au decernat diplome și. premii.Iată însă și cîteva neajunsuri : din analiza făcută și din discuțiile purtate a reieșit că în asociația sportivă a elevilor* noștri nu s-a acordat atenția cuvenită practicării gimnasticii de înviorare, dez- . voltării atletismului; campionatele asociației spor- . tive n-au devenit un sistem c’ompetiționar de bază pentru elevi, nu există o preocupare suficientă pentru repararea acoperișului la sala de sport, pentru a- menajarea terenurilor de sport și reanlenajarea gardurilor care împrejmuiesc terenurile de sport.

pi aciica .porlive „Viito- la Liceul indus- mer din Petroșani, Jii.șitul anului șco- facă bilanțul actiVi- compi tiționale. In prezența a numeroase cadre didactice, evenimentul a prilejuit o reușită și convingătoare trecere în revistă a rezultatelor frumoase obținute în activitatea de instruire teoretică și practică, cit și in activitatea sportivă de e- Icvii liceului de Ia începutul anului școlar și pînă în prezent. Pe firul activităților de masă o participare masivă (peste 800 de elevi și eleve) la concursurile pentru trecerea normelor. Complexului /Polisportiv „Sport și sănătate", la activitățile turistice, a- tletice și jocurile sportive. De asemenea, au avut loc competiții în cadrul campionatului pe asociație la baschet, handbal, fotbal, cros și volei.In activitatea competițională cu caracter municipal, județean și republican, la fel rezultate demne de reținut: în campionatul republican școlar al liceelor din ramura minieră faza pe țară locul I la fotbal și volei (b), locul III la handbal băieți și fete, iâr în campionatul de calificare junioare, etapa județeană, elevele liceului, au obținut locul I lahandbal cu drept de participare la etapa interjudețeană. La atletism, în cadrul Cupei UTC, o utilă repetiție generală în vederea campionatului școlar, o participare însemnată a elevilor noștri, peste 20 de eleve, și cîteva locuri fruntașe la etapa județeană a concursului de ștafetă 4x400 (f) și 4x800 (b), obținute de elevii Luminița Untaru, Felicia Pușcaș, Maria Ardelean, Nicuiina Barbută, Marius Pop, Ion lan- cu, Deccbal Văduva Adrian Ilotca. Prof. Dore) VLADISLAV, 
Liceul industrial minier 

Petroșani

Revizii de calilale, pentru întreținerea istalatiei la telescaunul din masiiul Straja-Lupeni. Foto : A. < OSTIN
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^CTU/4LiT^TF/l »N LU/KF memento
La Moscova, un forum internațional 

cu largă participare

„Știința, tehnica și pacea"MOSCOVA 21 (Agerpres). I.a Moscova au început lucrările forumului internațional ■Știința, tehnica : și pacea", la care participă oameni de știință din 60 de țări, relatează agenția
Pentru adîncirea înțelegerii între 
tinerii de pe toate continentelePHENIAN 21' (Agerpres). Uniunea Tineretului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană a propus să organizeze cel de-al 1'3- lei Festival Internațional al Tineretului și Studenților la Phenian — informează agenția ACTC. Festivalul ar urma să aibă loc în vară anului 1989. Intr-un apel adoptat CU

Plenara C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului 

din AfganistanKABUL 21 (Agerpres). 
I.a Kabul a avut loc plenara C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan. Secretarul general al C.C. al P.D.P.A., Najibullah, a relevat că la plenară s-au definit căile reorganizării activității politice și de partid în conformitate cu cerințele actuale ale dezvoltării revoluției național-democrate 
in Afganistan.Au fost stabilite — relatează agenția TASS — măsuri pentru creșterea rolu
lui partidului și includerea în componența Comitetului Central, a unui număr mai mare de reprezentanți

PARTICIP ANȚII Ia .Cursa păcii pe bicicletă — 1986“ — sportivi din U.R.S.S., S.U.A., Cehoslovacia și Canada — au sosit în statul american New Hamshire. După cum relatează agențiile internaționale de presă, sportivilor care participă oficial la această manifestare li s-au adăugat numeroși bicicliști americani, formînd o întinsă coloană, care a fost salutată cu căldură de locuitorii acestui stat. Acest marș al păcii îș.i propune să contribuie la activizarea luptei pentru pace, încetarea cursei înarmărilor nucleare și oprirea actualului proces de mili
tarizare a Cosmosului.

22 DE PERSOANE și-au pierdut viața în Statele
Asigurarea securitățiiUna dintre principalele probleme ale contemporaneității este asigurarea securității economice în lume, mai ales a securității statelor tinere. cafe s-au eliberat de sub dominația colonială. Ele desfășoară în condiții complexe lupta pentru eliberarea economică, pentru dreptul de a folosi bogățiile proprii in interesul popoarelor lor.Monopolurile occidentale au reușit să creeze și să pună la punct sistemul cel mai perfecționat de exploatare neocolonialistă, de a pune in dependență față de ele un număr în

TASS. Obiectul dezbaterilor îl constituie probleme legate de intensificarea contribuției oamenilor de știință la eforturile pentru prevenirea unui război nuclear
prilejul unei reuniuni a tineretului și studenților din R.P.D. Coreeană se arată că' organizarea acestui festival, pentru prima dată într-o țară din Asia, va contribui la adîncirea înțelegerii reciproce și a prieteniei și la întărirea solidarității dintre tinerii și studenții de pe toate continentele.

ai clasei muncitoare, țărănimii, femeilor, ai unor organizații democratice de stingă.Vorbitorul a relevat ne- , cesitatea realizării înțelegerii naționale, a revenirii in patrie, la munca pașnică, a compatrioților induși în eroare de contrarevoluționari, a încetării vărsării de sînge. De asemenea, a reafirmat năzuința fermă a poporului afgan spre re- i glementarea politică a problemei în jurul Afganistanului prin dialog constructiv cu Pakistanul, în cadrul tratativelor de la Geneva.
PE SCURT IUnite in ultimele două săp- tămîni din cauza secetei, și a căldurii, temperatura medie atihgînd în unele state 38 grade Celsius, sau chiar mai mult. Cele mai multe victime s-au consemnat în Statul Georgia. La Charlotte, în Carolina de Nord, temperatura de 39 grade a depășit recordul acestei localități, care data din 1886. La Augusta, tot în Georgia, sîmbătă a fost cea de-a 31-a zi consecutiv în care temperatura a depășit 32 grade Celsius.

POPULAȚIA din Marea' Britanic se situează în continuare pe primul Ioc în lume în rîridul băutorilor de... ceai, consumul mediu
semnat de state recent e- liberate.Sistemul imperialismului continuă; ,șă trăiaseă în mare măsură pe scama

DIN PRESA STRĂINĂ
(„Economiceskaia Gazeta1* — Moscova)jefuirii țărilor în curs de dezvoltare, a exploatării lor nemiloase. Formele și metodele ei se schimbă, dar esența rămîne aceeași. Numai în ultimul deceniu profiturile obținute de corporațiile SUA din țările în

Raportul Comisiei guvernamentale cu privire la cauzele avariei de la Cernobîl
la?i

MOSCOVA 21 (Agerpres). Agenția TASS informează că Biroul Politic al C.C. ai P.C.U.S. a examinat, în cadrul unei ședințe speciale, Raportul Comisiei guvernamentale cu privire la cauzele avariei ce a avut loc, la 26 aprilie 1986, la centrala atomoelcc- trică de la Cernobîl și măsurile luate pentru lichidarea urmărilor ei. pentru asigurarea securității instalațiilor.S-a stabilit —■ relatează, agenția — că avaria a avut loc datorită unor încălcări grave ale regulilor de exploatare a instalațiilor re- autoarelor de către lucrătorii centralei, V ■ .. ȚkDe asemenea, se arată că Ministerul Energeticii și electrificării al U.R.S.S. precum și Comitetul de Stat ar U.R.S.S. pentru supravegherea desfășurării în securitate a activității lor în energetica atomică se fac vinovate de a fi scăpat de sub control situația de la centrala de la Cernobîl, de a nu fi adoptat masuri eficiente pentru garantare^ securității, de a fi permis încălcarea inadmisibilă a disciplinei și a regulilor de exploatare a acestei centrale. Biroul Politic relevă răspundere indisciplina mări grave, în urma riei pierzîndu-.și viața de persoane și fiind tată sănătatea unui, număr mare de oameni. Au fost supuse controlului medical cîteva sute de mii de persoane. Diagnosticul de boală ca urmare a radiațiilor a fost stabilit în prezent pentru 203 oameni, din care 30 sînt supuși. tratamentului în condiții de : spitalizare.

că lipsa : de și neglijența, au avut ur-ava-28 afec-

■ PE SCURTpe persoană fiind de 1 355 cești de ceai pe an. Intr-un raport al Consiliului ceaiului se arată că pe locul al doilea se află Noua Zeelan- nă cu 889 cești de ceai de persoană pe an. In medie, fiecare britanic. consumă 3,77 cești de ceai pe zi.
PROVINCIA canadiană Alberza cunoaște în aceste zile cele mai mari inundații din ultimii 70 de ani, ca urmare a efectului conjugat al ploilor deosebit de abundente și topirii rapide a zăpezii de pe versantul oriental al Munților Stîncoși. Capitala provinciei, orașul Edmonton are
economicecurs de dezvoltare au depășit de patru ori suma investițiilor, lor.?" In regiunea Americii Latine și Caraibilor profiturile mo

nopolurilor SUA au depășit investițiile, în . aceeași perioadă, de peste opt ori. SUA și aliații'lor pompează anual din țările în curs de dezvoltare peste 200 miliarde de dolari.Urmările unei exploatări

Distrugerea reactorului a dus- la contaminarea radioactivă a unui teritoriu de aproximativ 1000 de kilometri pătrați în jurul centralei. Această suprafață a fost scoasă din circuitul agricol, a fost oprită activitatea întreprinderilor, a șantierelor de construcții și a altor organi-i zații economice. Pierderile directe de pe urina avariei se ridică la aproximativ 2 miliarde de ruble. A fost îngreuiată aprovizionarea cu energie electrică a e- conomiei naționale.Biroul Politic a fost informat că procuratura ? U.RjS.Ș. a deschis o acțiune penală împotriva persoanelor vinovate de avaria de la centrala atomoe- îectrică de la Cernobîl. De asemenea, pentru greșeli și lipsuri grave în activitate, au fost, scoși * din funcție cel direct răspunzători din conducerile departamentelor de resort.La ședință s-a subliniat că au fost adoptate măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea urmărilor avariei. Starea reactorului avariat este controlată permanent și nu provoacă nici un fel de temeri.In scopul ridicării nivelului conducerii și al responsabilității în sfera dezvoltării energeticii nucleare, îmbunătățirii exploatării centralelor atomoe- lecțrice, a foist creat Ministerul Unional al Energeticii Atomice și au fost adoptate alte măsuri organizatorice. 'In cadrul ședinței s-a subliniat, totodată, necesitatea unei ample colaborări internaționale,, a unirii eforturilor diferitelor țări pentru asigurarea securității nucleare, ; .mai multe cartiere inundate de apele rîului din apropiere, ajunse cu 7 metri peste cota normală.
PREȘEDINTELE RE

PUBLICII ITALIENE, Francesco Cossiga, l-a primit luni seara pe premierul desemnat cu formarea noului guvern, Giulio Andreotti (democrat- creștin), care a anunțat o- ficial că renunță la misiunea ce' i-a fost încredințată.
IN ITALIA își pierd viața anual în accidente de circulație aproximativ 2000 de adolescenți între 14 și 16 ani, informează agenția United Press International, citind un raport, al poliției italiene.

în lumeatît de crunte sînt tragice. Țările în curs de dezvoltare, unde . trăiesc peste două miliarde de oameni, au devenit, practic, regiunea unei sărăcii aproape totale. La începutul anilor *80 nivelul veniturilor pe locuitor. era aici, în ansamblu, de 11 ori mai scăzut decît în țările capitaliste dezvoltate. Analfabetismul, foametea cronică și subnutriția, mortalitatea infantilă amenințătoare, epidemiile care afectează sute de milioane de oameni — acestea sînt roadele exploatării imperialiste a tinerelor state.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : Răfuiala;
Unirea: Poveste neinte- rcsantă; Parîngul: Clinele.LONEA: A 3-a sâptă- rnînă.VULCAN — Luceafă
rul: Urmărit.LUPENI — Cultura1. Ultimul mohican.ItRICANI: Trenul de Kraljevo.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.20,00 Telejurnal.20,20 Congresul marilor deschideri 'înnoitoare.— Democrația munci
întreprinderea 

de prelucrare a lemnului 
DEVA

încadrează de urgență
— contabil șef secție, pentru secția mo- -

bilă Petrila . V '" '-
— gestionar de materiale lemnoase, pen

tru secția de mobilă Livezenr
— tractorist, pentru secția de mobilă Pe

trila ■
— autostivuîtorist, pentru secția de mo

bilă Livezeni.
încadrarea se face conform Legii nr. 

12/1971 și a Legii nr. 22/1969.
Informații —■ la IPL Deva, Bulevardul

Dr. Petru Groza, hr. 24, telefon 16124.

întreprinderea minieră 
„Valea de Brazi" 

organizează concurs în ziua de 29 iulie 1986 
pentru ocuparea unor posturi de: ‘

- maiștri minieri
- maiștri electromecanici
Informații suplimentare fa sediul întreprin

derii, Aleea Trandafirilor nr. 6, Uric ani, tele
fon 60730 (centrala). ,-â*

luiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiuiiii ■■■sui «■■■•>«ta asaiiaiaaa

Mica publicitateCASA de Vînzare. Strada AUrel Vlaicu nr. 86 Deva, (mp)PIERDUT legitimație de 
ANUNȚURI DE FAMILIE

CU aceeași durere, familia Suba loan din Lu- 
peni, anunță astăzi împlinirea unui an de la incre
dibila dispariție la frageda vîrstă de 22 ani a dra
gului nepot și Văr 1 ' 1'

CRISTIAN POPESCU
V La trista și dureroasa comemorare, pios omagia 

tinereții și vioiciunii sale. (8518)

torească, . revoluționară — operă isto- rică a epocii Nicolae Ceaușescu.20,40 Antologie teatrală.— Spiritul revoluționar în dramaturgia originală.21,30 Polonia — treptele construcției (color).21,50 Telejurnal.
LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA T OTO.‘>“

DIN 20 IULIE 1986Extragerea I: 39 38 6220 | -''Aș .'.A A ;Extragerea a 11-a i 43 65 .A;Extragerea a Ill-a : 29 4 9 49.Fond total de cîștigurij 646 903 lei.
memento

serviciu pe numele Sma- randăehe Otilia, eliberată de UE Paroșeni. O declar nulă. (8537)...
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