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Să nu mai

Earoșeni — 
producția 

au 
de 

teri- 
\ees- 

a-

Deși nu s-a încheiat pri
ma decadă a acestei luni. 
Combinatul Minier \ alea 
Jiului a acumulat un mi
nus care se aproprie de 
42 001) tone de cărbune 

brut. Și nici nu putea fi 
altfel anta vremi- cit doar 
două întreprinderi miniere 
— I isezeni și 
și-au realizat
progi.imată, pe care 
depaMl-o cu 517 tone 
cărbune. I n plus nu 
hil, dar totuși plus, 
lor întreprinderi li se 
dâuga in 6 iunie și mina 
Lupeiii cu o producție rea
lizat i in proporție de 99,9 
la sută. Practic realizată 
integral, m.nusul fiind doar 
de 5 tone. Situații neplă
cute mtilnim insă la mi
nele l’ctrila Sud. \ninoasa. 
Hă băii ni, ( impu lui N’eag 
și \ alea de Brazi care au 
realizat producția progra

mată in proporții cuprinse 
între 79,8 la sută (Petrila 
Sud) și 10,7 la sută (Valea 
dc Itrazi). Nici celelalte

■ într. prinderi nu stau cu 
mult mai bine, dur au to-

des- 
de 

pu- 
as- 

mai 
e-

Analiza activității 
_ fașurate in luna mai 

, preparatorii clin Petrila 
ne in evidență două 
pecte principale: luna 
a fo • marcata de un

-fort intens pentru recep- 
țion nea și spălarea întregii 
cântă i’i de cărbune li
vrat do întreprinderile mi
nier- Izmea și Petrila, pe 
de o parte, iar pe de altă 
part- , de traducerea in fap

te a mu i viziuni de perspec
tivă <.
fun<
pe r> 
K-|‘ '

In
cluz 
ț i n -1 ’ ■ • 
rec» 
641 
în

un va asigura buni 
nare a instalațiilor 

■ rioadâ mai îndelun
gi ■ timp.
u-.'inerea acestor con

ul rezultatele ob- 
in luna mai: s-au 
mut peste prevederi 

I tone — cit au dat 
plus unitățile miniere 

> operarea in cărbu
noio ial pentru semi-
cno
33 1 I
40 i i 
rată 
ni» (spițiul nu ne permi
te j insităm asupra ei) 
pe structură și conținut de 
cenți ă drumul de recupe
rare e te ascendent. Im-

■ poi’oit este faptul că In

n fo't in medie 
l i sută, cu vîrfuri 

. sută. După cum 
analiza activității

de 
de 
a* 

zil-

In democrație, parca
rea tuturor vehiculelor 
este permisă. Dar nu
oriunde și nici oricum!

Foto: Sorin OPIU. \

.nu mai e o simpla bir- 
\in ascultat o casetă 

. înregistrată, cuprinzând 
dezbaterile furtunoase din 
ultima ședință a CMl’I N. 
Problema cea mai „arză
toare" pusă in discuție se 
referea la numirea, de cu- 
rind, a unui inspector co
mercial al Primăriei mu. 
nicipiulili Petroșani. Dem
nitarul — in persoana 
domnului Nicolac Giurgiu 
— ar urma să se ocupe 
de comerțul de stat și dc 
serviciile pentru popu
lație. Nedumerirea majo
rității membrilor CMPIA

ȘTIREA ZILEI
f

era că inspectorul cu 
pricina a îndeplinit — 
și pe vremea odiosului și 
a sinistrei — fel de fel de 
funcții, (activist apoi „im- 
părților" dc casc, in final 
director la comerț) deși 
domnia sa este de mese
rie... inginer minier.-Cul
mea, cind discuțiile s-au 
încălzit și asupra proble
mei trebuia să se ia o 
hotărire, chiar să se vo
teze, s-a trecut brusc și 
instantaneu la... comerț.

dică la zahăr și la piine, 
motivindu-se că dl. Giur. 
gin (bandiți, e vorba dc 
inspector) a fost angajat 
la cererea sa, conform stu
diilor. Deci, să înțelegem 
că dl. Giurgiu este un 
om „de zahăr", sau un 
om „ca plinea caldă"?

Se așteaptă in continua
re in locul piinii, zahăru
lui si altor produse defi
citare și alți foști demni
tari ca Resiga, l aur, I i- 
lip et comp. Oameni „de 
zahăr", „ca piine.l caldă"—

a- Mii cci IM JOitESf fr

batem pasul pe loc !
tuși proporții de realizare 
a producției cuprinse in
tre 81,3 la sută (Vulcan) și 
95.6 la sută (I.onea).

I.a nivelul Combinatului 
proporția de realizare este 
dc 88,3 la sută, sub nive
lul cu caic a fost încheiată 
luna trecută cu mai bine 
de două procente.

Am prezentat succint a- 
ccstc date pentru a atrage 
atenția asupra situației de
loc plăcute iii care se află 
întreprinderile 
cu excepțiile
mai ales acum, 
a sosit și va 
concediilor, 
spunem — 
lor trecuți 
— vine și
imediat. Or, in această pe
rioadă, dacă nu se vor lua 
măsuri la timp, numărul 
absențelor va crește și pro
ducția va scădea. Repetăm, 
insă și insistăm să nu ui
tăm experiența anilor tre
cuți iii ceea ce privește 
creșterea numărului dc ab
sențe.

O altă problemă care

miniere — 
amintite — 

cind vara 
incepe perioada 
și de ce să nu 
experiența ani
mi am uitat-o 
vremea coasei

trebuie să stea in atenția 
consiliilor dc administrație 
ale minelor și sindicatelor 

libere o constituie 
sub 
mai

ni inicre 
întărirea disciplinei, 
toate aspectele, dar 
ales in respectarea timpu
lui dc lucru afectat pro
ducției, o plagă care cu
prinde aproape toate între
prinderile miniere. Sigur, 
legat de acest aspect tre
buie să facem o precizare 
— in general cei care pă
răsesc mai repede locul 
de muncă sint oameni din 
activitățile indirect pro

ductive, dar 
țează negativ, 
activitatea formațiilor 
la fronturi.

Timpul trece și incă 
pede. Sintcm aproape 
jumătatea anului și 
montul
nivelul 

miniere 
încă nu 
huie să 
pede, cit mai repede, 
mai este cazul să 
pasul pe loc.

Dorin GHEȚ \

indirect 
care influen- 

bineințelcs, 
de

re- 
de 

reviri- 
mult așteptat la 
tuturor unităților 
ale Combinatului 
a avut loc. Și tre- 
aibă loc mai re-

Nu 
batem

se poate și mai bine!
luna iunie se menține un 
procent ridicat dc recupe
rare, respectiv 37,6 la sută. 
Detaliind rezultatele lunii 
mai trebuie subliniat că la 
sortul cărbune spălat pen
tru semicocs s.au realizat 
14 1000 de tone, iar la mix
te șlam 200'00 tone, cu 43 
la sută mai mult decit a

Luna mă* 
la preaarația Petriîa

mai îndelungată, că datori, 
tă posibilității ca la slirșit 
de săptămina să se execu
te reparații de calitate, u- 
til.ijele răspund mai bine 
solicitărilor in exploatare. 
Cu toate acestea instalația 
de spălare ar putea pre
lucra o cantitate mai mare 
de cărbune, dacă minerii 
ar spori producția. Se cli

nici ți o par- 
a-

oa-

dc
a-

fost prevăzut. Dacă la sor
tul de cărbune spălat pen
tru semicocs prevederile 
n-au fost îndeplinite, În
deosebi datorită calității 
cărbunelui brut livrat 
mina Petrila (asupra
ccstci probleme vom reveni 
în ziarul nostru) la nivelul 
uzinei, însă, se poate a- 
firma cu deplin temei <ă 
perioada la caro ne refe
rim a fost o perioadă des
tul dc bună, că ca conti
nuă și in luna iunie. O 
demonstrează și faptul «A 
au scăzut anomaliile In 
exploatare pe o perioada

vin amintiți 
te (lint’v semnatarii 
cestor rezultate: sînt 
menii conduși dc maistrul 
Ion Popescu de la spălare, 
dc Emanuil Nitulescu, dc 
Arșoi Gheorghe, de cei 
din brivada d»> la prepa
rare condusă de ing. Pe
tru Glii fă.

Nu pot fi trecute cu u- 
derea unele opriri acciden
tale ale instalațiilor, o- 
priri care la începutul »ăp- 
tiimînii s-au resimți* pînă 
in abatajele minei l’ctrila. 
Este vorba do oprirea do 
cîteva ore a instalației de 
sortare undo ciaiib'irca »i 
ciuruirea cărbunelui de la 

Petrila ridică probleme deo
sebite. Pe lingă faptul că

Simion I’OI*

(Continuare in pag. a 2 a)
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EXEMPLU DE PREMONIȚIE

K

Fata văzută si nevăzută
■*

Orice oraș are cartea sa 
de vizită, data de regală 
după ceea ce se vede ia 
prima impresie. Că orașul 
este frumos așezat cu cons
trucții moderne este limpe
de. Așa arată de x- regula 
toate orașele. Dar de multe 
ori frumusețea arhitectonica 
a orașului este umbrită de 
modul in care se asigur” 
curățenia și gospodărirea 
acestuia. Excepție nu face 
nici orașul Lupeni, care >n 
general este unul din ora
șele nou construite O vor
bă spune că daca vrei sa 
afli civilizația unui oraș 
este suficient să mergi in 
piață sau la un grup so
cial public. Cum in orașul 
Lupeni grupul social pu
blic lipsește, vizita in pia
ță ne oferă o nedorită mos
tră de civilizație. Ceea ce 
este in piața de la Lupeni. 
sub aspectul curățeniei si 
igienei este o adevărată 
blasfemie comercială. D ir 
nu despre piață ne am pro
pus să scriem ci despre 
no podărirea orașului care 
incii șchioapiîtă.

Strada Parîngului
Lupeni, de exemplu, a fost 
dată uită) ii pînă de cu- 
lind. Blocul 7A se pare că 
este cel mai în suferință. 
După spu-.ele domnului Lo
ca Ratziu (apartamentul 6), 
gunoiul nu s-a ridicat de 
luni de zile. Sint probleme

și cu instalațiile sanitare. 
Dar nimeni nu încearcă să 
faca ceva. Pornind de Ia a- 
ceste aspecte ne.am adresat 
primarului orașului, dom
nul I. Păcurar, care ne spu
ne printre altele: „Gospodă
rirea orașului merge încă 
greu. EGCI.’din localitate 
are multe datorii neonorate 
in această direcție. In ulli-

L U P E N I

din

mul timp am reușit să c- 
liberăm de gunci blocurile 
Al, A2, A3, A4. In prezent 
se lucrează la A5. Dar pro
blemele sint multiple și noi 

sprijinim cit putem EGCL-ul 
să-și facă datoria pentru 
a scuti oamenii de neca
zuri”.

Sintem întru totul de a- 
cord cu afirmațiile domnu
lui primar. Intr-adevăr pri
măria trebuie să sprijine 
cetățenii pentru rezolvarea 
tuturor solicitărilor și la 
Lupeni ne am convins, se 
realizează acea tă cerință. 
De neînțeles c-tc atitudinea 
EGCI, din localitate. Exem
plificăm. Penii u ace-.t in 
au fost prevăzute pentru re
parații 4? tera-e cu bid.o- 
izolația degradată, l’inâ a- 
cum a trecut aproa se jumă
tate de an. și s-au finalizat 
doar 7 terase», iar la 3 se

a orașului
lucrează. De asemenea, se 
lucrează in prezent la 2 
blocuri, de pe strada Plo
pilor și Narciselor la care 
se executa reparații capita
le. O altă problemă deose
bit de importanta și cu im
plicații mari în asigurarea 
spațiilor de locuit pentru 
mineri o constituie repa
rarea și redarea in circuit 
a apartamentelor degradate. 
In orașul Lupeni sint inven
tai rite 17 asemenea aparta
mente dar ritmul de lucru, 
deși există ajutor și din ' 
partea primăriei și a sindi- ; 
calului liber de la IM I.u- 
peni este incă foarte slab. 
S-a reparat doar lin singur 
apartam nt, ceea ce este 
mai mult dorit puțin, dar 
destul de convingător pen
tru modul in care EGC'L 
Lupeni înțelege probleme
le de gospodărire a orașu
lui și mai ales de întreți
nere și reparare a fondului 
locativ de stat, aflat în 
proprietatea sa.

Ne oprim aici cu exem
plificările. Consideram ca 

sint suficiente pentru a ge
nera la EGCI, Lupeni o 
schimbare de atitudine și o 
înțelegere reala a spiritu
lui de dotare pe care tre
buie să-l manifeste această 
unitate, specializată 
mai in rezolvarea 
situații de acest gen.

Gheorghe C1IIRVASA

toc
ii nor
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G \t Dl \MUS. Astăzi. 
Ult’ift.i ZI de școala pentru 
,.!evii din anii terminali ai 
h.-eelor. -Sa le dorim depli
na realizare in i iața, iar 
de 1<< toamnă cit m.u mulți 
dintre ci să [roata ciuta 
solemnul imn al studenției, 
„< laude unus"! (AH)

IMIȚI \T1VA. Consta
tam, eu satisfacție extinde
rea ramei de servicii pentru 
populație, oferite prin i- 
mția’A.i particulară. Jn 
zona pieții ngroalimentare 
thn Petroșani după atelie
rul de vulcanizare și cel 
de încărcare și reparare 
brichete și-a făcut apariția 
și o gogoșerie particulară, 
care se bucură de un bun 
vad comercial (V.S )

In 
făcute,

Lifturi

CINEMATOGRAF, 
urma demersurilor 
primăria din I.upeni a ob
ținut aprobările necesare 
pentru construirea în car- 
ticrul nou, Bârbătcni a 
unui modem cinematograf 
cu 300 locuri precum și a 
unei grădinile eu program 
normal de 230 de locuri. Aș
teptam ea in cel mai scurt 
timp să în.eapă lucrările 
dr execuție ]a acest" dollă 
noi obiective de mare in-

Deși problema ne-a fost 
semnalata din Vulnin, ea 
este prezentă în ni ii toate 
orașele Văii Jiului: în 
multe din blocurile turn nu 
funcționează lifturile. Nu 
avem in vedere imobilele 
recent date în folosința, in 
care ascensoarcle nici n-au 
fost montate, ci la tui nu. 
rilc mai vechi in care 
aceste instalații menite să 
ușureze deplasarea pe ver
ticală funcționează cu in
termitențe. Principala cau
ză a defecțiunilor: arde- 
iva motoarelor electrice și 
li]x>a pieselor de schimb, 
tu toate că pare iniicdibil. 
odata defectate 
nun luni 
d a c a nu 
de-a ritului. Așa 
celui din scara 
blocului
dnApre cari' 
leanu Virginia. Anul trecut, 
motorul liftului a fost luat 
de personalul de întreținere 
[x-ntru a fi dus la rebobi- 
nal. Și dus a fost...

Domnul Gheorghc Albes- 
i u directorul EGCI. — Vul- 
■. an. ne pune la dispoziție 
o statistic.i deloc încuraja
toare; din cele Cii de mo- 

cîte sînt 
la asc< ușoarele de

t«Tv [>cntru cetățenii ora
șului I.upeni. (( G)

C4 \DJRE FAR t S1A. 
1’1 N Sin’, multe de uluielii 
Jurul i Iadirii gurii noi din 
vechiul intru al or ișuiui 
Eupeni Ca nu este între
ținuta. a nu ode curățenie 
și alte .. mini.i afirm iții 
ne]; o ■, d..r reale.
ni< î nu u. av. a :um -u 
cură'.cui.? in a"’.'ivtă 
utila vi mic it : lădir 
are încă pin 1 FR.ul n-a
preluat-o, <ă nu-i gata. Pri
mării a gas.t totuși o so
luție: a oferit un spațiu 
<l< fun ționare in această 
clădire unei unități parti- 
cuLare Problema curățeniei 
<"1e oarecum ri*>ol\ ată^eshir 
restul . (GC)

Insa

gura,
•a nu

ra- 
vir 
ani

așa 
in 

chiar 
este cazul

a II-a a 
D4 din Vulcan, 

nc-a scris Sin-

din cele 
toarc electrice, 
montate

pe raza orașului, 16 sint 
arse. In plus, există lifturi 
imobilizate datorită lipsei 
altor piese de schimb. S-a 
Încercat rebobinarca celor 
arse in mai multe locuri, 
întreprinderea de indus
trie mică din Deva a refu
zat pe motiv că nu are 
sîrmâ și nu se ocupă cu 
asemenea motoare. S-a în
cercat. apoi, la un atelier 
al Cooperativei „Straja" 
I.upeni. Rezultatul nu a fost 
încurajator. Odăiță pus 
funcție motorul respectiv 
ars. „Am luat legătura 
II’SRUEEM Petroșani, 
lati’ază domnul Albescu, dar 
mi s-a comunicat că 
lijtsă de sîrmă pentru bo- 
binaj nu pot să execute lu
crarea. In privința asigură
rii unor piese de schimb, 
cred că IGCI^-ul ar trebui 

să insiste mai mult
IFMA București, 

privește repararea 
lor electrice, știu 
urmă cu vreo doi
adrul IGCL-ultii funcționa 

un atelier de Imbinaj. Din 
lipsă de sîrmă s-a desfiin- 

Aducerea unor cantități 
sîrmă care să satisfa- 
necesitățile noastre

- r' .» M

lat.
do 
i ii

în 
s-a 
cu 
re-

din

pe lingă 
I n ce 

motoare- 
că, în 
ani, in

reînființarea acestui atelier 
ar fi o treabă buna".

Propunerea domnului Kl- 
bescu merită toată atenția. 
In același timp, avansăm 
o altă idee: aceea a înfiin
țării unui atelier particu
lar care să se ocupe de 
rebobinaiea motoarelor c- 
lectrice ale ascensoarelor. 
Mai mult ca sigur că între
prinzători vor fi. Dar și 
în acest caz — ni se va 
sDune propabil — un impe
diment serios îl va constitui 
procurarea sirmei de bobi
nat. Aceasta este, înlr-adc- 
văr, o problemă în iwmen. 
tul de față. Dar facilitarea 
aprovizionării cu acest gen 
de materia], posibilă prin 
reglementări la nivelul ță
rii. va da frîu liber liberei 
inițiative și în acerată di
recție. Pînă atunci in ă, 
problema lifturilor imobi
lizate — trecută prea ușor 
cu vederea de m ii marii zi
lei de ieri — continuă să 
pricinuiască multe și felu
rite necazuri, 
măriilor sau 
re le au pe 
ci, în primul rînd. loca
tarilor pentru care ele au 
devenit element de decor

Gheorghc OI.TI ANU

I t4 » * *•

Nu pli
celor ca- 

inventar,
Pledoarie pentru lectura volumului nou apărut 

„Moartea citește ziarul", de Mircea Dinescu.

I oto: Sorin Ol’ltll \

RUGBY. In ziua d<- l<> 
Iunie, in< epînd cu ora 11, 
j> .stadionul din „dealul 

institutului", echipa de rugbv 
„Știința" din Petroșani in 
tilnw.tc pe CbM Sibiu. O 
partida care se anunță a- 
tr.Ktivă, interesantă. ( UI)

r

I

E bine, dar se poate și mai Dine I
(Urmare din pag. I)

scot 
se 
de 
iu

de ja

procentul de steril este ma
re, noroiul care intră in 
preparație blochează insta
lația. S a constatat că a- 
cestc aspecte se înregistrea
ză mai ales in zilele de 
luni, după zilele de repaus 
de la mina cind nu se 
apele din subteran și 
înnămolesc fronturile 
lucru, cum spuneam 
tr-un articol publicat 
dc la mina Petrila.

Aminteam la începutul a- 
cestor rinduri faptul că, la 
uzina din PiȚrila se gîn- 
dește în pei-spcctivă (nu 
ne îndoim că acest mod dc 
a gîndi este specific Petri- 
lei). Este vorba de efec
tuarea reparațiilor gene
rale la linia I dc spălare, 
reparații care se vor fina
liza Rină la sfirșitul lu

nii iunie. I.a executarea a_ 
cestor lucrări formația con-

dusa de maistru) Constan
tin Bodescu cea de lăcă
tuși condusă de Gheorgha 
Irofte, Litiu Chiț, Vasila 
Icrozan și Vasilc Retegan, 
cea dc electricieni a Iui 
Prctercbner Ștefan, de e- 
chipa de zidari a lui Adl 
Emeric se străduiesc să c- 
xecute lucrări de cea 
bună calitate care să 
ranteze 
talațici 

condițiuni. 
să ne dea
preluam tot și spălăm 
Dacă ar fi cu ceva 
puțina piatră și fără nămol, 
ar fi și mai binel" spunea 
cineva de la preparațic. 
Acest ' devăr este de necon
testat, preparatorii se pre 
gătesc să primească tot 
mai mult cărbune de la 
mineri.

funcționarca 
in b u 
,,C ă r b u 

minerii că

mal
ga- 
ins- 
n o 
n e
noi 
tot.
mal

A SOCI \ȚJ \ SPORTIVI- 
EOR VETERANI (old-lroys) 
ți-a amenajat 
Teatrului de 
lea Jiului" un

< arc
< uta,
rt'țe fără bătrînețe (Al. II.)

in incinta 
stat „Vn- 

nou sediu, 
oferă O ambianță plă
ci atmosfe ră de tine.

V REMEA. Ieri dimmiață, 
în Petroșani, temperatura 
aerului era de 17 grade, 
de,i rul a fost acojrcrit de 
nori și au căzut averse în
soțite de dcscărr-Ari cjcetii- 
ee. Pentru astăzi, se pre
vede menținerea caracteru
lui instabil al vremii

(INE POATE DA 
EA ȚII? 
păi ut 
Florin 
Este

Tn 5 iunie a 
de acasă 
Cazacu de 

brunet, ochi

RT 
dis- 

minorul 
9 ani. 

negri,
era îmbrăcat în pantaloni 
negr și o Jachetă neagră. 
Adresa la care pot fi date 
relații: Petrila, strada Mi
ne, 27/15. (Șt. (?)

Rubricii realizai 5 dc 
V iorel ST R Ăl |

Regrete 
tardive
„brățară" <le tini- 

—pe potriva „me- 
• și-lin destin 

lin an și ju- 
lăciulă in 
penitenciar, 

pe cei din 
alăturată, 

ai acțiunii 
dc .. oale" 

ziarul nos- 
.'■) cărei se-

— pro-
s-a con turnat 
numesc Suciu 
(bis), tată și 

nu sare 
trunchi"), 

1 Gurka

o ,
i bea 
serici' 
comun —
mătata de 
regim dc
ii „leagă' 
fotograf ia 
protagoniști

„dc porc ți 
relatată de 
tril, acțiune
cundo tempo 
coșul — 

deja. Se 
Nicolae 
f>u („surcica 
departe dc I 
iar „asociații" 
'ștefan și I runză Victor, 
toți din Petroșani.

In fața lor, carnea pe 
caro intenționau s-o 

ducă la o nuntă, dar 
caro i-a adus la uită... 
„distracții'". Priviri tris
te cad asupra „ispitei" 
ce Ic a oferit un viitor 
„vărgat"... Există, totuși, 
un prea (îrziu...

St. CIMPOI

m.p; Sindicatul și nevoile fundamentale ale oamenilor
Se poate afirma că sin

dicatul liber al uzinei s-a 
născut deodată cu liberta
tea. Din primele zile de 
după Revoluție, ale proce
sului de democratizare a 
țării, la IUMP s-a declanșat 
o acțiune de masă pentru 
rccîștigan-a drepturilor de 
care salariații uzinei s-au 
bucurat pe timpuri, de pe 
vremea fostului ACP Drep
turi fundamentale de care 
au fost frustrați de 11 ani, 
printr-o măsură nedreaptă, 
arbitrară. E te vorba dc 
gratuitățile de care bene
ficiază ți minerii și care 
s-au cîștigat odată cu în
ființarea uzinei, menită să 
fie o anexă indispensabilă 
n minelor Văii Jiului, „me
canicul șef" al acestora.

Aceasta a fo-,t pe vre
muri, or și acum, puternica 
platformă constructoare de 
mașini produce în propor
ție de 95 la sută pentru 
minerit și 90 la sută cxclu- 
siv pentru necesitățile 
CMVJ. Totodată, condițiile 
de muncă în 
secțiilor uz.incl 
mai vorbim de 
service 
preună 
nelor,

similare în 
CI1 trie ale

rnulte 
ini ne

s-a

mnjoritatea
— să nu 

echipele 
care montează, îm- 
cu specialiștii ini. 
utilajele tu subte-

ran, sint 
privințe 
rilor.

Sindicatul liber 
constituit în mod deinocra.
tic așadar prin alegeri li
bere, tocmai din rațiunea 
de a rccîștiga drepturile sa
lariaților, de a lc apăra 
intere iele fundamentale, de 

a le îmbunătăți condițiile dc 
muncă și dc viață. In 
scopul obținerii acestor 
drepturi, actualii lideri ai 
sindicatului liber s.au si
tuat în fruntea acțiunilor 
revendicative. S-au afirmat 
atft în elaborarea platfor
mei de revendicări cit și în 
cadrul demersurilor 
prinse în Capitală, la 
nistercle dc resort, la 
misia Națională pentru 
lecția Muncii.

Care sînt drepturile 
ligate? Ne răspunde chiar 
liderul sindicatului liber, 
sing. Gheorghc Marina. Es
te vorba, în primul rînd, 
dc gratuitățile de care se 
bucură toți minerii în pri
vința chiriei, încălzirii apar
tamentelor etc. Acestea sînt 
drepturi rccîștigate de toți 
salariații. S_au obținut tot
odată sporurile pentru mun
că giea in sectoarele calde,

între- 
mi- 
Co- 

Pro.

cîș-

oțclărie, forjă ele. Sporuri 
de care se bucură aproape 
500 dc salariați. S-a mai 
obținut creșterea sporurilor 
pentru mediu de noxe, dc 
la 7 la 10—15 la sută, func. 
ție dc locurile de muncă. 
Întregul personal dc la sec
toarele calde, inclusiv cel 
dc întreținere, ca și echipa 
service, au intrat în gradul 
I de pensionare, iar cel de la 
forjă și tratament termic 
a primit gradul II.

In privința îmbunătățirii 
condițiilor de muncă s-au 
făcut demersuri pentru sa

tisfacerea unc> vechi dolean
țe a salariaților: introdu
cerea gazelor naturale în 
uzină. S-a aprobat investi
ția iar finalizarea ci se va 
realiza odată cu introduce
rea gazului metan în cartie
rele orașului. Desigur, s-au 
obținut și alte drepturi, 
sînt în curs de soluționa
re și alte revendicări, obți
nerea gratuității, pentru 
tratarea bolilor profesiona
le etc.

O problemă stringentă în 
preocupările sindicatului 
o constituie locuințele. E- 
xistă în uzină aproape 1000 
de salariați care cer locuin
țe Unii n-au deloc alții vor

confort sporit. Deoarece de 
la primărie se repartizează 
puține apartamente, s.a ho- 
tărît, împreună cu consiliul 
de administrațaie, construi» 
rea din fondul întreprinde
rii a 4 blocuri în apropie
rea uzinei. S.a și lansat co
manda la IPII, pentru do
cumentație ți proiectarea 
blocurilor prevăzute la par, 
ter cu dispensare, creșă, ga
raje ctc.

Rațiunea de n fi a sindi
catului este apărarea inte
reselor fundamentale ale 
salariaților. Implicit aceas

ta presupune asigurarea pre. 
miselor a unei baze 
sigure pentru garantarea 
drepturilor cîștigatc a sa
lariilor sporite, prin rezul
tate economice ]x? măsti-ă. 
Adică, prlntr-o producție 
competitivă, produse de ca
litate .și fiabilitate înaltă, 
prin eficiență, ceea ce nu 
se poate asigura dccît prin 
competență, profesionalism, 
oromovarca valorilor auten
tice în toate fazele do 
fabricație. Inccpînd de Ia 
conccpțic-proiectare șl pînă 
la execuție. Tocmai aceasta 
este p-eocuparea de căpe
tenie ,i sindicatului liber.

loan DI BEK
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Noutăți pentru sezonul de vară Zaihărul pe tejghea, zarzavatul pe... trsluar ?!
Astfel, cercul de speolo

gie „Piatra Roșie" și „Co- 
ralita“, împreună cu stu
denții clubului de turism 
alpin „Alpo“, și-au propus 
să organizeze o tabără de 
vară cu o durată de 5—6 
zile, în luna iulie, în zona 
masivului Retezatul
Cu acest prilej se vor pune

Mic.

numai 
pentru 
comisii

Pentru punerea în va
loare a potențialului turis
tic din împrejurimile pi
torești ale municipiului 
nostru sînt deschise pers- 
spective noi ' iințarea co
misiei municipale pentru 
sport și turism a creat un 
cadru nou de organizare, 
prin care se încurajează 
inițiativa individuală și de 
grup. Bunăoară, 
în cadrul secțiunii 
turism a acestei
au fost grupate: clubul de 
turism alpin „Alpo" al stu
denților de la Institutul de 
mine; Corabia" al Ocolu
lui silvic Lupeni; „Genția- 
na" al clubului Hidromin 
Petroșani, cercul de speo
logie „Piatra Roșie"; cer
cul de alpinism „Jiul" l’e- 
trila. Prin eforturile unite 
ale reprezentanților aces
tor grupări și cu sprijinul 
Primăriei municipale, care 
a alocat suma dc 100 000 
lei pentru a sprijini acti
vitatea, în actualul sezon 
de vară sînt programate 
diferite acțiuni cu scopul 
de a înlesni practicarea 
largă a turismului montan 
în împrejurimile munici

piului nostru.

I

Turismul montan
în
de 

care 
de-a 
din- 

lacu-

la punct marcajele și 
scrisurile de orientare 
pc potecile turistice 
au fost neglijate ani 
rindul, cum sînt cele 
tre Cîmpușcl și zona
rilor, peste creasta Iorgo
vanului și cabana Pietrele 
— Baleia — IhJi.

Frumoasa zonă de turism 
alpin dinspre Petroșani, 
Rinca și Obîrșia Lotrului, 
pe crestele masivului Pa- 
rîng, va fi amenajată de 
către membrii cercului 
„Gențiana“ și de cei ai cer
cului de alpinism „Jiul".

In zona de răscruce de la 
Piatra Tăiată au 
deja, pe acest traseu, 
najăriîe unui refugiu 
ristic. In colaborare 
membrii cercului de 
logie din 
prevăzute 
marcarea 
circuitul 
zone mai 
dar de larg interes și mai 
accesibile, cum sînt cele 
dintre Banița — Ohaba 
Ponor — Ponorici — Șu- 
rianu — Grădiștea de 
Munte.

Se prevede și amenaja
rea complexă a interioru
lui de la Peștera Bolii.

Se parc, deci, că 
avea în vara acestui 
satisfacția de a ședea 
potențialul turistic atît dc 
generos în zonele 
ale municipiului 

va începe să fie 
pus în valoare, 
inițiativelor de care dau do
vadă energiile descătușate 

ale celor ce sînt pasionați 
de turism, speologie și al
pinism.

început 
ame- 

tu- 
cu 

speo- 
sînt 

pentru 
în 

unor

Hunedoara 
acțiuni i 
și punerea 

turistic a 
puțin cunoscute,

vom 
an 
că

limitrofe 
nostru 

mai bine 
datorită

\ iorcl STRAI Ț

In urmă cu o lună, in 
micuța piață agroalimen- 
tară din cartierul „Aero
port" — Petroșani, s-a e- 
fectuat o lucrare deosebit 
de necesară și utilă: s-a 
montat acopcrw.il la două 
rinduri de tejghele. Dar, 
piațeta din cadru] com
plexului „Dacia" continuă 

să arate ca un loc mnrginali- 
zat, Ușile grupului sanitar 
poartă lacăte grele și drept 
urmare, spațiul din spatele 
cinematografului „Unirea" 
a fost transformat în VV.C. 
public. Curățenia lasă mult 
de dorit. Segmente de gard 
metalic așteaptă de prin 
toamnă să fie montate.

Aspectul cel mai deza
greabil il constituie însă 
faptul că, zilnic, tejghelele 
sînt ocupate de vânzători 
ambulanți de țui.â și zai- 
bâr.

Bidoane și sticle cu li
cori de fabricație dubioasa

tronează pe tejghele, iar 
micii producători — care 
achită taxele de piață — 
abia își găsesc loc pe tro
tuare. Nu mai încap de 
bețivani agresivi și inso
lenți.

Domnilor de la Poliția 
municipală, de ia Inspecția 
de stat sanitara, stimați 
funcționari de la Primărie! 
Sinteți de acord că după 
o jx-rioadă dc incertitudine 
nu mai avem nevoie 
minți tulburi? Dacă 
vă așteptăm mai mult de 
22 000 de locuitori iii car
tierului Aeroport sâ risi
piți vînzătorii de licori ba
hice de proveniență obscu
ră; să ajutați micii produ
cători să-și vîndă civilizat 
marfa, să asigurați un 
la tejghele acoperite 
răreselor. O întrebare 
tre primărie: are piața 
cartierul Acrojxirt un 
niinistrator? Dar â arc,

tic 
da,

rugăm să-și Intre degrabă 
in atribuții. In caz ca lip
sește, este timpul să fie 
numit un administrator.

Consider că și Direcția 
i-omercialâ a municipiului 
Petroșani poate .1 o nună 
de ajutor în a est . iz. 
Cum? Foarte simplu! A:.i- 
gurind rețeaua • omeivială 
cu băuturi prodt e in uni
tăți specializate, autorizate. 
Se știe de cind lumea că, 
după șut, minerului îi pl »- e 
să bea un palia; cu bere, 
sau cu sin...

Dacă lipsește 
zaibărul, nu-i 
aarzavaturile, 

lact ale, 
— cit mai 
sînt așteptate 
de gospodine 
mare cartier 
Petroșani.

I rancisc 
str. Iiid«-)>cndi*nței nr. 2S/27 

Petroșani

■ țuica și 
bai. Insă 

produsele 
fructele și florile 

multe flori — 
de cîteva mii 

d’n acest 
al orașului

■ Domnul GHEORGHE 
MOLDOVAN locuiește in- 
tr-un bloc cu zece etaje, 

in Lupem, strada l’aringului 
30, A8/29. „De mai bine 
de 4 ani, cele două lifturi 
mai mult stau. In urma ce
lor cîteva reparații făcute 
in această perioadă, aces
tea nu au funcționat mai 
mult de o lună, două. Cu 
toate intervențiile la IGCL 
și chiar la Primărie situa
ția a rămas neschimbată. 
Aici locuiesc oameni în 
vîrstă și oameni suferinzi, 
care așteaptă — cam de 
mult — o rezolvare". Ce 
părere aveți domnilor de la 
EGCL ?

■ Condu< ta de gaz me
tan care trece și prin fața 
casei lui MATEI AD \M din 
îscroni .tr.qd.a Cătănești nr. 
49 a luat foc, în data de 23 
mai. Iată cum s-a întîmplat: 
o la-ă de copii de la școa
la, cină cu învățătoa. 
rea lor, au adunat hîrtiilc 
animate prin împrejurimi 
și le-au dat foc în căminul

Audiente 
„ZORI NOI

veiitilului conductei. Noroc 
că pe ncolo tocmai trecea 
un localnic, Brindușan Cră
ciun, caic a stins incendiul 
cu o pătură. Pericolul era 
datorită unor pori existenți 
pc lîngă ventil prin care se 
scurgea încontinuu gaz. O 
țigară prin apropiere tir fi 
putut provoca un alt incen
diu. Au anunțat pompierii, 
caro ne-au asigurat că 
lua măsuri urgente.

■ Doamna AURICA 
TRUT, domiciliată in
troșani, strada Venus, bloc 
ă, apartament 9 ne-a soli
citat pent-u rezolvarea u- 
nei probleme mai compli
cate. IRE-ul taxase o sumă 
pe care doamna o consideră 
exagerată, motivind că lo
cuiește mai mult în altă 
parte. A cerut expcrtizaiea 
contorului, pentru tare a

vor

PA- 
l’e-

plătit taxa respectivă. In
tre timp, doamna Pătruț 
și-a făcut formele de trans
fer la altă întreprindere. 
Toate bune pînă nici, mai 
puțin viza LRE-ului pc nota 
de lichidare, viză pc care 
refuzat» să o pună pînă la 
achitarea datoriilor. Și cum 
doamna I’etruț refuza să 
plătească pînă la venirea 
expertizei de la Deva, cer
cul s-a inclus. In acest caz 
nc-am deplasat la sediul 
IRE Deva din Petroșani un
de l-am solicitat pe dom
nul inginer Andrei Samiiel, 
șeful secției pentru clari
ficarea afacerii. După cer
cetări prin diferite birouri 
și discuții pro și contra s-a 
semnat nota de lichidare cu 
menționarea sumei (aproxi. 
mative) datorate. Cu aceas
ta lucrările s.au rezolvat 
pc jumătate Concluzia fi
nală o va da expertiza con
torului, cind va sosi de la 
Deva. Vom reveni

Paul MCI I.ESCU

SIDA

cedat 
gu

și 
sfîr-

Duminică, 22 martie 1987. 
O simplă cameră dc hotel, 
la Frankfurt. Nici ameri
canul Robert Gallo, nici 
francezul Luc Montagnier 
n-au fost acolo. Au 
presiunilor propriilor 
veme. Washingtonul 
Parisul au decis sâ
șcască trei ani de aprige 
dispute. Era un acord, pri
mul să termine un conflict 
internațional asupra unei 
descoperiri științifice, și 
trebuia făcut public într-o 
săptămînă. Sarcina celor 
reuniți la Frankfurt în pri
vința celor doi cercetători: 
elaborarea unul „rezumat 
definitiv" a „descoperirii, 

comune", a virusului sida. 
Elaborlnd versiunea ofi
cială, s-a trunchiat verita
bila istorie, cea care evi
dențiază un influent cer
cetător american, îndîrjit 
să vîneze virusul rău, pen
tru a se trezi dintr-odată 
că virusul izolat aparținea 
rivalilor lui francezi. Cro
nologia acestui accident — 
sau poate aceea a unui 
furt — începuse cu patru 
ani mal înainte la Paris.

4 martie 19rf4. Secția de 
virologie a Institutului Pas
teur era în fierbere. Pen
tru prima oară cercetătorii 
sînt pe cale să pună 
evidență un virm la

în
nn

veto o
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Petroșani, absolvent al 
clasei a... V-a.

I nlo: Surii» (ll’lll. î

și dosarul unei imposturi (I)
pacient atins dc sida. E- 
venimentul, cu totul deo.se 
l>it, este 
concurs 
dar ți al unui formidabil 
sistem de competențe. I-a 
început era un mic grup 
dc medici care gîndcau a- 
supra noului flagel. Intre 
ei, Jacqurs Leibovitch e- 
vocă posibilitatea existen

ței unui rctrovirus care 
să fie responsabilul .«.idei. 
Francoisc 
care urmase 
virologic la Institutul Pas
teur, își amintește dc nu
mele unui profesor al ei. 
Telefonează pc la mijlocul 
lui decembrie 1982, „Da, 
răspunde Luc Montagnier, 
am auzit vorl>indu-se de 
sida. Dacă mi-aduccți din
tr-un ganglion al bolnavu
lui, voi cerceta acest vi
rus". C'linicicnii au fost 
dc acord asupra acestui 
punc-t: pentru a exista o 
posibilitate dc izolnre a 
virusului, cel mai nimerit 
este un pacient la care 
boala să nil fie prea avan
sată. Chiar atunci un alt 
membru nl grupului, 
W’illy Rozunbnum, specia
list in boli tropicale, toc
mai examina un asemenea 
caz. Se numea Frcdcric 
Brugiere. Era homosexual.
D<- mai multe luni suferea

rezultatul umil 
de împrejurări

Brun-V<-zinet, 
un curs de

de o hipertrofiere ganglio- 
naiă 
cedc sida.

In 4 ianuarie 1983, Fran- 
coise Brun-Văzlnet trimite 
prelevarea dintr-un gan
glion al lui Brugiere lui 
Jean-Clnude Chermann, șe
ful laboratorului 
Montagnier. 
extras, este 
cultură. I.a 
Montagnier 
dul culturii și ii dă 
Francoisc 
specialistă la Pasteur, tes
tele referitoare la retrovi- 
rus. Nimic la început, l’îna 
în 2t> ianuarie, apoi în 29, 
cind o puternică radioac
tivitate dovedește 
evidența: rctrovirusul 
dezvoltă în celulele 
Ii -ugicre.
zile mai 

nu SeăZ.llt 
reacție n

care, adeseori, pre-

prof.
Țesutul îngrijit 
pus imediat în 
fiecare trei zile 
drenează flui- 

lui 
Darră-Sinoussf,

Cind, 
tîrziu, 

brusc, 
celor din 

c ,tc să gindcască daca 
silit cumva probleme 
cultură. Numai dacă... 
ipoteză, nebunească in 
paiențu, este lansată: dacă 
celulele mureau din pricina 
virusului? Asta ar explica 
nu numai slăbirea radioac
tivității și moartea celule
lor, dar și evoluția clinică 
a bolnavului de sida. Solu
ția dală acestei probleme 
de echipa de la Pasteur 
este simplă, chiar eleganta:

o 
se 

lui F. 
r.u cîteva
radiațiile 

prima 
grup 

nu 
de 
O 
a-

adaugarca de celule proas
pete. Cele de la un tur .st 
spaniol in trecere prin in
stitut, apoi de la un cor
don ombilical furnizat dc 
o maternitate din apropiere. 
Și treaba merge. Misterio
sul retrovirtis înmulțești 
cultura. Despre ce retrovi- 
ius este vorba? Fotografi
ile realizate cu microscopul 
electronic arată imagini cu 
totul necunoscute. Rotrovi- 
riisul uman provoacă o 
multiplicare rapidă a celu
lelor T. Atunci 1 uc Mon
tagnier se hotărăște să-l 
consulte pe cel care, în 
intrea-ii lume, este socotit 
parin'.vle retrovirologici: 
Rol o t (i'alio.

Retrovirușii au fascinat 
cercetătorii inia dc la ilis- 
co|X'rire, la începutul se
colului. Totuși, mult timp 
singurii cunoscuți nu erau 
dccTt cei ai animalelor, Că
rora le produc cancer (îm- 
cerul: lupt.
Mulți sînt cei 
ciaziî, 
in 
pti’i i 
trov ii Us.
căci un
pune cap.it teribilei ma 
ladii, in mod a-cmanătoi 
cu polioniiclit i ni uiol.’i

i anilor 
care af 

in .Statele Unite, 
ace. < epoca, cancerul 

li datorit unui 
Sperau ța 
vaccin ar

c

I .a<l <!<• l iheriu rl* VI MII

Esperanto—un limbaj al dorinței 
de înțelegere (II)

cum a- 
„esperan- 
mai mult 

și Ja

Dc regula, așa 
nunteam, limba 
lo“ se adresează 
tineretului, pe care 
noi, în Valea Jiului, îl cre
dem, dornic s-o cunoască, 
aiăturîndu-se, astfel, mili

oanelor dc cunoscători. Pen
tru a intra în posesia pri
melor cunoștințe despre 
„esperanto", atragem aten
ția în< ă de la inceput că, 
în nici un caz, scrierea nu 
diferă de pronunție. Ne 
vom strădui ca pe parcur
sul cursului, pe care il do
rim frecventat, prin zia
rul „Zoi i noi", de cit mai 
mulți tineri sau vîrstnici, 
să oferim detaliile necesare 
învățării acestei limbi fo
netice.

In primul rind este ne
cesar să se cunoască faptul 
ea alfabetul limbii „espe
ranto" cuprinde 28 de li
tere. lată-le: a, b, c, c (cu 
accent circumflex; vom 
face această precizare la 
fiecare literă ce necesită 
accent, deoarece, condițiile 
tipografice nu permit tipă
rirea exactă a formei )i- 
tcrs’i), d, e, f, g, g (cu ac
cent), Ji, h (cu accent) i, j, 
I (cu accent), k, 1, m, n, o, 
p, r, s, s (cu accent), t, u, 
ii (cil accent), v, z.

D< regulii orice cuvînt 
se pronunță așa lum 
seric. Se observ ă insa, 
din alfabetul „esperanto" 
li|iscsc vocal.de ă și â. 
(jiul se intilne.se două 
vocale, se pronunță sepa
rat. Consoanele care in 
pronunție fac excepții' față 
dc scriere sînt: c ț, li h 
riitural (hri-.ui): c (< u ac- 
<1-110 'e; ei; g "hi', glii,

se 
că

s (cu accent) =ș, j «i. Ac
centul cade întotdeauna pe 
ultima ulubă. Substantivele 
se termină in o, iar con
soanele se supun și ele 
aceleiași reguli, spre exem
plu: a, so, co (toj ele. Dar, 
credem ca venim în aju
torul celor interesați dacă 
oferim pentru început un 
mic dicționar de cuvinte, 
atit așa cum se scriu, cît 
și cum se pronunță și, bi
neînțeles traduse în limba ■ 
româna. *

Espcri (eperi) ■* a *pe- 
ra; aboca (abota) abe
cedar; paco (poto) ™ pace] 
mallongo (malaoga) *> 
scurt: longa (lociga) «â
lung; lidliaro Uidhara) «f 
mustața; cambra (c este 
cu accent), se pronunță 
ciambro » cameră; Ciulo 
(c are accent), Cin io o 
China; page (paga) = platffț 
citrano (ți trona) = lăntReț* 
ciela (o are accent), cioio 

cer; Danubo (danubo) 
Dunărea; Nigra Mar 

(Nigra Mar) a Marea Nea
gra, mano (mano) = mină; 
internaeia (internațla) ■= 

iutei național; Khabo (cha- 
bo) . I lăiat; knabino (cna- 
bino) lată; ampiona 
(c arc accent), ciampiona 

campion; dauro (dauro) 
casă. nț

Și iată și 
„Kim demondo, tik 
< rara1 (cine întreabă, 
greși' .tel).

Consideram însă că pen
tru început sînt suficiente 
a< i st< cuvinte așa că vom 
reveni in numărul din sîm- 
b.it.i \ iitoare.

Iii". Tuihir 1 i ORESCU, 
\( ( I Petro-..mi

un proverb: 
ne 
nu

acopcrw.il
vocal.de
intilne.se
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Ieri, Z,6 miliarde de telespectatori au 
oficială a celei mai mari c.cmpetiții

urmărit deschiderea 
sportive a anului

ÎN PARTIDA INAUGURALĂ
ARGENTINA — CAMERUN 0-1

? z

coppa deLm©ndo ' &
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ROM \ 7 (Rompifs). - l)i- la trimisul „Rom- 
pres". Lucian Oprea: ,.1’e stadionul San Siro in 
ambianța feerică a arenelor italiene, cu meciul Ar
gentina — Camerun s-a dat ieri startul in cea de-a 
11-a ediție a Campionatului mondial de fotbal, eve
niment sportiv ce polarizează interesul amatorilor 
sportului cil balonul rotund, din toate continentele, 
fină la 8 iulie, ziua finalei, 24 de echipe vor fi an
gajate intr-un veritabil maraton fotbalistic, pentru 
cucerirea cupei FIFA, trofeul prețios din aur masiv 
ce va recompensa pe noua campioană a lumii. Prin
tre participante se numără și selecționata României, 
care după o absență de 20 ile ani, revine pe marea 
scenă a fotbalului internațional, jucindu-și șansa 

in prima fază a competiției alături de formațiile 
\rgentinei, campioană mondială en-titre, l RSS și 
Camerunului in grilba B, cu partidele programate 
la Bari și Neapole.

Prezenta pentru a 5-a 
Oară la turneul final al 
Campionatului mondial de 
fotbal, România abordează 
cea mai marc competiție 
planetară cu unul dintre 
cele mai tinere loturi 
dintre toate cele 24 de 
competitoare, media de 
virsta a celor „22" fiind 
de 24,6 ani. Cu toate a- 
cestea, experiența interna
țională a jucătorilor, chiar 
dintre cei mai tineri, este 
remarcabilă, mulți avînd 
numeroase selecții in re
prezentativă.

Liderul selecțiilor este 
fundașul stingă Michacl 
Klein. de 78 de ori prezent 
in e hipa României, urmat 
de celălalt apărător lateral, 
Mircea Rednic, și de vir- 
ful de atac Rodion Câmă- 
taru — 74 de „tricouri na
ționale" fiecare. Cel mai 
Înalt jucător este poilarul 
de rezervă Ghcorghc Liliac 
— 1,96 m (care este și cel 

mai greu, cântărind 95 kg), 
iar cel mai scund — 
„gheata de aur" — 1900 
Dorin Mateuț — 1,G7 m.

Iată lotul complet, cu 
dalele personale: portar: 
Silviu Lung (33 ani, 65 
selecții, 1,94 m, 86 kg), 
Bogdan Stelca (22, 3, 1,88 
m, 82 kg), Ghcorghc Li
liac (31, 4, 1,96, 95 kg); 
fundași: Mircea Rcdnic
28, 74, 1,76 m, 70 kg), Ion 
Andonc (30, 49, 1,86 m, 80 
kg), Ghcorghc Popcscu 
(22, 18, 1,87 m, 75 kg),
Michacl Klcin (30, 78, 1,78 
m, 76 kg). Adrian Popcscu 
(30, 1, 1,78 m, 73 kg), Emil 
Săndoi (25, 9, 1,84 m, 73 
kg), mijlocași: Ioan Ovidiu 
Sabău (22, 21, 1,77 m, 72 
kg), Dorin Mateuț (25, 46, 
1,67 m, Cl kg), Ionuț Lu

pe seu (21, 4, 1,82 m, 70 kg). 
Daniel Timoftc (22, 4, 1,82 
m, 75 kg), Dăntlț Lupu 
(23, 6, 1,83 m, 78 kg), Io- 
sif Rotariu (27, 15, 1,74 m, 
73 kg), Zsolt Muzsnay (25, 
6, 1,80 m, 75 kg), Ilie Du- 
mitrescu (21, 9, 1,76 m, 73 
kg), Ghcorghc Ilagi (25, 59,
l, 73 m, 69 kg); atacanți: 
Marius Lăcătuș (26, 38, 1,80
m, 70 kg), Gavrilu Pele 
Balint (27, 23, 1,77 m, 72 
kg), Florin Radu Rădu- 
cioiu (26, 3, 1,81 m, 74 kg), 
Rodion Cămătaru (32, 74, 
1,89 m, 86 kg).

Antrenori sînt Emerich 
Jenei (53 ani, de 14 ori 
internațional A, de trei 
ori campion național cu 
echipa Steaua București, 
cu care a cîștigat de 4 
ori „Cupa României", pre
zent la cîrma reprezentati
vei de la 8 octombrie 1986) 
și Cornel Drăgu.șin (64 ani, 
la reprezentativă dc la 8 
octombrie 1986).

★

Abia sosiți la Roma, cu 
o cursă Tarom, ziariștii ro
mâni veniți să relateze me
ciurile „Coppei del Mondo" 

s-au îndreptat cu un auto ar 
spre Telese Terme, deve
nit acum, după plecarea lo
tului reprezentativ la Bis- 
ccglia, lingă Bari, cantona
mentul" principal al presei 
române. Drumul de peste 
200 km nc-a introdus ra
pid în atmosfera febrilă a 
marelui eveniment fotbalis
tic. Aproape la fiecare km 
al autostrăzii panouri pu
blicitare repetă obsedant 

silueta lui ,.Ciao“ .și sigla 
Campionatului, dreptul de 
a le folosi fiind achizițio
nate de cei 17 sponsori ofi
ciali ai competiției și de 
alte zeci de firme sau în
treprinzători.

La Centrul de presa de 
la Neapole — un veritabil 
Turn Babei modern, — o- 
dată cu ridicarea cartona
șului de acreditare, am pre
luat și vraful de buletine 
conținînd informațiile pusc 
la dispoziție dc organizatori.

Noianul de materiale im
pune o selecție în aceasta 
primă corespondență, li- 
mitîndu-ne la cîteva consi
derente pe marginea me
ciului inaugural de vineri. 
Datele de ordin istoric (da
că statistica are vreo sem
nificație în fotbal și în ce
le mai multe cazuri are!), 
indică o întîlnire echilibra
tă, aceasta întrucit primul 
joc al competiției s-a în
cheiat fie la egalitate, fie 
cu un scor la limită. Așa 
a fost și cu patru ani în ur
mă, în Mexic (Italia — Bul
garia 1—1), pentru ca, 

în 1982, învinsa la limită 
să fie chiar campioana cn_ 
titre, aceeași și acum Ar
gentina, întrecută de Bel
gia cu 1—0. Prudență de 
start explicabil.

★

In tabăra noastră, aflată 
la cca 160 km de Telese 
Terme, la Hotelul „Villa“ 
din Bisceglia, nu sînt pro
bleme notabile dc sănăta

te, conturîndu-se chiar o 
formulă de începere a 
partidei cu URSS, de sîm- 
bătă (ora 18,00, Bari), deși, 
firesc, absența lui Ilagi 
(suspendat) a creat destule 
probleme. Se preconizează 
un „11“ de început cu 
Lung — Rednic, Andone, 
Gică Popescu,, Klein — 
Sabău, Rotariu, Timofte, 
Ilie Dumitcrscu (Lupu) — 

PROGRAMUL PARTIDELOR 
IN URMĂTOARELE TREI ZILE

SIMBATA, 9 IUNIE

URSS — România — ora 18
Emiratele Arabe Unite — Columbia — ora 18
Italia — Austria — ora 22

DUMINICA, 10 IUNIE

SUA — Cehoslovacia — ora 18
Brazilia — Suedia — ora 22
RFG — Iugoslavia — ora 22

LUNI, 11 IUNIE

Costa Rica — Scoția — ora 18
Anglia — Irlanda — ora 22

Lăcătuș, Râducioiu. O c- 
chipă tinără, după cum se 

observă. Sovieticii acuză și 
ei lipsa lui Mihailiccnko 
(fractură de claviculă în 
meciul amical cu Israelul, 
după ce s-a lovit de bara 
porții adverse), antrenorul 
Lobanovski acojdîndu-i în
că o zi de răgaz pînă la 
comunicarea formației de 
start.

Anunț
BISERICA CREȘTI* A BAPTISTA din orașul 

Lupcni vă invită să luați parte Ia

— ÎNTRUNIREA RELIGIOASA —
care va avea loc simbătă, 9 iunie, ora 15, la sala 
Palatului Muncitoresc din orașul Lupcni (centrul 
vechi).

In program:

— evanghelistul LLSS CAMBI L

— corul dc cameră din VANC'OUV l.R (Canada) 

Intrarea liberă.

întreprinderea minieră Uiija
strada ( ârbunelui nr. 20, 

angajează:
— personal muncitor pentru ac tis italia 

de subteran (mineri, ajutori mineri, vagone
tari). y

Informații l,i biioul OX'S al miic piitidet ii.

întreprinderea minieră Petrila
angajează direct sau prin transfer :

— fochiști autorizați cazane presiune 
medie (13 bari)

Relații suplimentare la biroul ONS al 
întreprinderii.

Liceul industrial Petrila
angajează direcl sau prin transfer

— 2 fochișli

Condițiile de încadrare și salaii/are sînt 
cele piexă/ute dc* Legea nr. 12'1971 și Le 
gea nr. 57/ 197 I.

MICA PUBLICITATE
DECESE

VECINII din strada 
Aleea Trandafirilor bloc 
2, sc. 4, Petroșani, re
gretă profund dispariția 
din mijlocul lor a celui 
care a fost

TAKACS I.ASLO
Sincere condoleanțe 

familiei. (1394).

ANUNȚAM cu profun
dă durere trecerea la 
cele veșnice a celui care 
a fost un minunat soț, 
tată si bunic

ROM IN POGAN 
Inniormintaiea va a- 

vea loc duminică, 10 iu

nie a.c., ora 16. la Si- 
meria. strada Cimpului 
nr. 60. (Familia Preot 
dr. Dorel Pogan). (1397)

FAMILIA Preot Octa- 
vian Pătrașcu transmite 
sincere condoleanțe fa
miliei protopop dr. Do- 
rcl Pogan la trecerea
in veșnicie a binecrc-
dinciosului tată 

ROMAN 
asigurind-o de intreaga 
compasiune.

Dumnezeu să-l odih
nească cu drepții Săi. 
(1399).

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de cînd lip < ște din 
mijlocul familiei dragul 
nostru <ot și t ită

SIRB CORNEL
Nul vom uita nicio

dată. Familia. (1384)

ASTAZI, 9 iunie 1990, 
se Împlinește un an de 
cînd a plecat dintre noi

scumpa noastră soție, 
mamă și fiică

IGHIM ELENA
Te vom plînge tot

deauna, la mormîntul 
tău numai lacrimi și 
flori. Soțul Jan. copiii 
și păiinții. Comemora
rea are loc la cimitirul 
din Petroșani, ora 14. 
(1395). . .

Ib.f.Kha si «rlnumstroția : Petroșani, str. Nicoloe ll.ileescii, nr. 2. Telefoane: secretariat : 4 16 62 I secții s 4 16 63 4 24 64.
Diiarul : Trpnțrrnfia Petroșani, dr. Nicolae Bâloescii, nr. 2, telefon t 4 13 63. ’ V> * - ♦


