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In întîmpinarea Zilei minerului
și a marii sărbători de la 23 August

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Tulcea
via- 

la 
care 

ac-
tțe- 

pre- 
So-

politicii economice a par
tidului nostru, a indicați
ilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de dezvoltare a 
tuturor zonelor țării. ac
tivitatea economică s-a 
dezvoltat și diversificat, 
cunoscînd ritmuri nein- 
tilnite în trecut. Orașul 
și-a sporit substanțial zes
trea edilitată, au 
noi locuri de muncă, 
ce a făcut ca. în 
trei ani. populația 
nei să se dubleze.

Primarul orașului 
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de 
stat macheta de sistemati
zare a orașului.

In fața unor grafice 
și panouri, ministrul trans
porturilor și telecomuni
cațiilor informează des-

care sînt traduse în 
ță măsurile stabilite 
precedenta vizită și 
urmăresc revitalizarea 
tivității economice și so
ciale a acestei străvechi 
așezări românești, spori
rea rolului și contribuției 
Sulinei la lărgirea și a- 
profundarea raporturilor 
comerciale cu diferite sta
te ale lumii.

Aceeași atmosferă en
tuziastă. de sărbătoare, ce 
a caracterizat vizita de lu
cru din ziua precedentă, 
s-a regăsit și în această 
frumoasă zi de august în 
bătrînul oraș dunărean. 
Cei prezenți pe faleza Du
nării, acolo unde a ate
rizat elicopterul preziden- 

' țial, au făcut o călduroasă 
și entuziastă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

In ultimii ani, și în 
Sulina, pe baza strategiei

Sulina — vechi și cunos
cut port de la vărsarea 
Dunării în mare — a pri
mit joi, 6 august, vizita de 
lucru a secretarului 
neral al partidului, 
ședințele Republicii
cialiste România. tovară
șul Nicolae Ceausescu, în 
cea de-a doua zi a dialo
gului purtat cu locuitorii 
județului Tulcea.

In această vizită de lu
cru, conducătorul partidu
lui și statului nostru a 
fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceausescu, de alți 
tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Aici, la Sulina, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit cu reprezentanți 
ai unor ministere econo
mice. ai organelor locale 
de partid și de stat, ai 
consiliilor oamenilor mun
cii, analizînd modul

apărut 
ceea 

ultimii
Suli-

(Continuare în pag. a 4-a)

pre-

Entuziasm 
și experiență 

brigadă 
a tinereții
Cînd l-am cunoscut, 

îmbrăcat curat și îngrijit 
Mihai Neștean, cel mai 
tînăr șef de brigadă de la 
mina Vulcan, sectorul I, 
se pregătea să intre într-o 
ședință a biroului comite
tului sindicatului pe în
treprindere. Cu cei 29 de 
ortaci de care răspunde, 
brigada sa e extras su
plimentar, de la începutul 

de căr
are 

deci 
II

Exprimînd hotărîrea 
a cinsti prin fapte 
muncă Ziua minerului 
marea sărbătoare de 
23 August, 
treprinderi 
municipiul 
clarat ziua 
producție 
urmare, 
mu] schimb 
ducție rezultatele 
nute au fost deosebit de 
semnificative, ilustrînd 
hărnicia și abnegația a 

de brigăzi de mineri.

din

Și 
la 

alte patru în- 
miniere

nostru au de- 
de ieri 
record, 
după 

de

zi de 
Ca 

pri- 
pro- 
obți-

O LA MINA VULCAN, 
pe loc de frunte, cu 50 
tone de cărbune peste 
sarcinile de plan s-a si
tuat colectivul sectorului 
IV. Aici s-au evidențiat, 
în mod deosebit minerii 
din brigăzile conduse de 
Augustin Cocotă și Emil 
Luca.

Manifestări poîitlco-ideologice
și cultural-educative

zeci

anului, I 800 tone i 
bune. Fiind tînăr, 
doar 31 de ani, are 
și o biografie scurtă, 
las, așadar, să se prezin
te :

— Venit din ținuturile 
moldave, născut fiind 
Fălciu, județul Vaslui, 
făcut, cred eu. două 
cruri bune, decisive 
viață. Prima oară în 1972 
cînd am venit aici și apoi 
în 1974 cînd am revenit. 
Indecizia de moment de 
atunci cînd am plecat 
temporar o regret și 
cum, dar aceste 
sint din fericire 
rite de satisfacția 
^ettrr. Oamenii pe 
conduc, felul in 
reușesc să organizez 
treaga brigadă sint 
punsul la o posibilă între
bare: dacă sint mulțumit 
de ce am realizat. Locul 
de muncă unde lucrăm, 
abatajul cameră ' r 
blocul V stratul 3, 
pentru noi o adevărată 
comoară. Depinde însă de 
felul cum o valorifici.

îmi spune toate aces
tea calm, relaxat. Nu es
te prea vorbăreț, aștep- 
tind parcă întrebările.

Alexandru TĂTAR

la 
am 
lu- 
în

a- 
r egrete 
acope- 
succe- 
care-i 

care

(Continuare în pag. a 2-a)

LA MINA URlCANI, 
de sarcina planifi- 

în mod obișnuit pre-

❖ 
față 
cată 
liminarul a fost cu . 400 
tone mai mare. După pri
mul schimb au și fost 
realizate 200 tone în plus 
față de 
le mai 
tăți de 
trimise 
din brigăzile conduse de 
Evian Bob. Aurel Soțoi, 
Gheorghe Scorpie. Ilie A- 
morăriței și loan Voloca-

LA MINA LIVE- 
ZENI, brigăzile de mineri 
conduse de Petru Scre- 
deanu, Aftonie Costea și 
Remus Miclea air obținut 
cele 
tate.
derii 
ore 
schimbului I. 
întregii

mai frumoase rezul- 
La nivelul întreprifi- 
s-a raportat, cu două 
înainte de sfîrșitul 

realizarea 
producții preli

minate pe schimb.

planul zilnic. Ce- 
importante canti- 
cărbune au fost 
la zi de minerii

LA MINA PETRILA, 
după primul schimb al 
zilei s-a raportat, de a- 
semenea, realizarea pro
ducției preliminate. Cele 
mai mari cantități de căr
bune au fost trimise la zi 
de minerii din cadrul sec
toarelor V,

© în sălile de apel ale 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului au avut 
loc ieri, pe schimburi, a- 
dunări consacrate Zilei 
minerului. Expunerile pre
zentate cu acest prilej au 
evidențiat pagini din tra
dițiile muncitorești, din 
lupta revoluționară a mi
nerilor, conduși de Parti
dul Comunisț Român, pen
tru o viață liberă, demnă 
și fericită. Sărbătorirea 
Zilei minerului este în- 
tîmpinată in Valea Jiului 
printr-o mobilizare a co
lectivelor de muncă în 
întrecerea socialistă, rea
lizarea Și depășirea sarci
nilor de 
făptuirea 
greșului 
partidului 
al doilea 
siliilor

O Astăzi (de la ora 18) 
fanfarele minerești 
municipiu, formații

producție în în- 
obiectivelor Can
al XII-lea al 
și ale celui de 

Congres al con" 
oamenilor muncii.

vechi tradiții muncitorești 
din Valea Jiului, vor sus
ține concerte în aer liber 
în toate localitățile.

O Pionieri din scoli’e 
Lupeniului au avut în 
mijlocul lor pe șeful de 
brigadă Teodor Bonc.alo, 
Erou al Muncii Socialiste, 
care le-a vorbit despre 
munca Și succesele harni
cului colectiv de la IM. 
Lupeni. întîlnirea, desfă
șurată într-o atmosferă e- 

încheiat 
artistic 

prezentat de pionieri.
® Astăzi (ora 10), la 

zeul mineritului din 
tro.șani se deschide o 
poziție de carte cu tema: 
„Mjnerii în literatură'1.

• Mîine la Casa de cul
tură din Petroșani, la 
cluburile sindicatelor, can
tina întreprinderii miniere 
Lupeni și în alte locuri 
adecvate se vor desfășura 
bogate acțiuni cultural-e

ducative, sub genericul 
„Ralul minoi-ilnr“ nrjrrii:. 
zate de comitetele sindi
catelor și consiliile oame
nilor muncii. La aceste 
manifestări — Ia care par
ticipă mineri fruntași în 
producție și familiile lor, 
— formații artistice de a- 
matori vor prezenta spec
tacole dedicate minerilor.

moționantă, s-a 
cu un program

i'îsgaiîeK •

Mu- 
Pe- 
ex-

Zi.ele de abnegație 
ale constructorilor so
cialismului, făurari ai 
istoriei contemporane 
românești, împlinesc un 
edificiu trainic unui 
popor demn, stăpîa pe 
destinul său, al cărui 
liant și combustibil su
fletesc este crezul co
munist. Intre ctitj’ii și 
făuritorii socialismului, 
prin dăruire in luptă 
și entuziasm in mun
că, se detașează deta
șamentul minerilor, pe 
frontispiciul 
subteranului, 
gustarului

3
3
5

l

i

brigadic- 
Cozma, 
ortacii

i
3

breslei 
soarele 

luminează

Constantin Cozma 
la sectorul V al mi- 
Petrila se situe.i- 
printre brigăzile

IV, I și II.

3

I

în fiecare abataj 3

în

Ioan DUBEK
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cu 
șe-

și-a 
roa- 
s-a 

sui- 
ori-

edificiu 
patriei

scormonesc 
măruntaiele 
in căutaiea

i

Principola cale de afirmare în sponrea producției

REALIZAREA PRODUCTIVITĂȚII PLANIFICATE

Sectorul I al minei Uri- 
cani a încheiat primul se
mestru cu o restanță de 325 
tone de cărbune. Dar, în 
luna următoare, deci in Iu
lie. a realizat P depășire de 
550 tone, recuperînd res
tanța de la încheierea se
mestrului. Explicația 
tanței este simplă : 
cauza unei intercalațîi
steril, apărută în front, 
fost scos din funcțiune 
abataj frontal dotat 
mecanizare co8nPiexă ‘le Pe
stratul 18 blocul V/4, ceea 
ce a diminuat cu 4000 tone 
capacitatea de producție a

res- 
din 
de 
a 

un 
cu

sectorului. Dar, dincolo de 
explicație mai bine zis de 
dificultatea ivită in activi
tatea sectorului, semnifica
tivă este modalitatea prin 
care a acționat colectivul 
pentru depășirea momentu
lui critic, pentru redresa- 

productive 
premiselor 

meritorii

rea activității 
și asigurarea 
unor realizări 
viitor.

Din discuțiile avute 
oamenii sectorului, cu 
lui acestuia, tehnicianul 
Vasile Matei, am reținut 
principalele direcții ale ac
țiunii de redresare.

— Totul a fost să com
pensăm capacitatea pierdu
tă prin ieșirea din funcție 
a panoului II de pe stratul 
18, și să ne concentrăm 
eforturile pentru deschide
rea de noi fronturi de căr
bune. In acest scop, am 
plasat, încă din aprilie. 3 
lucrări de pregătire în 
plus, din care am reușit să 
compensăm 3 500 tone căr
bune. Din luna mai a ieșit 
însă din funcțiune încă un 
abataj, în panoul A. Dar 
și această pierdere a fost 
compensată printr-o nouă 
capacitate, panoul 10, do

tat cu susținere individua
lă. și exploatat de una dm 
brigăzile cele mai vredni
ce, cea condusă de mine
rul Evian Bob.

Efectul concentrării efor
turilor spre intensificarea 
lucrărilor de pregătire 
dovedit cu prisosință 
dele. Zilele trecute 
realizat străpungerea 
torului de aeraj de la 
zontul 580 ceea ce asigură 
sectorului incepînd din a- 
ceastă lună o rezervă des-

Realizând peste 
tone cărbune peste 
cinile de plan 1-. 
dc la începutul anului 
și pînă in prezent, bri
gada condusă de mine
rul 
de 
nei 
ză 
fruntașe ale i 
derii.

In imagine 
rul Constantin 
alături de 
Gheorghe Tomulescu, 
loan Iuhas și Ștefan 
Schenk.
Foto: Șt. NEMECSIK

imbolun dragi și 
ene, ale jertfelor L.u- 
>eniului din August 
29, ale muncii fără gre
et de după Augustul 
liberării.
lată de ce, in fier- 

intele șl generosul au
tist se praznuiește, de 
ntreaga țară, Ziua c.e- 
or care 
remeteic 
lunților,
uminii. Cu gesturi de 
ăclieri ai drumului spre 
tal bine, vrednicii mi
eii ai Văii Jiului iși 
ntimpină aniversarea 
rin fapte demne de 
oblețea blazonului lor, 
ilele de producție re- 
ord, care se desfășoa- 
ă in această săplămî- 
ă, stau mărturie tiotă- 
irii lor de a fi mereu 
n primele rînduri ale 
onstructorilor socialis

mului. Zile de preduc- 
ie record, cărămizi 
raintee, de mare preț 
n maestosul 
sciolist 
oast re.
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Aspect «lin laboratorul «le rezistență mecanică u) I.U.M I’., unde tehnici
anul Nicolae l-arcaș efec tuează proba de rupere prin tracțiune a unor e- 
pruvete metalice din caiese vor confecționa elemente susținere pentru noul 
telescaun Straja — Lupeni. Foto : Ioan BALO!

Urmare din pag 1) S-au făcut, deci lucruri 
bune. Sectorul și-a redre
sat activitatea, iar realiza
rea unui volum suplimen
tar de 662 ml la lucrările 
de pregătiri de la începu
tul anului constituie o pre
misă sigură pentru o ex
tracție la nivelul sarcini
lor. Dar, pentru a-și ridi
ca la cote superioare acti
vitatea, colectivul trebuie 
să-și concentreze eforturi
le pentru valorificarea u- 
nei rezerve deosebit de 
importante: realizarea pro
ductivității muifcii planifi
cate. La acest indicator, 
sectorul are o rămînere în 
urmă de peste 200 kg/post, 
situație explicabilă prin 
productivitățile mici din 
lucrările de pregătiri, dar 
și prin faptul că fronturi
le de cărbune nu au atins 
i andamentele prevăzute, 
că din cele 7 brigăzi ale 
sectorului, doar 5 și-au rea
lizat sarcinile de plan. Pro
ductivitatea scăzută este 
pusă și pe seama frecven
telor defecțiuni ale* 1 trans
portoarelor, datorate lipsei 
pieselor de schimb, dar și 
uzurii premature ale a- 
c stora pentru că utilaje
lor nu li se schimbă la 
timp uleiul în angrenaje. 
Nu este ulei, pentru că sec
torul nu-și realizează pla
nul de recuperare. Or, pen
tru că realizarea acestei 
obligații este problematică, 
suferă angrenajele, trans
portul, respectiv abatajele. 
In afara acestei dificultăți,

chisă de circa 250 000 tone 
cărbune, respectiv atacarea 
unor preabataje pentru 
deschiderea capacităților 
de producție necesare a- 
eoperirii sarcinilor de ex
tracție. Totodată, în luna 
viitoare se va străpunge o 
nouă legătură de aeraj în 
blocul IV, ceea ce va des
chide o rezervă de 120 000 
tone de cărbune și va per
mite plasarea, după nece
sități, a încă 5 abataje ca
meră. Se află in Pregătire, 
totodată, pentru a fi des
chise în septembrie, un a-
bataj lrontal pe stratul 15 
blocul IV, panoul 9 /A ca
re va fi dotat cu combină 
de tăiere și stîlpi SVJ.

Desigur, concomitent cu 
preocupările pentru asigu
rarea liniei de fiont, s-a 
stăruit și pe alte căi pentru 
a ridica la cote superioare 
realizările sectorului, bună
oară, pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cu materia
le, a asistenței tehnice pe 
schimburi. In principalele 
blocuri — 111 și IV — ale 
sectorului au fost create 
stocuri de materiale; a fost 
săpat un suitor de aeraj 
între orizonturile de cap și 
de bază, (550—580) prin ca
re se asigură aproviziona
rea cu materiale, descon- 
gestionînd de această o- 
perație orizontul de bază 
500 și asigurînd astfel con
diții îmbunătățite pentru 
evacuarea producției.

sectorul, brigăzile, cadrele 
tehnice dispun încă de mul
tiple posibilități pentru 
sporirea productivității. Es
te vorba, mai ales, de îm
bunătățirea plasării fron
turilor, eliminarea absen
țelor nemotivate, întărirea 
ordinii și disciplinei în bri
găzi, folosirea la maximum 
a celor 6 ore de muncă, 
îmbunătățirea calității lu
crărilor de întreținere a u- 
tilajelor, a asistenței teh
nice, îndeosebi a sprijinu
lui ce-1 acordă maiștrii mi
nieri brigăzilor rămase in 
urmă.

Cu atenție și răspundere pentru calitatea reviziilor și reparațiilor — așa 
se lucrează la atelierul mecanic al I.M, Bărbăteni. Foto: N. ȘTEIAN

Entuziasm 
și experiență intr-o 
brigadă a tinereții

(Urmare clin pag. II

Mă gîndesc că răspunde 
greu pentru a căuta vor
be alese, cuci, zice el, 

„e bine cu tot ceea ce 
facem și spunem să fie 
bine gîndit". Iar ca do
vadă, este că aceea che
mare la întrecere lansată 
la începutul anului către 
toate brigăzile care lu
crează în abataje cameră 
din Vale, cu susținere in
dividuală — ca pe anul 
1981 să extragă în plus 
1300 de tone cărbune, să 
încadreze în brigadă trei 
mineri, iar la productivi
tatea muncii pe post să 
realizeze o depășire de 
500 kg/post — a devenit 
faptă încă de la jumătatea 
anului. Întrebarea mea — 
cum se înțelege cit orta
cii — a primit răspunsul 
prompt:

Meseria de miner în ca
re singur nu poți răzbi 
niciodată m-a învățat să 
fiu un bun tovarăș și pri
eten. Eu cu ortacii din 
brigadă sînt în primul 
rînd prieten, fiind o 
brigadă tînără, cu o me
die sub 30 de ani. Pe 
șefii de schimb Ion Ivan 
și Nicolae Oancea mă bi
zui, cu toată tinerețea 
lor. Ca să nu mai vorbesc 
de ajutorul ce mi-l dă 
Dumitru Curecheru care 
la cei 47 de ani are o ex
periență bogată. Am rea- 

-lizat, cred eu, un lucru 
bun eu această brigadă, 
împletind entuziasmul ti
neresc al fraților Vasile, 
Mihai și Gheorghe Bal
tag, cu experiența lui 
Clh.orghe Drobotă și 
Nicolae Luca, sau dîrze- 
nia lui losij Marton, bri
gada este mai unită, ac
ționăm cu încredere mai 
mare unul in celălalt.

Pe Mihai Neștean, pe 
oamenii pe care în ciuda 
tin reții eu competență 
îi conduce, greutățile 
nu-l sperie, nu-l împie
dică să obțină rezultate 
care Sa-l evidențieze. Lo
cul II pe întreprindere în 
1979, locul I pe combina
tul minier pe semestrul I 
1980 și locul J pe între
prindere, în primul se
mestru ac. sînt rezultate 
ce nu mai au nevoie de 
alte comentarii.

Comunistul Mihai Neș
tean este mîndru de re
zultatele sale, deși mulțu
mirea nu este totală; asta 
i se citește în priviri, în 
hotărirea pe care o dega
jă cu toată ființa lui. în
chei o discuție scurtă, 
dar folositoare. Orele de 
șut s-au terminat, dar el 
rămîne pentru a-și face 
datoria și în ședința de 
birou sindical. Este totuși 
și asta o datorie. O dato
rie „de onoare" — spune 
el— și din nou îi dăm 
dreptate.
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LAU- 
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de 
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Pe 
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NOU ATELIER 
ȘCOALA. In cadrul 
cartierului 7 N jiem- 
brie din orașul l’etri- 
la constructorii au
predat în aceste zi.e
un nou atelier-școală. 
Sînt asigurate astfel, 
începînd cp toamna 
acestui an, condiții mai 
bune pentru 
elevilor.

CREȘTERE 
NIFICÂTIVA.
parativ cu aceeași 
rioadă a anului trecut, 
în primele 6 Juni ale 
acestui an s-au des
făcut prin unitățile 
comerciale cu 20 1'10 0:10 
lei mai multe mă,-f iri 
pentru populație. O 
creștere cu i 
semnificativă, 
pentru lucrate 
merciali din n 
cu 915 000 lei 
cii peste plan.

INIȚIATIVA 
DABILA. Din 
tiva edililor orașului 
Vulcan, pe bulevar
dul Victoriei, în drep
tul complexului co
mercial al cartierului 
Coroești a fost 
lat Un ceas, pe Un pos
tament adecvat.

D ALE LOCATARI
LOR. Pe strada „Stea
gul roșu" din Lupeni 
în ciuda sesizărilor 
tâțenilor, repetate 
cîteva 
noiul 
ridică, 
secția 
vrea să-și 
propriul „record" 
ceea ce privește 
fel de amînări. 
strada „Paringul", 
cui A 7 „recordul' 
începutul acestui 
a fost de 5 luni 1

LA STINGĂ SAU LA 
DREAPTA? La Iscroni, 
pe șoseaua principală, 
imediat după intersec
ția cu cea care duce 
spre Aninoasa. un in
dicator de circulație 
creează nedumerire. 
„Curbă deosebit de pe
riculoasă 
indică el. cînd, în 
alitate, aceasta se 
pe partea stingă, 
lucrurile stau asa 
la terminarea 
lor de reparare 
faltului 
tie de...

Rubrică realizată de 
S. VIOREL
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I

spre dreapta 
re- 

atlă 
Și 
de 

lucrări- 
■ a as- 

șoselei 1 'Cii'.s- 
originalitate'.

Duminică, 9 august

9.00 Tot înainte !
9.35 Film serial pentru 

copii: „Micul prinț" 
episodul 2.

10,00 Viața salului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.35 Șah.
15.30 Telesport: Rugby

Australia — Franța.
17.25 Filme inspirate din 

Jupta P.C.R. pentru 
făurirea vieții noi 
„A fost prietenul 
meu". Producțies a 
studioului cinemato
grafic „București". 
Partea 1.

18.20 Pe urmele viteazului 
Mihai.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
13.25 Cîntarea României — 

Județul Hunedoara.
20.50 Film artistic: ..Afu

risitul de bunic*. Pro
ducție a studiourilor

franceze.
22.20 Telejurnal. Sport.

Luni, 10 august

16,00 Emisiune. în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19.25 Actualitatea economi
că.

19.40 Orizont tehnico-știin- 
țific.

20.25 Roman-foileton : „Pu
terea voinței" ulti
mul episod.

21,20 Cadran mondial.
21,45 Pagini eroice din cre

ația muzicală româ
nească.

22,05 Telejurnal.
Marți. 11 august

9,00 Teleșcoală.
9,20 Curs de limbă ger

mană,
9,40 Curs de limbă engle

ză.
10,00 șoimii patriei.
10.10 rom și Jerry — de

sene animate.
10,30 Flori din Maramu

reș.
11,05 Film serial; „Dal

las". Reluarea episo
dului 18.

11,55 Reportaj TV.
12,15 Serial științific. In 

lumea enigmelor. 
Reluarea episodului 
2.

12.40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Matineu de vacanță. 

Urmează-ți îndemnul 
inimii. Episodul 2.

17.10 Clubul tineretului.
18,00 Inscripții la noul chip

al țării — Cluj.
18,25 România, țară socia

listă în plină și vigu
roasă dezvoltare.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea economi

că.
19.50 Omul și sănătatea.
20,10 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții so
cialiste. Punți pen
tru oameni.

PROGRAMUL ȚV

20,35 File de cronică re
voluționară in dra
maturgia româneas
că. Ziua cea mare 
— de Doru Motoc — 
premieră pe țară.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 12 august

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Matineu de vacanță

— Uimitorul Beren
deev — Producție a 
studiourilor sovieti
ce.

17,30 Almanah pionieresc.
17.55 Tragerea pronoexpres. 
18,05 Inscripții la noul chip 

al țării — Sibiu.

18,30 Mult e dulce și fru
moasă limba ce-o 
vorbim.

18,50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.

Țara întîmpină ma
rea sărbătoare.

19,25 Actualitatea econo
mică.

19,45 Fapte de eroi ai 
muncii și vieții so
cialiste. Cei ce fac 
Oltul să dea lumină.

20,05 Telecinejnateca : Ci
clul : Dosarele ecra
nului. Acuzația — 
premieră pe țară. Co
producție Anglia — 
R.F.G.

22,00 Patriei iubite. E- 
misiune de versuri 
și eintece patriotice.

22.15 Telejurnal.
Joi, 13 august

9,00 Teleșcoală.
9,40 Curs de limba rusă.

10,00 Suita a 111-a pentru 
orchestră de Ion Du
mitrescu.

10,30 Omul și sănătatea 
(reluare).

10,50 Roman foileton —

Puterea voinței — 
reluarea episodului 
ultim.

11.45 Țară de cinice.
12.15 România, țară so

cialistă in plină și vi
guroasă dezvoltare.

12.40 Telex,
16,00 Telex.
16.05 Reportaj pe glob. 

India.
16.25 Teleșcoală.
16.50 Moment folcloric.
17,00 Viața culturală.
18,10 Inscripții la nou] chip 

al țării — Suceava.
18,35 Desene animate — 

Roboțelul in acțiune.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea economi

că.
19.40 Ora tineretului.
20.25 in lumea enigmelor 

— serial științific — 
episodul 3. Dinul ză

pezilor,
20.50 File de cronică revo

luționară în drama
turgia românească. 
Ziarul de dimineață.

21.45 Muzica lui George E- 
neseu în programele 
Radioteleviziunii.

22.15 Telejurnal.
Vineri, 14 august

16,00 Telex.
16.05 Imagini din Pakistan.
16,30 Emisiune in limba 

germană.

18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea economi

că.
19.45 Cuvin t din cuvintul 

partidului. Documen
tar.

20.25 Film artistic. Ediție 
specială. Regia Mir
cea Daneliuc.

22.10 Telejurnal.
Simbătă, 15 august

9,u0 Matineu de vacanță. 
Desene animate 

„Bugs Banny".
9,20 Autorul preferat Șt. 

O. Iosif (1). Spectacol 
literar pentru elevi.

10,00 Telecinemateca. Acu
zația (reluare).

12,00 Vacanțe muzicale la 
Piatra Neamț.

13,00 Mozaic cultural-arlis- 
tic sportiv.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țara 

mea. Facerea lumii 
la Berbești.

20,00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial. Dal

las. Episodul 20.
21.35 Cu mască... fără mas

că.
22.40 Telejurnal, Sport.
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minerilor și celorlalți oa meni
Blocuri noi, cu apartamente confortabile, cu

ai muncii din cartierul Vîscoza
aspect îngrijit,

Lupeni.

Trepte de progres
Strămutarea unei părți 

■tît de însemnate a unei 
localități de talia orașu
lui Lupeni, chiar dacă 
aceasta a fost vedre, în- 
tr-un alt punct geografic, 
care la rîndu-i necesită 
reorganizări, 

•și, pe fundamentul 
cestora, amenajări 
dotări de o anvergură 
fără precedent, materia
lizate în mari cartiere de 
locuințe, este intr-ade
văr o acțiune responsa
bilă, de amploare. Este 
vorba, deci, de strămu
tarea cîtorva cartiere ale 
Lupeniului și de cons
truirea și dotarea altora 
în locul lor, în concepția 
și cu nivelul de confort 
al -vremurilor 
Ne vom 
țin asupra 
cartierele cele mai 
re, în construcție 
ce prefigurează 
prin nume și 
Lupeniul de azi și 
mîine.

De la niște barăci și 
doar cîteva case parti
culare, cîte număra cu 
numai doi ani în urmă, 
cartierul Bărbăteni găz
duiește în prezent 600 
de familii de mineri și 
alți oameni ai muncii în 
tot atîtea apartamente 
noi. Di . cele 600 de lo
cuințe. 205 au fost oferi
te locatarilor — majo
ritatea strămutați din 
partea veche dezafectată 
a orașului, în 
valorificării în

----------

renunțări
a- 
și

prezente, 
opri 

unuia
PU- 
d:n 

tine- 
încă, 

viguros, 
realități, 

de

scopul 
viitorii

ani cărbunelui din pi- 
estie — în ultimele

1 000
Peste 

la 
cînd 

Lu-

locuri care va 
funcțiune în 
III al anului 
unei cantine- 
cu 600 de lo-

la eare, în aceste 
se lucrează la fun- 

ter-

Din scrisorile sositelaredacție
DEZBATERI RODNICE

cadrul programului 
întilnir; ale deputaliior 
cetățenii, la Aninoasa 

a avut loc, recent, o adu
nare cetățenească de un 
real folos atît pentru ce
tățeni cît șj pentru dapu- 
tați. Cu acest prilej s-au 
dezbătut cîteva probleme 
vizînd mai buna gospodă
rire a comunei și activi
tatea economică, intre ca
re posibilitățile de înfru
musețare a 
contribuția 
de animale 
rea fondului 
produse 
aprovizionarea 
eu produse alimentare și 
nealimentare,, dezvoltarea

cu
angajat să 

aces- 
ales.

unor străzi, 
crescătorilor 

la constitui- 
centralizat de 

agro-alimentnre, 
populației

bazei materiale a activi
tății culturale și necesita
tea amenajării unei baia 
de agrement corespunză
toare.

Cetățenii împreună 
deputății s-au
ajute la rezolvarea 
tor probleme și, mai 
la construcția noului com
plex comerciaj din 
noasa al cărui amplasa
ment a fost eliberat com
plet cu sprijinul locuito
rilor prin demolarea uiicr 
construcții vechi.

Voicu UNGUR, 
membru al biroului exe
cutiv al Consiliului popu

lar comunal Aninoasa

PRODUCȚII SUPLIMENTARE

Ani-

a 
1 ierul 
7 luni. Pînă la sfîrșitul 
anului Bărbăteniul va nu
măra mai mult de 
de apartamente, 
încă un an și ceva, 
finele lui 1982, 
noul centru civic al
peniului se va contura în 
linii generale, Bărbăte
niul va ajunge la aproa
pe 2 000 de apartamente.

Pentru că viața mi
nerilor și a celorlalți oa
meni ai muncii care vor 
popula acest nou car
tier reclamă, pe lingă lo
cuințe confortabile, 
alte dotări, acestea 
vor realiza in pas cu 
voltarea așezării. In 
zent continuă în 
susținut construcția 
iii generale cu 24 de săli 
de clasă, avînd terme
nul de punere în func
țiune 15 septembrie 1981. 
Din contribuția cetățe
nilor, care în acest an 
însumează 140 000 lei, iar 
anul viitor această su
mă se va completa 
la 250 000 lei, se 
zează 
pentru inițierea fiilor de 
mineri în practica 
ductivă. La 
blocurilor nr. 4, 5 și 8 
se voi' pune în serviciul 
populației 2300 mp de 
spații comerciale. In a- 
fară de acestea, locuito
rii cartierului vor bene
ficia de prestațiile unui 
complex de alimentație 
publică cu o capacitate

de 900 de 
fi pus în 
trimestrul 
viitor, ale 
restaurant 
euri, 
zile,
dații, aceasta avînd 
menul de punere în func
țiune sfîrsitul anului 
1982.

Un loc deosebit ecupă 
în detaliul de sistematiza
re, ce
concepția constructivă 
noului centru civic 
orașului, dota ț iile
ciale pentru copii. 
Bărbăteni, aceste
najări se vor concretiza 
într-o nouă grădiniță cu 
240 de locuri a cărei pu
nere în funcțiune 
prevăzută la fel 
anul 1982, iar în

Și
i se 
dez- 
pre- 

ritm
șco-

materializează
a 

al 
spe- 

La 
ame-

pînă 
reăli- 

atelicrul-școală

pro-
parterele 

4, 5 și

pentru 
cartie

rul vecin, Vîscoza — 
sînt în curs ample 
crări de canalizare 
drenare în urma cărora 
se va recupera un teren 
eu o suprafață de aproa
pe un hectar pe care va 
fi amplasată 
copiilor".

Strămutarea 
re vorbim se 
astfel intt'-o 
spre mai sus, 
bine, spre progres și 
vilizație, într-o faptă 
ilustrează grăitor 
deosebită de care 
rii se bucură în 
nență din partea 
cerii partidului și a sta
tului nostru.

Toma ȚAțARCA

„Cetatea

despre ca- 
constituie 

propulsare 
spre mai 

ci- 
ce 

grija 
mine- 

perma- 
condu-

Sîritem în plină vară. 
Mercurul termometrelor a 
urcat peste 30 grade Cel
sius. In aceste zile cănit 
culare, unul din produse
le solicitate atît de Cei 
mici cit și de cei .nari 
este înghețata. Fabrica de • 
lapte și produse lactate 
din Lîvezeni și-a diversi
ficat și intensificat pro
ducția de înghețată, i-eali- 
zindu-și producția planifi
cată la 
110 ia sută, cea 
seamnă 
tone de 
442 tone 
ficat.

La un 
portant al fabricii, 
solicitat, laptele de

zi în proporție de 
ce în-

obținerea a lî>7 
înghețată față de 
cît a fost plani-

sum pentru populație. 
Producția planificată ’ a 
fost realizată în proporție 
de 136,5 la sută, ceea 
reprezintă fabricarea 
desfacerea 
de profil din 
de la începutul anului și 
pînă în prezent, a peste 
3 480 800 1 lapte, față de 
2 550 000 ] planificat.

La realizarea 
importante 
plimentare, au contribuit 
personalul secției 
țață a fabricii, condus de 
Valeria Maier, șj a) secției 
îmbuteliere lapte condus 

Maria Mjerlușcă.

ce 
Și 

în magazinele 
municipiu.

acestor
producții su-

înghe-

Text si foto :
nemecsek

alt produs

Ecliipa de muncitoare ce lucrează Iu fluxul teh
nologic de fabricare a îughețatei, condusă de Doina 
Amelia», se numără printre formațiile de lucru 
fruntașe de la Fabrica de produse lactate Livezeni.

care 
vechea 

:n- 
In 

mo- 
din 

construite in 
locuicș- 

mafo- 
inun- 
Pet’-j- 

prepaia- 
oameni ai 
localitate, 

in orașul 
construiesc 
ce insu- 

de apartn- 
că noi So
marea lor 
de mineri, 

casă

întinerește 
orașul

Cu fiecare an 
trece, Petrila,
așezare de mineri, 
tinerește mereu, 
apartamentele 
derne și spațioase 
blocurile 
noile cartiere , 
te acum marea 
rilate a celor ce 
cesc la minele 
la și Lonea, 
tori și al fi 
muncii din 
In acest an 
nostru se 
nei blocuri 
mează 120 
mente, așa 
milii, în 
majoritate 
se vor muta in 
nouă. Muncitori ai sec
ției Petrila a E.G C fi. 
Petroșani muncesc cu 
sîrg la repararea și 
modernizarea 
locuințe. Toate 
ințele de pe 
Republicii, i 
de la tunel și pînă la 
Lonea vor fi tencuite 
și zugrăvite în exte
rior. Echipele de zi
dari de la E.G.C.L. ce 
execută tenculelile 
sînt urmările îndea
proape de cele de zu
grăvit, iar în Urma 

clădirile rămîn cu 
înfățișare plăcută, 
îndrumarea teh- 
a maistrului Vic- 

Voicu echipele de 
de Mi- 
Ștetan 

parche- 
Gheor-

vechi,
> l»ca- 

stradn 
inceptnd

sobari conduse 
ron Vasiu și 
Bodar, cea de 
tari, șef echipă 
ghe Petre, Toader leah 
de la instalatori sani
tari, Mihai Bolog. :îm- 
plar, cele de zid:i-i 
sînt intr-un stadiu a- 
vansat cu reparațiile 
capitale de la blocu ile 
317. 319 din Lonea.

Tot pentru minei t și 
ceilalți oameni ai muncii 
din «ra.șul nostru se 
va da in folosință in 
acest an un nou dis
pensar, iar la vechea 
policlinică se va intro
duce încălzirea centra
lă in locul sobelor de 
teracotă.

Și lista înfăptuiri
lor sociale executate in 
ultima perioadă ar pu
tea continua.

Pregătirile pentru săr
bătorirea Zilei minerului 
în orașul Lupeni au drept 
obiectiv numeroase as
pecte gospodărești-edilita- 
re. In centrul preocupări- 

domeniu 
rînd 
săr- 

Ziua 
ne-a 

Frie-

fi 
an

lor din acest 
se află în primul 
cadrul în care va 
bătorită în acest 
minerului. Așa cum 
precizat tovarășul 
derich Daradics, vicepre
ședintele consiliului popu
lar orășenesc, anul acesta 
minerii din Lupeni vor 
sărbători Ziua minerului 
și ziua de 23 August, nu 
la Brăița, unde sînt In 
curs de realizare regula
rizarea albiei pîrîului — 
acțiune care va avea drept 
rezultat final crearea unui 
lac pentru agrement, și un 
pod de acces carosabil 
pentru transportul mate
rialelor necesare construi
rii cabanelor și terenuri
lor de sport de dincolo 
de Brăița — ci pe platoul 
Grafitului. Acest loc, ofe
rind un cadru natural pi
toresc, va fi dotat și fo
losit pentru serbările cîm- 
penești pînă la amenaja
rea și dotarea corespun
zătoare a bazei de agre
ment de la Brăița Ce vor 
găsi aici minerii dumini-

relatat 
gospo- 
locati-

Co-

că, 9 august, ne-a 
șeful Oficiului de 
darie comunală și 
vă al orașului, loan 
vrig. Pe. platou] Grafitu
lui se vor afla, la dispo
ziția minerilor, 20 de to- 
nete comerciale care vor 
desface răcoritoare, bere, 
dulciuri, legume și fructe. 
La o stînă miniaturală se 
va putea consuma mămă- 

La realizarea a- 
dotații și amena- 

iși dau concursul 
Mixtă, l.M. Bărbă- 
mina Și preparația 

și toate 
construcții

pr .gătiri 
parațiile 
jgheaburi 
gravi rea clădi- 

orașului. 
alinierea

unor garduri, vopsirea cu 
bronz-aluminiu a stîlpilor 
de susținere a rețelei e- 
lectrice. Ultimele pregă
tiri înaintea inaugurării, 
programate pentru sîmbă- 
tă — 8 august — se efec
tuau, de asemenea, la no
ua sală de sport din Lu- 
penî. amenajată in clădi
rea clubului sindicatelor. 
Aici vor fi organizate sîm-

Iz de sărbătoare
bătă. 8 august, întreceri
le de volei, tenis și alte 
discipline sportive prile
juite de sărbătorirea Zi
lei minerului. Pe mențio
nat, contribuția deosebită 
adusă la amenajarea noii 
baze sportive a orașului de 
l.M. Bărbăteni, preparația 
Lupeni și E.G.C.L.

Condiții optime au și 
minerii din Petrila. Ei vor 
sărbători Ziua minerului 
la noua bază de agrement 
amenajată pe insula 
tre Jieț și Jiul de 
Estrada acoperită, 
tele, puntea peste 
sala și bufetul amenajate 
aici vor oferi minei ilor un 

din- 
vest. 
tone-

Jiu,

cadru potrivit pentru rela
xare și reconfortare.

O altă noutate este, de 
asemenea, baza de agre
ment de la Uricani (pe 
care am prezentat-o re
cent). iar „La Brazi" de Ja 
Vulcan a fost îmbogățită 
cu noi și utile dotații me
nite să ofere oamenilor 
muncii un cadru plăcut de 
petrecere a orelor d(e răgaz.

care 
bine 

inter* 
ca- 
ce-

Cîteva schimbări, 
vor fi cu siguranță 
primite de public, 
vin și în organizarea 
drului ce va fi oferit
lor ce se vor afla dumini
că la „Cabana Brădet" din 
Petroșani. Centrul de a- 
tracție va fi mutat de la 
marginea pădurii de pini, 
unde s-a aflat pînă 
estrada, în jurul
artificial in prealabil 
rățat și umplut cu 
proaspătă. Aici, deci, 
jurul lacului vor fi 
plasate într-un loc anume
tonetele cu răcoritoare,
dulciuri și alte produse 
pentru copii, și in alt

acum 
lacului 

cu- 
apă 

în 
am-

des- 
alte 

alimentație 
preajma 

noua 
pe cei 
deose- 

pînâ

loc tonetele care vor 
face bere, mici și 
produse de 
publică. Tot în 
lacului se va afla și 
estradă. Atenționăm 
interesați cu spre 
bire de practica de 
acum, accesul autoturis
melor va fi permis numai 
pînă in dreptul sălii de 
sport a I.M.P., unde de alt
fel va fi instalată o ba
rieră. Măsura are drept 
scop evitarea aglomerați
ei și asigurarea liniștei. 
„Cabana Brădet" se va pre
zenta și ca cu terasa îm
prospătată, cu umbrele noi 
la mese și, sperăm, bine 
aprovizionată.

Inițiativele și stăruin
țele organelor de partid, 
ale consiliilor populare, 
contribuțiile întreprinde
rilor la pregătirea din 
puncte de vedere gospodă- 
resc-edilitar a cadrului de 
sărbătorire a Zilei mine
rului se dovedesc astfel 
rodnice, spre mulțumirea 
celor sărbătoriți.

Atît bazele de agrement 
noi cît și cele mai vechi, 
îmbogățite cu noi dotații, 
vă așteaptă, dragi mineri 
în ținută de sărbătoare '

Toma VRANCEANU

Nicolae JOSAN, 
Petrila

Bine primiți, bine serviți
l-am găsit pe lucrătorii 

din unitățile de legume și 
fructe nr. 42 — cartierul 
Bucura, și nr. 23 — car
tierul Orașul nou — Bri
tani, in plină activitate. . 
Unitățile erau b,ne apro
vizionate cu roșii, cartofi, 
ardei gras, precum și •-'■U 
mere pere. piersici. 
C.P.V.I.L.F. Petroșani aie- 
rită toată lauda pentru 
modul în care a asigurat 
aprovizionarea cu mărfuri 
a Uricaniului în această 
lună, precum și lucrătorii 

Tielor două unități pentru 
curățenia exemplară 
servirea ireproșabilă 
gurate. Este vorba de 
tionarii Mihai Calo, i 
Nicolae Preoteasa p 
vînzătorij Nicolae Bur'es- 
cu, Marin Păun și Ana 
Preoteasa. Ei au făcut mt 
ce depindea de ei pentru 
a mulțumi cumpărătorii.

Ori de cite ori intră io a- 
ceste unități cumpărătorii 
sînt bine primiți și bine 
serviți.

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

și 
asi- 
sjes-

și 
de

ligă cu brinză. Amatorilor 
de jocuri distractive li se 
va oferi un stilp lustruit 
p ntru urcare, iar celor
lalți 15 mese prevăzute cu 
umbrele, 
cestor 
jări 
1 .C.S. 
teni,
Lupeni. precum 
șantierele de 
de pe raza orașului.

Din contextul acelorași 
fac parte și re

de tencuieli, 
și burlane și zu- 

fațadejor
rilor din centrul 
rej ararea ori
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Urmare din pag. t)

pre dezvoltarea portului 
de tranzit, care va avea 
în final o capacitate de 
3 000 000 tone.

Se prezintă, de aseme
nea. stadiul execuției A- 
telierului de dezmembrat 
nave — prima unitate in
dustrială de acest gen din 
țara noastră, aflată acum 
în construcție și care, va a- 
vea în final o capacitate 
de 48 000 tone oțel pe an.

In continuare. Ia bor
dul unei nave, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de par
tid și de stat vizitează ba
zinul șantierului de repa
rații. precum și bazinul 
portului fluvial și de tran
zit.

La plecarea din Sulina, 
populația orașului, toți cei 
prezenți fac o nouă și vi
brantă manifestare a dra
gostei fierbinți și a recunoș
tinței, a stimei și prețu
irii profunde pe care o 
nutresc pentru secretarul 
general al Partidului Co
munist Român.

Navele românești sub 
pavilioanele altor țări, an
corate în portul Sulina și 
care au arborat în această 
zi de sărbătoare marele 
pavoaz, salută prin sunete 
prelungi de sirene pe se
cretarul general al parti
dului.

Adresîndu-se tuturor ce
lor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le spu
ne : „La revedere, dragi 
tovarăși din Sulina. Vă

în județul Tulcea
doresc multă sănătate și 
fericire !“.

O
Elicopterul prezidențial 

se îndreaptă apoi, in a- 
plauzele puternice ale 
mulțimii, spre celălalt 
port est-dunărean. Sfîntu 
Gheorghe. Se surv rlează 
întinderi nesfîrșite de ve
getație luxuriantă.

Se aterizează în mijlo
cul unor recente planta
ții de specii de arbori ca. 
re rezistă condițiilor pe- 
doclimtaice specifice a- 
cestui colț de țară și prin 
care se urmărește fixarea 
și fertilizarea pămînturilor 
nisipoase ale Deltei. în
cercările făcute pe mai 
multe hectare dovedesc 
că este posibil ca tmul 
să . intervină, folosindu-se 
de știință și experiență, 
pentru a smulge împără
ției apelor terenuri noi 
pentru culturile agricole. 
Apreciind rezultatele obți
nute în timpul experimen
tărilor ce se fac de mai 
mulțj anj aici, secretarul 
general al partidului a in
dicat ca specialiștii silvici 
și din agricultură să trea
că cu mai multă hotărîre 
la elaborarea unor pla
nuri concrete de folosire 
mai eficientă a terenuri
lor Deltei, astfel încît, prin 
lucrări de desecare și 
plantare, să sporească su
prafața arabilă.

Canalele ce urmează să 
fie executate — a preci
zat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vor putea Ii 
folosite drept căi de trans

port eficiente și ieftine, cil 
și pentru irigarea terenu
rilor ce le mărginesc, pen
tru pescuit. S-ar putea ob
ține astfel zone întinse 
de agrement care, fări în
doială, ar fi îndrăgite și 
căutate de populație.

Următoarea oprire are 
loc în centrul vechii loca
lități dunărene Sfîntu 
Gheorghe. Miile de locui
tori ai acestei așezări, 
precum și oamenii muncii 
aflați la odihnă în acest 
colț de țară, unde Dună
rea își dă întîlnire cu ma
rea, fac secretarului ge
neral o primire entuziastă.

Tovarășul N ț c o 1 « e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu mulțumesc cu 
căldură celor ce-i salută, 
le string cu prietenie mâi
nile.

Primarul comunei Sfîn
tu Gheorghe invită oe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în fața unei machete ca
re pune în evidență con
cepția de sistematizare și 
modernizare a vechii lo
calități de la gurile Du
nării.

■Secretarul general al 
partidului indică să se in
tensifice activitatea de 
construcții de locuințe* 
pornindu-se de la faptul 
că. in următorii cîțiva ani, 
aici vor apare noi unități 
economice, care vor deter
mina o sporire accentuată 
a numărului locuitorilor. 
Se indică, de asemenea, 
elaborarea într-un termen 
scurt a schiței de siste
matizare Și construcție a 
centrului civic al locali
tății.

Din- n°u izbucnesc apla
uze și urale care însoțesc 
pe înalțiî oaspeți pini la 
decolarea elicopterului 
prezidențial.

O
In cursul după-amiezii a 

fost vizitată pădurea Le- 
tea. de pe raza corn mei 
C.A. Rosetti. Cuorinzind 
5300 hectare cu stejar, fra
sin și plop, ea este decla
rată monument al naturii. 
Secretarul general al parti
dului a indicat ca acestui 
monument al naturii să i se 
acorde. în continuare, o 
îngrijire atentă și perma
nentă. golurile ce există 
în incinta pădurii să fie 
completate pentru a se da 
o folosire cît mai eficien
tă terenului.

In după-amiaza acele
iași zile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat — 
în prezența tovarășilor din 
conducerea partidului și 
statului care îl însoțesc m 
această vizită de lucru — 
cu ministrul agriculturii și 
industriei alimentare pro
punerile de organizare, 
sistematizare și exploatare 
integrată a Deltei Dunării.

Și cea de-a două zi a 
vizitei de lucru a secreta
rului general al partidu
lui. președintele Repuoli- 
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a însemnat, 
prin indicațiile date, prin 
hotărîrile adoptate, un ne
prețuit sprijin în munca 
entuziastă a muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor 
tulceni de înflorire con*i- 
nuă a județului lor. a în
tregii țări.

Numărătoarea inversă 
se apropie de sfîrșit. Sîm- 
bătă se va da startul în 
cea de-a 64-a ediție a cam
pionatului național de fot
bal. Pregătirile diviziona
rei A din Petroșani au 
fost urmărite cu interes 
de suporteri, înaintea 
„minutului" inaugural
ne-am adresat tandemului 
de antrenori Petre Libar- 
di — Gogu Tonca, pentru 
a alia care sint ambițiile 
fotbaliștilor noștri în a- 
ceastă ediție. De la înce
put trebuie să anunțăm 
schimbările produse în 
lot. Astfel, Sturza Rusu, 
după oscilări de ani de zi
le, a părăsit clubul, op- 
tînd pentru divizionara B 
Dacia Orăștie, dar cu gin- 
dul la... Arad, Stoichiță a 
fost curtat de Progresul- 
Vulcan (a și apărut în for
mația bucureșteană în 
partide de verificare), iar 
Stoica și-a manifestat pre
ferința pentru divizionara 
B Carpați Mîrșa. Ultimii 
doi nu se bucură însă de 
asentimentul clubului din 
Vale, în vreme ce Bedo 
este însă cuprins în lotul 
primei echipe din Bra
șov, F.C.M. Intre noută
țile Jiului nu se află fot
baliști consacrați. s-a dat 
însă crediț unor tineri 
din eșaloanele inferioare, 
care bat la... poarta con
sacrării la Petroșani. Este 
vorba de Dumitru Vizitiu, 
fost fundaș central de 
marcaj la F.C.M. Reșița, 
Ion Grigore. portarul de 
rezervă al Minerului Lu- 
peni, Ioan Dragoș, mij
locaș și centru atacant la 
Unirea Oradea, Iulian Ni- 
chîmiș. mijlocaș extremă 
dreapta, revenit din arma

tă și Mircea Popa fun
daș central al Jiului, care 
a absolvit cu brio „stagiul" 
în divizia secundă, la Mi
nerul Lupeni. In același 
timp, cîțiva juniori ai 
Jiului au fost trimiși spre 
rodaj in diviziile inferioa
re, Florescu și Barbu la 
Minerul Lupetji. iar Bîr- 
san, Petra și Biră la Mi
nerul Paroșeni. In urma 
perioadei de transferări, 
lotul Jiului Petroșani a-

avînd cuvinte de laudă 
pentru buna pregătire fi
zică a fotbaliștilor noștri.

— Totuși, unele rezulta
te din pregătiri pun pe gîn- 
duri pe spectatori...

— 2—0 cu Celik Zenica. 
3—0 cu Sthal Riesa, 0—0 
la Brad, 2—1 cu EXPRO- 
MJN Deva, 0—0 la Alba Iu- 
lia, remarcă antrenorul 
Gogu Tonca, evidențiază 
un stadiu de pregătire 
mulțumitor pentru noi. Au
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M îine, prima etapă, în ediția a 64 a, 
a campionatului național de fotbal

Pentru culorile minerilor 
„să vibreze44 și suporterii!
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rată astfel : Cavai, (încă 
suferind). Focșeneanu, 1. 
Grigore — P. Grigore, Mi- 
culescu, Vînătoru. Vasiliu. 
Vizitiu, M. Popa — Neagu, 
Varga, Șumulanschi. Giu- 
chici. Nichimiș, Stoian — 
Musat, Sălăgean, Lăsconi, 
S. Popa, Stoichiță și Stoi
ca.

— Dată fiind conjunctu
ra pregătirilor de vară, 
ne mărturisea antrenorul 
principal Petre Libardi, 
ne-am propus ca obiectiv 
principal rămînerea în pri
ma divizie. Mai avem încă 
probleme cu omogeniza
rea lotului, dar între ti
tulari și rezerve nu exis
tă o mare discrepanță va
lorică. Tot lotul s-a pre
zentat bine la testele sus
ținute vineri; pe stadionul 
nostru, prof. Cornel Simi- 
onescu, antrenor federal,

fost și eșecuri în pregătiri, 
dar noi n-am urmărit pal
maresul, ci omogenizarea 
lotului, integrarea noilor 
achiziții in angrenajul e- 
chipei.

înaintea startului am so
licitat opiniile cîtorva din 
apărătorii culorilor noas
tre. Cu modestie, dar și 
cu multă angajare, în nu
mele echipei, cei interpe
lați s-au angajat să nu fa
că de rușine culorile mi
nerilor, să lupte cu mul
tă dăruire, astfel încît să 
avem parte de cit mai 
multe momente de satis
facții :

FLORIN NEAGU : Evo
luez în al doilea an în di
vizia A, tot sub culorile 
Jiului. Sper să fiu folosit 
în toate etapele, ca mijlo
caș mă oblig să fiu mai 
aproape de faza ofensivă

șl să-mi îmbogățesc zes
trea de goluri de cel puțin 
două ori. Echipa s-a pre
gătit bine, sînt convins că 
părerile circumspecte ale 
unor suporteri vor fi infir
mate din prima etapă.

CORNEL SĂLĂGEAN: 
Ca jucător și căpitan de 
echipă nutresc aceleași gîn- 
duri precum colegul meu. 
Știu, înaintașului i se cer 
goluri. Nu promit să fiu 
între primii în topul gol- 
geterilor, aș vrea însă ca 
echipa noastră să aibă un 
activ cit mai consistent în
că din tur. Pe noi ne . re
comandă modestia și spi
ritul colectiv. Iată de ce nu 
se pune problema unor 
vedete „responsabile" cu 
golurile. Sper ca în pri
mul meci, care se desfă
șoară în preajma Zilei 
minerului, să oferim un 
spectacol frumos, soldat 
cu. o. Victorie, care. să. cins
tească astfel sărbătoarea 
suporterilor noștri. Avem 
însă nevoie de ajutorul 
lor. între fluierul inițal și 
cel final al arbitrului de 
centru. Fiindcă dacă ne 
declară dragoste, suporterii 
trebuie să ne susțină din 
tribună, nu în discuțiile 
purtate la colțuri de stra
dă...

ION GRIGORE : Mă bu
cură încrederea pe care 
mi-au acordat-o conduce
rea și antrenorii clubului 
Jiul. Ca și Lăsconi și Mir
cea Popa, mă voi strădui 
să demonstrez că și în 
Vale — eu am încălțat 
prima oară bocancii de fot
bal la Clubul sportiv șco
lar Petroșani — se nasc 
și confirmă fotbaliști de 
primă divizie.

Ion VULPE

Cememorarea victimelor 
bombardamentului atomic din 1945

TOKIO 6 (Agerpres). — 
Zeci de mii de persoane 
au participat, joi. la mi
tingul organizat în Parcul 
Memoria] pentru Pace din 
Iliroșima cu ocazia cere
moniei prin care, în fie
care an, se comemorează 
cele peste 200 000 de vic
time ale bombardamentu
lui atomic din 1915.

Cu acest prilej, a luat 
cuvîntul primul ministru 
Zenko Suzuki, care a re
înnoit angajamentul gu
vernului său de a nu se ac
cepta niciodată ca Japonia 
să posede, producă șau să 
introducă arme nucleare 
pe teritoriul țării. Japo
nia. ca singura țară care 
a fost victima unu, "tac 
atomic, este „profund in
dignată de ideea războiu
lui nuclear" — a spus 
premierul Suzuki.

INCENDIILE de păduri 
care au afectat Grecia. în 
special periferiile Atenei, 
păreau localizate miercuri. 
Anchetatorii — relatează 
agenția France Presse — 
exclud din ce în ce nai 
mult ipoteza unor simple 
accidente. Vicepreimerul 
Evanghelos Averof a de
clarat, în context, că i se 
pare suspect că aceste in
cendii s-au declanșat si
multan în diferite tocuri 
și a afirmat că vinovății 
vor fi aspru pedepsiți.

LA CALABASAS, tn 
California, în apropiere de 
Los Angeles, a fost des
coperit, pe un șantier de

Cu ocazia ceremoniei. în 
cartea memorials au fost 
adăugate numele altor 
2757 cetățeni japonezi ca
re au murit, anul trecut, 
ca urmare a unor boi] ge
nerate de efectele ulteri
oare ale bombei atomice, 
numărul total al victime
lor identificate ale bom
bardamentului atomic din 
1945 ridicindu-se la 100 716.

O
GENEVA 6 (Agerpres). 

— In fața Palatului Na
țiunilor din Geneva a a- 
vut loc joi o demonstra
ție în memoria victimelor 
bombelor atomice laiîsate 
de Statele Unite la 6 au
gust 1945 Ia Hiroșima și 
la 9 august la Nagas iki. 
Manifestația a fost orga
nizată din inițiativa -Jgii 
internaționale a femeilor 
pentru pace.

construcție, scheletul uțșei 
balene care a trăit m ’ 
mă cu zece milioane de 
ani, s-a anunțat la Los 
Angeles. Cercetarea aces
tei fosile relevă că balena 
cîntărea aproximativ 40 
tone și nu se deosebea de 
cele care trăiesc în pre
zent în apele oceanelor.

F.B.I.-ul a lansat a vas
tă operațiune antidrog in 
statul american Florida, 
reținind 28 de persoane și 
lansînd alte 33 mandate 
de arestare, s-a anunțat Ia 
Miami. Se precizează că 
au fost anihilate patru re
țele de (raficanți de dro
guri. au fost confiscate 
conturi bancare în valoare 
totală de 8 milioane dolari, 
16 automobile, cinci clă
diri, o fermă și cocaină în 
valoare de 300 000 dolari.
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intrări și casetofon „Sony ‘ 
DECK, preț convenabil. A- 
dresați la secția înregistrări 
muzicale, Dr. Petru Gro
za 5, Petroșani. (721)

PIERDUT port armă vt- 
nătoare și legitimație de 
serviciu pe numele Dușa

Gheorghe, eliberate de O- 
colui silvic Lupeni. Se de
clară nule. (722)

PIERDUT foaie de par
curs seria 201410 eliberată 
de I.U.G.T.C. Brașov în 
ziua de 25 iulie 1981 pe 
numele Roman Achiin. Se 
declară nulă. (723)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndurerată anunță decesul celei care 
a fost o bună și iubitoare mamă, soacră și bunică 

CAZAN MARIA.
Inmormîntarea va avea loc azi. ora 15 din strada 

Radu Șapcă 15/1. (724)
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