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In întîmpinarea marilor evenimente politice din anul jubiliar

I.P.S.R.U.E.E.M.
PETROȘANI

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R"

Rezultate pozitive la sfirșitul 
celei de a treia săptămini

După încheierea 
de a treia săptămâni 
cadrul acțjunit „Produc
ții record, calitate,' 3 R“,se

ce Zei 
din

1600 tone de cărbune pen
tru semicocs reducinil mi
nusul acumulat în primele 
două decade. Succese me.

Vizita de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Todor Jivkov
Ceremonia sosirii

. La invitata tovarășului , gar, președintele Consi- nat cp deosebită , cordia. 
Nicolae Ceaușescu, secre- .................. " ’’............. -.x. >-.......
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, duminică dimi
neață a sosit într-o vizită 
de prietenie în țara noas
tră tovarășul Todor 
kov, secretar general 
Comitetului Central
Partidului Comunist

JiV- 
al 
al 

Bul-

. liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul interna
țional „Mihail Kogălni- 
ceanu“, împodobit sârbă-, 
torește.

La ora 9,30 aeronava pre
zidențială bulgară a ate
rizat. La scara avionului, 
oaspetele a fost întîmpi-

lilate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care i-au 
urat un călduros bun ve
nit în noua vizită în țara 
noastră. Cei doi conducă
tori de stat și-au ștrîns 
inîinile cu prietenie,' s-au

(Continuare în pag. a 4-a)

Vizitarea Canalului Dunâre-Marea Neagra
1 a e „ de profundă dragoste, deTovarășul N i c o _ „ . .

Ceaușescu, tovarășa Elena înaltă stimă și respect de 
Ceaușescu, tovarășul Todor numeroși locuitori ai 
Jivkov au efectuat o că
lătorie, în cursul dimine
ții de duminică, de-a lun
gul Canalului Dunăre — 
Marea Neagră.

La Cernavodă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tova
rășul Todor Jivkov au fost 
întîmpinați cu sentimente feră entuziastă, sărbăto.

a- 
cestor meleaguri dunăre
ne, mulți dintre ei cons
tructori ai magistralei al
bastre.

Cei doi conducători de 
partid șl de stat au răs
puns cu multă căldură vi
brantelor manifestări de 
simpatie. In această atmoș-

rească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov s-au îmbarcat pe 
nava „Lancea'*, străbătînd 
la bordul ei primii kilo
metri ai canalului pînă la 
ecluza de la Cernavodă. In 
continuare, înaltul oaspe
te este invitat să se îm_

Cti sarcinile 
de plan 
depășite

Dornici să întîmpine 
marile evenimente ale 
anului — 40 de ani de 
la revoluția de elibe
rare socială și națională 
și Congresul al XlII-lea 
al partidului cu rezulta
te de prestigiu, oamenii 
muncii de la IPSRUEEM 
Petroșani raportează în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe 
șapte luni la principa
lii indicatori economi- 
co-financiari. Planul la 
producția marfă a fost 
realizat în proporție 
de 101,3 la sută, 
producția globală 
102,5 la sută. La __ _
catârul de bază — pro
ducția netă — s-a obți
nut 0 depășire de 0,3 
la sută, productivitatea 
muncii calculată pe 
baza acestui indicator a 
fost depășită cu 160 lei 
pe fiecare muncitor. Ini 
semnate depășiri s-au 
obținut la piese de 
schimb și reparații 
pitale. (G.B.)

. desprind următoarele con- ritorii au obținut și mine- 
cluzîi: rii de la Paroșeni și Vri-

cani, care în aceeași peri- 
■ In cadrul/ săptămânii oadă au înregistrat un plus 

producțiilor record, 
le Lonea, Livezeni, 
can, Paroșeni și 
printr-o mobilizare 
excepție, au răspuns 
rezultate rentat cabile 
cestei importante x acțiuni. 
In ziua de 26 iulie, I.M. 
Lonea și I.M. Livezeni au 
extras peste sarcinile de 
plan 467 toile, respectiv 
220 tone de cărbune, In a- 
ceastă săptămână I.M. Vul
can a extras, suplimentar 
sarcinilor de plan, peste

mine- de .1390 si, respectiv, : 345 
Vul- 

Uricani, 
de 
cu
a-

tone de cărbune energetic 
și pentru COCS.

' M Privind preocupările 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, rezulta
te remarcabile in „săptă- 
mîna calității" a obți
nut I.M. Dîlja, care a re
dus conținutul de cenușă 
în masa de cărbune livra
tă ' fireparației Petrila i 
0,5 puncte față de plan.

(Continuare în pag. a 4-a)

al unui

mai
Foto: Alexandru TATAR

La sfirșitul unui „șut" 
fructuos, un dialog des
pre realizări intre ortacii 
din brigăzile conduse de 
purtătorii înaltului titlu 
de Erou al Muncii So
cialiste, Constantin Po
pa (al patrulea din stin
gă) și Teodor Boncalo.

Drumul glorios

colecbv minier

începutul 
fertile

V

iar la 
de 

indj_

Gh. S

Etapa celei mai puter- 
. nice dezvoltări a I.M. Lu- 
i peni se înscrie în con- 
i textul marilor realizări 
> obținute în creșterea po_ 
ț tențialului industrial al 
i țării în perioada de lar- 
J- ga deschidere spre țn- 
\ noiri, inaugurată de Con- 
1 greșul al IX-lea al lJar- 
1 tidului Comunist Român.

I trecut de la Congresul al 
’ TV 'IzSci- dl ' rihrt'î/lritnî

tidului Comunist Roman. 
In perioada care . a

îndeplinirea planului la I.M, Bărbăteni impune

0 analiză exigentă, orientată în perspectiva 
conturării noilor capacități de producție

In ziarul nostru din 14 
iunie a.c., directorul minei 
Bărbăteni. ing. Ovidiu A- 
vrămescu, afirma la vre
mea aceea că, începînd din 
decada a Il-a a lunii res
pective, producția se va 
redresa. Pe parcursul ce
lorlalte intervenții cu ac
țiunea de presă „COCS ’84“, 
organizată la I.M. Bărbă
teni de la începutul anu
lui, am arătat necazurile, 
deficiențele — unele» p- 
biective, altele subiective 
— cu care colectivul s-a 
confruntat în primul se
mestru din acest an.

De data aceasta, am popo
sit la I.M. Bărbăteni pen
tru a vedea ce măsuri s-au 
luat pentru redresare?!. pro

ducției în trimestrul III 
din acest an. Interlocuto
rul nostru a fost ing. Ioan 
Vjtan, șeful biroului pro
gramare și urmărirea pro
ducției care ne-a informat;.

Revenim pe urmele 
acțiunii de presă 

„COCS ’84“

„Motivul principal pe care 
îl spuneam la ultima dum
neavoastră intervenție era 
montarea benzii nr. 7 de 
la orizontul 650 pentru a 
putea fi atacpte lucrările 
de pregătiri din stratul 13, 
blocul X. In prezent ban- - 
da este montată și lucră
rile de pregătire ’în res-,

pectivul strat au fost a- 
tacate. Prin plasarea aces
tor brigăzi se preconiza 
creșterea producției me
dii zilnice extrase. Necazul 
este că nici în această zo
nă' nu se confirmă zăCă- 
ruin tul. In prezent pe o 
lungime de 20 m înaintăm 
în steril. La abatajul fron
tal panoul 4 N. nu de 
mult dat în funcțiune, un
de am introdus o combi
nă pentru tăierea cărbu
nelui, pe toată lungimea 
frontului, au apărut inter- 
calații de steril, care fac 
ca respectivul abataj să

. -12c— Ec. Gh. ȘFÎNU v

(Continuare in pag. a 2-a)
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diliceanu — afn avut 
marea cinste să adresez 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai vil 
mulțumiri și profunda 
noastră recunoștință pen- 

■ iru grija deosebită ma
nifestată față de munca 
și viața minerilor, r'a- 
portîndu-i, în același 
timp despre modul e- 
xemplar în care ș-au mo. 
bilizat minerii din L__
peni pentru creșterea ex
tracției de cărbune. In 
același timp, l-am asi
gurat pe conducătorul iu
bit al partidului și sta
tului că vom acționa cu 
dăruire patriotică, în spi
rit mineresc, revoluțio
nar, pentru creșterea pro
ducției de cărbune. O_

mo- £ 
Lu- »

j
f 
I

tuos de- lucru cu minerii, rieniările și indicațiile L

IX-lea al partidului, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a vizitat mina 

4 și orașul Lupeni de mai 
.. * multe ori. ,

Fiecare vizită a condu
cătorului partidului și 
statului la mina Lupeni 
a marcat un moment me
morabil, uri dialog fruc-

un punct de plecare spre 
noi realizări.

„Cu prilejul vizitei de 
lucru făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Lu- 
peni în luna septembrie 
1982 — mărturisește șe- -

deosebit de valoroase pe i 
care ni le-a dat secreta- » 
rul general al partidului 
și cu acest prilej — in- l

Constantin MAGDALIN

ful de brigadă Ion Bu_ (Continuare în pag. a 2-a)

întreprinderea minieră Petrila

Angajare fermă - „ne vom onora sarcinile 
anuale la producția de cărbune"

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Petrila, 
analizînd în spirit lucrativ, 
muncitoresc, activitatea și 
rezultatele obținute în. pri
mul semestru ăl anului, 
și-au exprimat totala a- 
deziuhe fată de hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c., dorința u- 
nanimă de a fi reales în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, cel mai iubit 
și ' stimat fiu al națiunii 
române, '

Darea de seamă, dezba
terile din adunare, au re
liefat că la baza întregii

activități economico-finan- 
ciare desfășurată de con
siliul oamenilor muncii, 
de comitetul sindicatului 
și de U.T.C., sub îndru
marea comitetului de par-

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE 

OAMENILOR MUNCII

tid, au stat obiectivele cu
prinse în programul adop
tat de reprezentanții oa
menilor muncii în adu
narea generală din ianua
rie a.c. Modul cum aceste 
măsuri se traduc în viață 
se regăsesc în rezultatele

pozitive obținute în se
mestrul I, al anului: plus 
20 079 tone de cărbune; 
plus 287 ml la lucrări de 
pregătiri, plus 235 ml la 
lucrările de deschideri, re
ducerea cu 14,58 lei a chel
tuielilor materiale la 100(1 
lei producție marfă; 5 din 
cele 6 sectoare de pro
ducție și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan, e_ 
conomii de 252 mc la lemn 
de mină și cherestea; re
cuperarea și valorificarea 
peste prevederi a unor în
semnate cantități de ar—

A -TeodocțRUSLI

(Continuare in pag. a 3-a)
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Recoltarea fructelor de 
pădure este, cum se spu
ne, în toi în Valea 
lui. Cu referire la 
portanța deosebită
cestei acțiuni pentru sil
vicultori și pentru eco
nomia națională, tova
rășul inginer Ilie Maca- 
rie, șeful Ocolului silvic 
Petroșani, pe care l-am 
avut ca interlocutor, a 
dorit să prezinte următoa
rele sublinieri.

— Sarcinile de plan ale 
unității noastre la fructe 
de pădure și ciuperci co
mestibile sînt în acest 
an deosebit de mari. Tre
buie să valorificăm, atît 
pentru consumul intern, 
cît și pentru export, în
treaga recoltă de fruc
te și alte subproduse ale 
pădurii.

— Ce măsuri pregă
titoare ați întreprins și 
ce rezultate aveți pînă 
în prezent în campania 
de recoltare ?
— Am început campa

nia de recoltare în bazi- 
netul de afine Scărița. 
Punctul de achiziții 
aici are o activitate
vansată, a expediat pri
mele sute de kilograme 
de afine la Centrul de 
prelucrare de la Is- 
croni. Astfel de puncte 
de achiziții funcționea
ză și în bazinetele cu 
fructe Galbena, Valea

de 
a-

Popii, Stevia, Răscoala, 
Voievodu, Valea Cimpei, 
dieț și Polati.ște. Pe a- 
ceastă cale solicităm spri
jinul tuturor cetățenilor 
— vîrstnici, tineri, gos
podine —, pentru valori
ficarea fructelor, infor- 

• mîndu-i că le asigurăm

astfel creîndu-se posibi
litatea realizării unor 
cîștiguri frumoase de că
tre culegători. Culegăto
rilor li se acordă, de ase
menea, în raport cu can
titățile predate, fructe 
pentru consumul. pro
priu.. Celor găsiți cule-

Recolta de fructe de pădure, 
integral și corect valorificată
cazare gratuită în cabane 
bine dotate, î.și pot pro
cura hrana prin maga
zinele forestiere, iat pen
tru cei care nu pot ră
mîne mai multe zile în 
pădure se asigură trans
portul zilnic, dacă sînt 
grupuri de cel puțin 20 
de persoane.

— Cum se desfășoa
ră acțiunea de recoltare 
a fructelor de pădure '! 
— Reamintesc că acce

sul în pădure și culege
rea de fructe sînt permi
se numai pe baza auto
rizațiilor eliberate de O- 
colul silvic. Fructele cu
lese se predau la punc
tele de achiziție la pre
țul de 13 lei kg de afine 
și 10 lei kg de zmeură. 
Contravaloarea fructelor 
predate se achită imediat.

gînd fructe fără 
a poseda auto
rizații, li se vor confisca 
fructele, fără a li se plă
ti contravaloarea. Tot
odată, vor fi’ amehdați cu 
200—800 lei, conform pre
vederilor H.C.M. 
920/1973. Vinderea 
telor de pădure în 
ori în alte locuri la 
țuri speculative nu 
permisă șL, rugăm i _ 
nele de stat să ne spriji-

nr. 
fruc- 
piețe 

i pre- 
este 

orga-

ne în acest sens. încă o 
precizare necesară: per
soanele care merg în pă
dure în această 
dă, indiferent de 
trebuie să posede 
pra lor buletinele, 
fel vor fi reținute de per
sonalul silvic pînă la sta
bilirea identității.

— Prezența în pădU-

perioa- 
scop, 
asu- 
alt-

Începutul celei mai fertile etape j
(Urmare din pag. I)

deosebi în ceea ce priveș
te dezvoltarea capacită
ților de producție, ex
tinderea mecanizării și 

1 utilizarea eficientă a do
tării tehnice, pregătirea 
și perfecționarea profe
sională a minerilor, or
ganizarea producției și a 
muncii — au constituit 
suportul tuturor succe- 

• selor pe care le-a înre
gistrat colectivul minei 
in perioada următoare".

In spiritul indicațiilor 
secretarului general 
partidului, minerii

peni. Acest nivel era de 
trei ori mai mare față de 
anul 1955 !

Perioada aceasta a fost 
o perioadă de înnoire 
permanentă a metodelor 
și tehnologiilor de lucru, 
incepînd chiar cu 
1965 s_au introdus 
perimental primele loturi 
de stîlpi hidraulici cu 
pompă centrală și grinzi-
UUUiiUliHitimmiiU'"""

re a culegătorilor 
fructe și ciuperci 
mestibile, a turiștilor și 
altor persoane implică 
evident unele măsuri
pentru protecția pă
durii, pentru preîntîm- 
pinarea incendiilor in 
special. Vă rugăm să 
vă referiți șt la acest 
aspect.
—- Toți cetățenii ău da

toria patriotică de a o_ 
croti pădurea, să nu de
gradeze vegetația foresti
eră, în special plantați
ile tinere, să o ferească 
de incendii păgubitoare. 
Măsurile care se cer res
pectate pentru preîntâm
pinarea incendiilor sînt 
cele, cred, binecunoscu
te; aprinderea de focuri 
numai la o distanță de 
100 m dc pădure, iar 
cînd bate vîntul, renun
țarea Ia acestea; o obli
gație expresă revine fu
mătorilor. In mod firesc, 
în pădure fumatul 
permis numai în
prevăzute cu mici reci
pient cu nisip ori apă. 
Atenție, deci I Are sensul 
ei, demn de reținut, și 
atenționarea tuturor ce
lor ce merg în pădure de 
a nu polua cu hîrtii, sti
cle, cutii de conserve 
popasurile, potecile, pă
durea în general.
interviu consemnat de 

Toma ȚAțARCă

este 
locuri

problemelor, la IM. Bar
bă teni, rămîne neconfir- 
marea stratelor în zonele 
unde se execută și s-au e- 
xecutat lucrările pentru 
conturarea capacităților de 
producție. Cu toate că, în 
semestrul I, la lucrările de 
pregătire s-au executat 
peste 500 nil în plus, față 
de sarcinile de plan și în 
primele două decade din 
această lună, plus 67 ml, 
se asigură un grad redus 
de punere în valoare și 
exploatare a rezervelor. Că1 
acesta este un adevăr o 
spun și hărțile geO-topo, 
care de astă dată au fost 
analizate împreună cu in- 

terlocutorul.
Cu toate 
măsurile lua
te și promisi
unile făcute 
IM. Bărbă
teni nu mai 
poate recu- 
acumulat de

tiu dea producția prelimi
nată.

Cu toate aceste greutăți 
au fost luate măsuri pen
tru redresarea producției. 
Incepînd cu 16 iulie, s_au 
reorganizat brigăzile de 
pregătire. In cadrul sec
torului I B s-au atacat lu_ 

a
... ... '5,.

capacitate de producție ce 
va fi pusă în funcțiune 
înainte de termenul sta
bilit. De asemenea, se ur
gentează lucrările de pre
gătire a panoului 3 N, din 
stratul 13. Pentru aprovi
zionarea 
riale 
montat 
linii de 
norăi de tip 
ușor, în secto
rul IB și sec
torul II. Pe 
măsură ce se 
confecționează, în cadrul 
atelierului mecanic, acest 
tip de monorai, și celelal
te două sectoare vor be
neficia de un asemenea 
transport. Prin străpunge
rea galeriei de coastă de 
Ia orizontul 650 în prezent, 
transportul personalului 
de la sectoarele IA. I B și 
investiții se face direct 
prin subteran și nu pe la 
suprafață, pînă la puțul 14, 
cum se făcea pînă în pre
zent. In ceea ce privește 
efectivele plasate în căr
bune, se poate spune c5 la 
IM. Bărbăteni se înregis
trează zilnic o medie de 
25 posturi sub cele plani
ficatei Cauza principală o 
constituie, acum vara, ca 
și în anii precedenți, mul
te nemotivate și foi de 
boală (totuși, foile de boa
lă au fost reduse față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut — nai.).

Prin luarea acestor mă- 
suri, media zilnică a pro
ducției : extrase în „această 
decadă a crescut cu 150 
de tone, față de primele 
două decade.

In continuare producția ' lectivului, a 
extrasă va crește, avîrid în 
vedere-că în abatajul fron
tal din cadrul sectorului 
I A s-a trecut cu linia de 
front peste axul colector".

Același interlocutor re
marca, totuși: problema

crările de conturare 
panoului 3 pe stratul

ritmică 
s_au 
două 
mo.

cu mate.

0 analiză 
exigentă

pera minusul 
la începutul anului.

Ce se impune la mina 
Bărbăteni? In primul rînd, 
o mai atentă și mai res
ponsabilă activitate de ex
plorare geologică, pentru 
a nu se efectua lucrări de 
pregătire inutile, care 
costă și bani și producție 
pierdută. Aceasta ține de 
competența conducerii
tehnice a minei, de CMVJ, 
de modul principial de 
stabilire a preliminariilor, 
dar și de poziția pe care 
conducerea minei Bărbă- 
teni o adoptă față de po
sibilitățile concrete, de în
deplinire a sarcinilor în 
condițiile specifice acestei 
întreprinderi. Iată de ce 
o analiză în acest sens 
este mai mult decît nece
sară, O alta probîemă care 
se pune este aceea de a 
se lua toate măsurile pen
tru asigurarea prezenței 

-la serviciu la nivelul pla
nificat. Stă în puterea co- 

organizațiilor 
de partid, sindicat și 
U.T.C. să acționeze prompt, 
responsabil și eficient pen
tru înlăturarea greutăți
lor si realizarea sarcini
lor de plan.

Fier vechi, 
care poate deveni 

utilaj nou
Bineînțeles, dacă

gă a lucrărilor miniere, Z 
iar încheierea acestei e- J 
tape consemnează ge- \ 
neralizarea mecanizării < 
celor maf importante și 
mai grele operații din 
minerit: susținerea, tă
ierea, încărcarea și 
transportul în abataje. 
Acest cincinal se înscrie 
ca etăpa experimentării 
cu succes și extinderii u- 
tilizării pe scară largă a 
complexelor de 
re mecanizată și
cu combina de abataj.
Prin adaptarea utilaje
lor de bază — complexe, 
combine de abataj, trans
portoare grele — și îm_

articulate, bunătățirea tehnologiilor 
reali- lucru s-a reușit ca în

l*ung productivitate medie

e 
tăiat și transportat de 
pe dealul Dîljei, unde a 

desființa.
a 

transportat cărbune de 
la mina Aninoasa la 

E 
„câ_

susține, 
tăierii

rămas după 
rea funicularului ce

miliarde 
numai 
în utilaje

vreo 300 de metri, 
' - au

urce

vîrf pe toate planuri- 
Pentru prima dată 

sg- 
mini-

pe
s-a
co
lb- mina cucerește înaltul tl- 

ș.a.
cincinalului

tehnico-știin.

tiu și „drapelul de frun
tașă pe țară și este dis
tinsă cu „Ordinul Mun
cii" clasa I.

anul 
ex_

(Va urma)

ai 
a

ca ade- 
naturii, 
acestei

riști, ca pe crestele alpi
ne să se comporte 
vărați prieteni 
deci ocrotitori 
frumoase flori.

al 
din 

Lupeni, în frunte cu or
ganizația de partid, au 
lansat o puternică ofensi
vă a înnoirii și moderni
zării minei, a afirmării 
puternice a factorilor ca
litativi, prin 
cărora procesele 
că din subteran 
suprafața minei 
cordat la pulsul 
al revoluției 
științifice. In 
care a trecut de 
greșul al IX-lea al 
dului s-au investit 
tru dezvoltarea 
peste 3,5 
din care 
investite 
ridică la 
arde lei. Pe această bază, 
productivitatea muncii a 
crescut de la 1,259 tone/ 
post în anul 1956, la 2,007 
tone/post în anul 1975, 
mărcînd cea mai ridica
tă medie anuală a pro
ductivității muncii rea
lizată pînă atunci la Lu.

Drumul glorios al 
unui colectiv minier

I 
I
I

intermediul 
de mun- 
și de la 
s-au ra- 

viguros 
tehnico- 
perioada 
la Con- 

parti- 
pen- 

minei 
lei, 

sumele 
se 

peste 2,5 mili-

le metalice
Concomitent, s_a i . . _ • ,
zat și experimentat în a- anul se obțină o
batajele cu front 1.
din stratul 3 tavanul e- 
lastic construit din to- 
roane de cabluri și plasă 
de sîrmă, iar în stratul 
5 s-a experimentat tă
ierea cărbunelui eu com
bina. In anii următori 
s_au experimentat, cu 
rezultate bune, grinzile 
pășitoare în stratul 13, 
blocul VI și a tavanului 

. de rezistență în stratul
3 blocul V, s-au adaptat 
combinele țip KS-3M 
pentru funcționarea 
transportoare TR-4, 
trecut la utilizarea 
fragului glisant la 
crările de investiții

începutul
revoluției
țifice a marcat trecerea la 
mecanizarea pe scară lar_

.   : pe 
complexele în funcțiu
ne de 10,5 tone/post, iar 
la unele brigăzi, de 12—15 
tone/post. / . „ ‘ ;

Cincinalul 1976—1980
s-a încheiat cu realizări 
de 
le. 
în istoria existenței 
le, întreprinderea 
eră Lupeni a reușit să 
depășească producția de ț
2 milioane tone anual, 
detașîndu-se cu mult ța
ță de celelalte mine din 
Valea Jiului. Pentru re
zultatele frumoase ob
ținute pe toate planurile,

PE ȘANTIERUL NA
ȚIONAL AL TINERETU
LUI. Ieri, 100 de uteciști 
de la Liceul industrial din 
Petroșani, prima serie de 
elevi din Valea Jiului, au 
plecat pe șantierul hidro
energetic de pe Rîul Mare 
— Retezat. Timp de două 
săptămîni, tinerii vor con-

construcția acestui impor
tant obiectiv energetic.

PISCURILE semețe ale 
Retezatului și-au îmbogă
țit în aceste zile zestrea 
de frumuseți: și-a deschis
petalele floarea-de-colț. ’ 
Dar, atenție ! Această gin
gașă creație a naturii în 
zonele alpine, declarată 
monument al naturii este, 
din păcate, pe cale de dis
pariție, de aceea, și ocro
tită de lege. Ing. Ionică 
Voin, de la Ocolul silvic 

tribul, în cadrul șantieru- Lupeni, care ne-a comuni- 
lui național al tineretului, cat știrea a ținut să adre- 
prin munca patriotică, la seze un viu apel către tu_

I

Aflăm de la
în vederea unui

preparația Petrila. 
adevărat că de îa ,, 
pra“ fostului funicular 
(în imagine) și pînă la 
drumul de accăs pen
tru tractor cu remorcă 
sînt 
dar dacă „bătrînii' 
fost în stare să 
fiorul respectiv pe dea
lul Dîljei, tinerii de azi 
îl pot cu siguranță va
lorifica... (T.T.)

mina organizațiile
U.T.C. din municipiu vor 
începe ample acțiuni edu
cative dedicate evocării 
marelui act istoric de a-

Institutul de mine din Petroșani că, 
_____  _ nou concurs de admitere în învă- 

țămîntul superior minier, începînd de la 1 august 
a.c., se organizează cursuri de pregătire pentru vi
itorii candidați. Cursurile se vor desfășura în zilele 
de luni și miercuri — la matematică, iar vinerea -- 

la fizică, opțional la discipline tehnice, între orele 
17—20. Programul cursurillor este afișat la institut.

ACȚIUNI UTECISTE. In- cum 40 de ani — revolu- 
cepînd din această săptâ- ția de eliberare socială și

națională, antifascistă 
antiimperialistă. Sînt pre
văzute întîlniri cu activiști 
de'partid și de stat, con
cursuri gen cine știe cîș- 
tigă etc. Primul concurs se 
.va desfășura la Lupeni 
sub genericul „File din is
toria mineritului lupe- 
nean“.

ISLAZ? Adică islaz.; în 
cimitir? Iată întrebarea 
pe care și-o pun cu mîh_ 
nire justificată mai mulți 

_ cetățeni care găsesc, nu 
* pentru prima dată,- mor

mintele pe care Ie îngri
jesc, cu adîneă afecțiune,

și în cimitirul din Petroșani, A 
răvășite peste noapte, cu 1 
florile'distruse, precum și | 
alte urme ale vitelor lăsa- J 
te în voie să pască, 
ales în orele serii 
zori. Ii supără pe 
mai ales faptul că 
pinii vitelor nu-1 
nimeni...

mai 
sau în 
oameni 
pe stă- 
supără

Rubrică realizată de
Dan STEJARU

la
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Constructorii dispun de reale condiții 
pentru depășirea sarcinilor acestui an
In primul semestru din 

acest an, constructorii 
Antreprizei de construc
ții montaj Petroșani au 
desfășurat o activitate 
rodnică, materializată în
tr-o producție globală va
lorică de aproape 115 mi
lioane lei, cu 7 milioane 
lei mai mare decît în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut. Au fost predate 
beneficiarilor 344 apar
tamente, cu patru mai 
multe decît erau prevă
zute în planul primului 
semestru, 6692 mp de noi 
spații comerciale la par
terul blocurilor de locu
ințe din Lupeni, Petro
șani și Petrila și alte 
obiective social gospodă
rești.

Cu 
unor 
țigla,

recuperarea 
înregistrate 

fini-

Un bilanț bogat în corner}, direcții 
actuale în aprovizionarea populației

toate acestea, lipsa 
materiale cum sînt 

cheresteaua 
rășinoase, tabla 
mozaicul, nisipul 
a cimentului au 
nat desfășurarea 
lă a activității pe șantie
rele de construcții. Pe 
lîngă aceste greutăți o- 
biective, în activitatea 
colectivelor s_au mani
festat și unele acte de in
disciplină. Deși numărul 
absențelor nemotivate a 
scăzut față t de aceeași 
perioadă a anului trecut, 
se menține totuși ia un 
nivel destul de ridicat. 
La acestea s_au mai a- 
dăugat si fluctuația mare 
de personal, fapt ce a 
condus la realizarea in
dicelui de folosire a 
timpului de lucru numai 
în proporție de 97,7 la 
sută.

Pornind de la realiză
rile primului semestru, 
care în bună parte s-au 
ridicat la nivelul planifi
cat, adunarea reprezen
tanților oamenilor mun
cii a dezbătut ce au de 
făcut pe semestrul II. 
Constructorii de la A.C.M. 
Petroșani au de executat 
un volum de lucrări

de 
zincatâ, 
și chiar 
îngreu- 
norma-

perlor primului semes
tru cu peste 10 milioane 
lei, cît și 
restanțelor 
la unele lucrări de
sare exterioară a blocu
rilor și a căilor de acces, 
aceasta cu atît mai mult 
că vara permite execuția 
lor în condiții optime.

In adunare s-a sublini
at că în centrul preocu
părilor constructorilor tre
buie să stea pregătirea 
condițiilor pentru conti
nuarea în perioada rece 
a lucrărilor de finisare 
interioară. Referindu-se 
la acest aspect, Augus
tin Prodan de la briga
da de antrepriză Vulcan 
sublinia: „Dacă nu vom 
lua toate, măsurile de 
branșare a blocurilor în 
execuție la rețeaua de 
termoficare,termoficare, vom avea 
iarăși mari dificultăți In 
perioada de iarnă. Nu 
trebuie să uităm neca
zurile pe care le-am avut 
anul trecut, rămînerile în 
urmă la finisaje".

O mai bună aprovizio
nare cu betoane, cu pre
fabricate, duce ia asigu
rarea unui ritm susținut 
de lucru. Pe această te
mă ’a vorbit la rîndul 
său Constantin Călăto- 
ru.

La un șir de probleme 
de care depinde îmbună
tățirea activității în șan
tiere, creșterea ritmului

de execuție, îndeplinirea 
planului fizic și asigu
rarea predării la termen 
a obiectivelor s-au refe
rit în cuvîntul lor Ște
fan Boboc, Gustav Ilk, 
Gheorghe Sabin, Gheor
ghe Paraschiv, Andrei 
Gabor, Florea Pătru,

întreaga activitate a lu
crătorilor comerciali are 
importante implicații 
calitatea vieții oamenilor 
muncii, obiectiv principal 
al politicii partidului și 
statului nostru. Diversita
tea mărfurilor existente în 
magazine, relațiile corec
te și civilizate cu cetățe
nii, constituie condiții ale

în

ituimuiiriuninmmiiuiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiinH/iiiiiimii

Adunări generale, ale reprezentanților 
oamenilor muncii

IHUlUUlHIHUIHIUHlHUIIIIUlIlUUlII/IIIIIIHfininUlim

Fa
vor-

ex-

Constantin Bereoi, 
zacas Ștefan și alțl 
bitori.

Opinia unanimă,
primată în dezbaterile a- 
dunării a fost Că există 
create toate condițiile 
tehnico-materiale, șan
tierul dispune de forțe 
de muncă, de front de 
lucru pentru întreaga 
gamă a meseriilor ceea 
ce permite îndeplinirea 
cu rezultate bune a sar
cinilor planificate pen
tru cel de-al II-lea se
mestru al anului la cons
trucția de locuințe și alte 
obiective social-culturale, 
Hotărîrea constructorilor 
este să se mobilizeze e- 
xemplar pentru a înfăp
tui la cote superioare 
sarcinile ce le revin pe 
întregul an.
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eficienței economice în
registrate în prima jumă
tate a anului de IJC.S.A— 
A.P. Petroșani, așa cum s-a 
desprins din darea de sea
mă prezentată în aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor mun
cii. In realizarea și depă
șirea indicatorilor de plan 
— aprovizionare: 100,63; 
desfacerea mărfurilor: 
100,75; producția culina
ră: 115,8; beneficii 127,27 
—- se sintetizează munca 

responsabilitatea mo-
ral-politică a lucrătorilor 
din comerțul alimentar și 
alimentație publică. Tot a- 
cest bilanț, la realizarea 
căruia au contribuit Cele 
mai multe unități din sec-

și

Gheorghe BOȚEA

(Urmare din pag. I)

La I.M. Lupeniîn plina vara

Blocuri noi de locuințe 
în cartierul Petroșani- 
Nord.

Despre... schi
• SPORT * SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Deși ar putea fi și pe 
la noi mai cald, este totuși 
vară. De regulă, în acest 
anotimp se vorbește mai 
puțin despre sporturile hi
bernale. Dar, un vechi pro
verb românesc, spune că 
„omul gospodar își face 
iarna car și vara sanie". 
El și-a dovedit din nou 
veridicitatea. Iată de ce în 
aceste rînduri dorim să 
facem pledoarie pentru... 
schi.

Ne-a determinat la abor
darea acestui subiect ceea 
ce se întîmplă zilnic la ca
bana de la baza de agre-' 
ment de la Uricani. Aici, 
cu începere de la ora 10, a 
fiecărei zile, un grup 
circa 100 ’ 
7—13 ani) 
sîrg, sub 
trenorului 
Lupaș, de 
Lupeni.. Rezultatele 
cu totul și cu totul 
sebite, dacă avem în ve
dere că acești copii și-au- 
început pregătirile la 1 
septembrie 1983. Astfel, 
la campionatul național 
pentru copii (12 februarie 
a.c. — Azuga) Dumitru Iz-

. .. .> de
de copii (între 
se pregătesc cu 
îndrumarea an- 
de schi George 
la A.S. Minerul 

sînt 
deo-

vorcanu a ocupat locul V, 
iar Gcorgeta Tărăbuță a 
ocupat locul 16. La o altă 
competiție, ce a avut loc 
în primăvară, respectiv 
„Cupele Bucegi" copii an
trenați de George Lupaș, 
au obținut — în compe
tiția dotată cu puncte FIS 
— șapte locuri I, două 
locuri II și două locuri III. 
S-a evidențiat Lazăr Szasz 
(3 locuri I și titlul de „cel 
mai bun concurent").

Ce dorim să reținem, 
în finul ? Că datorită dra
gostei pentru schi 
a acestui an
trenor cu părul cărunt, dar 
totuși tînăr, datorită spri
jinului comitetului sindi
catului de la mina Lupeni 
și al conducerii sectoru
lui XII transport, schiul- 
fond promite (în cazul în 
care va fi susținut și în 
continuare), satisfacții de
pline pentru A.S. Minerul 
Lupeni. începutul este mai 
mult decît promițător, iar 
confirmarea este nu numai 
așteptată, dar și obligato
rie. Deocamdată „se trage 
tare" în plină vară.

- Alexandru TĂTAR

„Cupa Minerul'* — o competiție de mare succes
Desfășurîndu-se în aces

te zile la toate întreprin
derile miniere din Vale, 
„Cupa Minerul" la fotbal, 
competiție organizată în
tre sectoare, are un mare 
succes și -la mina Lupeni, 
unde nu mai puțin de 16 
formații s-au aliniat 
startul întrecerilor.

Cu dispute care, pe 
curi, au depășit (sub ra
port tehnic și spectacular) 
chiar și competiția jude
țeană de fotbal „Cupa Mi
nerul" a oferit și în acest 
an meciuri echilibrate ca-

la

alo-

re au dat cîștig de cauză, 
într-adevăr, celor mai bu
ne formații. Primele patru 
formații, dintre care se 
vor alege finalistele, sînt 
ale sectoarelor III, VI, X 
și IV.

Cert este că desfășura
rea de pînă acum, asigu- 

ireproșabi- 
U.T.C. al
„Minerul" 
o reușită

rată în condiții 
le de comitetul 
minei și A.S.
Lupeni conferă 
deplină competiției.

T. ALEXANDRU

TENIS DE CÎMP
de 13—15 și
a.c., terenuri- 
ale asociației 

„Constructorul"

In zilele
20—22 iulie 
le de tenis 
sportive
din Hunedoara au găzduit 
etapele județene ale cam
pionatelor republicane de 
tenis pentru copii, juniori 
și seniori, unde municipiul 
nostru a fost reprezentat 
de 7 sportivi de la clubul 

' sportiv „Jiul" Petroșani.
La cele două concursuri 

rezervate copiilor și juni
orilor, sportivii noștri, 
pregătiți de antrenorul

Constantin Popovici și Io
nel Bota, au ocupat urmă
toarele locuri: categoria 
12—15 ani: locul III Da
niel Tăios, locul V Daniel 
Gherman; categoria 15—18 
ani juniori: locul III Ser
giu Guiaș, locul 
Moțoc, locul VJI 
Sigyarto.

In întrecerea
Ionel Bota a cîștigat titlul 
de campion județean și s_a 
calificat pentru etapa fi
nală.

V Viorel
Cristian

seniorilor.

S. BĂLOI

toarele alimentar și ali
mentație publică, s-a re
marcat în cadrul adunării, 
ar fi fost și mai bogat 
dacă furnizorii 
își îndeplineau obligațiile 
lor. In primele șase luni 
ale acestui an nu în toate 
unitățile comerciale s-a 
manifestat o atenție cons
tantă față de comerțul de 
întîmpinare (stradal), des
facerea peștelui congelat 
și prepararea unor produ
se culinare diversificate în 
mai multe unități „Gos
podina". In primăvara a- 
cestui an întreprinderea a 
organizat cîteva expoziții 
cu vînzare, direcție în care 
va trebui să existe conti
nuitate și o permanentă 
inițiativă din partea tu
turor lucrătdVilor din secto
rul alimentație publică.

Adunarea generală a 
reprezentanților oame
nilor m u n cii de la 
I.C.S.A—A.P. Petroșani a 
examinat, cu exigență cri
tică și responsabilitate 
față de cetățenii din Pe
troșani și Petrila, îndeo
sebi neajunsurile care 
s-au înregistrat, astfel ca 
activitatea întreprinderii 
șă dobîndească în acest 
an un adevărat salt calita
tiv. Participanții Ia dez
bateri, lucrători cu expe
riență în activitatea co
mercială, și-au exprimat 
hotărîrea de a obține, în 
întîmpinareâ marilor eve
nimente politice ale aces
tui an — a 40-a aniver
sare a victoriei revoluți
ei de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al parti
dului — noi și superioare 
realizări în aproviziona
rea minerilor, a tuturor 
cetățenilor. Opiniile ex
primate de Nicolae Alexa, 
Dumitru Cepeliuc, Volcu 
Ungur, Dumitru Drăgan, 
Dumitru Lulache, Dumi
tru Bărbuță, Petru lagăr, 
și Constantin Tcslici au 
vizat neajunsuri în opera
tivitatea și calitatea re
parațiilor efectuate de fi
liala locală a I.R.U.C. 
(multe utilaje comerciale 
nu funcționează în aceste

zile de vară !), în aprovi
zionarea făcută de I.C.R.A. 
Petroșani care nu preia 
toate ambalajele pe care 
le-au adus. Dar aceste o_ 
biecțiuni au fost clarifica
te de tovarășa Eugenia 
Burducea, reprezentînd 
Direcția comercială a ju
dețului Hunedoara: uni
tățile comerciale trebuie 
să preia toate sticlele și 
borcanele de la populație, 
I.C.R.A. avînd datoria să le 
ridice operativ pentru a 
putea fi introduse în circu
itul economic. In tot a- 
cest proces lucrătorii co
merciali trebuie să verifi
ce și să sorteze sticlele 
deoarece de la cetățeni se ! 
primesc numai sticle cu- i 
nate. Multe dintre neajun- ‘ 
șurile semnalate aparțin 
aprovizionării (berp sau a- ; 
pă minerală), dar și lucră- ■ 
tarilor comerciali care re
cepționează fie pîinie de 
calitate necorespunzătoare ; 
(produsă mai ales de sec- , 
ția Livezeni), fie lapte ne- ; 
capsat și în lăzi care 
n-au fost curățate de mult j 
timp la întreprinderea din 
Livezeni (cum spunea Voi- ; 
cu Ungur că se petrece la 
Aninoasa. Și nu numai 
acolo). In cadrul I.C.S.A— 
A.P. funcționează, cu bu
ne rezultate și două ane
xe: o crescătorie de porci 
(cu posibilități de a fi mă- , 
rită) și o ciupercărie cu 
seră unde s-au realizat 95(> 
kg ciuperci (plan: 500 kgț ; 
și 250 4rg roșii și salată.

Printr-o bună și ritmică 
aprovizionare cu mărfuri 
alimentare șl repartizarea 
echilibrată în unități, oa
menii muncii de Ia I.C.S.A.- 
A.P., sub conducețea or- ; 
ganizației de partid, și-au 
exprimat hotărîrea fermă 
de a-și îndeplini sarcinile 
pentru a contribui și mai 
mult, într-o atmosferă de 
ordine, disciplină și stric
tă respectare a regulilor 
și normelor din comerț, la 
creșterea calității vi iții, 
la îndeplinirea obiective
lor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale > 
ale partidului nostru

Tiber iu SPĂTAKU I

ANGAJARE FERMĂ

mături metalice, fier vechi, 
alte metale și deșeuri.

Cu toate rezultatele bu
ne obținute, colectivul s-a 
confruntat și se mai con
fruntă cu o serie de as
pecte ce apar în procesul 
de producție, în respecta
rea disciplinei tehnologi
ce și a muncii, acestea 
constituind rezerve care, 
valorificate cu răspunde
re și competență, vor asi
gura depășirea greutăților 
apărute în această 
(îndeosebi Ia sectorul 
Din darea de seamă, 
completările la programul 
de măsuri, din cuvîntul 
participanților la aduna
re — loan Bodenlosz, loan 
Stanciu, Gheorghe Gligor, 
Constantin Nieula, Ștefan 
Alba, Alexandru Florea, 

Ioan Pcnu, Ioan Lap.șanschi, 
Romulus Dumitrescu, An
ton Steț, Grigore Grăjdan 
și alții — a reieșit hotărî
rea lor, a celor pe care îi 
reprezintă, cît și necesita
tea de a se acționa cu per
severență pentru îmbună
tățirea conținutului de ce
nușii (indicator cu impli
cații asupra activității e_ 
conomico-financiare a mi
nei), pentru calificarea și 
asigurarea abatajelor cu 
forța de muncă necesară

lună 
I). 

din

desfășurării normale și în 
condiții de deplină securi
tate a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei, mă
suri ferme împotriva ab
senteismului, învoirilor 
care trag înapoi realiză
rile minei, ale brigăzilor, 
aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă, cu ma
teriale și piese de schimb.

, Toate acestea. în conver
gență cu mobilizarea în
tregului colectiv în scopul 
onorării sarcinilor și a an
gajamentelor asumate pe 
întregul an și pentru a în- 
tîmpina cu rezultate 
prestigiu marile 
mente politice ale

Din adunare s_a 
prins cu claritate
rea minerilor de la Petri-, 
la, de a asigura patriei, e_ 
conomiei naționale • canti
tăți sporite de cărbune, de 
a susține pe această calc, 
minerește 
narei C.C. 
propune
Congres, ca în funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului să fie re
ales tovarășul Nicolac 
Ceausescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre. :

de 
evenî- 

anului. 
des- 

hotărî-

hotărîrea Ple- 
al P.C.R. de a 
la al XHI-lea

!

î

i
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Vizita de prietenie în țara noastră *u început întrecerile cew de-a

Todor Jivkov vară
(A-

(Urmare dirt- pag. I)

j îmbrățișat cu multă căl- 
i- dură. ■ ■

Numeroși constănțeni a_ 
r flați pe aeroport au făcut 
■ celor doi conducători de 
f partid și de stat o primire 
[deosebit de călduroasă, 

entuziastă, dînd expresie 
sentimentelor de stimă și 
prețuire pe care le poartă 
tovarășilor N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jiv_ 

; kov, de al căror nume se

leagă evoluția continuu as
cendentă a raporturilor de 
prietenie și, colaborare din
tre partidele, țările și po
poarele noastre.

In aclamațiile celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Todor Jivkov 
aii părăsit aeroportul, Iii- 
dreptîndu-se, la bordul u- 
nui elicopter special, spre 
Cernavodă.

(Urmare din pagi I)

I OS ANGELES 30 
gerpres). — Pe bazele spor
tive din Los Angeles au 
început întrecerile celei 
de-a 23_a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară, la car.e 
participă sportivi și sporti
ve din 140 de țări.

In gala inaugurală a 
turneului de box, la cate
goria semimijlocie,' pugi- 
listul român > Rudei Obrej a 
â obținut o spectaculoasă 
victorie prin KO în primă 
repriză în fața lui Antonie 
Loungoude (Republica 
Centrafricană). La aceeași 
categorie, mexicanul Ge- 
naro Leon a dispus la 
puncte de argentinianul 
Daniel Omar Dominguez, 
americanul Mark Breland 
l-a întrecut, tot la puncte, 
pe canadianul Wayne Gor
don, iar Michael 
(Anglia) a cîștigat 
puncte meciul cu 
Rasamimanaha 
gascar).

Rezultate înregistrate 
la categoria semiușoară: 
Ossai (Nigeria) dispune la 
puncte de Latt (Burma); 
Renato Cornett (Austra- 
lia) întrece la puncte pe tralianul Peter Evans _ , ... . .

In
ia puncte 'pe Kon- 
(Malawi). 
turneul de box, 
încheia la 11 august,

Debora Srour (Brazilia) — 
578 puncte, Maria Maco- 
vei (România) — 577 punc
te. Elena Macovei (Roma
nia) s_a situat pe locul 15, 
cu 572 puncte.

La pistol liber, victoria 
a revenit sportivului Xu 
Haifeng (R.P. Chineză) — 
566 puncte, medaliile de 
argint și bronz fiind ob
ținute de liagnar Skana- 
ker (Suedia) — 565 puncte 
șl, respectiv, Wang Yifu 
(R.P. Chineză) —- 564 punc
te. Sorin Babii (România) 
s-a clasat pe locul 11, cu 
555 puncte.

In competiția de înot, 
vest-germanui Michael. 
Gross a * cîștigat proba de 
200 m liber în 1’47”44,100 
— nou record mondial, pe 
locurile următoare 
du-se Michael Heath 
(S.U.A.) 1’49’’10/100 și Tho
mas Fahrner (R.F. Ger
mania) — l'49”69/100. La 
100 ni bras primul loc a 
fost ocupat de Steve Lund
quist (S.U.A.) — l’01”65/100 
(nou record mondial), ur
mat de canadianul Victor 
Davis — P01”99/100 și ausy

l’0z"97/100. In proba fe
minină de 100 m liber au 
fost atribuite două medalii 
de aur, primele două cla
sate. înotătoarele america
ne Carrie Steinseifer și 
Nancy Hogshead, fiind 
înregistrate cu același timp: 
55"92/100. Medalia de bronz 
a revenit olandezei An. 
nemarie Verstappen — 
56’08/100. Proba feminină 
de 400 m mixt a fost cîș- 
tigată de Tracy • Caulkins 
(S.U.A.) — 4’39”24/100, ur
mată de Stizanne Landells 
(Australia) — 4'48”30/100 și 
Petra Zindler (R.F. Ger
mania) — 4'48”57/100. Pre
zentă în „finala mică", 
înotătoarea româncă An.

rii și cooperării în lume.
La ora 13,20 nava acos

tează în portul Agigea. 
Este o atmosferă de mare 
sărbătoare. Miile de cons
tructori aflați aici scandea
ză neîntrerupt numele ce
lor doi conducători de 
partid și de stat, ovaționea-' 

' “ " . ’ ‘ ’i dintre
țările și popoarele noastre. ■ 
Pionieri și șoimi ai patri
ei, tineri și ținere în fru
moase costume populare 
oferă buchete de flori.

In aclamațiile și urale- 
le entuziaste ale celor pre_ 
zenți tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov s-au îndreptat apoi 
cu mașinile spre stațiunea 
Neptun. Numeroși oameni 
ai muncii aflați la odihnă 
pe litoral i-au salutat pe 
cei doi conducători de 
partid și de stat, la trece
rea prin localități, cu cele 
mai alese sentimente de 
stimă și respect, cu deose
bită prietenie și dragoste.

Cere m o ni a plec ăr i i

Dejun oficial
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român,' președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit 

1 duminică, în cadrul unui 
dejun cu tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul-

gar, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

In timpul dejunului, des
fășurat într-o ambianță 
de caldă cordialitate, a fost 
continuat dialogul la nivel 
înalt consacrat dezvoltă
rii pe multiple planuri a 
conlucrării și relațiilor de 
prietenie româno-bulgare.

barce la bordul navei pre
zidențiale „Mihai Vitea
zul" pentru a străbate no
ua cale navigabilă a Româ
niei.

In timpul călătoriei, con
ducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au ză pentru prietenia 
avut un schimb de vederi 
în probleme ale 
româno-bulgare. 
la nivel înalt a abordat o 
serie de preocupări . actu
ale ale celor două parti
de și țări, inclusiv pe li
nia dezvoltării relațiilor 
româno-bulgare, precum și 
unele aspecte ale vieții 
internaționale, convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
evidențiind o dată mai 
mult dorința popoarelor 
noastre de a lărgi și am
plifica prietenia și colabo
rarea în folosul 
lui lor, al cauzei 
socialismului, al

relațiilor 
Dialogul

progresu- 
păcii și 

înțelege-

i Duminică după-amiază, 
s_a încheiat vizita de prie
tenie pe care, la invitația 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat-o în țara 
noastră tovarășul Todor

împodobitgălniceanu", 
sărbătorește.

Pe aeroport se aflau 
numeroși constănțenl care

Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bul
gar, -președintele Consiliu- au tovarășului Nicolae
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete bulgar a ă- 
vut loc pe aeroportul in
ternațional ,.Mihail Ko-

Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovară
șului Todor Jivkov o ma
nifestație deosebit de cor
dială.

La scara avionului to
varășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena
Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la 
tovarășul Todor Jivkov. 
Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au 
strîns mîinile cu priete
nie, s-au îmbrățișat.

La ora 17,50, aeronava 
prezidențială bulgară a de
colat.

IN LU/MF

Hugheș 
la 

Paul 
(Mada-

clasln-

Manifestări peste hotare, 
consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a actului istoric 

de ia 23 August 1944
A conferențiat, de ase

menea, prof. dr. Virgil 
Candca, secretarul Asoci
ației „România". Au fost 
evidențiate semnificațiile 
marii noastre sărbători na
ționale, realizările obținu
te de poporul român în 
toate domeniile, îndeosebi 

. după Congresul al IX-lea.

•l

Congresul Partidului Congolez al Muncii

Viorel Ioana (România), 
Cantancio (Filipine) 
vinge 
dowe

La 
se va 
participă 359 pugiliști care 
vor disputa 345 de meciuri, 
la cele 12 categorii de gre
utate, de la semimuscă la 

.supergrea.
in concursul de tir, pro

ba de pistol standard a 
fost cîștigată după baraj, 
de canadianca Linda Tbom 
— 585 puncte, urmată de 
Ruby Fax (S.U.A.) — 585
puncte,' Patricia ~ 
(Australia) — 583 
Liu Haiying (R.P.
ză) 
na Fries (Suedia) — 581 ca Pătră.școiu s_a situat pe
puncte, Wen Zhifang (R.P. locul opt, cu timpul de
Chineză) — 578 puncte, 5’05”53/100.

ce

Dench 
puncte, 
Chine- 

583 puncte, Kristi-

a

i_

CIUDAD DE MEXICO 
| 30 (Agerpres). — In statul 
I Hidalgo (Mexic) a fost 

deschisă o Săptămînă 
' culturii românești.

In cadrul festivității
naugurale, guvernatorul 
statului, Guillermo Rosell 
de la Lama, s-a referit la 

I rolul pe care l-a avut vi
zita președintelui 
Ceaușescu în Mexic 
voltarea relațiilor 
no-mexicane și a 
mat că realizările 
rului român în cei 
ani de construcție 
sale

j opera măreață 
j popor, care, liber și inde- 
I pendent, condus cu înțe

lepciune, a obținut progre-
• se demne de admirat în 

j toată lumea.

BRAZZAVILLE 30 (A-
gerpres). — In cadrul lu
crărilor celui de_al IlI-lea 
Congres al Partidului Con
golez al Muncii, care se 
desfășoară la Brazzaville, 
tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu-' 
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Cen
tral de Partid, reprezen.

tantul partidului nostru la 
congres, a adresat, din par
tea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților, 
tuturor membrilor parti
dului, întregului popor con
golez, un salut cordial de 
prietenie și expresia senti
mentelor de solidaritate 
militantă.

FILME

TV

Nicolae 
în dez- 
româ- 
subli- 
popo_ 

40 de 
a vieții 

noi constituie 
a unui

★

*

NEW YORK 30 
pres). — Biblioteca 
nă din New York 
duit seminarul cu 
„Imagini din 
la care o serie
nalități americane ce 
ne-au vizitat țara au pre
zentat impresii despre 
România.

(Ager- 
româ- 

a găz- 
tema

România", 
de perso-

ROMA 30 (Agerpres). — 
La Biblioteca română din 
Roma a fost inaugurată o 
expoziție de carte contem
porană românească,

La loc de frunte sînt 
prezentate volume din o- 
pera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și lucrările științifice 
ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu apărute în ulti
mii ani în limba italiană.

Cu acest prilej, a fost 
organizat un concret de 
muzică de cameră româ
nească. r .d

Acțiuni pentru pace și 
dezarmare

PARIS 30 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor apărute în 
presa franceză, luna oc
tombrie va fi o lună â ac
țiunilor de masă pentru 
pace și dezarmare. In pes
te 150 de orașe ale Fran
ței se vor organiza mar
șuri și ștafete ale păcii, 
mitinguri, demonstrații și 
dezbateri consacrate pro
blemelor dezarmării.

O ștafetă a păcii va lua 
startul de la Strasbourg și 
va ajunge la granița cu 
Spania. La Marsilia va fi 
organizată o mare serbare 
a păcii, iar mai multe lo
calități franceze vor pri
mi titlul de „oraș al păcii" 
pentru contribuția lor la

promovarea 
păcii și i , . 
popoare. "li

ideaiuri lor 
înțelegerii între

30 (Agerpres). - 
s-au încheiat lu.

TOKIO
La Tokio _ ..._____  __
crările .Congresului femei
lor nipone, care s-a des
fășurat sub deviza „Trage
dia Hiroșimei nu trebuie 
să se repete !“. In cadrul 
dezbaterilor a fost expri
mată îngrijorarea femei- 
lpr din Japonia față de es
caladarea cursei înarmă
rilor și s-a cerut adopta
rea de către Japonia â 
unor măsuri care să îm
piedice participarea ei la 
cursa înarmărilor și să o 
transforme într-un factor 
activ al luptei pentru pace.
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15,00 Telex. 15,05 Tele_ j 
vacanța studențească, 1-5,30 ’ 
Ecran de vacanță. Dese- ] 
ne animate. 15,40 Laureați. 
ai Festivalului național I 
„Cîntarea României". 16,00 . 

Universul femeilor. 16,30 • 
A 23-a ediție a Olimpia- i 
del de vară (color). Los • 
Angeles — 1984. 18.00 in-j 
chiderea programului. 20,00 
Telejurnal (parțial color). 
20,40 Sărbătoare în 

aven- gust- 20>50 Marea 
revoluționara. 21,10 
tru TV: „Amintirea 
nopți ele August" de Va_| 
lentin Munțeanu. Premie-’ 
ră pe țară. 22,00 Izvor del 
frumusețe — muzică ușoa_ 

ră românească. 22,15 Te-1 
lejurnal (parțial color). | 
22,30 A 23-a ediție a .0-1 
limpiadei de vară — Los | 
Angeles — 1984 (color). j

7 No- 
i—ii; 

sălbatic 
mori 

de

PETROȘANI - 
iembrie: Păcală, 
Unirea: Căluțul 
Ryn; Parîngul: Să 
rănit din dragoste 
viață.

LONEA: Noile 
turi ale căpitanului Min. 
ciună.

VULCAN — Luceafă
rul: Visînd la Zambezi.

LUPENI — Cultural: 
Urgent secret.

URICANI: Hercule cu
cerește Atlantida. - •

AU. 
epopee 

Tea- 
unei
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Mica publicitate
VIND ‘ urgent „Trabant I.U.M. Petroșani, O declar 

601 S“. Telefon 43067 sau nulă. (2385) ■
42173. (2388) PIERDUT bonuri lemne,.

VIND urgent aparta- pe numele Popescu Petru ■ 
ment, două camere, Deva, 
Aleea Jiului nr. 4, I ". ' .
apartament
289.96, după ora 16. (m.p.)’

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Crețu 
Maricica, eliberată de

bloc F,
64. Telefon

și Popescu Ilie, eliberate 
de Ocolul silvic Petroșani. 
Le declar nule. (2387)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Smîn- 
tînă Zum, eliberată de I.M. 
Uricani. O declar nulă, 
(2389) . 1

Redacția fi administrația ; Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. leleteanei 41M2. 
secretariat, 41663, 42464 secții
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N Bălcescu, nr. 2, telefon 41365. :

(■


