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TARII; Ch MAI MULT CĂRBUNE!
Patru decenii ale devenirii noastre 

In întîmpînarca Zilei minerului

J

hi succese pe frontul cărbunelui
ÎNTREPRINDEREA MINIERA LONEA

"X

Joi, 9 august a.c., la Sna- 
gov, a avut loc ședința Con
siliului de Stat, prezidată de 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au 
luat parte, ca invitați, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, 
miniștri și alți conducători de 
organe centrale.

In cadrul ședinței, Con
siliul de Stat a dezbătut și 
adoptat;

— Decretul privind insti
tuirea medaliei comemora
tive „A 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă”;
- Decretul privind amnis-

tierea unor infracțiuni și gra
țierea unor pedepse.

In continuarea lucrărilor 
înscrise pe ordinea de zi, 
Consiliul de Stat a examinat 
și adoptat Decretul pentru 
aprobarea dispoziției com
plementare Ja Convenția 
internațională privind trans
portul de mărfuri pe căile 
ferate (C.I.M.), Convenția 
internațională privind trans
portul călătorilor și baga
jelor pe căile ferate (C.I.V.) 
și la Convenția adițională 
la Convenția internațională 
privind transportul 
rilor și bagajelor pe 
ferate (C.I.V,).

In cadrul ședinței,
siliul de Stat a dezbătut și

călăto- 
câile

Con-

aprobat Raportul Comisiei 
pentru analiza activității de 
soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclampțiilor și 
cererilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de Stat 
în semestrul I 1984, precum ți 
Raportul Consiliului de Mi-' 
niștri cu privire la activita
tea desfășurată de organele 
centrale 4e administrației 
de stat in semestrul I 1984 
pentru rezolvarea propune
rilor, sesizărilor, redamațiilor 
ți cererilor oamenilor mun
cii.

Consiliul de Stat a soluți
onat, apoi, unele problenjg 
ale activității curente.

Ădunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii

Minerii Lupeniului sint ferm hotăriți să-și 
realizeze sarcinile pe acest an

Minerii Văii Jiului 
depun în aceste zile e- 
forturi susținute pen
tru a întîmpina săr
bătoarea lor — Ziua mi
nerului — cu rezultată 
deosebite pe .___
cărbunelui. Zi de zi, tot 
mai multe colective de 
mineri raportează în
semnate depășiri la pro
ducția fizică de cărbu
ne, ca urmare a folo
sirii la capacitate a 
întregului potențial 
tehnic și uman de care 
dispun. In rîndurile ur
mătoare vă vom 
zenta rezultatele 
obținute de cîteva 
lective de mineri, 
ziua de miercuri, 8 au
gust.

,

frontul

pre- 
bune 

co
in

COMERȚUL VĂII JIULUI

Expresie a grijii partidu- 
lui și statului nostru pen
tru îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale mineri- 
lor, în Valea Jiului a luat 
ființă, în anul 1977, Di
recția comercială muni
cipală. Pentru asigurarea 
unor servicii comerciale 
ireproșabile, în orașele 
Lupeni, Vulcan, Petroșani 
— Petrila s-au înființat 
patru întreprinderi comer
ciale, An de an, odată cu 
dezvoltarea social-econo- 
mică a municipiului, ac
tivitatea comercială a că
pătat valențe cantitative și

Masurile

De la începutul anului 
și pînă în prezent, între
prinderea minieră Bărbă- 
teni a înregistrat, la pro
ducția fizică brută extra
să un minus de 35 000 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil. Dacă în acest sens, 
mina Bărbăteni se con
fruntă Cu o serie de greu
tăți obiective prin necon- 
firmarea «strațelor, vom
căuta să vedem ce preo
cupări are colectivul pe 
frontul livrării unui cărbu
ne de cît mai bună călită -

Printr-o puternică mobilizare, minerii de la Lo
nea au reușit să realizeze și să depășească sarcinile 
de plan ale zilei de 8 august. Cu rezultate deosebite 
s-au înscris în această zi brigăzile de frontaliști 
conduse de Andrei Antal și Dumitru Paraschiv din 
sectorul II, care au extras peste sarcinile de plan 
276 tone de cărbune. Peste, 40 de tone au extras su
plimentar și minerii sectorului IV din rîndul căro
ra s-a remarcat brigada condusă de Grigore Mîn- 
druț. Cu sarcinile de plan realizate și depășite în 
această zi se înscriu și minerii sectorului V.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA petrila
Minerii de la Petrila 200 tone de cărbune, a- 

cumulînd astfel de la în
ceputul acestei luni pes
te 450 tone. Cu cele mai 
bune rezultate se înscriu 
brigăzile conduse de Jan 
Baban, Gheorghe Duca, 
Constantin Dumitrașcu, 
Iacob Baltag și Virgil 
Dumitrașcu.

raportează de la începu
tul lunii august o pro
ducție suplimentară de 
227 tone de cărbune. 
Miercuri, 8 august s-au 
remarcat minerii sectoa
relor V și VI, care au ex
tras împreună peste sar
cinile de plan aproape

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ LIVEZENI
Nici minerii de la Livezeni nu se dezmint în 

acest început de august. In cele 8 zile care au tre
cut din această lună ei au extras peste sarcinile de 
plan 553 tone, acumulînd astfel de la începutul anu- 

I 'lui 25 000 tone de cărbune. Rezultate deosebite 
această 
cu cele 
realizat 
tone.

în 
lună au obținut minerii din sectorul I care, 
51 tone extrase peste plan în 8 august, au 
o producție suplimentară de aproape 1000

leri a avut loc la întreprinderea minieră 
Lupeni adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii. Au participat mineri 
șefi de brigadă, tehnicieni și ingineri, re
prezentanți ai oamenilor muncii din între
prindere, activiști de partid și ai organiza
țiilor de masă și obștești, delegați ai or
ganelor centrale de resorb

In adunare s-au analizat - pe baza dă
rii de seamă a consiliului oamenilor mun
cii și comitetului sindicatului - rezultatele 
obținute in primul semestru al anului, bu
getul de venituri și cheltuieli pe primul 
semestru, modul de realizare a angaja
mentelor asumate in întrecerea socialistă.

tor Bolosin, 
kai, Gheorghe Stoichin, Andrei 
Anton Buzaș, Paul Grasu, Mircea 
Iulian Costescu - au făcut 
propuneri menite să ducă la îmbunătăți
rea procesului de producție, la creșterea 
productivității muncii - cale principală de 
realizare a sarcinilor pe acest an.

Adunarea a adoptat un program de mă» 
suri a cărui traducere in viață asigură — 
așa cum s-a subliniat îndeosebi - îndepli
nirea exemplară a planului pe acest an 
și pregătirea temeinică a producției anu
lui viitor.

------------ ------------ .... -----.-------- ----------- M încheierea lucrărilor adunării generale 
Analizînd cauzele unor neimpliniri din a reprezentanților oamenilor muncii de la 
prima parte a anului, participantă la dis- I.M. Lupeni a luat cuvintul tovarășul Ion 
cuții - Alexă Furdui, Victor Butnaru, Vie- Lăzărescu, ministrul minelor.

Săptâmîna educației, 
culturii și sportului

In cuprinzătoarea pa
letă a manifestărilor 
Săptămînii 
culturii și 
care omagiază 
minerului și 
rea a 55 de ani de la e- 
roicele lupte revoluți
onare ale minerilor din 
Lupeni, semnalăm mon
tajul literar-muzical 
„Omagiul eroilor", ce 
va fi realizat astăzi 
(ora 13,30), în sala de 
apel a minei Livezeni, 

cenaclu- 
Istrati" și 
„Filigran" 

a

educației, 
sportului,

Ziua 
împlini-

I.M. LIVEZENI

Vasile Mureșan, Anton Ma- 
Mican, 
Suba, 

numeroase

Toate preocupările, orientate 
pentru menținerea pe locul 

fruntaș

calitative superioare. Este 
de ajuns să evidențiem 
faptul că volumul desface
rilor a crescut în 1983, 
față de anul 1977, cu pește 
841 milioane lei, pentru 
a da o imagine exactă a 
eforturilor care s-au depus 
pentru aprovizionarea lo
calităților Văii Jiului, pen
tru asigurarea unor con
diții de viață tot mai bu
ne celor care scot la lu
mină bogăția neagră a pă- 
mîntului. Numai în ceea ce 
privește produsele alimen
tare, în anul 1983 s-au des
făcut către populație măr-

furi în valoare cu peste 
450 milioane lei mai mult 
decît în anul 1977. In ali
mentația publică, față de 
aceeași perioadă, s-au des
făcut mărfuri cu 111 mi
lioane lei mai mult, iar, la 
produsele nealimentare, cu 
370 milioane mai mult. 
Sînt cifre care evidenția
ză, fără putință de tăgadă, 
puternica dezvoltare a

Ec. Constantin IONEȘCU, 
Direcția comercială a 
municipiului Petroșani

(Continuare in pag. • 2-a)

de condeierii 
lui „Panait 
grupul folk 
al Casei de cultură 
sindicatelor din Petro
șani. Mîine, la ora 13, 
în sala de spectacole a 
Teatrului de stat „Va
lea Jiului", va avea loc 
înmînarea titlurilor de 
fruntași în 
socialistă pe
I. Adunarea 
dedicată Zilei 
lui va fi urmată de un 
spectacol al cunoscu
tului ansamblu bucu- 
reștean de muzică 
populară „Rapsodia 
română". (I.V.)

întrecerea 
semestrul 

festivă 
mineru-

luate și-au dovedit eficiența dar, 
nu la nivelul promisiunilor

de problemă ate. O astfel
mai fost analizată, în zia
rul nostru, ultima oară

Interlocutor' ing. Ivan 
Vitim, șeful biroului de 
programare și urmărire a

(teconA4ii/dă mifteAcaAcu
în 24 mai și intitulată „Mă- producției, 
șurile luate asigură livra- 1- .
rea de cărbune cu conți
nut scăzut de cenușă". Ră- 
mîne deci să vedem care 
a fost eficiența măsurilor 
luate. .. .

..... „Intr-adevăr, 
in trimestrul II oamenii 
muncii de la mina Băr
băteni au transpus. în via
ță o serie de măsuri me
nite să ducă la îmbunată-' 
firea calității

cărbunelui extras 
și livrat preparației. Este 
adevărat, aceste măsuri 
au condus la reducerea 
conținutului de cenușă ad
mis în masa de cărbune, 
dar se află încă cu cîteva 
procente în plus față de 
cel planificat. Pentru a 
avea o imagine mai clară 
asupra eficienței . măsurj-

Gheorghe SP1NU

® Mina Livezeni — fruntașă în întrecerea socia
listă pe ramura minieră, în semestrul I. Colectivul a 
realizat; ■ 21 500 tone de cărbune peste angajamen
tul primului semestru ■ Depășirea producției nete 
cu 23 800 mii lei ■ Producția marfă depășită cu 
9 027 mii lei ■ La productivitatea muncit s-a ob
ținut un spor de 13 ia sută ■ Au fost executate lu
crări de pregătiri cu 410 ml în plus ■ Economiile la 
prețurile de cost au fost cu peste 24 milioane lei mai 
mari față de angajament.

Acestea sînt realizările 
primului semestru. Pen
tru minerii de la Live
zeni, semestrul II al a- 
nului 1984 va fi hotărîtor. 
In ansamblul său, planul 
pentru trimestrul IV este 
mobilizator, cu posibili
tăți reale de înfăptuire. 
Producția de cărbune va fi 
cu 76 000 tone' mai 
față de celelalte
tre. Cea mai mare parte 
din lucrările adunării ge-

mare 
trimes-

nerale a fost afectată dez
baterii planului de mă
suri menite să asigure re
alizarea 
sporite.
faptul că pentru menține- 
i-ea liniei de front șl pu
nerea în funcțiune a noî 
capacități de producție 
menite să înlocuiască pe

acestor sarcini 
S-a evidențiat

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag a 2-e)

Brigada condusă de minerul Andrei Antal 
sectorul II al minei Lonea, ocupantul locului 11 in în
trecerea socialistă, discută despre rodnicia unui șut 
recent încheiat Foto: Vasile SIMON(Continuare în pag. a 2-a)
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Reprezentanții oameni
lor muncii de la 
IPSRUEEM Petroșani, pre- 
zenți la adunarea genera
lă, au analizat modul de 
realizare a sarcinilor de 
plan-pe primul semestru 
din acest an și posibilită
țile de îndeplinire a pla
nului pe întregul an. Da
rea de seamă a scos în e_ 
vidență bunele rezultate 
obținute de acest colec
tiv în activitatea desfă
șurată pentru asigurarea 
minerilor eu utilajele și 
piesele de schimb nece
sare creșterii producției de 
cărbune.'

In primul semestru au 
fost livrate întreprinderi
lor miniere piese de 
schimb în valoare de pes
te 40 milioane lei, cu 11 
milioane mai mult decît 
sarcinile de plan. De ase
menea, au fost asimilate în 
producția proprie sute de 
repere, iar valoarea aces
tora, realizată în primele 
șase luni, se ridică la pes
te f>68 mii lei. In aceeași 
perioadă au fost executa
te Reparații capitale la 
peste 50’ de utilaje mini
ere (combine de 
înaintare, motoare 
ce antigrizutoase, 
compresoare,
de mină etc), valoarea re
parațiilor capitale ridi- 
cîndu-se la peste 13 000 000 
lei. -s

hidra- 
a livrat 
miniere

14 071 
mai

ne de care dispun, pentru 
ca, la sfirșitul anului, să 
raporteze rezultate cel 
puțin la fel de bune ca și 
în primul semestru. „Con
sider că putem să ne re
alizăm sarcinile de plan și

Secția de stîlpi 
ulici de la Vulcan 
întreprinderilor 
din Valea Jiului: 
stîlpi SVJ, cu 3171
mulți decît se prevăzuse 
prin plan, iar la țevi flan_ ; __________________
șate secția a obținut o în continuare, dar pentru 

aceasta este necesar ea țea_

abataj și 
electri- 
pompe,

locomotive

depășire de 114 bucăți, si- i __ \

tuîndu-se, astfel, printre va să fie adusă ritmic .și 
secțiile fruntașe ale între
prinderii.

Rezultate bune în muncă 
au obținut și celelalte sec
ții și ateliere. In acest mod, 
harnicul colectiv a rapor
tat, la ' sfirșitul primului 
semestru, depășirea sarci
nilor de plan la principa
lii indicatori economico- 
financiari. Planul la pro
ducția globală a fost de
pășit cu 7,3 milioane 
iăr la producția netă s-a 
înregistrat o depășire de 
345 mii lei. Productivita
tea muncii calculată pe 
baza acestui indicator, a 
fost depășită cu 1 951 lei 
pe fiecare muncitor.

Darea de seamă și par- 
ticipanții la dezbateri au 
scos în evidență sarcinile 
sporite de plan ce revin 
colectivului în 
al doilea din 
în viitor. Toți 
luat cuvîntul 
jat, în numele lor și al co. 
lectivelor 
parte, că se vor mobiliza 
exemplar și vor valorifica 
mai bine rezervele inter-

în cantități 'suficiente. De 
altfel, toate materialele

lei,

semestrul 
acest an si 
cei care au 
s-au anga-

din care fac

Pentru oameni, pentru 
bunăstarea lor

(Urmare din pag. I)

bazei materiale a comer
țului Văii Jiului, creșterea 
necontenită a preocupări
lor pentru aprovizionare, 
eforturile lucrătorilor co
merciali de a desfășura un 
comerț civilizat și efici
ent. In paralel cu activita
tea de desfacere, s-au ob
ținut realizări n stabile și 
ia prestările de servicii 
care au crescut an de an. 
Luînd în calcul perioada 
analizată, prestările de 
servicii către populație în
1983 s-au dublat față de 
1977, urmînd ca în an il
1984 să prestăm servicii 
cu 200 milioane mei mult 
decît în anul trecut. Ită- 
mînînd în domeniul cifre
lor și al comparațiilor, ca
re demonstrează elocvent 
dezvoltarea și moderniza
rea fără precedent a co
merțului, Văii Jiului, tre
buie' eyidențiat faptul că 
suprafața comercială a 
Văii jiului a crescut în 
1984, Țață de 1977. cu a- 
proape 20 000 mp, iar des
facerea pe metru pătrat, 
față de . aceeași perioadă, 
a sporit cu 8 000 lei.

Locul fostelor dughene, 
pardosite cu scînduri u- 
me7ite cu motorină a fost 
luat treptat. în anii în
floritori ai Epocii 
Ceausescu, de modernele 
cornplexe comerciale, lu
minoase și spațioase, dota
te corespunzător. . „Zes
trea" comerțului Văii Jiu
lui s-a îmbogățit cu im
punătoarele- magazine u-' 
niversale „Jiul" din Pe
troșani și Petrila, com

plexul de alimentație pu
blică din Lupeni, cantine
le restaurant din Lupani, 
Vulcan și Petroșani, pre
cum și cu zecile și zecile 
de unități comerciale des
chise la parterul blocuri
lor din toate localitățile 
municipiului.

Pînă la sfirșitul acestui 
cincinal, urmează să fie 
date în folosință alte mari 
și importantă unități co
merciale. repartizate ju
dicios în teritoriu, ea
hala agroali men tară din
Vulcan (2070 mp), labora
torul de alimentație pu
blică din Petroșani. (1500
mp), magazinul general 
Aninoasa, hala agroali- 
mențară Lupeni, alte com
plexe de unități comerci- 
ale la partețul blocurilor 
de locuințe (unul la Pe
trila, 3 la Petroșani, 4 la 
Lupeni și unul la Vulcan). 
Acestea vor determina o 
creștere a volumului des
facerilor, în anul 1985, de 
peste 58 milioane lei, față 
de anul 1984.

Rezultatele obținute' an 
de an se datoresc condi
țiilor bune; atenției de ca
re se bucură Valea Jiu
lui din partea ministeru
lui de resort dar și oame
nilor, lucrătorilor comer
ciali. Se evidențiază prin 
constanța realizărilor lu
crătorii unităților comer
ciale 16 Petroșani, 10 Vul
can, 428" Petroșani, 369 Lu
peni. 129 Petroșani, 120 
Lupeni’ 318 Petroșani-, la
boratorul de patiserie Pe
trila si multe altele, care 
pun munca lor în slujba 
oamenilor; bunăstării lor.

SPECTACOLE DE VARIETĂȚI
Sîmbătă după-ainiază și duminică dimineața, pe 

gazoanele stadionului Minerul . Lupeni și, respectiv, 
Complexului sportiv „Jiul" Petroșani se vor desfășu
ra spectacole de varietăți cu participarea unor nume 
de rezonanță ale primei scene românești, în vreme 
ce duminică, orchestra de muzică populară a ansam
blului artistic al minerilor „Parîhgul" va concerta pe 
estradele punctelor de agrement „Brădet" si din Pe
trila. (i.v.)

Toate preocupările, orientate 
pentru menținerea pe locul

fruntaș
(Urmare din pag. I) La aceste măsuri, 

puse spre aprobarea 
dunării generale, s-au 
dangăt' propunerile

cele epuizate cit și pen
tru creșterile de produc
ție amintite, este necesa
ră finalizarea la timp a 
lucrărilor de pregătire

••■•■■(■■•(•■•■■ia

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor muncii
de care avem nevoie tre
buie să fie aduse la timp", 
spunea în cuvîntul său Ma
rin Lazăr de la S.S.II. Vul
can.

Și ceilalți participant la 
discuții, printre care îi a_ 
mințim pe Nicolae Borbely, 
Dumitru Tudor, Petru Gro
za, Dumitru Furdui, Pe
tru Manea, Vasile Voicu- 
lescu, au arătat in cuvîn_ 
tul lor greutățile cu care 
s-au confruntat in primul 
semestru și au venit 
propuneri concrete 
tru înlăturarea 
în activitatea 
pentru realizarea
a sarcinilor de plan.

cu 
pen- 

acestora 
viitoare, 

ritmică

Gheorghe BOȚEA

■
Sfc

■■

pentru abatajele frontale 
dotate cu complexe me
canizate. Trebuie, de ase
menea, transpuse în prhe- 

' tică măsurile de extinde
re a tehnologiei de susți
nere mecanizată în straie
le cu grosimi mai mari 
de 4 m și de săpare me
canizată a lucrărilor de 
pregătiri și deschideri. Prin 
măsurile preconizate, se 
apreciază că, în acest an, 
se va extrage 80 la sută 
din producția totală cu â- 
jutorul complexelor 
canizațe. Alte măsuri 
referă la intrarea în ■ 
ploatare a eimpului
nier Petrila Sud în trimes
trul IV, la intensificarea 
recrutării, stabilizării, ca
lificării și perfecționării 
forței de muncă.

me- 
se 

ex- 
mi-

I
W;

Mr

ML r—• ■

J|

tfili
Măsurile

(Urmare din pag. I)

conți- 
căr_ 
mai 
față 

Intre- 
Bărbă-

lor întreprinse vom așe
za față în față, rezultatele 
înregistrate în trimestre
le I și II în privința ca
lității cărburieLi,

In trimestrul I, 
nulul de cenușă la 
bunele extras a fost 
mare cu 3 procente, 
de cel planificat, 
prinderea minieră
teni a fost penalizată cu 
6 745 tone de cărbune. A- 
ceeași situație în trimes
trul II «-a îmbunătățit, 
conținutul de cenușă scă- 
zînd cu 0,4 procente față 
de perioadă anterioară, 
iar penalizarea a fost mai 
mică cu 1632 tone de căr
bune. Privind umiditatea 
se. poate spune că 
rile luate au avut

rentă sporită, prin
I

măsu- 
o efici- 

șcăde- 
rea față de trimestrul
cu 1,3 procente.

Prin măsurile luate 
separare a fluxurilor

de 
de

su- 
a- 
a- 

... ... . --------- va
loroase ale participanților 
la dezbateri. In cuvîntul 
lor, ing. loan Floca, șe
ful sectorului III, Aurelian 
Pipan, miner șef de bri
gadă la sectorul IV, Ar
pad Kadar, maistru la sec
torul de investiții. Mihai 
Apetrei maistru la secto
rul I, ing. Ionel Ar; 1, șe
ful sectorului de transport, 
ing. Ionel Rindea, Vasile 
Daisa, maistru la sectorul 
de aerai, economistul Mi- 
lică Bora, contabil șef și 
ing. Ion Diaconu, directo
rul întreprinderii au pro
pus soluții concrete de re
alizare a măsurilor tehni- 
co-organizatorice necesa
re îndeplinirii sarcinilor. In 
numele colectivelor pe care 
le reprezintă, vorbitorii 
s-au angajat să realizeze 
noi succese și au exprimat 
adeziunea deplină Ia Ho-
tărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., privind realegerea, 
în înalta funcție de secre
tar general al partidului, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, garanție sigura 
a viitoarelor împliniri ale 
României socialiste.

n>țr>

au

TURISM PENTRU 
TINERET. De la B.T.T. 
Petroșahi, aflăm că, de 
la începutul sezonului 
estival, peste 300 tineri 
din Valea Jiului 
beneficiat de bilete de 
odihnă la Costinești. In 
această perioadă, cu 
sprijinul organizațiilor 
U.T.C., se p-.t organi
za excursii de două zile 
la sfirșit de săptămînă 
la bazele turistice pen
tru tineret Valea de 
Pești și Geoagiu. (M.B.)

*—I UN NOU CLUB.
I curînd, la cooperativa 
I1 „Straja" din Lupeni a 

fost dat în folosință un 
. club. Amenajat cu for- 
I țe proprii în fosta casă 

a pionierilor, clubul o- 
feră membrilor coope
ratori multiple posibi
lități de petrecere a 
timpului liber, în mod 
util și plăcut, benefi
ciind și de o dotare co-

| respunzătoare. (G.C.)

I *----
I ÎNTRECERE SOCIA- 
I LISTA. La recenta a- 

dunare generală a re
prezentanților oameni-

I lor muncii de la eo- 
I operativa meșteșugă

rească „Unirea" au fost
I anunțate unitățile
'•fruntașe în întrecerea

II
II
I
I
II
I

I
I
IIII
I ___

I socialistă din prima ju
mătate a acestui an. Pe I

| primul loc este unita-

I
I

— monu. I 
•e care 1 

se află pe «d doilea și |

Sub conducerea mais
trului, Gheorghe Soco- 
lescu, echipa de la „sor
tare minereu colcinat" 
(secția de preparare a 
cuarțului) pregătește o 

pentru 
benefici-

noua cantitate 
expediere spre 
ari.

Foto: Alexandru TĂTAR

luate și-au dovedit 
eficiența

transport pe benzi, din 
sectoarele I A, IB și II a 
scăzut conținutul de ce
nușă în medie cu 1,6 pro
cente față de cel plan if i- 

. cat. Priți mărirea numă
rului de posturi la punc
tul de claubaj, unde vine 
producția sectorului III. 
(cărbune extras numai 
din stratul 3) a crescut ste
rilul ales cu 30 mc, dar 
asta nu a condus la o 
scădere prea mare -pe to
tal mină a conținutului de 
cenușă. Evident, măsuri
le luate au îmbunătățit, cu 
ceva, calitatea cărbunelui 
livrat beneficiarului, dar 
în continuare trebuie gă
site și alte Soluții care >să 
îmbunătățească mai subs
tanțial calitatea cărbune
lui extras". Același inter
locutor arată că măsuri
le întreprinse la începutul 
trimestrului II vor . fi mult 
îmbunătățite. Se va finali
za separarea fluxurilor de 
transport la lucrările care 
trec prin zone sterile, se

: vă- intensifica si urmări 
mai exigent alegerea ste
rilului cu o granulație mai 
mare de 80 mm la toate 
locurile de muncă, astfel 
îneît la sfirșitul trimestru
lui III să fie: reduse pena
lizările datorate conținu
tului de cenușă, încă, mă
re. din cărbunele extras 
și cu aceasta să se 'îmbu
nătățească evident calita
tea cărbunelui extras.

Măsuri ap fost luate și, 
■parțial, se văd rezultatele. 
Trebuie însă’ urmărite zi' 
de zi, astfel îneît realiză
rile să îie pe măsura ce
rințelor economiei națio
nale. Așadar, conducerea 
minei, eomitetele U.T.G. 
și de sindicat, sub condu
cerea organizației de partid 
trebuie să acționeze cu ' 
mai multă hotărîre astfel 
îneît aceste măsuri să 
vină o realitate, să-și. 
vedească eficiența în 
tragerea unui cărbune 
tot mai bună calitate.

I

I

I

primul loc este unita
tea 65 — autoservice 
(condusă de Constantin 
Simion), urmată de u- 
nitățile 18 — instalații 
electrice și 26 ■ 
mente funerare care

respectiv, al treilea loc. 
(T.s.r <;; '

• • ’■ ■. Ț’5" : Î. ■ ■
♦'--------
ÎN SALA DE APEL 

de la mina Livezeni se 
va desfășura mîine 
(la ora 13,3(1) momen
tul muzical-literar „O- 
mafiiu eroilor'", orga
nizat de Casa de cul
tură din Petroșani. Vor 
participa membri ’ ai 
cenaclului literar „Pa- 
nait Istrati" si grupul 
de muzica folk ..fili
gran". (r.s.)

♦ --------
M.u- 
din

I

I 
I
I
I
I
I

EXPOZIȚIE. ' La 
zeul mineritului 
Pet roșan i. s - a des eh is o 
expoziție de medalii și | 
insigne dedicată apro- > 
piatei „Zi a minerului". | 
Expun Ion Velica 
Petru Melha, 
ai secțiunii 1 
a S N.Rv . 
poate fi vizitată, zilnic, j.............. . i

i 
i > 
I i I i

Și | 
membri ’ 

Petroșani I 
Expoziția |

între orele 10-^18. (Ț.S.)

INCEP.lND 
septembrie 
generală n r.

cu io 
la Școala 
3 din Lu

peni va fi organizat un
cerc de rădio-amatori 
Cabinetul necesar, a- 
menajat în incinta șco
lii, este dotat cu o ba
ză materială adecvată 
și oferă elevilor cu ap
titudini în acest dome-

ca, 
unor

niu posibilitatea 
sub îndrumareatll Ul UZIIQI VW CIZXK-’X -

cadre de specialitate, ■ 
să-și perfecționeze sub- |să-și
sțanțial. cunoștințele.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU
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Cantina Pâroșeni

funcționează sub 
cerea unui om 
tent, Gh. Enache,

Hrană bună și consistentă pentru mineri
La recenta adunare ge

nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.A.C.C.V.J., locul I în în
trecerea socialistă a fost 
acordat, pe bună clreptaș 
te,- cantinei complex Pa- 
roșeni. A fost o recompen
să pentru bunele rezulta
te înregistrate de unita. 
tea amintită în primul, se
mestru al anului, rezulta
te cu care cantina Paro- 
șeni ne-a obișnuit, dealt
fel. Și aceasta deoarece 
iu toți cei trei ani de eînd 

eondu- 
compe- 
a obți

nut mereu titlul de frun
taș, devenind unul 
„punctele forte" ale între
prinderii patronatoarc. 
Activitatea desfășurată de 

„colectivul cantinei, care 
este o elocventă expresie a 
grijii partidului și statu
lui față de mineri, poate 
fi mai ușor relevată cu a- 
jutorul unor cifre semni
ficative. De exemplu, ca
pacitatea cantinei a cres
cut în cei cîțiva ani 
cînd 

6 000 
ceea 
față 
mesei pentru 5 500 de oa
meni zilnic. Trebuie Să 
recunoaștem că este o ci
fră impresionantă, mai 
ales dacă ținem seama de 
faptul că activitatea can
tinei nu se mărginește nu
mai, la pregătitul hranei,. 
ci și la transportul și ser
vitul ei în Cantinele de.’ la 
minele beneficiare: ■ minți 
Pâroșeni'. și mina Vulcan, 
ori la abonații „ din . oraș. 
După cum ne spunea Po
lina Satmâri. r locțiitoare a 

.. șefului de cantină,.... „pen
tru a face față’ solicitări
lor, activitatea este orga
nizată în flux continuu, cei, 
150 de membri ai perso-

din

de 
funcționează de la 
la 11000 de porții, 
ce în momentul de 
înseamnă asigurarea

naiului fiind . împărțiți în 
trei schimbui’i". Din acest 
punct de vedere se poate 
afirma, pe bună dreptate, 
Că unitatea poate fi numi
tă adevărată ..„fabrică de 
mincare", cum de ^obicei 
i se și spune. Și cum alt
fel ar -putea fi numită o 
cantină care folosește zil
nic pentru pregătirea hra
nei 1 200 kg de carne, 
300—400 : kg - zarzavaturi, 
1,5 tone rădăcinoase etc. 
„De regulă aici unitatea 
de măsură este tona" 
ne spunea zîmbirid inter
locutoarea. noastră.'

întregul personal al can
tinei, șefele fie tură Dina 
Zaharia, Maria Mălăele, 
Ana Tocaci. Gheorghița 
Buică. magazionerul An
gliei Stoica, bucătarul Mi
hai Ilotea — ea să numim 
doar cîțiva dintre fruntași 
— manifestă o atenție deo
sebită. pentru realizarea 
unui coeficient de calitate 
cit. mai ridicat la hrana 
pregătită. Dealtfel, gra
ție acestei permanente a_ 
tențîi, volumul de calorii 
este în creștere continuă, 
ajungînd in momentul de 
față la 4—4,2 . mii unități 
calorice pe ;i. De remar
cat faptul că, zilnic, canti
na pregătește cite 2 me
niuri
mîncare, o' contribuție 
șențială avînd-o și patisi 
era Maria Docea. 
ceasta perioadă 
colectivului sînt 
spre igienizarea 
de depozitare a 
lor pentru iarnă,
gurarea- bazei 'furajere 
pentru gospodăria anexă 
etc.. Și fiindcă ne-am re-

cu trei feluri de
e-

1 n a-
eforturile 
orientate 
spațiilor 

alimente, 
spre âsi-

Răspundem ci ti terilor
■ L. CORCOVEANU, Lupeni: Cu 15 ani și 7 luni 

de muncă in grupa î subteran și 14 ani lucrați.. la 
suprafață, satisfaeeți-condiția cerută de 30 de ani de 
muncă în total. Nu îndepliniți condiția de vîrstă. 
Puteți depune „ cererepentru pensionare eu eîteva 
luni înainte de împlinirea vîrstei de 58 de ani. Dum
neavoastră aveți, după cum scrieți, 57 de ani. Tre
buie să mai lucrați aproximativ pînă în'8 iunie 1985. t

DUMINICA, 12 AUGUST LUNI, 13 AUGUST

8,30 Au-'Pe urmele lui 
gust 23.

> Almanahul familiei.
) De strajă Patriei, ’
) Viața satului (par

țial color).
11,15 “ ’
11,45
12,40

.16,30

20,00
Muzica pentru toți. 
Lumea copiilor. 
Telefilmoteea de 

gHiozdan.
Pistruiatul.
Episodul 12. (color) 
Telex.

20,20

20,35

ferit la gospodăria anexă 
imbueu- 

în 
peste 
peste
ase_ 
can- 

serele 
solariile de la Lupeni,

evidențiem faptul 
rător că aceasta aie 
momentul de fațj 
560 capete porci,?..! și 
550 capete ovine. De 
menea tot în dotarea 
tinei mai intră si 
și 
a căror contribuție la re- 

pioblemelor le_ 
s-a 

subs- 
or_ 

prin 
întă- 

ordine și 
este posibilă 

activi- 
acest 

realiza-

zoi varea
gate de aprovizionare 
dovedit de multe ori 
tanțială. Prin buna 
ganizare a muncii, 
măsuri menite să 
rească starea de 
disciplină
desfășurarea unei 
tați optime. Din 
punct de vedere,
rea planului la toți indi
catorii valorici devine o 

avînd 
acum

De 
I luat 
adu- 

ca o- 
înde- 

a in - 
creș. 

calității 
ordinii 

muncă, 
minerii, 
ai cantinei

certitudine, cantina ; 
create încă de pe 
premisele necesare, 
fapt si angajamentul 
de oamenii muncii în 
narea generală are 
biective prioritare 
plinirea exemplară 
dicatorilor de plan, 
terea continuă a 
meniurilor, a 
disciplinei în 
așa fel incit 
lalți abonați 

lie pe deplin mulțumiți.

și 
în 
ei-

să

G. CHIRVASÂ

H a i

jfl
iz, ’ j

La cantina minei Lupeni, muncitorii din subteran beneficiază, in condiții ire
proșabile, de mincare caldă, inainte de intrarea in șut, pregătită de un personal 
competent din cadrul I.A.C.C.VJ. Foto: T. ALEXANDRU

Pe urmele scrisorilor sosite la redacție

O cerere îndreptățită
Ne scrie cititorul 

tru Ștefan Pavel, i 
ciliat in orașul 
strada Zănoaga nr. 
Concret, despre 
vorba ?

Strada amintită se 
în Bărbăteni, dincolo 
malul Jiului de Vest, 
peste 20 de familii au o 
singură cale de acces: un 
podeț care trece peste 
Jiu. Intr-un timp era 
gurat chiar și accesul 
ruțelpr sau mașinilor, 
resc, deoarece oamenii

nos- 
domi-

Lupeni.
9.

ce este
lipsă, 

află
de

Cele

au nevoie de lemne, de ■: 
cărbuni; își mai cumpără 
o mobilă nouă... Acum nu 
a mai rămas decît pode
țul. Degradata cu seînduri 

prezentînd un ve
ritabil pericol pentru cei 
care-1 traversează. In po
fida acestei situații, repe
tatele cereri ale locuitori
lor din zonă, adresate 
Consiliului popular,

asi- rămas fără răspuns, 
că- Cînd ?
Fi-
mai Al. TATAR

Omenie

na buclucașă
Maria Borșoi din Vul

can, strada M. Eminescu
bloc 4 sc. I ap. 11 își do
rea o haină, O haină din 
piele. Din cele care se gă
sesc în magazinul „Arti
zanat" din localitate, sub
ordonat,. la U.J.C.M. . Deva. 
In decembrie anul" trecut 
și-a cumpărat-o, Persona,. ' 
Iul magazinului — Elena - 
Gîtari, șefă,- și Marta Car
men, vînzătoare — i-a o- 
ferit. .cu multa amabilita
te haina i dorită. Insă,.. 
Ghinion. Haina - prezenta 
defecțiuni grave. Și... au

au
Pînă

Că
Ducînd-o lan (oare C.T.C.-ul de a-

început necazurile și dru- cătoare: cooperativa 
murile clientei. , ~
înapoi la magazin, vînzâ- colo n-o fi văzut defecțiu- 
toarea i-o primește pen
tru a-i face reparațiile cu
venite. De cind persona-

nile ?) pentru reparații. 
Și, de atunci, Maria Bor_

,_____ șoi așteaptă să i se re-
lul magazinului are acest ' zolve problema. In urma 
drept și calificarea nece- sesizării făcute redacției
sară? Nimeni nu . știe! noastre, am luat legătura

' După'o bună perioadă de cu preșel ntele , U.JC.M.
timp, haina era în aceeași’ Deva, tovarășul Ioan Rob, >
stares. -. Altă haină - sau care ne-a promis că situa-
bani — așa cum era fi
resc— nu s-au dat clientei.
In . cele din urmă, i s-a 
sugerat să ia haina și să o 
ducă la unitatea prOdu-

ția va fi rezolvată în 'cel 
mai scurt timp. In sfîrșit, 
o veste îmbucurătoare. Aș
teptăm...

Iii orașul Petrila, la 
ultimul etaj al policli
nicii noi, funcționează 
un centru de recoltare 
și conservare a sînge- 
lui. ' Aici, periodic, își 
dau întîlnire zeci de 
oameni, care, pătrunși 
de umanism și dragos
te față de semenii lor 
aflați în suferință, do
nează sîngele dătător 
de viață. Numai de la 
începutul" anului peste 
6.00 donatori onorifici 
s-au prezentat și au do
nat însemnate canti
tăți de sînge, salvînd 
numeroase vieți. In a_ 
cest punct al omeniei, 
dr. Emilia Delica și a- 
sistenții Eufimia Vîtcă 
și Mitrana loan, alături 
de celelalte cadre de 
specialitate, desfășoa
ră o Intensă activitate 
pentru creșterea nu
mărului de donații, în 
așa fel îneît orice so
licitare de sînge salva

dor să fie onorată cu 
promptitudine. .

Elisabeta CSALOKA 
corespondent

C. GHEORGHE
j 
L

13,00
13,05 Album duminical. 

Marea epopee revo. 
luționară. 
mentar de 
Buhoiu.
A 23-a ediție a i 
limpiadei de vară. 
Los Angeles, 1984. 
(color)
Cintarea
Telejurnal 

color). 
Tinerețea 
mului revoluționar. 
Film artistic.
A doua variantă. ■ 
(color).
Telejurnal (parțial 

color).
A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară. 
Los Angeles, 1984, 
(color). ..............

Docu-
Aristide

20,55

15.00 O- 21,45

>■
21,55

18,30
.19,00

19,20

20,20

21,50

22,00

Ro mâniei, 
(parțial

roman tis.

A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară, 
Los Angeles, 1984. 
(color). ■.
Telejurnal. (parțial 

color). -
Actualitatea în c- 

conomie.
A patriei cinstire. 
August, arc peste 
timp românesc.
Muzică ' și versuri.
Invățămînt — anul 

40. Citadele univer
sitare.
Tezaur folcloric (co
lor).
La zi în 600 de se
cunde.
Orizont tehnieo-șți- 
ințifie. -
Telejurnal (parțial 

color).

MARȚI, 14 AUGUST

15,00 Telex.
15,05 Cîn.țec de. laudă în 

August.
15,25 Ecran de vacanță.. 

Desene animate.
15,35 Coordonate pakista

neze. Documentar.
15,50 LaUreați ai Festiva

lului național „(Tri

16,00
16,30

20,00

tarea României". 
Universul femeilor.

progra-

(parțial

închiderea 
mului.
Telejurnal 

color).
Actualitatea în eco

nomie.
Marea epopee revo-

16.30

20,00

20,20

maghiară 
color).
-închiderea 
(nului.
Telejurnal 

color).
Sub flamura
gust. Cîntece și 
suri patriotice.

(parțial

progra-

(parțial

20,35

PROGRAMUL Țy

lui Au, 
ver.

20,20

20,40

21,00

-21,50

color).
Socialismul în conș
tiința țării. Cu po
porul pentru popor. 
Te cîntăm frumoa
să țară !
Melodii populare.
Film serial pentru 

tineret.
Eroii nu au vîrstă. 
(color).: Episodul 1. -
Revista literar-artis- 
tieă TV.
Telej u rnal (parțial

color).

21,25

21,45

22,2(1

piui București (I).
Temeiurile înaltului 
prestigiu internațio
nal al țării, al pre
ședintelui ei.
Eroi ai construcției 
socialiste în teatrul 
românesc.
Telejurnal 

color).

SIMBATA, 18

(parțial

AUGUST

wiituiiiimHiiuiiiiii/iiMiiiiiiiliiruiiii/iiiiiio-Hiiiiiiiiiiin

luționară. 23 Au- 20,35 Ctitorii cu fare ne V INERT, 17 AUGUST
gust) 1944. — puter- mîndrim. Acasă la
nic răsunet în ini- tractorul romanesc. .15,00 Telex.
mile poporului ro- 21,05 Film artistic. 15,05 Călătorie ■ în Indo
mân, larg ecou in- Cuibul ilmiilor. nezia. Documentar.
ternațibnal. Premipră, TV. Pro. 15,20 Ecran» de vacanță.

20,55 Un cîntec pentru ța- ducție a studiouri Desene animate.
ra mea. Muzică u- lor indiene (color). .15.30 Țara în prag de săr
soară. ■ 22,20 Telejurnal (parțial bătoare21,10 Teatru TV. ■ color). 15.50 La volan.
Proba — la ora . 20. . 16,00 Emisiune în limba
(color). JOI, 16 AUGUST germană . (partial co

22,15 Telejurnal (parțial lor).
color). 15,00 Telex. - " 20,00 Tel e j u rn al (pai-ți al

15,05 Pentru sănătatea în-. color). ;;
MIERCURI, 15 AUGUST tregului popor (111). ■20,20 40 ele ani de istorie

15,20 Studioul tine re t u 1 u i. nouă (color).
15,00 Telex. 16,20 Ecran, de vacanță,' . 20;35 Selecțiuni din bă-.
15,05 Imagini indiene. Desene animate. letul „Chemarea" de
15,20 Muzică inștrumen- *16,30 Închiderea progra Tiberiil Olali,

talar mului. 20,50 împliniri și perspec
15,30 Emisiune în limbă 20,00' Telejurnal (parțial tive.: Azi, m ii ni ci-

13,30 Telex
13,35 La sfîrșit

mină (parțial color).
de săptă-

16,45 Săptămîna. politică.
; 17,00 închiderea: 

mului.
progra-

- 19,00 Telejurnal 
color).

(parțial

19,20 Împliniri ș i pers-
pective. Azi , muni_
cipiul București (II).

19,55 Cîntece de 
uă (color).

viață no-

20,10 ■ Teleendi doped ia.
20,40 Film. ;

Pe aici nu'i *c trece 1
(color), Partea I.

21,30 De bucurie.. ..Șlagăre
din.,. șlagăre - în de
venire. (color),

22,20 Telejurnal Și (parțial 
Ț ■ color), ■

22,30, Din albumul f celor 
mai frumoase me
lodii populare (color).
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii 
Zimbabwe

rnemen
Manifestări peste hotare 

dedicate Eliberării României

HARARE 9 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului
Canaan Șodindo Banana, 
președintele Republicii 
Zimbabwe, și tovarășei Ja
net Banana un cald me
saj de prietenie, împreu
nă cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală. de progres 
rului zimbabwean.

Mulțumind pentru me
saj, tovarășul Canaan 
Șodindo Banana a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
calde urări de sănătate și 
fericire, de noi succese po
porului român în opera de 
edificare a socialismului.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Canaan

Șodindo Banana a tovară
șului Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., reprezentantul 
partidului nostru la lucră
rile telui de al 11-tea Con* 
greș al Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe
— Frontul Patrotic 
(ZANU — FP).

popo- nil

r

HARARE 9 (Agerpres). 
— La Harare au continuat, 
joi, lucrările celui de-al 
II-lca Congres al Uniu- 
__ Naționale Africane 
din Zimbabwe — Frontul 
Patriotic (ZANU — FP).

In numele Partidului 
Comunist Român, al se
cretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost adresa
te - un călduros salut și un 
mesaj de prietenie și so
lidaritate participanților 
la lucrările Congresului', 
tuturor militanților 
ZANU — FP, de către re
prezentantul partidului nos
tru la Congres.

S' 
i

5

LUSAKA 9 (Agerpres). — La Biblioteca centra
lă a Zambiei, din Lusaka, a fost organizată o expo
ziție de carte cuprinzînd, în principal, opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cărțile expuse au fost donate 
bibliotecii din partea guvernului român.

1s i s
1 

.3

ș

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
— La Comitetul sovietic 
al veteranilor de război 
a avut loc o întîlni re a 
participanților la luptele 
împotriva fascismului de 
pe teritoriul României.

Vorbitorii au evocat im
portanța . revoluției de e- 
liberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 Au
gust 1944.

In cadrul întâlnirii au 
fost prezentate realizările 
remarcabile obținute de po
porul român, sub conduce
rea Partidului Comunist 
Român, în cei 40 de ani 
de la actul istoric din 23 
August 1944.

A fost evocată . __
ția relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-so- 
vietice, șubliniindu-se, în 
acest context, importanța nale 
recentei vizite în U.R.S.S. 
a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a convorbirilor purta
te cu tovarășul Konstantin 
Cernenko, secretar 
ral al Comitetului 
trai al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

evolu-

gene- 
Cen_

pregătit și înfăptuit ac
tul istoric de la 23 Au
gust 1944, rolul acestuia în 
prăbușirea frontului hi- 
tlerist în Balcani, contri
buția de seamă a Româ
niei la războiul antifas
cist.

Au fost prezentate mă
rețele realizări obținute de 
poporul român» în toate 
domeniile de activitate, în 
anii socialismului, îndeo
sebi în perioada după 1965, 
de cînd în fruntea parti
dului și statului - a fost ■ 
ales tovarășul 
Ceaușescu.

Evidențiindu-se 
mereu ascendent 
țiilor româno-bulgare, 
fost subliniată 
ța deosebită a întîinirilor 
și convorbirilor tradiție- 

dintre ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov pen
tru extinderea continuă a 
colaborării, pentru întări
rea prieteniei dintre cele 
două țări vecine și priete
ne.

PETROȘANI 
iembrie: Fără panică, 
vă rog; Unirea: Ecateri- 
na Teodoroiu; ParîHgui: 
Zică cc vor zice.

LONE A: Bocet vesel.
ANiNoaSA: Drumul

spre victorie, I—II.
VULCAN — Luceafărul: 

Capcană neobișnuită.
LUPENI — Cultural : 

Să mori rănit de dra
goste de viață.

URIC ANI: ’ 
lui Bachus.

A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară 
(c) Los Angeles, 
1984.
1001 de seri.
Telejurnal (p.c.).
Actualitatea în 
conomie. “
împliniri și pers-20,30
pective. '
40 de ani de măre
țe transformări re- 

sub 
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Secretul
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a
importan-

TV
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15,40 La volan.
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Imagini din Româ
nia.

muzicale, 
prag de

voluționare 
conducerea 
dului.
Azi, județul 
mureș.

21,05 Temeiurile înaltului 
prestigiu interna
țional al țării, al 
președintelui ei.
Eroi ai construc

ției socialiste în fil
mul românesc. 
Telejurnal (p.c.).
A 23-a ediție a O- 
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Angeles,

Mara-
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Mica publicitate

SOFIA 9 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe 
de presă organizată la 
ambasada țării noastre din 
Sofia au fost înfățișate 
condițiile interne și inter
naționale în care a

. HANOI 9 (Agerpres). — 
La Da Nang, în R.S. Viet
nam a fost organizată o a- 
dunare festivă, 
manifestării, au 
fate importanța 
evenimentului

In cadrul 
fost relie- 

istorică a 
sărbătorit

și marile realizări obținu
te în ultimele patru de
cenii de poporul român.

PIERDUT carnet stu- Maria, eliberată de ICPMC 
dent și- legitimație de bi- Petroșani. O declar nulă, 
bliotecă pe numele Bobină 
Maria, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (2417)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bobină (2422)

ANUNȚ DE FAMILIE

(2418)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Caldă- 
rar Petru, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă.

SOȚIA și copiii anunță cu aceeași durere împli
nirea unui an de la moartea fulgerătoare a celui care 
a fost mult iubitul si regretatul

BAGYO FRANCISC
3

■«■■RUS

(2400)

LOS ANGELES 9 (Ager- 
pres). — După o zi de re
paus, pe stadionul „Memo
rial Coliseum*' din Los An
geles s-au reluat întrece
rile concursului de atle
tism al Jocurilor Olimpi
ce de vară, în program fi
gurând patru finale, la 400 
m garduri femei, 400 m 
masculin, 200 m masculin* 
șl săritura cu prăjina. 
Printre medaliate s-a aflat 
și atleta româncă Cristina
Cojocaru, merituoasă cîș- 
tigătoare a medaliei de 
bronz în cursa de 400 m 
garduri. Prezente de ase
menea în calificări și serii, 
Anișoara Cușmir-Stanciu și 
Vali Ionescu (săritura în 
lungime), precum și Mari
cica Puică, la 3 000 m, au 
obținut Calificarea în fi
nală.?

Proba de 400 m garduri 
a constituit pentru tînă- 
ra atletă Cristina Cojoca
ru momentul consacrării 
în arena, internațională, 
medalia de bronz cucerită 
de ea reprezentînd o pre
mieră românească în a- 
ceastă specialitate. Por
nită în cursă cu .șansa a 
patra, după americanca 

Judi Brown, Nawal El 
Moutawakel (Maroc) și 
Ann Louise Skoglund (Su
edia), Cristina Cojocaru 
s-a autodepășit, reușind să 
treacă linia de sosire în 
poziția a treia, cu timpul 
de 55”41/100.

Victoria a.revenit în mod 
surprinzător atletei Nawal 
El Moutawakel, din Ma
roc, care a realizat un nou 
record olimpic, cu timpul 
de 54”6X/100.

In scria a treia a cursei 
de 3000 m, Maricica Puică 
a terminat învingătoare, cu 
8’43”32/100 — cel mai bun 
timp al zilei. Prima serie a 
fost cîștigată de campioa
na mondială Mary Dec
ker (S.U.A.) — 8’44”38/100, 
iar cea de-a doua a reve
nit atletei vest-germane 
Brigitte Krăus — 8’37"
53/100.

Jocurile Olimpice de vară 
de la Los Angeles 

friHiiiriiiimmiinHitmiinuiiiliHumiiiiiuiiiiiuiiniiiim

Prezente ' în calificările 
probei de săritură în lun
gime femei, Anișoara Cuș
mir-Stanciu și Vali Iones
cu au obținut cu -ușurință 
prezența în finală, rejdizînd 
baremul de 6,50 iu. Ani- 
șoară Cușmir-Stanciu a 
sărit 6,69 m, iar Vali io
nescu — 6,60.

Așteptată cu deosebit in
teres, finala probei mas
culine de 200 m i-a adus 
americanului Carl Lewis 

a treia medalie de aur, 
cursa „diamantului negru" 
pentru egalarea recordu
lui compatriotului său Jes
se Owens (4 medalii de 
aur) coritinuînd, cu șanse 
deosebit de mari de reali
zare.

★
LOS ANGELES 9 (Ager

pres). — In competiția o- 
limpică de scrimă, echipa 
de sabie a României, 
(Ioan Pop, Cornel Martin, 

Marin Mustață, Vilmos 
Szabo și Alexandru Chicu- 
liță) s-a calificat în sfer
turile de finală, după ce a 
întrecut în grupe cu 9—4 
selecționata R.P. Chineze și 
a pierdut cu 3—9 la Ita
lia. In eventualitatea unei 
victorii în „sferturi", în 
fața echipei S.U.A., selec
ționata României se va 
califica în semifinală ur- 

mînd să întîlnească re
prezentativa Franței. In 
cealaltă semifinală se vor 
întîlni Italia cu învingă- 
toarea meciului dintre e- 
chipele R.P; Chineze și 
R.F. Germania.

LOS ANGELES 9 (Ager
pres). — Peste 90 000 de 
spectatori au asistat la 
Pasadena la meciul Fran
ța — Iugoslavia contînd 
pentru semifinalele tur
neului olimpic de fotbal, 
meci încheiat cu mai pu
țin scontata victorie a ju
cătorilor francezi, învin
gători după prelungiri cu 
4—2.

In cea de-a doua semi
finală, la Palo Alto, în 
prezența a 82 000 de spec
tatori, Brazilia a întrecut 
cu 2—1 (tot după prelun
giri) selecționata Italiei.

Astfel, sîmbătă, 11 au
gust, pe stadionul „Rose 

Bowl" din Los Angeles e- 
chipele Franței și Brazili
ei vor lupta pentru meda
lia de aur. Pentru locuri
le 3—4 se vor întîlni echi
pele Iugoslaviei și Italiei.

Turneul olimpic de box 
a continuat cu ultima gală 
a sferturilor de finală, la 
categoria supergrea.

In cadrul semifinalelor, 
la categoria ușoară va evo
lua și pugilistul român 
Mircea Fulger, care îl va 
avea ca adversar pe Dha- 
wee Unponmaha (Thai
landa), în cealaltă semifi
nală se vor întîlni Jerry 
Page (S.U.A.) cu. Mirko 
Puzovici (Iugoslavia). Un 
meci interesant se anunță 
la categoria pană . între 
americanul Meldrick Tay
lor și venezueleanul Omar 
Catari Pereza.

Concursul olimpic de 
gimnastică ritmică, apari
ție inedită în programul O- 
limpiadei se va desfășura 
la Pauley Pavilion" și 
va avea între protagoniste, 
așa cum apreciază speci
aliști, pe vest-germâna Re
gina Weber, românca Doi
nă Stăiculescu și spaniola 
Marta Bobo.

După preliminariile ce 
vor avea loc joi și vineri, 
cele mâi bune 8 gimnaste 
vor lua parte la finala 
programată în ziua de 11 , 
august.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR DE FOTBAL

Se impune o intervenție 
imediată

Pregătirile în vederea 
campionatului primei di
vizii de fotbal n-au de
marat chiar sub auspicii 
favorabile pentru Jiul 
Petroșani, dacă avem în 
vedere faptul că, la reveni
rea din turneul* întreprins 
în China, echipa nu avea 
încă stabilit un program 
ferm al partidelor de ve
rificare. Iată însă că, pen
tru miercuri, s-a perfectat 
un „amical" în compania 
celeilalte divizionare A 
hunedorene, Corvinul. Cum 
mai ales în deplasare se 
verifică potențialul unei 
echipe, ne așteptam la o 
replică viguroasă din par
tea fotbaliștilor noștri. Ce 
s-a întîmpiat însă în ga
zonul Corvihului ? E ușor 
de sesizat, deși antrenorul 
Gogu Țonca nu-și amin
tește bine . scorul Ia 
pauză. In final tabela de 
marcaj a pecetluit un scor 
fluviu 12—1 (?!?) în fa
voarea gazdelor.

Astăzi, un cuplaj intere
sant pe stadionul din Lu- 
peni. De la ora 15,00, fi
nala „Cupei minerul", in
tre sectoarele I.M. Lupeni, 
iar în continuare partida 
amicală de verificare ce 
se va disputa între Mine

Catrastrofala înfrîngere 
nu admite scuze. Diferen
ța valorică dintre cele 
două combatante, chiar 

: cînd hunedorenii erau con
duși de actualul antrenor 
federal Lucescu, nu s-a 
mai materializat vreoda
tă într-o înfrîngere a Jiu
lui de asemenea proporții. 
Tragem cuvenitul semnal 
de alarmă cu dorința ex
presă de a se reinstaura 
climatul de pregătire res
ponsabilă pentru ca, în 
ediția proximă a campio
natului, culorile miniere 
să fluture în primele rîn- 
duri ale plutonului pri
mei divizii. Se impun deci' 
o analiză temeinică, pre
cum și luarea unor măsuri 
care să curme răul de la 
rădăcină, să conducă la 
reîntronarea disciplinei și 
climatului favorabil ma
rilor performanțe.

Ion VULPE

rul din localitate și Cor
vinul Hunedoara.

In - cadrul pregătirilor 
pentru următoarea ediție 
a campionatului, echipa 
„Jiul" Petroșani va susți
ne sîmbătă, la Alba Julia, 
un joc cu echipa „Unirea" 
din localitate, promovată 
în divizia B. (T.S.)
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