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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl.VA I

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, vineri, 10 august, a avut loc, 
la Shagov, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. ; f

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat raportul cu privire la activitatea des
fășurată pentru rezolvarea propunerilor, se
sizărilor, redamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii, adresate conducerii partidului în 
semestrul l al acestui an.

Raportul precizează că, după Henarc 
Comitetului Central din iunie a.c., numeroși 
oameni ai muncii, reprezentind toate catego
riile sociale, luind cunoștință de hotărirea 
plenarei de realegere, la Congresul ol 
Xlll-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general al parti
dului și-au exprimat, în scrisorile adresate 
conducerii partidului, deplina satisfacție și 
aprobare față de această hotărîre. Ei au dat 
expresie convingerii că reînvestirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in cea mai înaltă 
funcție de partid constituie garanția sigură 
a ridicării patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Prin scrisorile adresate conducerii partidu
lui și statului, numeroși oameni ai muncii 
și-au exprimat acordul Cu hotăririle adoptate 
și măsurile întreprinse, cu indicațiile și o- 
rientările cuprinse in cuvîntările tovarășului

Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
activității economice și perfecționarea rela
țiilor sociale, și-au manifestat adeziunea de
plină față de politica internă și activitatea 
pe care o desfășoară România pe plan in
ternațional.

Apreciind activitatea desfășurată, în pri
mul semestru al anului, de organele de partid 
și de stat pentru soluționarea, în spiritul le
galității socialiste, a propunerilor, sesizărilor, 
redamațiilor și cererilor oamenilor muncii, 
Comitetul Politic Executiv a aprobat măsurile 
ce se impun pentru continua perfecționare a 
acestei importante activități. S-a cerut orga
nelor și organizațiilor de partid, conducerilor 
ministerelor, celorlalte instituții, organizațiilor 
centrale și locale de stat, de masă și obș
tești să acționeze pentru creșterea nivelului 
calitativ al activității de rezolvare a scrisori
lor și a problemelor ridicate la audiențe, în 
spiritul hotăririlor adoptate de Plenara din 
21-22 martie a.c., al celorlalte măsuri stabi
lite de Comitetul Central, al indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat sta
diul recoltării păroaselor și a stabilit să se 
ia măsuri ferme pentru accelerarea secerișu
lui griului, pe suprafețele de pe care acesta

(Continuare în pag. a 4-a)
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În întîmpmareii Zilei minerului
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Patru decenii ale devenirii noastre
Grija pentru sănătatea și vigoarea 

populației din Valea Jiului
In procesul amplu și 

complex de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, grija 
pentru creșterea calității 
vieții, pentru ridicarea gra
dului de sănătate a popu
lației s-a manifestat preg
nant în acești 40 de ani ai 
libertății noastre, demons
trând, cu forța de convin
gere a realității, umanis
mul întregii politici a par. 
tidului și statului. Dezvol
tarea și perfecționarea a- 
sistenței medieo-sanitare 
au fost inaugurate de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, perioadă în care, 
din inițiativa și cu contri

buția esențială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în
treaga Vale a Jiului cu
noaște cele mai dense și 
mari înfăptuiri economi
ce și sociale. Sintetizînd 
grija constantă pentru mi
nerii acestui important ba
zin carbonifer, în dome
niul sănătății s-a manifes
tat o preocupare perma
nentă pentru construirea 
de noi edificii specializa
te (în 1977 — Spitalul mu
nicipal Petroșani, cu 700 
paturi, dotat cu un elicop
ter, alte policlinici și dis
pensare în ultimii ani), 
pentru înzestrarea lor cu

echipamente și aparatură 
modernă, perfecționarea 
continuă a cadrelor medi- 
co-sanitare. Dacă în 1995 
în Valea Jiului erau 3 spi
tale (cu 1010 paturi), 7 
dispensare de întreprinde- 
re, 178 medici și 457 cadre 
cu pregătire medie, în a_ 
cest an de bilanț, cînd în 
viața națiunii au loc mari 
evenimente politice — a 
40-a aniversare” a glorioa-

Dr. Mihai BANACU, 
directorul Spitalului municipal 

Petroșani
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(Continuare in pag. a 2-a)
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însemnări de reporter

fruntașii
In cinstea sărbătorii lor, minerii 

Văii Jiului depun eforturi susținu
te pentru a extrage cit mai 
cărbune. Și în această 
altfel de la începutul

mult
luna, ca de- 
anului

I.M. PAROȘENI
Cu cele 1786 tone 

cărbune extrase supli
mentar în primele 10 zi
le ale lunii august, mi
nerii de la Paroșeni a- 
cumulează de la începu
tul anului un plus de a- 
proape 39 000 tone. Pro
ducția extrasă suplimen
tar are Ia bază buna or
ganizare a muncii la Ua>- 
te fronturile de lucru și 
depășirea productivității 
muncii planificată în căr
bune cu peste 600 Kg pe 
post. De remarcat că toa
te cele șase brigăzi de 
frontaliști conduse de 
Gavrilă Mesaroș, Nicolae 
Brutu, Francisc Fazakaș, 
Oprea Țene, Nicolae An- 
drașic și Constantin 
Ciobănoiu, raportează în
semnate depășiri la pro
ducția fizică.

Pe primul loc în între
cere se află minerii sec
torului I, care au extras 
suplimentar, de la înce
putul anului, aproape

ai i
fruntea întrecerii socialiste pentru 
a da țării cit mai mult cărbune, se 
află minerii 
zeni.

de la Paroseni si Live-

In aceste zile pline de 
efervescență creatoare, in 
care colectivele de oa
meni ai muncii raportea
ză noi și însemnate suc
cese în'- întrecerea socia
listă pentru a cinsti ma
rile evenimente politice 
ale anului, constructorii 
din cartierul Petroșani- 
Nord depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea 
lucrărilor ce le sînt în
credințate. l-am întîlnit 
pe schele, la punctele de 
lucru, la finisările prin 
care se conturează noile 
spații- comerciale de la 
parterul blocului 59, par- 
ticipînd la ample acțiuni 
de sistematizări pentru 
a crea condiții civilizate 
de viață locatarilor noi
lor blocuri.

28 000 tone de cărbune; . 
Prin folosirea la capaci
tate a întregului potențial 
tehnic și uman de care 
dispun au depășit pro
ductivitatea muncii pla
nificată în abatajele sec
torului, cu pește 3000 Iqj 
pe post. însemnate depă
șiri ale sarcinilor de plan 
raportează și minerii 
sectoarelor III și IV

l.M. UVEZENI
Joi, 9 august, minerii 

de la Livezeni au extras 
peste sarcinile de plan 
219 tone de cărbune, a- 
cumulînd astfel de la în
ceputul lunii un plus de 
aproape 800 tone de căr
bune, iar de la începutul 
anului 25 200 de tone. 
Rezultate- deosebite în 
muncă au obținut pe par
cursul celor aproape șap
te luni și jumătate care 
au trecut din acest an, 
minerii sectorului III, ca
re acumulează un plus 
de 13 263 tone de cărbu
ne. Se remarcă fron- 
taliștii din brigada con
dusă de Mihai Bucevschi, 
care au obținut în per
manență cu complexul 
mecanizat SMA-2, pro
ductivități de peste 15 
tone pe post. Ortacii din 
brigada condusă de Cris
tea Valache din sectorul 
II au acumulat un plus 
de peste 9000 tone de căr
bune de la începutul a- 
nuluî.

montaje Valea Jiului
T.A.C.H. „Vrem să cins
tim Ziua minerului din 
acest an, ne-a spus tova
rășul Dumitru Bălan, prin 

a
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La mina Vulcan de a- 
precieri deosebite — rod 
ol muncii depuse și 
zultatelor obținute - se 
bucură brigada de des
chideri pregătiri, (sectorul 
VIII), condusă de Cons
tantin Nițo. In imagine, 
șeful de brigadă, alături 
de ortacii săi înaintea in
trării în subteran.

Foto: Șt. NEMECSEK

Mihai Dobner, maistru 
constructor încărunțit in 
munca de mai bine de 
trei decenii de pe șantie
rele Văii Jiului, coordo
nează lucrările de siste- punerea în funcțiune

matizare. De citeva zile, 
la supravegherea finisă
rilor premergătoare pu
nerii în funcțiune a spa
țiilor comerciale și pen
tru prestări de servicii 
de la parterul blocului 
59, participă de diminea
ța pînă seara și Dumitru 
Bălan, secretarul comi
tetului de partid al An
treprizei construcții și

• zonei de sistematizare șl 
a spațiilor comerciale de 
la parterul blocului 59". 
In fața noii librării „Ion 
Creangă", pe o peluză se 
plantează răsaduri de 
flori. Reprezentanți ai 
beneficiarului, împreună 
cu constructorii execută 
Ultimele retușări. Sînt 
desfășurate amplă forțe 
de zidari și betoniști pen-

tru tencuirea fațadei spa
țiilor comerciale de la 
parterul blocului 83. Cons
tructorii din formația co
ordonată de maistrul Vio
rel Cimpoia, dulgherii 
echipei lui Mihai Asavei, 
betoniștii lui Francisc 
Lengyel și montorii lui 
Nicolae Gheorghiu se 
mândresc cu faptul că au 
început construcția unui 
nou bloc turn, blocul 76, 
care va avea și vaste spa
ții comerciale Ia parter. 
Alături de ei muncesc 
autorii unui adevărat re
cord — constructorii din 
subordinea maistrului Du
mitru Hodiș, veniți

Viorel STRAUȚ

lescu, fost student 
I.M.P.

Sîmbătă și duminică 
vor desfășura finalele 
competițiilor sportive, do
tate cu „Cupa Minerul'' 
după-amiază, 
festivităților de 
re a Săptămînii educa
ției politice, culturii și 
sportului, colectiv artis
tic bucureștean amintit 
în colaborare eu echipa 
de cascadori a studioului 
cinematografic București, 
realizează, pe gazoanele 
stadionului Minerul Lu-

Ziua minerului și îm
plinirea a 55 de ani de 
la eroicele lupte ale mi
nerilor din Lupeni au 
fost omagiate în Valea 
Jiului prin acțiunile des
fășurate sub genericul 
„Săptămîna educației po
litice, culturii și sportu
lui". Corolarul acestor 
manifestări îl va consti
tui adunarea festivă 
astăzi, dedicată Zilei mi
nerului și înmînării 
tlurilor de fruntași 
întrecerea socialistă pen
tru semestrul I al acestui ___
an. Sărbătoriții sînt invi- peni și complexului spor- 
tați apoi să urmărească tiv „Jiul" Petroșani 
pe scena Teatrului de inedit spectacol de
stat „Valea Jiului", spec- rietăți. Duminică, 
tacolul realizat de an
samblul artistic „Rapso
dia română", care pre
zintă mesageri cunoscuți 
ai melosului popular: Ște- 
fania Rareș, Maria Apos
tol, Ioana Cristea, Nelu 
Bălășoiu și ai muzicii u- 
șoare : Cornel Constanți- 
niu, Ana-Maria și Horia _ _ 
Moculescu și alții. De re- dedicată „Zilei 
marcat că trei dintre so
liștii ansamblului și-au 
început cariera artistică 
în Vale, este vorba
Elena Merișoreanu, Gina dQara> Brad, Oră?tie> A, 
Pătrașcu, fiice ale acestor nina, Motru, Aninoasa și 
meleaguri si Horia Moat- ifricani. (LVJ

ț« 
în cadrul 

închide-

de

ti- 
în

un 
va- 
or- 

chestra și soliștii de mu
zică populară ai. ansam
blului mineresc „Parîn- 
gul“ vor susține concerte 
pe estradele punctelor 
de agrement „Brădet" și 
din Petrila.

Q Ieri, la clubul sindi
catelor din Lupeni a avut 
loc o „Gală de filme", 

mineru
lui" și organizată de ci- 
neclubul „Amafilm" din 
localitate. Au fost prezen- 

de tate filme realizate de 
cinecluburi din Hune
doara, Brad, Orăștie,
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Tinerii, producția și timpul liber
"X

„Reportaj
Acum, în anul 40 al li

bertății noastre, tinere
tul Văii Jiului raportează, 
în cinstea marelui eve
niment, însemnate fapte După orele de 
de muncă. Din bogatul 
program de activități al 
comitetului U.T.C. de la 
S.S.H. Vulcan am spicuit, 
împreună cu secretarul 
acestuia, Nicolae Nedelea 
— citeva din acțiunile 
care s-au desfășurat sau 
sînt în curs de desfășu
rare.
• Intre 26 iulie și 4 

august, comitetul U.T.C. 
a organizat, la clubul ti
neretului din Vulcan, mai 
multe seri cultural-dis- 
tractive. Expunerile „Ța
ra în anul 40 al libertății 
sale" si „Ț ~ ~ ~ ' 
CEAUSESCU, 
lor mai mari 
din istoria 
nostru" au . 
urmărite cu deosebită a- 
tenție de tineri. Evident, 
n-au lipsit concursurile 
„Cine știe, cîștigă" și dan
sul.
• Demarată la înce-

• Ion Negrișan, Dorel 
Tuinea, Viorel Văduva, 
Dan Prisăcaru, Ion Bes- 
lin, Dorina Boța, Mariana 
Jurca și Clara Durlă, sînt 
doar cîțiva din cei715 ti
neri care au colectat, la 
sfirșitul lunii iulie, a-

rații și amenajări inte- proape 10 tone de mate-
rioare. Se evidențiază în riale recuperabile din in

cinta secției de stilpi hi
draulici.
• Aproape 1,5 ha de 

spații verzi au fost ame
najate și primenite cu 
flori de către uteciștii 
organizațiilor nr. 1, 5, 6, 
7 și 9. In depozitul de

- materiale au fost 
materiale feroase 
neferoase.
• Sînt in plină 

șUrare întrecerile

putui Junii iulie, acțiunea 
de reâmenajare a clubu
lui S.SH. din Vulcan con
tinuă și în aceste zile.

program, 
cîte 10—15 uteciști dau o 
mină de ajutor meseria
șilor la lucrările de repa-

din mină"

Din viața
organizațiilor U.T.C.

această activitate tinerii 
din organizațiile nr. 1 
secretar Elena Foroi a . 
nr. 7 — secretar Vasile 
Bud —, nr. 5 — Ionel Ca- 
zimir. Pînă în prezent,

. .. _ .. . ____ . peste
80 ore de muncă patrio
tică. Uteciștii Lăcrămioa
ra Brîndău, Mariana Fe-' 
her, Constantin Blaga și 
Mihai Kos ne-au decla
rat că sînt hotărîți ca, 
în preajma zilei de 23 
August, clubul să găzdu
iască primele acțiuni cul- 
tural-distractive. ■'

.EPOCA aici s-au efectuat 
epoca ce- 
împliniri 

poporului 
fost

CO N C U R S
Ț.(' La mina Lupeni, s-a des

fășurat recent concursul 
intitulat „File din istoria 
mineritului** cu participa
rea uteciștilor din oraș. Pe 
locul I s-a clasat echipajul 
IM. Lupeni (loan Drepta
te, Cristian Cătană șl Cons
tantin Trandafir), pe locUl

II, Preparația Lupeni, iar 
pe locul III echipajul l.M. 
Bărbăteni. Acțiunii, orga 
nizată de comitetul oră 
șenesc al U.T.C., a fos
sprijinită de cinematogra
ful „Cultural**, care a pre
zentat un ciclu <|e filme 
pentru tineret. (A.T.)

sortate 
de cele

desfă- L 
sporti

ve dotate cu „Cupa mi
nerul". In aceste zile, e- 
chipele de fotbdl, tenis de 
masă și de cîmp, precum 
și șahiștii de la S.S.H. 
vor întilni pe adversarii 
de la Preparația Coroeșii.

Tudorașcu (3 HD 3482) 
l<n Florincescu (2 VL 401).
COMENTARIILE SINT DE 

PRISOS
Și în această săpțătnînă, 

aparatul radar a înregis
trat destul de mulți con
ducători auto care rulau 
cu o viteză mai mare decît 
cea legală. Insă adevărate 
„recorduri'* au fost cele 
obținute dc Constantin Du
mitru cu autoturismul 2 
DJ 7.366 și Constantin Niu 
(I HD 8123), care rulau in 
localitate eu 91 km/oră, și, 
respectiv, 101 km/oră. Co
mentariile sint de prisos.

RECOMANDĂRI
Duminică, 12 august a.c., 

mare sărbătoare pentru 
locuitorii Văii Jiului. Ziua 
minerului este sărbătorită 
la toate locurile de agre_

CURIOZITATEA SA FI FOST
DE VINA î .

Seară de vară. Drumul 
liber nu anunța nimic deo
sebit. Deodată pe stradă 
își face apariția un „bo
lid" care rula cu o viteză 
de 81 km pe oră (cum â- 
vea să indice aparatul ra
dar) și cu toate luminile 
aprinse, inclusiv cele de 
avarie. Oprit de agentul 
de circulație, conducăto
rul auto Gheorghe Cazacu, 
de la I.U.G.T.C.C.F, Bra
șov, pe autovehiculul 31 

s.; BV 1686, a recunoscut pe 
, loc că își „înecăse" amarul 

și‘că a fost curios șă țes„ 
teze vigilența agenților de I ment din municipiul noș- 
circulalie.'. întrebat <<■ pă- ' .- - ■
rere are... răspunsul .a ve
nit prompt : „Bună !**.
Pentru conducere sub in
fluența alcoolului a fost 
amendat și permisul de 
conducere i-a fost reținut 
in vederea suspendării, iar 
pentru viteza cu care a ru
lat i-a fost aplicată o ștam
pilă pe tichetul’permisului 
de conducere. Curiozitatea 
să fi fost de vină, sau... ?

Tot pentru conducere 
sub influența alcoolului 
au fost sancționați con
form legii și Stelea Șoimu 
(31 HD 6439), Cornel Rusu 
(21 HD 2707), Ioan Codrea 
(31 BV 1832), loan Apreu- 
tesei (31 HD 5300), Ion Ru
su (HD 8 1231), Partenie 
Chirilă (2 HD 4489), Virgil 
Manea (1 VL 8277), Oprea

In prestigioasa editură 
„Cartea Românească"* a 
apărut, recent, o interesan
tă carte, „Reportaj din mi
nă". a concitadinului nos
tru. scriitorul Dumitru 
Dem Ionașcu. Volumul cu
prinde un număr de 13 re
portaje literare și un „Ar
gument**. Eroii săi sînt 
mineri, este de fapt ,,.

ei

.o 
carte despre fețele negre... 
îngenunchind lacrima pă- 
mîntului cu ierburile
arse-n răscruci de viață 
și visuri...**. Grafica inspi
rată a cărții, căldura scri
sului ne determină să v-o 
recomandăm ! (M.B.)Grupaj realizat de 

Gheorghe OLTEANU

din cadrul magazi-Raionul „confecții pentru femei**, 
nului general Petrila, este remarcat pentru calitatea ser
virii cumpărătorilor care găsesc aici o gamă foarte diversă 
de mărfuri. Foto: Alexandru TATAR

1 (Urmare din pag. I)

Grija pentru 
sănătatea și vigoarea 

populației
(Urmare din pag. I)

sei zi de 23 August 1944 
și Congresul al XlII-lea al 
partidului —, funcționează 
4 spitale, cu 1855 paturi, 
și 13 dispensare de între- . 
prindere în care activează 
290 medici (54 stomatologi) 
și 130 cadre cu pregătire 
medie.

Și pentru noi, cei ce 
veghează cu probitate pro
fesională și civică la să
nătatea oamenilor muncii 
din Valea Jiului, acești 40 
de ani de construire a so
cialismului în patria noas- 
țră( au fost ani rodnici în 
împliniri importante, iz_ 
vorîte din concepția parti
dului despre viață și sănă
tate. S-au creat unități 
specializate, cu posibilități 
mari de diagnoză și de tra
tare a bolnavilor, cu per
sonal medical cu înaltă 
pregătire, s-au dezvoltat 
secțiile de specialitate ’ și 
au fost înființate unele 
noi. Dacă.... în 1963. de e- 
xemplu, secția' boli inter
ne dispunea de 230 paturi, 
acum are 393 și o 
de cardiologie. S-au 
înființat secția de 
die-traumatologie, 
parii montele de
urologică, maxilo-facială, 
fiind create toate premise
le pentru ca in seu>'t timp 
să se organizeze altele noi. 
cum va fi cel de chirurgie 
plastică si recuperatorie 
si altele. In cadrul spitalu
lui municipal se acordă 
asistență medicală de ur
gență pentru cazurile gra
ve diu toată raza munici
piului și exclusiv pentru 
unele specialități dar, in 
același timp, funcționează 
secții de interne la spitale
le din 
sau de
Vulcan
sistență 
foarte’ buna calitate.

Spițârele din' Valea. Jiu-

secție 
mai 

ortbpe- 
com- 

chirurgie

Petrila și Lupeni 
boli contagioase 
care asigură o 
competentă, ’

la
a-
de

lui nu pot fi comparate cu 
dotarea existentă în urmă 
cu 20 de ani, dar mai ales 
cu modestele posibilități 
din 1944. A crescut nu
mărul serviciilor medicate 
noi, gradul de înzestrare 
cu aparatură modernă, s-a 
îmbunătățit asistența și' 
ocrotirea mamei și copilu
lui (creșele dispun de 700 
locuri; de la 115 paturi în 
secția pediatrie, în 1965, 
s-a ajuns la 209 paturi, din 
care 140 pentru nou-năs- 
cuți; s-a creat o secție de 
recuperare medicală, 
100 locuri, etc).

Întreaga activitate 
dico-sanitară din 
Jiului este orientată 
concepția 
despre viață și sănătate, 
despre vigoarea și tinere
țea națiunii, afirmată cu 
clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
la Plenara lărgită a Consi
liului Sanitar Superior din 
7 martie a.c. „întreaga 
noasțră activitate, subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să aibă 
permanent în vedere asi
gurarea unei sănătăți cit 
mai bune a populației, spo
rirea, natalității, realiza
rea unei structuri cît mai 
armonioase de vîrstă a 
poporului. De aceasta de
pinde viitorul poporului, 
însăși făurirea cu succ.es 
a socialismului și comu
nismului în patria noastră". 
însăși dezvoltarea bazei 
materiale din donie.ii.ij]

. sănătății în acești 40 de 
ani, calitatea Sf eficiență 
asistenței acordată de . ca
dre medicale cu temeinică 
pregătire profesională și 
moral-poiitică, sînt convin
gătoare expresii ale grijii 
permanente pentru silnă-. 
tatea mamei și copilului, a 
minerilor, a tuturor oame
nilor muncii din Valea 
Jiului. a

eu

me-
Valea

_____ _ de
fundamentală

tru, de aceea stimați con
ducători auto vă recoman
dării : ■■ ■ <O Lăsați , autoturismul 
acasă și vă veți putea ră
cori cu o bere. în tihna ; .

© Dacă totuși porniți lă 
drum, rulați cu viteză care 
să asigure evitarea orică
rui pericol; . •

9 Atebtie (sporită la pie
tonii care se. întorc de ]ă 

, locurile de agrement.
C Nu consumați băuturi 

alcoolice, puteți avea 
plăceri.

Duminică, 12 august 
au drept de circulație 
toturisiiiele proprietate 
sonală, înmatriculate 
număr CU SOȚ.
Rubrică realizată cu sprijinul 
Biroului circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

ne-

a.c., 
au- 

per_ 
sub

liberării patriei, cons
tructorii veniți in sprijin 1 sprijin la Petroșani, din din Deva vor putea să fa- 

i
i 
jI
ț 
) j

bloc, prevăzută . . . ț tea marii aniversări a e-

Deva, de la T.Ă.C.11. Inf porteze îndeplinirea unui 
mai puțin, de cinci luni, 
brigada complexă coor
donată de Dumitru Ho- 
diș . a construit și predat 
„la cheie" , blocul . 123,
ale cărui apartamente au 
fost repartizate deja . lo
catarilor, In prezent, cons
tructorii din formațiile de 
dulgheri (condusă de'i 
Stan Ciubotaru) și de zi-'- 
dari (condusă ele Francisc.
Staibinderj, lucrează - la 
ultimul ețaj al structurii ■ 
de rezistență a blocului 
121. In eurînd, prin da
rea în folosință a acestui

i in cins-

.........................................

de Ion Militant, 
carii din echipele 
Gheorghe Bețivii și Dît- 

__ ___  mitru Vegoiță, ajutați de 
angajament muncitoresc betoniștii din echipa lui 
care le face cinste. La Constantin 'futilă.

mozgi- 
lui

struct ura ultimelor 
țiuni de șarpante ale blo
curilor 77 și 79 lucrează și 
harnicii meseriași clin e- 
chipa condusă de Gheor
ghe Neagoe, în timp ce 
la finisările interioare, 
muncesc fără preget zi
darii clin echipa condusă

. După cum ne-a , Infor
mat ing, Nicolae Radu, 
șeful brigăzii TO a Antre
prizei construcții și mon
taje Petroșani a T.A.C.U., 
ritmuri bune de lucru, în 
pofida unor dificultăți de 
a provizionare, set constată 
și la blocurile 88, 89 și

90, datorită hărniciei de 
care dau dovadă cons
tructorii din echipele con
duse de Mihai Bobotii. 
Gheorghe Savin și Cons
tantin Barbu.
. Constructorii celui mai 
frumos cartier al reședin
ței de municipiu — car
tierul Petroșanl-Nord — 
dovedesc îrialte cote . ale 
hărniciei, exprimîndu-ți 
prin fapte demne de lau
dă, hotărîrea de a cinsti 
cea de a 40-ă aniversare 
a Revoluției de eliberare 
socială și. națională, anti
fascistă și antiimperia- 
listă, prin respectarea ter
menelor de punere 
funcțiune a unor noi 
curl de locuințe.

în 
bl».

i î 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ i 
i v * * i 
I 
*
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TABĂRĂ. C '
ai fotdclubului de la Casa 
pionierilor .și șoimilor pa
triei din Petroșani, parti
cipă în aceste zile la o 

PROTECȚIA tabără de creație’- tehnică: 
De la începutul organizată la Sibiu. Cei 

cinci pionieri din Petro
șani sînt conduși-de prof. 
Ion Ivănu.ș.

PENTRU 
OMULUI. J 
acestui an, la mina Live- 
zeni s-au alocat peste 
1 400 000 lei pentru protec
ția muncii. Dovada grijii 
pentru om, cheltuielile s-au 

scăderea
accidente 
perioadă 

cu 20 de

materializat în 
numărului ele 
față de aceeași 
a anului trecut, 
cazuri. (M.B.) .

Cinci membri procurate din timp. (T.A.) 
' ' MUNCA PATRIOTICA.

Peste 50 de elevi ai Școlii 
generale nf, 5 din Petro
șani, efectuează în aceste 
zile activități de muncă 
patriotică la complexul 
sportiv „Jiul", (G.S.)

EXPOZIȚIE FOTO. As
tăzi. la ora 18, în foaierul 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani are 
loc vernisajul expoziției 
foto a sing. Li viu Dandea 
de la I.C.P.M.C. Petroșani. 
Expoziția este dedicată Zi
leiminerului și celei de-a .. DE LA tovarășul Aurel 
40-a aniversări a Revolu- Amza, șeful, biroului , co-

ATENȚIE, PĂRINȚI 1 
In unitățile de librărie din 
întregul municipiu au so
sit primele cantități de 
rechizite școlare. Pentru 
evitarea aglomerației este 
bine ca „instrumentele de 
lucru** ale elevilor să fie

i ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimpefialistă. și poate fi 
vizionată în perioada 11—■ 
25 august, între orele 8,00 
—.19,00. (Rodica OANCEA, 
corespondent)

RENOVARE. In * eurînd, 
vă reintra în funcțiune 
berăria „Bueegi** din ora
șul Lupeni. Aflată în pli
nă desfășurare, acțiunea 
cuprinde renovarea inte
riorului localului, a mobi
lierului, precum și a tera
sei exterioare. (G.C.)

mercial al C.P.V.I.L.F. am 
aflat că de la începutul 
lunii august a fost pusă 
la dispoziția cumpărători
lor o însemnată- cantitate 
de legume și fructe. Astfel 
au 
lor 
tone diverse legume și 113 
tone fructe. Pentru săptă- 
mîna viitoare se preconi
zează o aprovizionare a- 
bundenta a magi lineter de 
specialitate în desfacerea 
legumelor și fructelor eu 
200 tone cartofi, pes'e 200 
tone legume, și aproape 
150 . tone de fructe.

o însemnată- cantitate

luat drumul, magazine- 
: 80 tone cartofi, 217

LA CINEMATOGRA
FUL „Parîngul** din Pe
troșani, filmul este pro
iectat pe partea stingă a 
ecranului, spectatorii con
sumă delicioase „bomboa
ne agricole'*, iar șobolanii 
dansează, în ritmul mu?i- 

■pe scenă sau aleargă 
balustrade și prin sală. 
cînd și o pisică ?
Rubrică realizată de 

Gheorghe BOȚEA

cii 
pe 
Pe

succ.es
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„Dorim ca prin urgentarea 
mecanizării lucrărilor, prin in
troducerea utilajelor complexe, 
de mare productivitate, să 
ușurăm munca minerilor, să 
îmbunătățim condițiile de mun
că în general și, totodată, să 
asigurăm o creștere, mai 
centuată a productivității

MINA LUPENI

23AUCIIST

ac-
Și 

sporirea producției de cărbune, 
de care patria noastră are ne
voie pentru dezvoltarea sa eeo- 
nomico-socială“. , /

NICOLAE CEAUȘESCU

„Prin faptele noastre' de J 
muncă, vă asigurăm, mult sti- ’ 
mate si iubite tovarășe » 
NICOLAE CEAUȘESCU, de | 
profundul atașament și deplina l 
noastră aprobare față de politi- ț 
<'a internă si externă a partidu- 
” ........’■ ” *

V

!

lui și statului nostru, de liotă- 
rîrea noastră de a nu precupeți 
nici un efort pentru a respecta 
întocmai angajamentul luat.

(Dintr-o telegramă adresată se
cretarului general al partidului 

de către minerii din Lupeni").

Mina noastră — spu
nea tovarășul inginer 
Gheorghe Marchiș, direc
torul întreprinderii mi
niere Lupeni — împlineș
te anul acesta 
de existență, 
sa dezvoltare 
însă cu 40 de

100 de ani 
Adevărata 

a început 
ani în ur

mă, odată cu mărețul act 
al revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944, 
care a deschis, calea ce
lor mai profunde prefa
ceri revoluționare din is-'’ 1
toria patriei și poporului 
nostru. Această dezvolt . . 
tare a cunoscut în anii I 
construcției socialiste un 
puternic dinamism ,v..' in 
mod deosebit după Con
gresul al IX-lea al Parti
dului Comunist jRoriiân, 
cînd în fruntea partidului 
si statului a fost ales to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, : cel niai 
iubit fiu al poporului și 
cel mai mare revoluționar 
al tării, MINERUL NOS
TRU DE ONOARE. - <

De la alegerea ;șa în 
înalta funcție de. secretar 
general al partidului,' to
varășul N i c o 1 ae. 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat în repetate rîn_ 
duri mina, și orașul Lu
peni, preocupindu-se în- I 500 000 
deaproape de valorifica
rea cît mai deplină și su
perioară, a . bogăției sub
terane din această, zonă, 
de dezvoltarea capacității 
de producție și moderni
zarea minei; de creșterea 
în ritmuri tot mm . înalte 
a producției de cărbune 
cdcsificabil si îmbiinătă- 
lirea ..neîntreruptă a con
dițiilor de muncă și . de 
viață ale minerilor. .

Pe baza orientărilor și 
\ indicațiilor prețioase,'

îndrumărilor directe date 
de secretarul general ăl 
partidului, minerii din 
Lupeni, în frunte cu co
muniștii, și-au contopit 
energiile creatoare în- 
tr-un puternic efort una- 
nanim pentru transpu
nerea în ' viață a progra
melor de creștere a pro-

la sută din totalul j

A .

tiv, 65 
producției planificate pen
tru anul respectiv.

Astăzi, cînd trec in re
vista cu aditivă satisfac
ție și mîndrie progresele 
înregistrate sub conduce
rea înțeleaptă a partidu
lui în dezvoltarea minei. 

. creșterea producției de 
cărbune și ridicarea ni
velului de trai material 
și spiritual, minerii din 
Lupeni își îndreaptă gîn- 
durile pline de fierbinte 
dragoste, și nemărginită 
recunoștință... către Mine- 

al țării,
recunoștință... ci 
rut de Onoare 
secretarul general al par
tidului,.. tovarășul Nicplae 
Ceausescu, al cărui nume 
i_a însuflețit • în muncă 
de-a lungul ultimelor 2 
decenii ce marchează cea 
mai înfloritoare etapă din 
istoria patriei .... noastre, 
pe care o denumim eu 
mîndrie E P O C A
CEAUȘESCU. Jn deplin 
consens cu dorința mi
nerilor din toată Valea 
Jiului, a întregului po
por român, ei susțin din 
adîneul inimilor liotărl- 
rea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescb să fie reales 
în funcția supremă de 
secretar general al parti
dului — chezășia înflori
rii necontenite a patriei, 
ridicării ei pe noi trepte 
de civilizație socialistă 

tind 59 la sută și, respee. și comunistă

9

ducției
Este semnificativ de

de cărbune, 
a- 

ătat că în anul 1983, mi
le-a 
ex_ 

tone 
.. . . .. . . - reali

za un volum de circa .1 
miliard lei producție inar- 

progrese 
extinde, 

, produc- 
complexe

norilor din. Lupeni 
revenit sarcina de 
trage 2,3 milioane 
de cărbune și de a

a

fă. Prin noile 
înregistrate în 
rea mecanizării, 
ția extrasă eu 
de susținere mecanizată 
a sporit
1 350 000 
combine

în anul 1983 la 
tone, iar cu 
de abataj . la 
tone, reprezen-

Transformările adinei petrecute in viața minei,, 
în eci 40 de ani ai devenirii noastre socialiste, s-au 
reflectat puternic in conștiința oamenilor. Ca să ne 
vorbească despre gindurile minerilor din Lupeni 
despre mină și despre minerit, ne-am oprit la trei 
mineri care pot fi considerați printre cei mai re
prezentativi exponenți ai colectivului, ai opțiunilor 
sale. Așadar, ce gînduri au cei mai reprezentativi 
mineri ai Lupeniului anului 40 al devenirii noastre, 
despre mină,, despre minerit ?

Munca — cea mai înaltă
■ virtute !.

care știe să oig.mizeze bi
ne lucrul, să instruiască și 
să folosească pe tie^pre om, 
inteligența și puterea de 
muncă a fiecăruia și, oda
tă cu aceasta, întreaga teh
nică din dotare pentru a 
obține o eficiență maximă.

facții de moment. Aș reco
manda tinerilor mineri să 
îndrăgească muniși. .Mine
rit fără muncă nu există I 
Munca este cel mai bun. 
prieten și tovarăș al nos
tru !

Să purtăm cu mîndrie 
titlul de miner

Brigadierul CONSTAN
TIN POPA, cel mai tînăr 
Erou ăl Muncii Socialiste 
din Lupeni, este preocupat 
în cel mai înalt grad de 
integrarea în muncă, edu
carea și pregătirea tinere- 

: tulul, ■ '
— Viitorul tinerilor care 

se încadrează la mină — 
spune Costică Popa — de
pinde în mare măsură de 
atitudinea colectivului de 
muncă în care sînt înca
drați, de căldura, și since
ritatea cu care sînt pri
miți și sprijiniți în forma
țiile de lucru, dar și de* a_ 
titudinea, calitățile și voin
ța fiecărui tînăr în parte.

’ 'f' deose
bite ce ne revin, mina mo
dernă în care muncim și 
trecutul revoluționar . al 
înaintașilor noștri ne obli
gă să ridicăm la cote 
perioare și să purtăm 
mîndrie și răspundere 
naltul titlu de miner.

Eroul Muncii ' Socialiste 
petre Constantin, ia 
ieșirea la pensie devenise cel 
mai vechi miner din sectorul 
■IV, este prezent, aproape, 
ziiiîic printre foștii săi to
varăși de muncă. De ce nu se 
poate despărți primul Erou 
al Muncii Socialiste din 
Lupeni de mină și de mi
nerit ?

— Mineritul — spune el
— este meseria care mi-a 
adus cele mai mari satis
facții șj cred că acest lu
cru este valabil pentru toți ^,fof^“acL1Tfacrbin^ e .
minerii din Lupeni. Este jjypă mine, cel mai frumos a r c i n 1 l e 
adevărat, meseria de miner "" ~
cere eforturi, sacrificii, re
nunțări la anumite satis-

Tot ce faci, să faci bine !

Din experiența sa boga
tă, Eroul Muncii Socia
liste TEODOR BONCALO, 
prețuiește în mod deosebit 
răspunderea pentru cali
tatea muncii, pentru orga
nizarea cît mai bună a 
crului, pentru ordine 
disciplină.

— Este deosebit de 
portant — spune Eroul —

Iu
tii

i in

creș-

mare
de

: lucru la mină este un a- 
bataj mecanizat bine pus 
la punct, în care totul — 
oameni și mecanisme -— 
sg funcționeze perfect. 
Șeful formației de lu
cru este bun în măsura Ini

su-
cu
î-

„ Un aspect de 
semnificativ: abatajul fron
tal unde-ți desfășoară 
activitatea brigada con
dusă de minerul Mihai 
Blaga, beneficiază de a- 
vantajele mecanizării com
plexe.

In anii construcției 
cialiste, concomitent 
preocuparea pentru 
terea producției de căr
bune, a cunoscut o 
amploare preocuparea pen
tru îmbunătățirea protec
ției muncii minerilor și a- 
sigurarea securității zăcă- 
mîntului. Expresie a grijii 
față de om — preocupare 

/■gfare se situează în centrul

Protecția 
o preocupare

muncii
primordială

atenția în mod 
eforturile pe care

Ce am moștenit... ...Ce am realizat
• La eliberare, mi- • In mai puțin de 2 

nerii erau obosiți de e- decenii; in perioada ca- 
fort, subalimentați cro- re a trecut de la Con
nie, lipsiți de îmbrăcă
minte, încălțăminte și 
de materiale de protec
ție.
• in anul 1944 — a- 

nul revoluției de elibe
rare socială si naționa
lă, -antifascistă și ariti- 
imperialistă ; — orașul 
Lupeni avea. 35 de eîr_ 
ciumi, 7 restaurante și 
un depozit de băuturi, 
în timp ce existau doar 
■3 școli primare cu eîte
4 clase, un gimnaziu și 
o singura sală de cine
matograf,

C' fn anul eliberă
rii, după 60 de ani de 
exploatare industrială a 
cărbuneliif în ' localita- 

' te, Lupeniul avea, doar
5 medici și 10 cadre 
medii sanitare, reve

greșul al IX-lea al par
tidului, pentru dezvol
tarea minei Lupeni s-au 
investit peste 3,5 mi
liarde lei, din care 2,5 
miliarde lei pentru do
tarea tehnică.
ț In abatajele dota

te cu mecanizare com
plexă cum sînt cele 
conduse de minerii Teo
dor Boncalo, Constan
tin Popa, Mihai Blaga, 
Mațyus Laszlo,.. Aurel 
Maiida. Paul Grasu ș.a. 
s-au realizat producti
vități pin i la 15—20,to
ne pe post.

<? Retribuția nomina
lă netă lunară a mineri
lor crește, de la 3 740.'lei 
în. ' 
peste 
1985.
minerii din Lupeni be
neficiază anual db pes
te 8,4 milioane lei alo
cația de stat pentru' co
pii și dc importante su
me sub formă d<* aju
toare. de boală, trimiteri 
la odihnă și tratament 

' etc.:

i'

mină 1,4 400 mc gaz nietan, 
totaiizînd peste 5 milioane 
mc anual, care este folosit 
in cea mai mare: parte in 
scopuri so uale.

Este Un 'adevăr evident; 
falitul că la întreprinderea 
minieră Lupeni, protecția 
muncii-a devenit o preo
cupare primordială a între
gului colectiv de muncă. A-' 
cest lucru .este confirmat 

de rezultatele obținute:.
■ boală brofesio- 

■în trecut făcea 
rin 'Ini minerilor 
eradicata; pe de 
, numărul anual 

de mimră 
•ioada 1975 
ițin rle o 
iutii 1965.
măsurilor 
-er’i-ității 

■m-'i- 
n

salopeta, cizmele 
ciuc, mănușile.

De. importanță 
tă pentru protecția muncii 
minerilor 
tehnice și 
de amploare luate în c 
ultimelor Cincinale, 
dispune de un sistem 
ventilatoare de mare, 
păcitațe, eu un debit 
ventilație instalat de 25 000 
mc aer/min.,. care asigură 
vehicularea prin rețeaua 
lucrărilor din subteran, a 

de circa 18 000

Rețin, 
deosebit 
le face statul pentru apli
carea programelor de mă
suri. in domeniul securită
ții si protecției muncii. In .

1965—1970 
în 

2,4 
po

pește 
iar 
ac- 
7,6

Doiiticii partidului — ăcti- perioada anilor
* ■ la Lupeni s-au folosit

acest scop îaf : medie 
milioane lei anual, in 
rioada 1971—1980 
5,7 milioane lei anual, 
in primii trei ani . ai 
Uralului cincinal, peste 
milioane Iei anual.

Din echipamentul. de 
protecție si de lucru al fie
cărui miner sînt nelipsite 
casca — cu larmt.t electri
că de cap, masca de gaze.

vitatea în domeniul pro
tecției muncii îmbracă șl 
la mina Lupeni forme com
plexe și multiple, de la 
mecanizarea operațiunilor 
de susținere, tăiere 
transport, la 
puternicelor instalații 
abraj, la utilizarea

. mai 
tru. 
din 
me 
lucru și de protecție.

șt 
introducerea 

de 
celor 

sensibile aparate pen-, 
controlul atmosferei 
subteran si a unei ga- 
largi de materiale de

unui volum 
mc aer/rnin.

In același 
ția centrală 
pusă în

deosebi-

sînt măsurile 
organizatorice 

•ursul 
M i na 

ele 
ca
de

timp, prin sta- 
de degazare. 

funcțiune în anul 
1969, zilnic; se captează din

și
silicoza — 
rială , care 
ravagii in
— a fost < 
altă parte, 
al acid.'it 
a scăzut t‘i
- -1982 la moi 
treime : i ' 
iar -a efect 
.'.late pe .inia 
miniere. în -jetunliil 
nai nu a abărut nici 
foc de mină.
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. f’ 

j n-a fost încă adunat, pen- 
! tru depozitarea in bune 
j condiții a recoltei, S-a indi

cat ca, în maximum două- 
trei zile, recoltatul păioaselor 
șă fie încheiat in toate jude
țele. Totodată, s-a subliniat 
că este necesar ca o dată 

' cu recoltarea, să se livreze 
I integral la fondul de stat 

cantitățile de cereale prevă
zute. De asemenea, s-a in
dicat sâ se asigure recolta
rea ți depozitarea în cele 
mai bune condiții ți a celor-

■ ialte culturi de vară - fasa- 
| le ți alte legume, in pentru 
i să mintă ți fibră, precum ți 
I alte produse - necesare bu- 
' nei aprovizionări a populației

ți a industriei cu materii
■ prime.

S-a subliniat că anul. a- 
cesta sînt întrunite condiții 
pentru a se obține o bună 
recoltă ți ia culturile de 
toamna — de porumb, floa- 

i rea-soareiui, sfeclă de zahăr, 
legume, precum ți la cele-

■ ialte Culturi — ți s-a indicat
■ să se ia de pe acum toate 

măsurile ce se impun pentru 
stringerea la timp ți depozi
tarea corespunzătoare a tu
turor acestor produse.

In același timp, Comitetul

ACTUALITATEA iN LU/Mg

Politic Executiv a examinat 
stadiul realizării contractări
lor de produse agricole din 
gospodăriile populației ți a 
apreciat că, pe baza ți în 
spiritul Programului unic de 
crețtere a producției agrico
le in gospodăriile personale 
ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție ți in 
gospodăriile producătorilor 

particulari, adoptat de Cons
fătuirea de lucru de la Si
naia, din ianuarie 1984, s-au 
obținut o serie de rezultate 
bune in această privință, ce
ea ce demonstrează* justețea 
măsurilor adoptate ți im
pune să se acționeze in 
continuare pentru punerea 
deplină in Valoare a poten
țialului existent, intensificîn- 
du-se acțiunea de contrac
tare ți asigurindu-se, ți pe 
această bază, fondul de stat 
de produse agricole, o tot 
mai bună aprovizionare a 
populației.

Comitetul Politic Executiv 
a chemat întreaga țărănime, 
pe toți oamenii muncii de la 
sate să depună toate efor
turile in vederea obținerii 
unor producții agricole supe
rioare, atit in sectorul vege
tal cit ți in zootehnie, să a- 
sigure, printr-o Ifună organi
zare ți desfășurare a tutu

ror lucrărilor, ca nrmic din 
recolta bună a acestui an 
să nu se piardă, ca totul 
să fie strins ți depozitat in 
cele' mai bune condiții.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat, de asemenea, 
stadiul îndeplinirii planului 
de producție in industrie 
ți a stabilit măsuri care sâ 
asigure dezvoltarea in conti
nuare a realizărilor obținute 
in primul semestru al anului, 
înfăptuirea in bune condițiuni 
a planului pe 1984 ți pe în
tregul cincinal. Comitetul 
Politic Executiv a adresat tu
turor oamenilor muncii din 
industrie, construcții, trans
porturi ți din celelalte sec
toare ale economiei națio
nale chemarea de a face 
totul pentru a încheia planul 
pe acest an cu rezultate cit 
mai însemnate ți ți-a expri
mat convingerea că întregul 
nostru popor va întîmpina cu 
noi ți mari succese apropia
ta sărbătoare națională - a 
40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială ți națio
nală, antifascistă ți antiim- 
perialistă — ți cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului.

In cadrul ședinței, tovară
șul Nicolae Ceauțescu a fă
cut o informare asupra vizi
tei oficiale de prietenie e

fectuată în țara noastră, în 
perioada 25-27 iulie, de că
pitan Thomas Sankara, pre- 
țedintele Consiliului Național 
al Revoluției, țeful statului 
Volta Superioară (Republica 
Democratică ți Populară 
Bourkina).

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat în unanimitate 
documentele semnate, înțe
legerile ți concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei 
ți a stabilit măsuri pentru 
aplicarea lor în viață.

Tovarățul Nicolae 
Ceauțescu a informat, de 
asemenea, asupra vizitei de 
prietenie pe care tovarășul 

TodOr Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a efectuat-o, in 
ziua de 29 iulie, In țara 
noastră.

Aprobînd rezultatele ți 
concluziile la care s-a a- 
juns cu ocazia noii întîlniri 
româno-bulgare, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru transpunerea 
in viață a înțelegerilor con
venite cu acest prilej.

Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.
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FILME

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Fără panică, 
vă rog; Unirea: , Ecateri- 
na Teodoroiu; Paringul; 
Zică ce vor zice.

LONEA: Bocet vesel.
ANINOASA: Drumul

spre victorie, I—II.
VULCAN — Luceafărul:

Capcană neobișnuită.
LUPENI — Cui tur al :

Să mori rănit din dra
goste de viață.

URIC ANI: Secretul
lui Bachus.

TV
■ 13,30 Telex.
J 13,35 La sfîrșit de săptă- 
I mină (pc).
• 14,35 Săptămîna politică. 
I 14,50 Imagini din Rornâ-

I nia.
15,00 A 23-a ediție a O- 

(limpiadei de vară 
(cotor).

118,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (pc),

I 19,20 Invățămînt — anul 
»40. însemne de mar

că în biografia șco- 
j Iii — vizitele tova-I râsului Nicolae

Ceaușescu.
I 19,40 Teleenciclopedia,

20,10 O orchestră în re
cital — George 
Toader (color).

20,20 Film artistic (color). 
Porțile albastre ale 

orașului. Producție 
a Casei de filme 
Patru.

21,15 Intr-o seară de va
ră — romanțe și 
cîntece de neuitat.

22,00 Telejurnal (pc).
22,10 A 23-a ediție a O- 

limpiadei de vară 
(color), ‘ '

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pro. 
sei. 8,10 Curierul melodi
ilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Varietăți muzicale. 
10,00 B u i e tin de 
știri. 10,05 Revista litera
ră radio. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Un univers în- 
tr-un ghiozdan. 11,35 Pu
blicitate. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Atlas cultural. 
12,35 Din comoara folclo
rului. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Meridian club. 16,00 
Buletin de știri. 16,05 In
terpret de muzică popu
lară. 17,00 Buletin de știri. 
17,05 Caleidoscop socîal- 
cetățenesc. 17,30 Muzică 
de promenadă. 18,00 O_ 
rele serii. Radiournal (o- 
ra 18,00). Radiojurnal (o- 
ra 20,00). Seară culturală. 
Radiojurnal (ora 22,00). 
Olimpiada '84. 22,20 Mu
zică de dans. Buletin de 
știri (ora 23,00). 23,30—
6ț00 Non stop muzical. 
(Buletine de știri la ore
le: 24,00; 2,00; 4,00; 5,00).

Intervenția delegației romane
la Conferința pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 10 (Agerpres). 
In cadrul acțiunilor Na
țiunilor Unite de informa- 

I re a tineretului, a opiniei 
publice internaționale asu
pra inițiativelor statelor 
membre ale O.N.U. în fa
voarea păcii și dezarmării 
delegația țării noastre la 
Conferința pentru dezar
mare de la Geneva a pre
BBB8BBBB8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB4BBHBBBBB ■

. LOS ANGELES 10 (A-
gerpres). Cea de-a 23-a e_ 
diție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Los Ange
les, care în aceste zile a 
reținut interesul amatori
lor de sport, se apropie de 
sfîrșit;. Pârtieipanții Ia a- 
ceastă mare competiție 
cvâdrienală a sportului 
mondial se întrec pentru 
cucerirea ultimelor meda
lii și trofee puse în joc, 
printre protagoniștii a-
cestui palpitant final o-
limpic numărîndu-se și
sportivii români, care în
a 12-a zi a întrecerilor au 
adăugat splendidei salbe 
de succese obținute Ia a- 
ceastă ediție alte trei me
dalii — una de aur, prin 
Anișoara Cușmir-Stanciu, 
una de argint, prin Vali 
lonescu, ambele obținute la 
proba feminină de săritură 
în lungime, precum și una 
de bronz, cîștigată de e- 
chipa de sabie.

încă de la prima săritu
ră, Anișoara Cușmir- 
Stanciu se instalează în 
frunte, deși pista de elan, 
dintr-un material destul 

, de moale, n-o avantajează, 
j reușind un rezultat de 
I 6,80 m, ca și Susan Hearn- 

shaw (Mărea Britanie), în 
timp ce Vali lonescu a 

i obținut 6,59 m. Urmează 
; pentru Anișoara Cușmir- 

Stanciu o săritură de 6,68 
m, apoi una depășită, pen
tru ca în a patra încerca
re să realizeze rezultatul 
cu care va cîștiga — 6,96

zentat propunerile și ini
țiativele pentru pace și 
dezarmare în lume ale 
României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. ■ .

Delegația a subliniat că 
în concepția șefului statu
lui român problema fun
damentală a epocii noas

m. La rîndul ei, Văii lo
nescu, aflată departe de 
podium după patru sări
turi, se avîntă în penulti
ma încercare, reușind să 
obțină un 6,81, cu care cu
cerește medalia de argint. 
Și astfel, pentru a 17-a oa
ră la actuala ediție a Jo
curilor Olimpice, răsună 
acordurile solemne ale Im; 
nului de Stat al României, 
ruiiHiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiHmiuimimuHumiiimitiHiiiiui

Jocurile Olimpice de vară 
de la bs Angeles 

iiimniiiuiiHiiiHiiiiiHiiiiuiiiiiiiuiiiiiiniiiniiiiiniiii/iiiui

în timp ce drapelul trico
lor se înalță pe cel mai 
înalt catarg, mareînd o no
uă victorie românească.

Clasamentul final al pro
bei feminine de săritură în 
lungime se prezintă astfel: 
1. Anișoara Ctișmir-Stan- 
ciu (România) — 6,96 m; 
(campioană olimpică); 2. 
Vali lonescu (România) — 
6,81 m; 3. Susan Heam- 
shaw (Marea Britanie) — 
6,80 m,

Cu medaliile cucerite 
la săritura în lungime, î_ 
naintea ultimelor două 
zile de concurs, bilanțul 
atletelor noastre se pre
zintă, de pe acum, impre
sionant: 6 medalii, dintre 
care două de aur, două de 
argint și două de bronz. 

tre este aceea de a ;se face 
totul pentru â opri cursa 
înarmărilor, pentru a se 
realiza dezarmarea, în pri
mul rînd dezarmarea nu
cleară, pentru apărarea 
păcii, a dreptului vital al 
oamenilor Ia pace, la viață.

Au fost relevate impor
tantele inițiative și propu
neri concrete prezentate

I.a aceste trofee pot fi 
adăugate și altele, întrucît 
celelalte sportive român
ce continuă cursa. După 
calificarea Maricicăi Pui
că în finala probei de 3000 
m, și cursa decisivă de 
1500 m va alinia la start, 
atlete din țara noastră. 
In semifinale, Doina Me- 
linte, Fița Lovin și Mari- 
cica Puică au obținut ca

lificarea. Maricica Puică 
s-a clasat pe locul secund 
în a doua semifinală, cu 
timpul de 4’05”30/100, după 
italianca Gabriella Dorio 
— 4’04”51/100. Doina Me. 
linte — 4’10”48/100 a sosit 
prima, la egalitate cu bri
tanica Christine Benning, 
iar Fița Lovin s-a situat 
pe locul 3, cu 4T0”48/10O, 
în prima semifinală. Ală
turi de cele trei semifon- 
diste românce vor mai e- 
volua în finală Roswitha 
Gerdes (R.F. Germania), 
Ruth Vysokf (S.U.A.), Lyn
ne McGouoll (Marea Bri
tanie), Debbie Scott și 
Britt McRoberts (Canada) 
și olandeza Elly van Hulst.

In calificările probei fe

de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu privire la e- 
liminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, dezar
marea nucleară în Europa 
și în ' întreaga’ lume, crea
rea de zone denucleariza- 
te în Balcani, și în alte 
regiuni geografice.

minine de săritură în înăl
țime, atleta româncă Ni- 
culina Vasile a îndeplinit 
baremul de 1,90 m și va 
fi prezentă în finală, în 
care s-au mai calificat alte 
15 sportive, între care Ul- 
rike Meyfarth (R.F. Ger
mania), Debbie Brill (Ca
nada), Sara Simeoni (Ita
lia), Joni Huntley și Pa
mela Spencer (ambele 
S.U.A.).

LOS ANGELES 10 (A-
gerpres). In proba de sa
bie pe echipe a competi
ției de scrimă din cadrul 
jocurilor Olimpice de vară 
de la Los Angeles, forma
ția României, alcătuită 
din Ioan Pop, Cornel Ma
rin, Marin Mustață, Vil- 
moș Szabo și Alexandru 
Chiculiță, a intrat în po
sesia medaliei de bronz, 
rezultat meritoriu ce ega
lează cea mai bună per
formanță a sabrerilor noș
tri la Olimpiade — locul 
trei obținut în 1976, la 
Montreal.

După executarea exer_ 
cițiilor impuse din cadrul 
competiției de gimnastică 
ritmică modernă 
în clasament con
duce Marta Bobo (Spania)
— 19,20 puncte, urmată de 
Alina Drăgan (România)
— 19,15 puncte, Doină Stăi- 
culescu (România) și Mar
ta Canton (Spania) — 19,05 
puncte, Lori Fung (Cana
da) — 18,95 puncte, Milena 
Reljin (Iugoslavia) — 18,90 
puncte etc.

I.G.C.L Petroșani
recrutează pînă la data de 15 august 1984, 
pentru școala profesională de mecanici auto pe 
durată de 1 an la Aiud, tineri absolvenți a 10 
clase și cu vîrsta pînă la 19 ani la 15 septem
brie 1984.

Informații suplimentare se pot da la Com
partimentul personal al întreprinderii. Telefon: 
41920, 41921, interior 23.

AUTOBAZA 
ÎNTREPRINDERII MECANICE 

TIMIȘOARA
încadrează direct sau prin transfer, pentru 

activitatea de transport din cadrul LU.M. Pe

troșani :

— inginer (subinginer sau tehnician)

— șef coloană — studii medii

— 4 șoferi, posesori ai permiselor de con

ducere, categoriile C, D, E, din care 

unul cu autorizație pentru automacara.

Relații suplimentare la I.U.M. Petroșani, 

biroul personal.
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