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În climatul de puternica angajare pentru
creșterea producției de cărbune

ZIUA MINERULUI 
întâmpinată în Valea țiului cu 
înaltă abnegație muncitorească

Adunarea festivă de la Petroșani

l

zrinuGiisT j

La Petroșani a avut loc 
ieri, în sala Teatrului de 
stat, adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi 
minerului. Au fost 
zenți 
fruntași ai abatajelor și 
celorlalte lucrări din sub
teran, muncitori prepara
tori și constructori de uti
laj minier, maiștri, ingi
neri și tehnicieni, cadre de 
specialiști din cercetarea 
științifică — care au re

Zilei 
pre- 

numeroși mineri,

prezentat toate colective
le miniere și de preparare 
din centrul muncitoresc 
cu bogate tradiții al Văii 
Jiului;

La adunarea festivă au 
luat parte tovarășii Radu 
Bălan, membru ai C.C. al 
P.C.R,, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., pre
ședintele comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean, Ion Lăzăres- 
cu, ministrul minelor, 
Gheorghe Matei, secretar 
al Comitetului județean de 
partid. Constantin Kolozsy, 
secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Vio
rel Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid. Despre semnifica
țiile profunde ale tradițio
nalei sărbători a minerilor, 
despre activitatea prodi-

pre-

gioasă și rezultatele obți
nute în acest an de colec_ 
tivele miniere ale munici
piului a vorbit ing. Iulian 
Costescu, directorul gene
ral al Combinatului minier 
Valea Jiului.

Integrată b'enar în e- 
forturile creatoare ale : în
tregului popor, activitatea 
desfășurată de minerii 
Văii Jiului se înscrie în 
acest an pe noi coordona
te ale angajării patriotice,' 
muncitorești datorate răs
punderii cu care se acțio-- 

■ nează în vederea creșterii - 
producției de cărbune, 
pentru a cinsti pe această' 
cale mărețele evenimente 
politice ale anului — ani
versarea glorioasei Revo_ 
Iuții de eliberare socială 
și națională. antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 
August și Congresul al

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al partidului, președintele Republicii
Nicolae a României, aflîndu-se tot timpul la dato

rie, oamenii muncii din întreprinderile mi- 
_____ _ ________ _____  Jj la niere ale combinatului, în frunte cu comu- 

Petroșani consacrată „Zilei minerului", dind niștii și-au adus o contribuție esențială la 
glas sentimentelor de cea mai aleasă dra- dezvoltarea continuă a producției de căr- 
goste și stimă a minerilor, preparatorilor, bune, conștienți de faptul câ aceasta va 
maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, în- ' - ■-
tregului personal muncitor din unitățile a- 
parținătoare Combinatului minier Valea Jiu
lui, vâ adresează, din adincul inimilor, mul
țumirile cele mai profunde și recunoștința 
fierbinte, pentru grija cu adevărat părin
tească și pentru atenția deosebită ce 
acordați oamenilor muncii din bazinul car- t_.l, r, ' . - ’ . -
bonifer al Văii Jiului, dezvoltării și moder- cu celelalte utilaje și instalații de care dis- 
nizării întreprinderilor miniere, creșterii ne- punem - și care se ridică la valoarea im- 
încetate a bunăstării materiale și spirituale presionantâ de peste 16,5 miliarde lei - 
a minerilor și familiilor lor.

Avem deosebita plăcere de a vâ rapor
ta, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, câ, sub conducerea înțeleaptă și 
fermă a partidului nostru comunist, minerii 
din această vatră străbună de cărbune, la 
aniversarea a 40 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și Congresul 
al Xlll-lea al P.C.R., se află in fața unui 
bilanț bogat de realizări in toate domeniile 
vieții economice, politice și social-culturale.

In decursul celor patru decenii, dar mai 
cu seamă in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., care v-a investit 
in funcția supremă de secretar general al 
partidului și care a marcat trecerea noas
tră in epoca celor mai profunde transfor
mări structurale din istoria' contemporană

Mult iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu,

Participanții la adunarea festivă de

conduce efectiv și sigur la obținerea cit 
mai devreme a deplinei independențe 
nergetice a țârii și ia înflorirea continuă a 
economiei naționale.

In prezent, în întreprinderile noastre 
miniere există 43 complexe mecanizate, 101 

o combine de abataj, 57 combine de înain
tare, 121 mașini de extracție, Care împreună

e-

cu personalul muncitor care se cifrează la 
aproape 38 000, ne permit ca, în acest an 
să realizăm o producție de cărbune brut 
extras de două ori și jumătate mai mare 
decît cea din anul 1965. Din aceasta, a- 
proape o treime este huilă spălată pentru 
siderurgie.

Față de aceeași periobdă a anului tre
cut, în primele 7 luni din acest an, produc
ția totală de cărbune este mai mare cu 
230 000 tone, iar a huilei nete cu peste 
51 000 tone, în comparație cu sarcinile pla
nului aferent.

ADUNAREA FESTIVA 
consacrată 

„ZILEI MINERULUI" -1984

(Continuare in oag. a 3-a)
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Ziua minerului este 
înțimpiriată de colec
tivele de oameni ai 
muncii din Valea Jiului 
cu un frumos buchet de 
realizări pe frontul căr
bunelui. Minerii intim- 
pină inarile evenimen
te ale anului — jubileul 
de la 23 August 
Congresul al 
raportînd 
realizări în 
de extracție.

si
XlII-lea, 

importante 
activitatea

raport mineresc
FRUNTAȘII PE RAMURA

Fără îndoială, cea 
frumoasă realizare 
nată Zilei minerului este 
locui I în întrecerea socia
listă din ramura minieră, 
obținut pe primul semes
tru de colectivul I.M. Li- 
vezeni. Dînd dovadă de o 
capacitate de mobilizare 
exemplară, minerii, ingi
nerii și tehnicienii acestei 
întreprinderi raportează, 
în cinstea sărbătorii lor, 
o producție suplimentară, 
de la începutul aiiului, de 
aproape 25 000 tone de 
■cărbune.:

mai 
închi cu peste 

cărbune. De 
lună

de la începutul anului, a 
unei producții suplimen
tare sarcinilor 
40 000 tone de
remarcat faptul că, 
de lună, minerii de la Pa- 
roșeni s-au situat pe pri
mele locuri în întrecerea 
din cadrul C.M.V.J., reali- 
zînd, de la începutul anu
lui, o producție suplimen
tară de peste 36 000 tone 
de cărbune.

PETRILA- 30000

VULCAN - 40 000

Mircea BUJORESCU

Alba
Borșa 
Secrieru 
Gavrilă

...minerii de Ia Uricani 
au expediat în acest an 
peste 25 000 tone de căr- I

PENTRU COCSERIILE
ȚARII...

(Continuare in par> o 3-a)
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OAMENI DIM LINIA INTII

Minerii orașului Petrila
își etalează cu mîndrie
realizările. De la începutul bune mal mult decît țar-- 

în'scriin- 
rezultate 
care ra- 
mineru- ;

anului, colectivele de mun
că de la întreprinderile 
miniere Petrila și : Lonea 
au extras, împreună, o 
cantitate suplimentară sar
cinilor de plan cu aproape 
30 000 tone; prin realizarea 
unor productivități înalte 
în abataje.

. cina planificată, 
du-se cu aceste 
printre colectivele 
portează de Ziua 
lui realizări remarcabile, j 
Este rezultatul firesc al | 
condițiilor create, al folo- : 
Sirii cu maximă eficiență ; 
a bogatei dotări tehnice i 

care beneficiază mine- > 
de la Uricani. ’

Și minerii orașului Vul
can raportează realizarea,

Fruntașii fruntașilor 
Văii Jiului sini oamenii 
din linia iutii. Linia iu
tii a minerilor Văii căr
bunelui cuprinde sute 
de nume. Nume de oa
meni, de adevărați OA
MENI, a căror vocație 
pledează pentru frumu
sețea meseriei de miner, 
pentru curaj și iscusință.

pentru dăruire și compe
tență. Ei, fruntașii, sini 
ortacii tuturor ortacilor, 
chipurile lor, brăzdate de 
povara muncii sub pă- 
minț dar lumiuflte 
bucuria împlinirilor, 
șînt familiare. Fie că lu
crează la cărbune șt ex-

mii de tone peste sarcini.
trag sute, mu, zeci

de 
ne

strunind cu pricepere im- Gheorghe Stoica (Dîlja), 
presionantele complexe Constantin Popa (Lupeni), 
mecanizate, fie că des
chid drumuri către noi
comori subpăminte.ne, a- 
leșii aleșilor hărnicesc 
pentru același țel — țării 
cit mai mult cărbune.

Iată-i, în fotografiile a- 
lăturate, iritr-o adevărată 
„galerie" fruntașilor :

.' .& . -S'&&&

(Petrila), 
(Vulcan), 

(Live- 
Mesaroș 

Doboș 
: Mfn-

Ștefan
Traian 
Mircea 
zeui).
(Paroșcni), lanoș 
(Uricani), Grigore 
druț (Lonea), Carol Mar
ton (Bărbăteni). (M.B.)
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In spiritul frumoaselor tradiții minerești

ZIUA

Prețuire unanimă pentru munca celor din adtncuri Fruntașii abatajelor au dat 
contribui Ia întărirea bazei

Succese de seamă 
pe frontul cărbunelui

Ziua minerului a fost 
întîmpinată de unitățile 
extractive ale municipiu
lui Petroșani cu un ra

port muncitoresc deosebit 
de semnificativ. Pe par- registrate față de 
cursul lunilor care au trecut este cu atit 
trecut de la începutul a- mare cu cit procesele 
nului a fost consolidată tehnologice au cunoscut 
experiența acumulată de 
întreprinderile miniere și 
Combinat în promovarea 
tehnologiilor - avansate, 
s-a acționat în continuare 
pentru dezvoltarea po
tențialului extractiv și de 
preparare a cărbunelui, 
au fost aduse îmbunătă
țiri în transportul pro
ducției și in climatul de 
muncă din subteran. " 
baza acestei experiențe, 
și datorită abnegației co
lectivelor de mineri, în 
perioada celor 7 luni ale 
acestui an s-au înregis
trat importante creșteri 
de producție față de pe
rioada similară a anului 
trecut, cu 230 mii tone 
la cărbunele brut extras 
și 220 mii tone la produc
ția de huilă brută. Au 
raportat depășiri subs
tanțiale, la producția fi
zică, minele Livezeni, Pa
roșeni, Dîlja, Vulcan, V- 
ricani, Petrila și Lonea, 
precum și întreprinderea 
de preparare a cărbune
lui.

Succesele globale cu 
care se prezintă Valea 
Jiului la tradiționala săr
bătoare a minerilor 
corporează munca 
nică, preocupările 
ruitoare ale unui 
număr de oameni ai 
di — mineri, 
policalificați, 
maiștri, ingineri, tehni
cieni — care au dovedit 
din nou capacitatea de 
mobilizare și de acțiune 
ce caracterizează aceste 
renumite colective mun-

citorești. Meritul mine
rilor, al tuturor celorlal
te categorii de personal 
muncitor în obținerea 
creșterilor economice în- 

anul 
mai

In cinstea marii sărbători de la 23 Au

în- 
rod- 
stă- 

mare 
mun- 

muncitori 
mecanici,

noi mutații în urma în
făptuirii programului de 
mecanizare a extracției, 
modernizării transportu
lui și promovării pe sca
ră largă a elementelor de 
automatizare și dispece- . 
vizare pentru subteran. 
Prin această prismă, 
velul tehnic ridicat 
producției anului

Pe este de două ori expre
siv: pe de o parte, el re
flectă grija față de con
dițiile de muncă din sub
teran, pe de altă parte, 
gradul înalt de pregătire 
profesională a minerului 
de tip nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

Ca întotdeauna, minerii 
Văii Jiului fac și de a- 
ceastă dată dovada înal
tei dăruiri patriotice fi
ind animați — în anul 
mărețelor evenimente po
litice — de dorința de a 
obține realizări tot mai 
mari, pe care le dedică 
glorioasei aniversări de 
la 23 August și Congre
sului al XIII-lea al parti
dului. Gîndurile lor se 
îndreaptă în aceste clipe 
cu adincă recunoștință 
spre Minerul de Onoare 
al țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui reale
gere în suprema funcție 
de conducere a partidu
lui o susțin cu multă 
căldură, nutrind convin
gerea că această decizie 
politică a întregului par
tid, a țării va asigura 
mersul neabătut al Româ
niei pe calea dezvoltării 
multilaterale, a progre
sului si bunăstării.

ni
di 

1984

Prețuire pentru munca celor
din adîncuri

. Și de această dată, 
trecerea socialistă a 
prins mulți parteneri 
forțe egale. Au fost 
clarâte fruntașe 6 sectoa
re și 12 brigăzi, dar re
zultate bune au obținut 
și alte colective. Brigăzi
le conduse de Grigore 
Mîndruț și Andrei An
tlia!, de la mina Lonea, 
Laurențiu Gurlui (Dîlja), 
Mihai Bucevschi (Live
zeni), Florea Ionescu (A- 
ninoasa), Mircea Murăra- 
șu (Vulcan), Nicolae Bru
tu, Constantin Ciobănoiu 
(Paroșeni), loan Kacso,
Mihai Blaga, Paul Grasu, 
Aurel Manda, Teodor
Boncalo (Lupeni), Ilie A- 
morăriței și Petru Man- 
driș (de la Uricani), au 
obținut depășiri ale pla
nului semestrial cuprinse 
între 4000—10 000 tone 
de cărbune. Abnegația și 
dăruirea muncitorească 
a acestor parteneri de în
trecere au condus la creș
terea realizărilor zilnice 
pe sectoare și întreprin
deri.

In acest climat de în
trecere entuziastă s-au 
afirmat noi ca
lități ale minerilor zi-

Pentru cele mai bu
Promova

rea autoconducerii mun
citorești a creat cadrul

în- lelor noastre.
cu- 
de 

de- afirmării deschise și per
manente a minerilor în 
conducerea proceselor 
de muncă și soluționarea 
problemelor ce se ivesc 
în subteran. Autogestiu- 
nea, la rîndul ei, a sti
mulat multiple preocu
pări în domeniul econo
misirii și bunei gospodă
riri a avuției 
derii.

Calităților 
nale ale celor 
trag cărbunele — vredni
cia, ambiția de a învinge 
greutățile, curajul și băr
băția — li s-au adăugat 
trăsături noi. Despre mi
neri se vorbește cu prețui
re, știind că meseria pe ca
re o practică încorporează 
un plus de calități față de 
cele tradiționale: spiritul 
de inițiativă și de bună 
gospodărire, răspunderea 
față de rezultatele între
prinderii. abnegația și 
Înalta dăruire patriotică 
cu care se acționează 
pentru a extrage, cu chel
tuieli cît mai reduse, căr
bune mai mult și de bună 
calitate

întreprin-

tradițio- 
care ex-

li
5.

\
\
\
\
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j NIERE LIVEZENI, pentru cea mai bună activitate 
concretizată în ;

— depășirea producției fizice planificate cu 
23 512 tone de cărbune ;

— depășirea planului la lucrările de pregătire 
cu 34 la sută și. la deschideri cu 55 la sută;

— depășirea planului producției nete valorice
cu 23 milioane lei ; *

— depășirea producției marfă planificate cu 3 
la sută ;

— reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei pro
ducție marfă cu 8,4 la sută și a cheltuielilor mate
riale cu 6,3 la sută ;

— realizarea planului de beneficii în proporție
de 109,3 la sută ; ,

Pe locurile următoare s-au clasat: I.M. Paroșeni, 
I.M. Vulcan și I.M. Dîlja, care au obținut depăși
rea planului semestrial la producția fizică și 
principalii indicatori economico-financiari.

© Au fost declarate următoarele sectoare 
producție fruntașe :

I, sectorul III, I.M: Livezeni, care a extras peste 
prevederi II 599 tone de cărbune, totalizînd un 
punctaj în întrecerea socialistă de 482,0 puncte.

II, sectorul I, I.M. Paroșeni, cu 23 710 tone peste 
plan si 472 puncte.

iii, sectorul IV, I.M. Lonea, cu 11 456 tone peste 
plan si 374,8 puncte.

© In activitatea de investiții, au fost declarate 
fruntașe sectoarele :

I, sectorul V, I.M. Dîljo, care a totalizat 418,3
puncte. -■ /

II, sectorul VIII, IM. Paroșeni, cu 399 puncte. 
Iii, sectorul VI, I.M. Lonea, cu 350 puncte. 
Clasamentul întrecerii socialiste pe formații de

Potrivit tradiției, Consiliul municipal al sindi
catelor și Combinatul minier Valea Jiului, au acor
dat distincții și premii celor mai merituoase colec
tive miniere și fruntașilor în întrecerea socialistă pe 
semestrul! 1981.

© DRAPELUL DE UNITATE FRUNTAȘA PE 
C.M.V.J., a fost acordat ÎNTREPRINDERII MI-
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La producție, locul I a 
fost cîțtigat de sectorul 
III de la I.M. Livezeni, in 
cadrul căruia lucrează 
vestitele brigăzi conduse 
de Cristea Valache 
Mihai Bucevschi.

ITot în cadrul sectoare- 
• lor de producție, locul 
Hi a revenit sectorului I 

de ia I.M. Paroșeni, unde 
s-au evidențiat în mod
constant brigăzile con
duse de Nicolae Brutu și 
Gavrilă Mesaroș.

* W?

L’..

\ lucru și genuri de lucrări este următorul : 
ABATAJE FRONTALE :
I, Ștefan Alba, I.M. Petrila, care a extras peste

Un sugestiv panou de onoare
O apreciere aparte se 

cuvine la adresa mineri
lor din marile abataje 
frontale dotate cu utilaje 
din cele mai moderne. In 
brigăzile conduse de Teo
dor Boncalo și Constan
tin Popa, Eroi ai Muncii 
Socialiste, Aurel Manda,

Paul Grasu, Mihal Blaga 
de la mina Lupeni, Ilie 
Amorăriței și Petru Man. 
driș de la Uricani, Cons
tantin Ciobănoiu, Gavri
la Mesa roș, Nicolae Bru_ 
tu și Francisc Fazakaș 
de la Paroșeni, ca și 
abatajele mecan’zate
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nou expresie hotărîrii minerilor de a 
materii prime și energetice a țării

—~“————TV"""*   —!—  

■ Mai mult cărbune-un grad sporit de bunăstare

t și a Congresului al XlII-lea al partidului
rarășului NICOtAE CEĂUȘESCU 
1 mai mult cărbune

*

*

TELE GR ÎMI
(Urmare din pag. I)

INERULUI
cu înaltă abnegație muncitorească

Avem deplina convingere, mult stimate ți iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sporurile ce le obținem 
an de an la producția de cărbune, îndeosebi la
huilă spălată pentru cocs și semicocs, vor conduce e- 
fectiv la asigurorea, intr-un viitor apropiat, a cel puțin 
80 la sută din necesarul de cărbune cocsifîcabil ai țării, 
contribuind astfel la realizarea unui obiectiv de mare 
importanță înscris in programul elaborat de Congresul 
al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului.

In aceste zile premergătoare marilor evenimente ale 
anului jubiliar 1984, comuniștii ți ceilalți oameni ai
muncii din unitățile miniere ale C.M.V.J., ’ trăiesc și
muncesc într-o atmosferă de puternic entuziasm ți mul
țumire, știind că viitorul le va aduce noi ți remorcabite 
succese, noi ți tot mai multe împliniri, garantate de re
alegerea dumneavoastră, la Congresul al XlII-lea, in 
funcția supremă de secretar general ai partidului nos
tru, așa cum a hotărit Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
anul acesta și ața cum doresc comuniștii, întregul nos
tru popor.

Cu aceste ginduri ți convingeri, cu inimile pline de 
bucuria- ți mindria de a vă avea la locul cuvenit în 
fruntea partidului ți a țării, MINERUL de ONOARE și 
prietenul cel mai apropiat al oamenilor muncii din a- 
dincuri, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru conducător și 
luptător revoluționar de cea mai inaltă cutezanță, că și 
in viitor, sub conducerea organizațiilor de partid, minerii 
și ceilalți oameni ai muncii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, iși vor consacra toate eforturile, capacitatea 
și puterea de muncă, luptei consecvente pentru îndepli
nirea planului de producție pe anul 1984, la toți indi
catorii cantitativi și calitativi, conștienți că prin aceasta, 
alături de compatrioții lor, vor contribui efectiv și cons
tant la înfăptuirea Programului general de înflorire și 
prosperitate continuă a României socialiste, de ridicare 
pe o treaptă superioară a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, de înălțare a patriei noastre iubite 
pe cele mai inaite culmi de civilizație comunistă.

Locul II, la investiții, a 
fost ciștigat de sectorul 
VIII al I.M. Paroșeni, al 
cărui nucleu- il constituie 
brigăzile conduse de A-

(Urmare din pag. I)
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I
nai mare cantitate de cărbune, de | 

ediu, I.M. Aninoasa, cu plus 17 301 
WiucTie, I.M. Livezeni, cu plus 13 830 | 

IAmERA : |
or?a, I.M. Vulcan, plus 9416 tone de ț

axim, I.M. Dilja, plus 5328 tone de ,
V
*

*

L

U

rezultate

Jeștian, I.M. Vulcan, plus 4129 tone

Pop, LM. Urieani, plus 2382 tone.
IE PREGĂTIRE : 
rancisc, I.M. Petrila, plus 697,8 mc.
Tomolea, I.M. Bărbăteni, plus 590 mc. 
ie Lițcan, I.M. Livezeni, plus 477 mc. 
IE INVESTIȚII : 
szlo, I.M. Paroșeni, plus 1082 rnc. 
moș, I.M. Urieani, plus 1027 mc.
Secrieru, I.M. Livezeni, plus 830 mc. 
cea mai bună activitate desfășurată 
mestrului I au fost declarați fruntași ț 
■cialistă pe Combinatul minier Valea i 

:-îi-»în£>vî- cnf? Hp K r i cri» «4 » • . »
ituica, i.îvî. 245 pubelei i
Popa, I.M. Lupeni, 224 puncte. 1

V
V 
î

wJânineri, șefi de brigadă : ,
e Stoica, I.M. Dîlja, 245 puncte: 
hn - — . . -
llba, I.M. petrila, 205 puncte.
3orșa, I.M. Vulcan, 197 puncte; 
Sec^eru, I.M. Livezeni, 196 puncte.
a. I.M. Urieani, 194 puncte. 
Mindruț, I.M. Lonea, 190 puncte. 
tediu, A.M. Aninoasa, 176 puncte. 
Carol, I.M. Bărbăteni, 138 puncte. 
Mesaroș, I.M. Paroșeni, 110 puncte, 
măr de 83 mineri li s-a acordat Diplo- 
în întrecerea socialistă, distincție în- 

•tea Comitetului municipal Petroșani 
siliului municipal al sindicatelor și 
minier Valea Jiului. Au fost acordate, 
premii bănești pentru cele mai meri- 
î în producție.

se obțin ce- 
anțiale de- 
roductivităț’i 
pită răspun- 
șefii de bri- 

;chimb, mi- 
ectrolăcătușii 

experiență, 
tineri, plini 

î acționează 
izarea 
jcului

su-
de

îrfuri ale
i de 18—20
one pe post,
1 se înscriu
înduri ale
ional consa-
bazei de 
• și energe- 
fiind' pre_ 
sugestiv pe 

i de onoare
Văii Jiului.

activitatea 
i revenit 
le la I.M. 

cunoscut 
datorită 

jse de Gri- 
osif Bucur, 
i alții.

La investiții, locul I a 
revenit sectorului V de la 
I.M. Dilja, colectiv frun
taș din care fac 
brigăzile conduse
Gheorghe Stoica, Levay
Alexandru, Laszlo David 
și Năstase Dicui.

Modernizarea extracției 
un proces amplu, în continua desfășurare

Pentru dezvoltarea po
tențialului productiv al 
Văii Jiului și îmbunătă
țirea condițiilor de mun
că din subteran, între
prinderile miniere dis
pun în acest an de pește 
3 miliarde lei fonduri de 
investiții. Importante ca
pacități de producție —■ 
cuprinse între 100—250 
mii tone de cărbune — 
vor fi puse în funcțiune 
la minele Lupeni, Bărbă-

teni, Urieani, Paroșeni, 
Livezeni și . Dîlja. Vor fi 
efectuate ample lucrări 
pentru modernizarea ex
tracției din mine și ca
riere și îmbunătăți rea 
proceselor de preparare 
a cărbunelui.

Locul III, la investiți* 
a fost acordat sectoru
lui VI de la I.M. Lonea, 
care a obținut rezultate 
bune datorate brigăzilor 
conduse de Traian Botar 
și Mihai Anton.

Pagini realizate de 
Ion MUSTAȚA

Ilustrația: Alexandru TĂTAR, Pavel BEKE

In Tntîmpinarea 
muncii minerilor

Venind în întîmpina
rea muncii minerilor, co
lectivul IJP.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani a desfășurat o 
activitate rodnică, rapor- 
tînd pe 7 luni realizarea 
producției globale plani
ficate în proporție de 
117,7 la sută. Sarcina de 
plan la principalul indi
cator al întreprinderii — 
utilaj tehnologic pentru 
lucrări miniere — a iart 
depășită cu 2,4 la sută. 
In tot acest timp au cres
cut, cantitativ și prin 
prisma calității, prestările 
de servicii și asistența 
tehnică acordată între
prinderilor miniere.

Adunarea festivă de la Petroșani
lea al partidului. 

Munca pljnă de roade a
minerilor are la bază o-
rientările de mare valoare 
teoretică și practică trasate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, Mine- 
de On rare al țării, ca

re a vizitat în repetate 
rînduri Valea Jiului, a 
purtat un dialog fructuos 
cu minerii, chiar în aba
taje, la fronturile de lucru, 
interesîndu-se îndeaproa
pe de munca și viața celor 
ce asigură extracția căr
bunelui. S-a relevat că ce
le mai mărețe realizări ob
ținute de colectivele mi
niere — și mutațiile cu
adevărat spectaculoase pe
trecute în conținutul mun
cii și în viața socială — 
sînt indisolubil- legate de 
preocuparea_ secretarului 
general al partidului pen
tru dezvoltarea acestui 
bazin carbonifer și crește
rea calității vieții în Va
lea Jiului.

In , cadrul adunării festi
ve, a luat cuvîntul tovară

șul Ion Lăzărescu, care a 
adresat celor prezenți, tu
turor colectivelor din Va
lea Jiului, calde felicitări’ 
cu prilejul Zilei minerului, 
din partea Consiliului de 
conducere al . Ministerului 
Minelor. -

In încheiere, a luat cu
vântul tovarășul Radu Bă
lan, care a transmis Mesa
jul biroului Comitetului 
județean de partid adresat 
tuturor minerilor din Va
lea Jiului și din județ, din 
care s-a desprins îndemnul 
de a se acționa cu și mai 
multă abnegație pentru 
creșterea producției de 
cărbune. Au fost adresate, 
de asemenea, călduroase 
felicitări celor ce muncesc 
în ădîncuri pentru activi
tatea . deosebit de rodnică 
ce o desfășoară.

Dind expresie 'sentimen
telor de profundă recunoș
tință și gratitudine ale mi
nerilor Văii Jiului față de 
■secretarul general al par
tidului, participanții la 
adunarea festivă au adop
tat textul unei te egranie 
adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Parti

cipanții la adunare au dat 
expresie adeziunii tuturor 
minerilor Văii Jiului față 
de propunerea ca Ia Con
gresul al XlII-lea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. să 
fie reales în funcția su
premă de secretar general 
al partidului.

In cadrul adunării festi
ve, ca semn de prețuire a 
muncii pline de abnegație 
a minerilor, pentru cele 
mai bune rezultate obținu
te în întrecerea socialistă 
au fost acordate distincții 
din partea Comitetului mu
nicipal de partid, Consiliului 
municipal al sindicatelor 
și Combinatului minier 

-Valea Jiului. întreprinde
rii miniere Livezeni i-a fost 
decernat Drapelul de unita
te fruntașă pe Combinat.

In încheierea adunării 
festive a fost prezentat 
un bogat program, artistic 

.dedicat fruntașilor, din a_ 
bata jele Văii Jiului, susți
nut de Ansamblul „Rap
sodia Română" al Consi
liului Central al U.G.S.R.
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14,00

13,00
13,05

Schimburi de mesaje
■•/A între

tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele 
Republicii Populare Mozambic

Sa- Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul între
vederii dintre președintele 
Samora Moises Machel și 
tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., în timpul lucră
rilor celui de-al II-lea Con
gres al Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic.

HARARE 11 (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 a_ 
dresate un mesaj de salut 
prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate președin
telui Partidului 
președintele

FRELIMO,
Republicii lismului.

Populare Mozambic, 
rnora Moises Machel.

Mulțumind, președintele 
Sâmora Moises Machel a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
si tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros sa
lut și cele mai bune urări 
de sănătate, de noi succe- 

în o- 
socia-

se poporului român 
pera de edificare a

Șl

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
președintele Republicii Zambia

HARARE 11
Din partea

Matiiîestări 
peste hotare 

dedicate 
Eliberării 
României

tul. Episodul 12 (co
lor).
Telex.
Album duminical 
(pc). ă ■/■ '
A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară

■ — Los Angeles 1984
(color).

18.30 Cîntarea României. 
Emisiune dedicată 
Zilei minerului, cu 
participarea unor 
formații artistice 
minerești.

19,00 Telejurnal
19,20 Țara mea 

și cînt 
populară

19.30 Tinerețea 
tismului
nar. ■ , ■
Film artistic. A do
ua variantă (c). Pre
mieră pe țară.

FIL'ME
12 august

PETROȘANI -
iembrie: Fără panică, vă 
rog; Unirea: Ecaterina
Teodoroiu; Parîngul: Zi
că ce vor zice.

LONEA: Bocet vesel.
ANINOASA; Drumul 

spre victorie, I-II.
VULCAN: Capcană ne

obișnuită. ? '
LUPENI: Să mori _. 

nit din dragoste de via
tă.

URICANI: Secretul lui 
Bachus.

13 august
PETROȘANI — 

iembrie: Războiul 
lor, I-II; Unirea: 
dispărută; Parîngul: în
toarcerea Vlașinilor.

LONEA: Limita dorin
țelor.

VULCAN: Fără panică, 
vă rog. > :

LUPENI: Călăuza Pană 
albă.

URICANI: Loto prono 
’82.

(pc).
de dor
- muzică 

(c).
roman- 

revoluțio.

BERNA 11 (Agerpres). La 
Berna a fost organizată o 
expoziție documentară, ca
re a reliefat marile reali
zări ale României socia
liste, îndeosebi în ultimele 
două decenii de cînd la 
conducerea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Intr-un stand de carte 
românească, la loc de frun
te au fost -expuse operele 
tovarășului N i c »!a e 
Ceaușescu, și lucrări știin
țifice ale tovarășei 
denii cian doctor 
Elena Ceaușescu, 
și volume despre 
luptei de independență, 
pentru păstrarea identită
ții naționale, dusă de po
porul român de-a lungul 
veacurilor, despre mărețe
le realizări obținute de 
țara noastră în opera 
construire

ră-

20,20

7 No- 
stele. 21 ’50 Telejurnal (pc).

Femeia 22,00 A 23-a ediție a O- 
limpiadei de . vară 
— Los Angeles 1984

13 august
A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară 
(color). Los Angeles; 
1984. - ■ L
Telejurnal (pc). 
Actualitatea în eco
nomie. ■ -
A • patriei cinstire. 
Invățămînt — anul 
40. ............ I;
Tezaur folcloric (c). 
La zi în 600 de se
cunde.
Orizont tehnico-ști-

aca- 
inginer 
precum 

istoria

16,30

ce contemporane, 
promovarea păcii, 
rării și înțelegerii

cele mai bune urări de
■ sănătate personală, de suc

ces îri activitatea sa și de 
progres pentru poporul 
zambian prieten.

Președintele Kenneth 
Kaunda a mulțumit pen
tru urările transmise și a 
exprimat deosebita sa a- 
preciere și prețuire față 
de neobosita activitate des
fășurată de către președin-

(Agerpres). 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii 
România, și a 
Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui 
Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale (UNIP), 
președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth Kaun-, tele României, personalita- 
da, un călduros salut și te marcantă a vieții politi-

Socialiste 
tovarășei

pentru 
colabo- 

în lume, 
Schimbul de mesaje a 

fost prilejuit de întîlnirea 
la Harare, a președintelui 
Kenneth Kaunda cu tova
rășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., cu prilejul lu
crărilor celui de-al II-lea 
Congres âl Uniunii Națio
nale Africane din Zimba
bwe — Frontul Patriotic.

TV

20,00
20,20

de 
a socialismului.

★
11 (Agerpres). 
a fost deschisă

tovarășul Nicolae Ceaușescu și guvernatorul 
general al Noii Zeelande

zeelandez, David Lange.
Mulțumihdu-sfe pentru 

mesajul primit, din partea 
guvernatorului general și 
a primului ministru al Noii 
Zeelande au fost transmi
se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale,
urări de sănătate și suc- exterior și cooperării eeo- 
ces în activitatea consacra- nomice internaționale, care 
tă propășirii României, a efectuat o vizită oficială 
cauzei destinderii și păcii. în această țară.

WELLINGTON 11 (A-
gerpres). Din partea tova- 

. rășului Nicolae Ceaușescu, 
' președintele Republicii So

cialiste România, a fost 
transmis un călduros me
saj de salut, împreună cu 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, guver
natorului general al Noii 
Zeelande, sir David Beattie, 
și primului ministru neo-

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
interimar al Noii Zeelan
de, Geoffrey W. R. Palmer, 
a tovarășului Vasile Pun- 
gan, ministrul comerțului

PRAGA 
La Praga 
expoziția „Cartea științifi
că românească ’84.“. Expo
ziția cuprinde lucrări a- 
părute în Editura Acade
miei Republicii Socialis
te România din domeniul 
matematicii, chimiei, fizi
cii, științelor sociale» isto
riei, lingvisticii.

La loc de frunte s.înt pre
zentate opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia- 
iiste România, și lucrări 
științifice ale . .... tovarășei ‘ 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

p.A.; 12 august
8.30 Pe urmele lui Au

gust 23. De la Mă
lini la Moldova Ve- 
Che. : './.'.A,A /'

9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei. 

.10,00 Viața satului (pc). 
11,15 Muzica pentru toți. 
11,45 Lumea copiilor.

j 12,40 Telefilmotecă de . 
. ghiozdan- Pistruta-

20,35
20,55

21,15
21,45

21,55 
ințific.

22,20 Telejurnal (pc)

I 
I
I
I

Mica publicitate
V1ND Opel Record 1700. serviciu pe “numele 

Informații, telefon. 70438, Salvin, eliberată de 
Vulcan. (2426) , Uricani. O declar

PIERDUT legitimație de / (2425) 
serviciu pe numele Bălan PIERDUT legitimație de . 
Gelu, eliberată de I.U.M, 
Petroșani, O ' declar nulă.
(2424) : : A' VAI

PIERDUT legitimație de

Roșu
I.M. 

nulă.

serviciu pe numele . Braiț 
Petru, eliberată de I.M. 

■ Petrila. O declar nulă.
(2427)

g
port • Sport o Sport » Sport; ♦ Sport < Sport

KM

LOS ..ANGELES 11 (A- 
gerpres). Concursul de a- 

j tletism din cadrul celei 
de-a 23-a ediții a Jocurilor 

’ Olimpice de la Los Ange
les a programat, pe „Me
morial Coliseum", în fața 
a peste 90 000 de specta
tori, patru finale, cea mai 
așteptată fiind 
bei de 3000 m 
care sportiva 
Maricica Puică 
o victorie de măre presti- 

delegației 
noastre a 

aur la ac-

*

<■

ăducînd

cea a pro_ 
femei, în 

româncă'' 
a obținut

sportive a țării 
18-a medalie de 
țualele Jocuri.

Veritabilă specialistă a 
curselor decisive, o atletă 
tenace, cu o tehnică de a- 
lergare cizelată și un simț 
tactic extrem de dezvoltat, 
Maricica Puică s-a aliniat 
la startul probei de 3000 
m decisă că facă totul 
pentru un nou succes al 
culoriloi' sportive româ
nești. Alături de ea, prin
cipale favorite erau Mary 
Decker, dublă campioană 
mondială, Brigitte Kraus 
și Zola Budd. încă dih 
plecare, se . instalează în 
frunte Mary Decker și Zo
la Budd, urmate îndea
proape de Maricica. Puică, 
atleta româncă, reputată 
pentru sprintul său exce
lent, păstrîndu-se în ex
pectativă, fără să piardă

r-

însă contactul cu plutonul 
fruntaș. La intrarea în al 
cincilea tur de pistă, la 
1750 m, principala favori
tă, americanca Mary Dec
ker, se împiedică de Zola 
Budd, care dusese pînă în 
acel moment o trenă in
fernală, și campioana mon
dială cade la pămînt, fi
ind nevoită să abandone
ze. Atentă, Maricica Pui
că evită busculada și trece 

. în frunte, accelerînd rit
mul. Sufocată de cadența 
rapidă, vest-germana Bri
gitte Kraus abandonează 
în ultimul tur. Lupta pen
tru medalii se dă între 
Maricica Puică, Wendy Sly 
(Marea Britanie), Cindy 
Bremsen (S.U.Ă.), în timp 
ce Zola Budd nu mai are 
resurse și rămîne în pozi
ția a 7-a. Pe ultimii 200 
m ai cursei, Maricica Pui
că rupe din nou ritmul, 
accelerînd decisiv și cîști- 
gă cu un avans de mai bi
ne de 10 m față de prin
cipalele sale urmăritoare, 
devenind prima campioa
nă olimpică în proba de 
3000 m. Cu timpul de 8’35" 
96/100, atleta româncă a 
stabilit un nou recordo- 
limpic în această cursă, 
îmbunătățindu-și propria 
performanță, stabilită în 
semifinală, cu 8’43”22/100.

fală clasamentul final

al probei de 3000 m femei:
1. Maricica Puică (Româ
nia) — 8’35”96/100 (nou re
cord olimpic) — campioa
nă olimpică; 2. Wendy Sly 
(Marea Britanie) — 8’39” 
47/100; 3. Lynn Williams
(Canada) — 8’42”14/100.

Cea de-a treia medaliată
uimiiiiuiUHiuiiiiiiiiiiiiiHHimiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiitiiitiiin

mininc de aruncarea dis- evoluează cu patru obiec- • și medalia de aur după o 
cului, baremul de 55,00 m te: cerc,' ipinge, măciuci întrecere pasionantă
a fost îndeplinit de 8 a-, și panglică, după ziua i â cisă pe ultimii metri
tlete, între care, cu al doi- doua, în fruntea ciasaimen- sportivele românce cu 
leă rezultat, și TA-_ '
Crăciunescu — 57,84 m. românce, ale căror evoluții șit să. întreacă ....

de o plastică impecabilă, Suediei ce pornea favorit,
pline de grație și virtuozi; Caiacistele românce au
tate, au fost apreciate cu obținut această perfornian-
cele mai mari note. ță — o premieră în caiacul

Pe primul loc se află românesc — dovedind o
Doina Stăiculescu — 38,50 excelentă tehnică în mînui- 
puncte, urmată de Alina 
Drăgan — 38,05 puncte, Loi 
Fung (Canada) — 37,80 
puncte.

La gala-’finală, în cursul 
căreia se atribuie cele 
medalii, vor participa 
mele 20 clasate.

★
LOS ANGELES 

gerpres). Competiția olim
pică de caiac canoe din

Cea mai bună, aruncare a 
calificărilor a fost realiza
tă de olandeza Ria Stal-

de-
CÎnd

___ ___ __ ,_ ________ ___ . . , _. _ un
Florența tulul au trecut gimnastele efort extraordinar au reu- 

"i echipajul

irimmHnumwummmmfUMfnnmMMmiuufmUfwum

cu aur a României la a- 
tletism, la actuala ediție a 
Olimpiadei, Maricica Pui
că, reprezintă un adevărat 
model de consecvență și tivele românce au cucerit 
de dăruire pentru culorile 
sportive ale țării, o atletă argint și 2 de bronz, 
de excepție, ce a progresat 
continuu, chiar cînd spe
cialiștii îi prevedeau sfâr
șitul activității de perfor
manță. Perseverentă, luptă
toare desăvârșită, altruistă 
—: a contribuit de multe 
ori la succesele coechipie
relor —, Maricica Puică
și-a încununat cu laurii
olimpici, la Los Angeles, 
un palmares de mare cam
pioană.

In calificările probei fe-

man — 58,28 m.
înaintea ultimelor două 

zile ale concursului de a- 
tletism al Olimpiadei, spor. 
" ’ ' .. i cucerit
7 medalii : 3 de aur, 2 de 

In 
ultima reuniune progra- 
mată pe stadionul „Memo
rial Coliseum" vor I concu
ra' Maricica, Puică, ;■ Doina ’ 
Melinte și Fița Lovin, în 
finala probei de 1590 : na, 

Cră- 
dis

.precum, și Florența 
ciunescu, la aruncarea 
cului. :■■■
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gerpres), In concursul . o- 
limpic de gimnastică rit
mică,. în care sportivele

(A.

tul pagaiei, bună pregătire 
fizică și o mare voință de 
a cuceri aurul olimpic.

Iată clasamentul probei: 
1. România — l’38”34/100' ; 
— campioană olimpică; 2. 
Suedia — l’38”87/100; 3.
Canada — l’39”40/100.

A doua medalie de aur 
a zilei pentru culorile spor- 

cadrul celei de-a 23-a edi- tive ale României a fost 
ții a Jocurilor Olimpice de cucerită de echipajul Ivan 
la Los Angeles s-a înche
iat sîmbătă pe lacul Casi- 
tas cu disputarea a cinci 
finale masculine pe — 
tanța de 1000 m și a pro
bei feminine de caiac — 4, 

Cursa caiacelor femini
ne de 4 persoane, pe dis- 

. tanța de 500 m a' prilejuit 
o frumoasa victorie a e- 
chipăjului României (Ma-, 
ria Ștefan, Tecla Marines-, 
cu,' Agafia Constantin, Nas_ 
tasia Ionescu), care și-a 
adjudecat titlul olimpic

trei 
pri-

11 (A- •

Patzaichin — Torna Șimio- 
nov în proba de canoe 

dis- dublu, o victorie strălucită 
care confirmă o dată în 
plus valoarea înaltă a șco
lii românești în sportul 
pagaiei și padelei.

. Patzaichin și . Șimioriov, 
reeditează rezultatul de , 
la Olimpiada precedentă 
tinde, de asemenea, s-au 
clasat pe primul , loc.
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