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! ȚÂRII. CÎt MAI MULT CĂRBUNE!

La I. M. Aninoasa

Eforturi conjugate pentru 
creșterea producției fizice^.Prima zi după primul semestru al anului, adică! iulie a.c,: minerii din schimbul întîi sînt întîm- pinați cu flori, în sunetele fanfarei. Momente emoționante, felicitări...începem investigația noastră la mina Aninoasa cu a- ceastă secvență de reportaj, fiind semnificativă pentru atmosfera de optimism ce 

s-a instaurat aici, ca urma
re a eforturilor încununa
te de succes, de recupera
re a minusurilor înregis
trate în prima jumătate a anului. Luna iunie a în? semnat, din acest punct de vedere, chiar un plus de producție, e drept doar de cîteva zeci de tone, dar, totuși, un plus. „Cu aceas
ta am demonstrat că se 
poate. In primul rînd no
uă, tuturor brigăzilor, sectoarelor de producție. Dar hotărîrea noastră este să amplificăm aceste rezulta-

luni, cînd producția suplimentară urcă zilnic și constant, atingînd, deja, cîteva sute de tone de cărbune, Și încă un element revelator; la aceste bilanțuri. la obținerea acestor rezultate meritorii, concură toate sectoarele ele producție. Deci, eforturi con-, centrate, ale întregului colectiv de muncă, pentru creșterea producției de cărbune, pentru recuperarea, pe această cale, a minusului înregistrat în primul trimestru al anului, cînd c> serie de factori, determinați, în principal, de deranjamente tectonice, au condus la diminuarea cantităților de cărbune extras din subteran. Și pentru că într-unul din numerele trecute ale ziarului semnat asemenea depuse în cadrul retor II. și III ne
am con- ef orturi sectoa- vom re-te, pe măsura posibilități- - fePl, cu precădere, de datalor tehnice de care dispunem, a resurselor de organizare pe care putem și trebuie să le valorificăm mai bine". Afirmația inginerului Ioan Dăbuleanu, directorul minei, are acoperire în faptele de muncă ale începutului acestei

afteasta, la activitatea brigăzilor de producție de Ta sectoarele I și IV.„Cîncl lucrezi cu mineri cum sînt cei de sub conducerea lui Vasile Fierea
C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

Succese în activitatea de recuperare’ In primul semestru anului,. Centrul de rare ziții trat sută rări treprinderi și populație. La un alt indicator — livrări de deșeuri neferoase și fier pregătit —- sporul se cifrează la 27 la sută. Datorită acestui fapt, ne informa inginerul Constantin Mărgulescu, șef depozite, a fost posibilă o creștere a beneficiului cu 21 la sută.Dintre lucrătorii secției al cărbr aport a fost decisiv în obținerea rezulta-

al recupe- și achi- înregis- 17 la recupe-
tia deșeurilor Petroșani a o depășire de a planului de și colectări de la în'

telor enumerate pot amintiți Ion Nistor, Ion Lingurar, Ion Todici și Ion Șelaru, precum și conducătorii auto Ovidiu Șan-, dru și Viorel Căldărar, (Gh.O.)
Valoarea

în ziarul de azi• La Spitalul orășenesc din Lupeni — Să cunoaș
tem terapia durerii. • Vă informăm.
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PLEDOARIA PENTRU 
FOTBAL TOTAL. • Consensul fertil al dezideratelor și împlinirilor.
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— Se rupeau butoanele, se deteriorau consolele. Au fost și cîteva surpări. Mutarea consolelor nu constituia soluția ideală. Am încercat atunci decuplarea lor.Nu-î distanță mare în timp, de cînd brigada lui Andrei Antal înregistra necazuri de acest fel. Erau însă eșecuri efemere, inerente începuturilor., Tavanul de rezistență, tehnologie nouă, rod al creației tehnice a specialiștilor de la mina Lonea, a fost experimentat prima oară de formațiile conduse de doi dintre coautorii proiectului de invenție; a fost ridicat în frontalul 75—74 de ortacii PoenarU premieră gada lui formație care nu experiența frontalului. Era prin anul 1979.— Experienței brigăzii și a tînărului ei șef, ne relatează sing. Gheorghe Buneii, șeful sectorului II de la I.M. Lonea, a folosit întregii mine. Noua tehnolo-

lui Gheorghe și exploatat în absolută de bri- Andrei Antal, o de\ „cameriști", avea nici măcar

.0'

încheierea vizitei 
oficiale de prietenie

în țara noastră 
a tovarășului 
Zhao Ziyang

însemnate depășiri în abatajeUna dintre brigăzile de frunte ale sectorului II de Ia I.M. Dîlja, care continuă să obțină rezultate de îndeplinirea și sarcinilor cea condusă de Matei. Spunem deoarece celor
seamă în depășirea plan, esteGheorghe continuă 1587 tone de cărbune, extras suplimentar în primul semestru al anului (cînd productivitatea muncii realizată de brigadă a fost cu 740 kg pe post superi-

de
oară celei planificate), minerii . brigăzii le-au adăugat încă 140 tone de cărbune, reprezentând plusul realizat la zi pe luna iulie.Din cadrul sectorului III al aceleiași mine se. detașează foi mația coordoria- , ta cfe? Valerian Maxim, care, înregistrînd , în prima parte a anului un spor de productivitate de 500 kg cărbune pe post, a extras suplimentar 1193 tone de cărbune. (Gh.O,).

Duminică dimineața s-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar g’eneral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii România, și a Constantin prim-ministru al Guvernului. Republicii Socialiste România, a tovarășului Zhao Ziyang, membru al Comitetului Permanent , al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.La plecare, pe acropor- tul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale ceior două țări, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze a fost salutat cu deosebită cordialitate de

Socialiste tovarășului Dăscălescu,

tovarășul Constantin Dăs- călescu, prim-ministru al guvernului. Erau prezenți membrii guvernului, alte persoane oficiale.In onoarea premierului chinez, pe aeroport se afla aiihiată o gardă militară.Au fost intonate . imnurile de stat ale Republicii Populare Chineze și Republicii Socialiste România.■X☆La încheierea vizitei "a fost dat publicității un Comunicat de presă cu privire la vizita oficială de prietenie în Republica Socialistă România a premierului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Zhao Ziyang.
LA I.F.A. „VISCOZA“ LUPENI

SATISFACȚIA LUCRULUI BINEDe mai bine de o lună, de cînd au început probele tehnologice la utilajele de pe complicatul flux de fabricație al noii instalații de producție a firelor celulozice, colectivul întreprinderii de fire artificiale „Vîscoza" Lupeni șe află într-o aprigă competiție cu timpul. Fiecare . oră, fiecare zi sînt trăite cu maximă intensitate. Moderna instalație de producție a firelor celulozice, a treia de acest tip din țară, pune în; . fața proiectantului, constructorului și beneficiarului, diverse probleme în stadiul probelor tehnologice. Probleme care se cer rezolvate pe loc, clin mers. Durata probelor tehnologice este relativ scurtă. Instalația va trebui să producă în cu- rînd la capacitatea, de 1500 tone. etapă, iar acestui an tingerea nale de .5000 tone fire. „Colectivul nostru se mîn- drește cu faptul că a pri-

mit sarcina de a gîndi în fața planșetei moderna instalație de fire celulozice din Lupeni, obiectiv de investiții stabilit de tovarășul : N i -c o 1 a e Ceaușescu, cu prilejul u-
nei vizite de lucru întreprinsă în municipiul Re- tfoșarii și în județul Hunedoara — ne-a spus tovarășul ing. Valeriu Le- onte, șeful grupului de proiectare cadrul

FĂCUTInstitutului de cercetări și proiectări pentru fire celulozice. și hîrtie Brăi-
Viorel STRĂUȚ

de an din prima pînă la finele se prevede a- capacității fi-

i(Continuare în pag. a 2-a)

Muncitoarele Tasica Plugaru și Maria Macavei — operatoare — lucrează la 
noile instalații de la alcaiizare — cota 860 — in noua filatură.

Foto : Al. TĂTAR

unei „zile —avans"gie este deja generalizată vîrstă mică, între „novici" ' ‘ ......... ' se numără Dragoș Zăgan,Vasile Spoială, Martin Te- noi, rek.es, Eugen Roca, Gheorghe Vrăbioru, Gheorghe Arafirei și Gheorghe Marian. Experimentarea și desăvîrșirea tehnologiei au determinat un adevărat salt în planul conștiinței, .dialectica demonstrației este sprijinită de Un argument decisiv, în ceea ce privește capitolul disciplină — în iunie, spre exemplu. la circa 1800 de pos- turi prestate se înregistrează doar nouă nemotivate. Mutațiile structurale, petrecute în orizonturile profesional și de conștiință ale de oameni au avut în pri- minerilor din brigada lui mire, chiar trei abataje^ . Andrei Antal, se oglindesc, „Școala" tavanului de rezistență a relevat receptivitatea și capacitatea tehnică a șefilor de schimb Ludovic Antal, Nicolae Căpriță.; Vasile Postola- che, Mihăi Cimpoieșu, Petre . și Francisc Elekes, Constantin Bălașă și Emil Bîju, care, la rîndul lor, au ajuns „profesori" pentru nou-încadrați. Fiindcă —------ ;-------- - ----------------—-formația are o medie de (Continuare în pag- a 2-a)

în unele sectoare, precumIa IV, unde se obțin realizări remarcabile. La tot Andrei Antal și ortacii săi sînt mai. buni.Acum brigada are două frontale, dintre care unul e în curs de amenajare a . tavanului. Noua telmolo-
însemnări 

de reporter

gie asigură, pe lingă productivități mari, o siguranță sporită în exploatare, dovadă și faptul că 55 direct, spectaculos în rezultate deosebite în perioada scursă din primul an al celui de-al optulea cincinal. Sări lăsăm satisfacția . enunțului lui Andrei Antal.— Luna iunie evidențiază, față de cele preceden-
' Ion VI LPE

Munca preparatorilor • 
la cotele eficiențeiPrezentînd realizările colectivului de oameni ai. ____I. ______muncii de la Uzina de pre- cu 2,1 puncte a recuperării în cărbunele pentru cocs și cu 1,8 puncte a recuperării globale. Adăugind că indicatorul de productivitate a muncii a fost superior cu 5 la sută celui planificat, am înregistrat imaginea activității stăruitoare ce se desfășoară la Co- roești. O activitate înscrisă ferm pe Coordonatele e- ficienței economice, după cum ne spunea și contabilul șef Simion Rus. Afirmația dumnealui se bazează pe economiile de 41) lei realizate la 1000 .lei producție marfă sau la costurile pe tonă, unde economiile se cifrează, în' medie, la 23 lei pe tona de cărbune și la 52 lei pe tona de brichete produsă.— Economiile respective rezultă, în mare parte.

parare a cărbunelui Coro- ești obținute în primul semestru al anului — plus 8324 tone la cărbune net, 22 079 tone la cărbune spălat pentru cocs și 13 326 tone de brichete — reținem remarca directorului uzinei, dr. ing, Francisc Appel '■ ■— Rezultatele se datorează cantității de cărbune brut recepționat suplimentar în prima parte a anului, comparativ cu a- ceeașî perioadă a anului trecut, precum și îmbuna-, lățirii cu 1,2 puncte a calității cărbunelui brut.Desigur, acestui aspect prezentat de interlocutori'! nostru i se poate adăuga un altul : atenția preparatorilor clin Coroești concentrată spre creșterea selectivității și funcționarea.ridicați a spre întărirea tehnologice înla parametri utilajelor, disciplinei toate fazele de preparare a

cărbunelui. Rezultatul a- cestor eforturi: creșterea

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a>
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Munca preparatorilor

de atît
Arăbescuri pe Bulevardul Victoriei din Vulcan. 

Foto: Gh. OLTEANU

în sub de-la, sub supravegherea căruia a prins viață acest obiectiv — Acum, cînd trăim momentele unice, de satisfacție inegalabilă, ale lucrului bine făcut, se cuvine să menționăm numele proiectan- ților Milea Georgiana, Virgil Sofronie și Virgi- liu Oghină, care au fost mereu alături de constructori,. în toate fazele de execuție din anii care au trecut".Privită din afară, noua instalație de fire de la Lupeni, prin care I.F.A. Viscoza își sporește de cîteva ori capacitatea, impresionează prin înălțimea coșului de evacuare a gazelor, înalt de 200 m, care domină orașul, ca un simbol al marilor prefaceri, înnoitoare, a- tît de pregnant prezente pe harta industrială a ță-

rii în anii intrați conștiința națiunii atît de semnificativă numire „Epoca Nicolae Ceausescu". Halele înalte cît blocurile cu patru e- taje, centrala termică, instalația ventilatoarelor, stația de dedurizare și demineralizare a apei, instalația transformatoarelor — o adevărată uzină a fost implantată aici, pe l platforma . industrială a Vîscozei, prin eforturile unite ale constructorilor și proiectanților. Dar mult măi impresionante sînt instalațiile industriale din interiorul noii capacități de producție. . Aici,-de fapt, a prins viață visul unei generații de chimiști. Visul de a produce fire de o calitate superioară celor din vechea instalație și in condiții de muncăprin care se elimină complet contactul o-

inului cu substanțele chimice. Procesele tehnologice sînt dirijate de la distanță. Mirosul greu, de sulfura de carbon și de alte substanțe chimice a dispărut cu desăvîr- șire. Principala hală, care adăpostește prepara- ția chimică, are o rețea complicată de te și bazine, conduc-.... ___ ,___ , diferiteinstalații complexe în care se produc reacțiile de alcalizare, presare, de- fibrare, prematurare, de xantogenăre, de ma- turație a materiei prime..Tînăra ingineră Angela Cu'șniriuc ne-a explicat cu competență procesele și reacțiile chimice din preparați®. Am făcut cunoștință cu alți tineri operatori .chimiști; Elena Mit rea, Liliana Rusu. Mihai Leontc, Ion Gavrila, Gabriela Ro- manaș. Ana Diacoriescu, la locul lor de 'muncă.

Peste tot, locurile muncă sînt curate, bine aerisite de modernele instalații de ventilație, de spălare și evacuare a gazelor. ,'A■ . In secția bobinaj, ultima verigă a procesului >: tehnologic de , fabricație, cele. 48 de mașini au tre- cut probele tehnologice în sarcină. Maistrul Gheor- ghe Mesaroș ne-a prezentat primele bobine pe care se înfășuraseră firele. Pe întreg fluxul de fabricație, probele tehnologice premergătoare punerii în funcțiune se desfășoară din plin. In cu- rînd noua capacitate va începe să producă pentru beneficiari un fir mai subțire decit cel din vechea instalație, firul calitate superioară de solicitat de Unitățile industriei ușoare din țară.
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Să cunoaștem terapia durerii Valearea unei zile
Una din comunicările primite cu viu interes în 

cadrul simpozionului „Patologia minerului", des
fășurat Ia Lupeni, în cadrul săptămînii „Flori de 
mai", a fost cea prezentată de medicul Iosif Ciontoș, 
șeful compartimentului anestezic-terapie intensivă 
de la Spitalul orășenesc din localitate, pe tema 
„Terapia durerii", comunicare cu referiri la o pre
ocupare, pe cît de recentă, pe atît de demnă de 
interes.

— Să .începem dialo
gul nostru, tovarășe doc
tor, prin cîteva referiri la 
durere, atît de... „famili
ară", cred, tuturor, și la 
terapia ei care preocupă 
fiecare om și, firesc, mai 
ales pe medici...— Aș spune, ceea ce am spus și la siriipo'zionul recent : durerea poate fi prezentă în viața noastră încă 

de la naștere și poate avea■ forme diferite de intensitate. Apariția ei este un semnal care anunță declanșarea unor influențe ale mediului înconjurător, ale unor anomalii sau ale unei boli. Este motivul pentru care durerea, depășind un • anumit prag, individualizat, determină bolnavul să se prezinte la medic. Dacă cu ani și secole în urmă, alinarea durerii a . fost singurul obiectiv medical posibil, azi, datorită cunoștințelor acumulate, se poate determina și cauza ei, iar tratamentul devine Un obiectiv de etică și umanism, chiar și atunci cînd acesta este greu de realizat. Dacă admitem că durerea, fie acută sau cronică, poate fi cauza declanșării unor mecanisme care angrenează o serie de modificări și perturbări, u- nele cu repercusiuni grave asupra homeostazei, cunoașterea, căutările și încercările pentru găsirea de remedii și de noi forme de (combatere sau de limitare 
a ei devin un imperativ.

— Care sînt aceste cău
tări, încercări ?- Literatura medicală de specialitate, Congrese internaționale au înscrise ca Iernă durerea, cu . largă participare interdiscipli- nară. In unele țări au și fost create primele servicii și centre de terapie a durerii. La noi în țară, e-

xistă un asemenea centru la Spitalul municipal din București, iar, de curînd, ■la Spitalul clinic Fundeni.
— Referiți-vă, vă rog, 

la începuturile preocupă
rilor în terapia durerii la 
.Spitalul din Lupeni.—■ La Spitalul din Lupeni, am studiat de cîțiva ani, posibilitățile aplicării și adaptării unor de anestezic cum este cea peridurală, în cazul sin-tehnici
La Spitalul orășenesc 

din Lupeni

uo informam

al minerului N.A., de 47 de ani, cu diagnosticul disco- patie dorso-lotnbară' cu Jonibosciatică. A fost internat cu dureri accentuate (sindrom hiperalgic) . .. lcu imobilizare la pat. După un tratament clasic medicamentos, durerile nu au cedat nici după 12 zile. Ne-am hotărît pentru tratamentul prin tehnica blocajului peridural. Efectul: durerea s-a remis complet, bolnavul, s-a putut mobiliza din primele ore după tratament. iar, după, o săptă- a

(Urmare din pag. D

droamelor hiperalgice coloanei vertebrale, c.opatiilor, afecțiunilor spondiloză, herniei de disc, . lombosciaticii și a diverselor nevralgii. Am. avut în tratament bolnavi cu durată ridicată de spitalizare, refractari la medicăția u- zuală sau care prezentau incompatibilități : medicamentoase.In anul 1985, în cadrul; compartimentului A.T.I., l s-a. creat o mică bază de: pornire, respectiv, un nucleu de terapie a durerii. I-.xistă o colaborare inter-, disciplinară cu specialitățile de interne, neurologie, fizioterapie, cu cei care au experiență în terapia prin acupunctura. Am asimilat procedee terapeutice noi, ca elcctrostimularea transcuțană, cu un aparat produs de întreprinderea „Electronica", cu altele mai vechi dar reactualizate. De asemenea, putem aborda o gamă ' variată a tehnicilor țle infiltrații lo- co-regionale (axilară, su- p’rascapulară, interscăle- nică etc.). .“
— Am putea aminti și 

un caz concret ?— Un caz concret: . celgramele de vacanță ale u- nităților de pionieri.
>
I MUNCA: PATRIOTICA: In vacanță fiind, pionierii municipiului dau o mină de ajtitor prin muncă patriotica La întreținerea spațiilor verzi și a bazelor sportive din incintele școlilor, recondițio- narea materialului didactic, i eamena jărea cabinetelor și sălilor , de clasă. Acțiunea este inclusă în pro-

PRIN MUNCA PATRIOTICA. Prestînd ore de muncă patriotică după programul de lucru, tinerii din cadrul atelierului TH Pa- - roșeni și-au amenajat un teren de, fotbal. Baza sportivă a uteciștilor de la Pa- roșeni va fi extinsă, continuare, prin jarea unui teren (Gh.O.) în-amena- de volei.IN TSCRONI, la ția spre Aninoa'sa a șoseleibifurca-

riiînă de la externare, fost apt de muncă.
— Faceți-ne vă rog cî- 

teva referiri Ia avantaje
le și dezavantajele teh
nicilor pe care Ie foîo- 
siți... -— Să încep c.u dezavantajele: pentru blocaje loco- rcgionale, precum și tehnica peridurală, de exemplu, există riscurile cunoscute în practica anesteziei,^ In privința condițiilor tehmco-materiale, se cer dotarea cu aparatură și a- sigurarca cu personal, menționa că la noi beneficiat din plin de tașamentul și dăruirea personalului A.T.I. care a contribuit la aplicarea tt a- tamentelor. Electrostimu- larea transcutană poate fi mai bine generalizată, exîs- tînd posibilități de aplicare și în ambulator.Avantajele, atîrnă însă greu. Experiențe de pînă acum, care se află încă- la început și se cer dezvoltate, demonstrează ; că există noi posibiltăți pentru diminuarea la . maximum a durerii, neexcluzînd, desigur, eforturile pentru un tratament cauzal și, prin a- ceasta, grăbirea recuperării capacității fizice a bolnavilor, ceea ' ce înseamnă foarte mult. Putem adăuga, totodată, reducerea consumului prelungit de me-, dicamente, uneori și abuziv, cu efectele lor, secundare, și scăderea zilelor de spitalizare, care, de asemenea, nu este de neglijat’. '

din reducerea consumului specific de materiale tehnologice, energie electrică și combustibil, j zează ing. Viorica Ciocan. La reactivii utilizați la Rotația în . cărbune, folosiți în limpezirea apelor reziduale, sau la materialul teimologic necesar fabricării brichetelor am înregistrat reduceri ale consumurilor specifice de 20 gr pe tonă, 0,01 kg pe metru cub și, respectiv, 1 Ia sută.Măsurile prin care brigada de epurare a apelor, coordonată de ing. Ciocan, a obținut reducerile de consum specific prezentate sînt demne de reținut. Ele constau în stabilirea și respectarea strictă a-rețelei de dozare a reactivilor, atît la Rotație, cît și în procesul de epu-

rare a apelor; optimizarea regimului de reactivi, înlocuirea unor reactivi din import cu substanțe similare produse în țară.' ‘ " primulsemestru constituie garanția îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan ș-i îrt a doua jumătate a anului.— Avînd în vedere creșterile din semestrul al doilea, . sarcinile de plan fiind cu 8,8 la sută mai mari decît în semestrul I — ne spunea dr. ing. Francisc Appel — preparatorii de la Coroești vor acorda a- tentie sporită modului de

proci- Rezultatele din

tenție sporită modului funcționare ’ a instalației în vederea realizării planului , atît la cărbunele pentru cocs, cît și la brichete. A- vem condițiile tehnice necesare acestei cerințe. In ce ne privește, sîntern pregătiți să recepționăm întreaga ‘ cantitate de1" cărbune brut prevăzută în plan.

Ioan DU BEK

(Urinare din pag. I) ’te, performanțe superipă-’ re în materie de produc- . tivitate și cantitatea suplimentara de cărbune extras. Am reușit să asigurăm economiei naționale un plus de 2700 tone, cumulînd de la începutul anului 7600, tone de cărbune, adică un avans de 19 zile lucrătoare.Fiecare zi-avans, cum specifică inîndru unul din ctitorii noii tehnologii de exploatare, ■ cumulează nu . numai tonele extrase suplimentar ci și experiența celor șapte ani de punere la punct a talanului de rezistență, ambiția continuei autodepășiri, osmoza fertilă de performanță profesională și crez politic ale ortacilor, satisfacția de a fi în fruntea breslei vrednicilor bărbați ai subteranului. ' ■
Aș ama-

Eforturî conjugate pentru creșterea producției
(Urmare din pag. I)sau Mihăi Grijuc, este a- proape obligatoriu nu nu- ------,--------- . - ----------------mai să realizezi, dar chiar mediu. Beneficiind de presă .și depășești sarcinile de plan", subliniază sing. Hodor Zianu, șeful sectorului I. „Sau cînd în sector îi ai pe ortacii lui Iosif Pri- secati". adaugă subingine- rul Todor Tomuș, adjunctul șefului de sector. Desprindem, așadar, din a- eeste afirmații, că un e- lement decisiv în obținerea. cantităților sporite de cărbune îl constituie calitatea muncii minerilor, hărnicia și competența brigăzilor direct productive. Dimensiuni care s-au concretizat într-un plus, pe primul semestru, de mai bine de 3 000 de tone de cărbune. Cum ș-a ajuns la aceste, rezultate ? In prim ui rînd, prin mai buna folosire a zestrei tehnice din dotare, exemplar fiind, în această privință, modul cum brigada Vasile Florea a reușitnaționale, se află în execu- maturgia lui Leonid țle; o lucrare monumenta- vala care va marca pe magis- varsoviană", o piesă trăia municipiului, această ' ' ’ - •-frumoasă așezare a Văii Jiului; Lucrarea va simboliza scene din munca minerilor, iar printr-o ‘ furcă țărănească, specifică locului, îndeletnicirea tradițională a locuitorilor comunei.

lui sănaționale, se afla in execu- maturgia lui Leonid Zo- ție o lucrare: monumenta- rin. & va juca' „Melodie vuipuviauis j-.v. pitind. .<■ ele. teatru regizată de Victor Tudor Popa și avînd în distribuție pe Catrinel Dumitrescu și Marius Boboc hi. Luminile rampei se aprinde la ora 19.vor
Rubrică realizată de , 

tl.FXAN'DREȘCU' 'TEATRU. „Naționalul" din Cluj-Napoca ne invită in data de 10 iulie la Casa de cultură din Petroșani Ia o întilnirei cu dra-

mențină un ritm constant în avansarea cu complexul mecanizat SMA 2 din stratul 3, bloc II, orizont 10-11gătirile făcute „ca la carte", de oamenii lui Mihai Grijuc, minerii Traian Cerna, Mihai Podarii, Pavel Perdun, Gheorghe Nicolae Adămuț, Călinoiu, combainieriiCioecdări, prin rea la parametri înalți utilajului, prin activitatea de prevenire . a defecțiunilor tehnice, au reușit să crească randamentele, a- jungînd pînă la 17 tone pe post. Aceeași pîrghie e- ficiehtă — ridicarea productivității muncii fost folosită, ca să așa, și de brigada sif Prisecan. „Am

Pavel Cioi'că, Nicolae _____  _____ li Io- șif Ciba, Iosif Todor, Ion Cioccdărt, prin exploata- ai

randamentele pe post, depășind „planificatul" cu pînă la 1,8 tone, ceea cc s-a materializat într-o producție suplimentară de a- proape 800 de tone. Același '■ ritm susținut îl mențin și în aceste zile ale lunii iulie. .„Ne-am iiîtrat, în sfîrșit, în cadență •• h._ sing, porel Nică, șeful sectorului IV. Aceasta, după o perioadă în câre ne-am confruntat cu dificultățile create de apariția, 'în mijlocul cîmpului minier al sectorului, a unei interca- Jații de steril, gioasă de 35 metri. Pentru a putea da cărbune de bună calitate, â trebuit să facem lu- i suplimentare, în vederea „ocolirii" acestui bloc de stîn- că“. In prezent, activitatea a intrat pe făgașul normal, iar producția a ajuns la nivelul planului. O cotă care încă nu satisface’minerit sectorului, pentru că ei sînt hotărîți să recupe? reze din minusul înregistrat pînă acum. Existînd capacitățile de producție , necesare, printr-o mai bună organizare a muncii ei , scontează pe obținerea, în luna iulie, a unei cantități suplimentare de cărbune de cel puțin 890 de tone.O concluzie se impune la sfîrșitul investigației noastre în ce privește activitatea sectoarelor direct productive de la mina Aninoasa: anume că există suficiente resurse ca’, în a- cest cel de-al. doilea semestru al anului, avînd în vedere și experiența pozitivă din ultima parte a , să se dimi- înregis-

ne declară

— a crări de pregătiri spunem lui Io-.— _ _________ venit laacest frontal cu susținere individuală din data, de 5 iunie. Știam ce avem de făcut: să realizăm avansări mari, pentru că abatajul rămăsese cam în urmă, și exista riscul să se suprapună cu complexul lpi Florea. CuvîntUl • nostru a fost să facem în așa fel îricît să nu se întîmple a- cest lucru, de două ori păgubitor pentru producția sectorului și a minei. Pînă acum ne-am respectat angajamentul și o vom face și în continuare", am adăugat noi, pe faptul că au creat liber" utilajului de randament, Iosif can și pficepuții .săi Ion Sularea, Gheorghe I- rinei, Alexandru Jurcău, Constantin Cazacu, Aurel ........ ... ...... _...Nieoraș, Matei Istodor, Pc-i - semestrului I,

Și, lingă „cîmp marc Prise- 0.1’taci
tru Vlașin, Vasile Suhan au ,și crescut substanțial nueze minusurile trate pînă acum.
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Pledoaria pentru fotbal total
susținut cu brio

Și în fotbal, statistica ne ajută să evidențiem aspectele calitative ale prestației unei echipe, de-a lungul unei ediții de campionat; în cazul Jiului Petroșani, anul de evoluție în divizia secundă ș-a remarcat nu numai prin succesele campaniei de promovare, dar și printr-un spectaculos salt calitativ al potențialului său telinico- tăctic. Să pornim deci, de la clasamente ;
Jiul 34 22 4 8 .72—30 48tur 17 12 2 3 ’30—11 26acasă 17 16 T 0 55— '7 33depl. 17 L,6i .3' 8 17—23 15Așad cîși-igătoarea se-

3—2 la Mecanica Orăștie, 1—1 la Metalul Bocșa și Armătura Zalău, 2—2 la F.C Maramureș, pierzînd Un singur punct pe gazon propriu : 1—1 cu F.C. Maramureș.• In seria a IlI-a au voluat nu mai puțin șapte foste divizionare dintre care doar Jiul, F.C. Maramureș, U.T.A, și O- limpia, împreună cu „arbitrul” din ultimii ani al seriei, Gloria, au contribuit la dinamizarea luptei în vîrful piramidei, ba chiar la hotărârea sorții
Fotbal

c- de A,

riei a IlI-a ă diviziei B a obținut cel mai mare număr de victorii (pe locul secund F.C. Maramureș — 20), dovedindu-se totodată cea mai eficace echipă i (urmată de atacul Gloriei Bistrița — 68 goluri). Cît privește topul apărărilor, F.C. Maramureș are cel mai... ușor bagaj la pasiv (29), cu un gol mai mult ău înregistrat Jiul _ și Gloria. Cele 72 dc goluri ale Jiului sînt astfel repartizate : 30 în tur, 42 în retur, 37 — înscrise în prima repriză, 35 — în partea a doua a întîlnirilor.• Jiul a folosit 22 de jucători: Mulțescu (32 prestații — 12 goluri), Toma (32-rfl),s V. Popa (31—2), Szekely (31—2), Stana (30— 3), B. Popescu (29—3), LăS- coni (28—13), Băluță (28— 3), Dosan (27—6), Neagu (27—2), Pachițeanu (21—7), Găman (19—6), , Sălăgean (18—3), Florescu (17—0), Vancea (14—7), Merlă (14— 2), Buzduga (13—1), Rădu- canu. (11—0), P. Grigore: ; (8—0), Homan (5—0), Ti- mofte (2—0), Călin (1—0).Jn deplasare (în clasamentul adevărului: +14),' Jiul a realizat 15 puncte;1— 0 la Auriii Brad, MUre- șuT Deva și C.S.M, Reșița,2— 1 Ia Minerul Lupeni, 2 0 la C.F.R. Timișoara,

celorlalte combatante. Impactul cu eșalonul inferior a afectat inițial evoluția Jiului : 0—1 la U.T.A., i—-0 cu C.F.R. Timișoara, dar după victoriile la Brad, Deva, cu Strungul, la O- răștie, cu C.S.M. Reșița, e- galul cu F.C. Maramureș și victoria la Minerul Lupeni, formația-fanion a Văii Jiului a demonstrat • că vizează un singur o- biectiv — promovarea. Două eșecuri, la Oradea și Alba lulia, în condițiile de suferință a fair playului, au pus la îndoială pretențiile liderului, dar au urmat apoi 5—0 cn C.I.L. Sighet și 6—2 cu Olimpia.• In tuf, s-au încercat diverse formule de atac, pentru „omul de gol” au candidat Sălăgean, Pachi- țeanu și Lăsconi, golgete- terul a venit însă din linia mediană, în persoana an- trenorului-jucător Mulțescu. In retur, în formație a apărut un înaintaș central de meserie, Varicea, care a, trezit... ambiția lui Lăsconi, devenit, mai ales după acel 7—1 cu Minerul Lupeni, golgeter al actualei ediții. De altfel miza, pe „cartea” ofensivei se relevă concret în faptul că trioul Băluță — Vanceâ — Lăsconi are la activ 23 de goluri.• „Cheia” promovării în prima divizie a fost desco- -

perită de „unsprezecele” din Petroșani în etapele „de foc", a XXIV-a și XXV-a : 1—0 la C.S.M. Reșița, 2—2 la Baia Mare, confirmate a- poi de galopurile de sănătate cu Minerul Lupeni (7—1) și Metalul Bocșa (5—1), în care Lăsconi a înscris 6 goluri. Ultima victorie pe teren propriu,. recordul seriei a IlI-a : 8—0 cu Unirea Alba lulia,a parafat „biletele” fotbaliștilor de la Jiul pentru divizia A.• Pledoaria pentru fotbalul total, cu valențe o- fensive, a pus în valoare jucătorii tip jolly jocker — Stana, Dosan și B. Popescu evoluînd în toate compartimentele de joc; în a- cest context .fundașii V. Popa, Merlă, Neagu, Buz- duga și' Stana au înscris șapte , goluri. Compartimentul forte al Jiului s-a dovedit a fi linia mediană — Strategul și dispecerul echipei fiind antrenorul Mulțescu, Prezenți în fazele de apărare, mijloca- . șii au inițiat, dar și finalizat multe atacuri, în a-, cest sens, pe lingă Mul- țescu, merită amintiți Dosan sau Găman. Szekely â avut în general sarcini defensive, a și evoluat ca -fundaș central, dar nu o dată a venit „din spate", înfiltrîndu-se surprinzător între colegii de atac.Datele statistice au o- ferit, sperăm, argumente care să convingă că, în realizarea performanței de excepție, în lupta cu adversari puternici, Jiul a beneficiat de un climat de exigență în pregătirea și evoluția sa în partidele de campionat, dar și cele de cupă, climat asigurat de tandemul tehnic Gigi Mulțescu — Gogu Tonca, cu sprijinul conducerii clubului. XAsupra calității'; ■ prestațiilor vom reveni, rind, tigul tic. ...___..._i, urmă»de această dată, cîș- în plan tehnico-tac»
Ion VULPE, 

Eugen OCTAVIAN

Fără nici o vină din partea gazdelor, ștrandul termof i cat „Preparatorul’ ‘ din Lupeni și-a deschis în acest an mai tîrziu porțile. Cu un anotimp capricios, potrivnic, gospodarii acestei excelente baze sportive au încercat să facă totul pentru ca odată cu sosirea — reală nu cea... calendaristică ! — a verii să fie gata.Duminică, cu cei peste am dorit să

Invitație la ștrancTeste atmosfera. Și se poate peste 20 de ani) conducerea spune : excelentă. Trei oameni harni.ci (Constantin Așteleanu, Vasile și Geor- geta Tudor — soț și soție) au reușit și . în. acest ; an să asigure pregătirea, vestiarelor, a aparatelor de gimnastică, instalațiilor de duș, bazinelor de înot, și bărcilor de peluzei de Trebuie să neapărat, .6 iui ie, odată
500 de oaspeți

agrement și a iarbă verde.notăm , aici, preocuparea pe a manifestat-o și

Uzinei de preparare.Cu un program zilnic de 9 (nouă) Ore lă dispoziția iubitorilor înotului, cu apă caldă (20—25 grade C), sînt create toate condițiile ~ pentru petrecerea plăcută a timpului liber în incinta ștrandului. Mai este nevoie doar de o simplă invitație pe pare, prin intermediul a- peștor. rînduri, o și facem.
Text și foto :

Alexandru TĂTAR

Soare și voie bună la ștrandul din Lupeni.

SucceseMOSCOVA 6 (Agerpres). In ziua a treia concursului denatație din cadrul Jocurilor sportive internaționale de la Moscova, sportivele românce au repurtat noi victorii de prestigiu cucerind trei medalii de aur. In proba de 100 m spate arbitrii au fost nevoiți să declare două câștigătoare, întrucît nici fotografia nu a putut departaja pe Carmen Bunaciu și Anca Pă- trășcoiu sosite la perfectă egalitate, ambele cronometrate cu timpul de 1’02” 63/ 100. Pe locul trei s-a situat Natalia Sibaeva (U.R.S.S.) cu 1.02” 93/100.La a doua medalie de aur în aceste întreceri este și

românești pestetalentata noastră înotătoare Noemi Lung, care, după ce cîștigase cursa de 400 m mixt, ieri a terminat învingătoare la 200 m mixt cu timpul de 2’17” 32/100, urmată în clasament de E- lena Dendebereva (U.R.S.S.) — 2’18” 03/100 și Tania Begomilova (Bulgaria) — 2T8"68/100.
MOSCOVA 6 (Agerpres).In concursul atletic al Jo-

hotarecurilor sportive internaționale de la Moscova, proba feminină de 3000 m plat s-a încheiat cu o splendidă victorie a atletei românce Mariana Stănescu înregistrată cu timpul de 8’38” 83/100. pe locurile Următoare s-au clașpt în ordine Ș v e t 1 a na Ulmașoya (U.R.S.S.) — 8’39”19/100i și Reghin a Cistiakdva (U.R.S.S.) — i 8’39”26/iOÎL' i
■ ■■ ii,. ■—...

Consensul fertil al dezideratelor și împlinirilorDezideratele educației fizice șl sportului în. licee implică nu numai finalitatea didactică a orelor special afectate în calendarul școlar, ci și obiectivele mișcării sportive, atît în competițiile de masă, cît și în sistemul competițional de performanță. In acest context, între unitățile școlare din Valea Jiului se distinge Liceul industrial minier din reședința noastră de municipiu, unde activează profesori de educație fizică și sport pasionați, care contribuie efectiv la afirmarea tinerei generații, iar investiția de sănătate se coroborează firesc și armonios, : indiferent de.anotimp, cu performanța sportivă. Chiar și numai palmaresul sportiv din atest an evidențiază fructuoasa activitate a cadpelor didactice de specialitate ale liceului, care colaborează cu antrenorii unor variate discipline sportive. In sporturile de iarnă, la sanie și schi, ilustrează acest aspect prof, porci Vladislav, s-au obținut numeroase locuri fruntașe la faza pe țară a Gupei U.T.C., în alte întreceri de rang republican.Liceul industrial minier din Petroșani constituie o valoroasă pepinieră de talente și pentru discipline sportive cu prezență in prima divizie — lupte libere (Jiul Petrila, CS.Ș.

Petroșani), fotbal (Jiul Petroșani) sau pentru atletism (Jiul Petroșani), sanie, schi (C.S.Ș.P.), handbal (Utilajul-Știința Petroșani). Remarcabilă este, de asemenea, perseverența cu care cadrele didactice de educație fizică și sport din acest liceu urmăresc retradiționalizarea u- nor sporturi, odinioară marcate prin formațiile Văii Jiului pe prima scenă spor-

tivă a țării. Concretizînd, se acordă o atenție deosebită voleiului, reprezentativele sale feminină și masculină de juniori . se afirmă în competițiile județene.' Ca un corolar în acest an, „sextetul” băieților (în fotografie, întregul iot) a ocupat locul 1 în întrecerea pe țară a liceelor de specialitate din ramura minierăCu alte cuvinte,. împlini-

rea dezideratelor în performanțe sportive valoroa- ’ se are la bază priceperea și pasiunea educatorilor, o susținută campanie în favoarea educației fizice și a sportului, bogatul „rezervor” de talente, cu calități native excelente, șlefuite în cadrul sistemului competițional intern, dar și prin promovarea lor în secțiile de performanță. (Andrei APOSTOL)

Echipa de volei de la Liceul industrial Petroșani, campioană pe ramura 
minieră.

’ CIUDAD DE MEXICO fi (Agerpres). După victoria la Campionatul mondial din Mexic, Diego Maradona a declarat că acest succes' a fost posibil numai datorită jocului excelent al echipei Argentinei, care a demonstrat o omogenitate și o combativitate exemplară. „Un jucător oricît de talentat ar fi nu poate hotărî singur soarta unui meci. Pele a făcut lucruri . extraordinare, dar să nu uităm că le-a putut realiza deoarece tot timpul a jucat într-o echipă de mare valoare. In aceeași tuație mă aflu și eu“ y- spus Maradona.Aflat în spital pentru se. trata de ulcerul contractat în Mexic, fostul căpitan al echipei naționale a Argentinei, Daniel Passarel- la, a declarat : „Față de „Cupa mondială” din 1982, fotbaliștii argentinieni pre- zenți la .actuala ediție au demonstrat mai multă personalitate, pe care și-au pus-o în slujba echipei, ob- ținînd* pe merit titlul mondial. In ceea ce mă privește, la 33 de ani, nu inten-

sl-a
a

ționez să abandonez activi- < -Mondială”,. ..competițională, Du- ” voi rele» clu- Milano”.

. . p.' . W ■ ■ .-Specialiștii au apreciat că arbitrajele practicate • la turneul final din Mexic au fost în generalde bun ni-j vel, meritând note între 7 și 10, ceea ce constituie o medie destul de ridicată. Oricum, se arată în comentarii, arbitrii au avut o prestație superioară arbitrajelor de la precedentele ediții ale Campionatului mondial din Argentina și Spania. Severitatea „cavalerilor fluierului”, care au acordat 135 de cartonașe galbene și 8 roșii, a fost una din cauzele ce au permis desfășurarea în bune condiții a partidelor, violența fiind reprimată încă în stadiu incipient. «.■fe'Tehnicianul iugoslav Bora Milutinovici, care a antrenat selecționata Mexicului, a fost distins cu: ordinul „Vulturul Aztec”, cea mai, înaltă decorație care poate fi primită de un cetățean străin în Mexic.Acest ordin i-a fost acordat „pentru meritele sale \ în dezvoltarea fotbalului mexican și rezultatelor bune obținute de reprezentativa țării-gazdă la Cupatalea pă- vindecare mă întoarce în Italia, but Intel nazionaleîntrebat dc ziariști cum reușește să apere deseori lovituri de la 11 iii, porta- rijl echipei belgiene, Jean- M.arie Pfaff, „Am eu un o să-1 ăflați voi duce cu. mint”.
a răspuns: secret, dar nu niciodată. 11 mine in mof-

Echipa vest-germană FC Koln s-a arătat interesată de „liberoul“ campioanei mondiale, argentinianul ...Jose Luis Brown, pe care ar dori să-1 transfere: în- c.epînd (diiȚ sezonul viitor.. Căpitanul echipei FC Kolri, portarul reprezentativei vest-germâne Haralcl Schumacher, a putut aprecia calitățile iui -Brown, care l-a înscris primul gol al ■finalei Campionatului mondial din Mexic..,
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W vind omul, existența și destinul lui ea individ și ființă socială, liberă și responsabilă. Umanismul este înfățișat ca parte integrantă a procesului de edificare :i lumii noi, adică, în cirzul României, a societății. socialiste multilateral dezvoltate. In acest context, autorul evidențiază aspectele noi, originale ale concepției preset! i n te 1 u iCeaușescu potrivit căreia omul este valoarea și scopul suprem al întregii acțiuni politice, al programelor de dezvoltare cconoini- co-socială a României.Esența noului umanism, cel socialist — se arată în prefață — constă în situarea omului în centrul preocupărilor și activităților societății, și, în același timp, în stabilirea unor raporturi armonioase, organice între individ și colectivitate. De pe,acest fundal teoretic, în volum-sînt trama- tate aspecte ale problema- un . . _de

: DELHI 7 (Ageip.es). In seria inițiativelor edito
riale care își propun să 
prezinte cititorilor activi
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu, opera sa teore
tică și practică, în India 
a apărut în limba engleză 
un nou volum consacrat gîndirii politice a conducătorului partidului și statului nostru, străbătută de un profund și autentic u- manism, pusă în mod consecvent în slujba intereselor supreme ale. poporului român, a intereselor superioare de progres, prosperitate, înțelegere și pace

• ale țuturor popoarelor.Este vorba de volumul 
„Nicolae Ceaușescu — Des
pre umanismul socialist", apărut la Calcutta în editura „Navayug Publishers", care prezintă pe larg concepția în această problemă • a președintelui României, Volumul este scris de cunoscutul politolog și publicist S.K. Kar, care a nifeștat în ultimii ani interes constant față viața și înfăptuirile poporului român, față de sonalitatea și opera ducătorului României ci aliate.Lansarea cărții a loc în cadrul unei adunări festive, dedicată sărbătoririi a 65 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român, care s-a desfășurat la Calcutta.In cadrul manifestării au luat cuvin tul V.H. Abdul Halim, președintele A- dunării legislative a statului. Bengalul de Vest, prof. S.K. Kar, K. Kumar Basn, primarul orașului Calcutta, K.A. Ghosh, secretar general al Partidului „Forward Block", precum și ambasadorul României în India, N. Finanțu.Prefața lucrării este semnată de omul , politic , indian Nirmal Bose. Rele- vînd motivațiile profunde ce au stat la baza publicării acestui nou volum în India și aportul determi

nant al președintelui. Nicolae Ceaușescu la imprimarea unui curs dinamic, mereu ascendent, în dezvoltarea pe multiple planuri a societății românești, în prefață se spune:„Apariția în India a a- . cestui nou volum se înscrie într-o amplă suită 
de inițiative editoriale din 
tot mai multe țări ale lumii pentru cunoașterea o- perei teoretice — filozofice 
și politice — a uneia dintre marile personalități ale lumii contemporane, cunoscută pentru ilustra sa activitate pusă în slujba celor 
mai nobile idealuri ale popoarelor j colaborarea, 
pacea, făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, 
ale emancipării sociale a omului".In prefață se arată 
prof. S.K. Kar — bun noscător al României, publicat, pînă în prezent, 
alte trei volume despre a- 
ceastă țară și marele conducător — și-a 
de data aceasta, ca una dintre cele mai toare probleme sociale politice : umanismul și, m iii precis, umanismul socialist așa cum îl concepe președintele N i c o l a e Ceaușescu. ctitorul României de astăzi. Se oferă astfel cititorilor posibilitatea de a cunoaște gîndirâa so- realității si a afirmării su- cial-politică și filozofică ----— - ----  ’ ‘profund originală a președintelui Ceaușescu pri-

per- con- so-avut

tă cu- asău ales, temă arză- și .

ticii umanismului în România și, în general, în societatea socialistă,cadrul a- firmănî sale în acest tip de societate, dezvoltarea dinamică și echilibrată a economiei, progresul teh- nico-științific, creșterea rolului artei și culturii : în formarea și modelarea o- mului, realizarea și împlinirea personalității umane, democrația și libertatea umană.Sînt convins — arată’ autorul prefaței că această nouă carte va contribui la cunoașterea mai bună a gîndirii umaniste a unui mare conducător de stat — Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România.In introducerea lucrării, autorul înfățișează cititorului viziunea atotcuprinzătoare, multidimensională, care stă la baza conceptului de umanism elaborat și promovat consecvent de președintele României, arătînd că, în abordarea șefului statului român, omul, cu nevoile sale materiale și spirituale, cu visurile ș’ năzuințele sale rești nu numai că este șezat în centrul politicii și programelor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, cl, concomitent, face obiectul unei griji permanente din partea partidului, statului și. guvernului, al unei ’ preocupări consecvente pentru a- firmarea și înflorirea continuă a personalității sale.„In mod deosebit — se a- rață în introducerea lucrării —, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, gînditor profund și om politic activ, care întruchipează în „chip fericit unitatea dintre teorie și acțiunea practică, filozof și făuritor ăl noii societăți, conducător al maselor pe acest drum, poporul român nu numai că înțelege,, ci Se și bucură de semnificația reală a conceptului de umanism.îmbogățind sensul valorilor și semnificațiilor cunoscute, aducînd o serie de noi valori și înțelesuri in conștiința și practica u- mană, președintele Nicolae Ceaușescu definește cu claritate perspectivele unei ’ înțelegeri și mai precise a condiției umane, pe baza

fi-a-

prerne a conștiinței de sine a. ființei umane”.Președintele Nicolae

se elimine inechitatea și se inaugureze o priete- ■ trainică între națiuni-
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să nie le și popoarele lumii. A- Ceasta subliniază necesitatea unor schimbări structurale în viața economică și culturală nu numai' a țărilor în curs de dezvOl- tare, ci și a statelor dezvoltate". “>Pentru a mijloci cititorului înțelegerea gîndirii filozofice și politice a președintelui Nicolae Ceaușescu, autorul cărții face la început o prezentare amplă a personalității complexe a șefului statului român, a activității sale consacrate progresului și propășirii întregului popor român. Volumul pune în evidență teza conform căreia esența însăși a .socialismului, tot ceea ce se în- ' iăptuiește în societatea socialistă românească are ca j obiectiv primordial creșterea bunăstării șl fericirii omului, ridicarea nivelului său de viață material și spiritual, împlinirea și a- firmarea deplină a personalității umane.Autorul consideră necesar să intituleze unul din capitolele de bază ale volumului: „Epoca cea" mai rodnică din istoria României", în care sînt prezentate pe larg contribuțiile determinante ale președintelui Nicolae Ceaușescu, în cele peste două decanii, care au trecut de la Congresul al IX-lea âl P.C.R., în toate sectoarele de activitate, rolul său hotărîtor în 1 dinamizarea vieții întregii 1 societăți românești, în ela- I borarea și înfăptuirea poli- I ticii partidului de creare și moder- I nizăre a bazei tehnico-ma- I teriale, în ridicarea stăn- 1 dârduluî de viață al tutu- I ror categoriilor de oameni I ai muncii, al întregului po- I por, în înflorirea fără pre- I cedent a științei, învăță- I mîntului, artei și culturii. 'Lucrarea evidențiază —■ I că o latură esențială 8 | conceptului de umanism al I cărui autor este președintele I României — preocuparea I susținută pentru lărgirea I democrației socialiste, ex- I primată concludent prin I crearea unor forme demo- I ci atice la toate nivelurile, I prin asigurarea condiți- I ilor pentru participarea I nemijlocită a maselor de I oameni ai muncii, a între- I gului popor la conducerea I societății, la elaborarea I și înfăptuirea politicii in- | ■ terne și externe a partidu- j lui și statului. Statistici e- I locvente, redate în acest | capitol, susțin concluzia I autorului că „România se I prezintă astăzi ca o țară I cu e economie dinamică, I cu o viață social-politică j multilaterală, în care oa- I menii șe afirmă în fapt I ca adevărați stăpîni ai ță- I rii lor, ca făuritori auten- I tici ai propriei lor istorii". I Pentru a completa ima- I ginea umanismului socia- I list definit și promovat de I președintele N i c o 1 a e l Ceaușescu, autorul înfăți- | șează în ultimul capitol al | cărții concepția științifică, I profund realistă, străbătu- | tă de cea mai înaltă răs- I pundere față de destinele I poporului român.In mod sigur — arată I autorul — această politică I de pace si cooperare in- I terna! ională se află la baza I înaltului prestigiu de care I România și președintele I Nicolae Ceaușescu se bucu- I râ în lumea contemporană. |

S

Ceaușescu a relevat că u- manismul socialist presupune încrederea în capacitățile omului de a-și făli-. ri un destin mai bun," în capacitatea de a se auto- perfecționa, în sentimentele și virtuțile sale nobile, în triumful luptei pentru fericirea umanității. Legat de aceasta, autorul arată că în concepția președintelui României noul umanism se întemeiază pe făurirea unor relații de colaborare și prietenie reciprocă între toți membrii Cjetății, pe interzicerearicărei forme de exploatare și oprimare, pe libertatea omului de a munci conștient pentru construirea propriului său viitor, pe dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Practic Vorbind, filozofia președintelui Nicolae Ceaușescu este unul din cele mai impresionante programe contemporane de luptă și acțiune pentru fericirea omului — relevă autorul. Se evidențiază în context valoarea deosebită a tezei potrivit căreia numai prin crearea unor condiții materiale egale oamenii pot trăi egali și pot crea o viață spirituală su- Conceptul pre- Nicolae 
cu

perioară. ședintelui Ceaușescu evidențiază consecvență faptul că trebuie să se facă totul pentru om, dar în același timp că omul trebuie să înțeleagă că nimic nu poate veni din senin, că bunăstarea este rezultatul muncii sale. Acest adevăr este . demonstrat de experiența României, precum și de cea a altor țări.'Autorul scoate în relief ideea subliniată în permanență de președintele Nicolae Ceâușescu potrivit căreia fiecare cetățean al țării trebuie să desfășoare o activitate utilă pentru societate, să contribuie - nemijlocit la progresul general al patriei, precum și accentul pus- pe faptul că. nimeni nu poate trăi în societatea românească fără a desfășură o activitate utilă într-un sector sau altul, că vechiul proverb „nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă", trebuie avut permanent în vedere de toți cetățenii. „Gîndi- rea umanistă a președintelui Nicolae Ceaușescu reprezintă una din cele mai echitabile și responsabile concepții umaniste, despre om și pentru om“.In continuare, autorul arată că studierea operei președintelui Ceaușescu permite înțelegerea mai a- profundată a noțiunii de umanism autentic, contribuie la mai buna înțelegere și apropiere între poare, la cunoașterea portului șefului statului mân la formarea unor nalte calități morale cetățenilor României.„Realizările din ultimele două decenii din România ne oferă un-tablou clar al evoluției accelerate pe care această țară a înregistrat-o pe treptele progresului și bunăstării.Mai mult decît atît, conceptul do umanism promovat de președintele Nicolae Ceaușescu proiectează în lume un mesaj pen tiu toți cei care sînt interesați- în „triumful idealurilor de pace și progres ale omenirii. Pentru că numai prin cultivarea unor înalte calități umane este posibil

po- 
a- ro- î- ale.
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Cen- NUMERELE EXTRASE
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LUPENI Toată lumea și dansează. — Cultural:ride, cîntă Extragerea 1 i 30 24 1628;
URIC A NI: Hangar ‘18.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
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S.U.T. Petroșani
încadrează șase conducători auto 

categoriile B, C, E.

Ketribuirea conform Legii 

Informații suplimentare la 
troșani, biroul personal, telefon 
interior 46 sau 33.a

nr. 57/1974.

I.G.C.L. Pe-
41921—41920,

I.C.S. Alimentara —
Alimentație publică Petroșani

încadrează de

- 3 paznici
Retribuțîa se va face

57/1974.

p u b Isindicatu-.Petroșani asociaCOMITETUL 
I lui pensionarilor
I convoacă membrii ției și ai C.A.R. pentru joi, 

10 iulie a.c., ora 10, la Casa pensionarilor, unde va avea loc plenara lărgită. Ordinea de zi,: 1, Darea de seamă asupra activității pe semestrul I; 2. Raportul comisiilor de cen-
I zori.

VIND urgent. Dacia 1100, preț convenabil. Informații, Petroșani, strada Independenței Bloc 7/1/10. Telefon 43959, după ora 
16. (8464)’’PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Popes-

urgență:

y
conform Legii nr,

ici taieGeta, eliberată de I,U.M. nulă.cuPetroșani. O declar (8456)PIERDUT legitimație periodice nr. 3966, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8457)PIERDJJT carnet de student pe humele lordache Ion, eliberat de Institutul ’ de mine Petroșani. II declar nul. (8459) - ;PIERDUT legitimație, bibliotecă (periodice) pe numele Băleanu Silviu, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar , nulă. (8460) 's-
anunțuri de familie

SOȚIA Matilda, Copiii, nurorile, ginerii și nepo
ții anunță cu. adincă durere încetarea din viață a 
celui care a fost uii bun soț, părinte, socru și bunic 

BANETTI IOAN
Inmormîntarea, miercuri, 9 iulie, ora 15,30, de 

la domiciliu. (8461)

FAMILIA Rădoi anunță cu aceeași durere că 
se împlinesc 6 luni de ia încetarea prematură din 
viață a scumpului nostru fiu

VALERIU RADOI
Ii vom păstra mereu amintirea sa dragă. (8458)

Redacția ji adinmutrația ; Petroșani, șir. Nicolae Bălcescu, ar. 2. Telefoane <1662, 
seireiărial 11663 42164 seCJil.
lipanii: I ipugrafia Petroșani, sir, Nicolae Bâlcesco, nr. 2, telefon 41365.

Ageip.es

