
TRĂIASCĂ ZIUA MINERULUI!
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• MINERII DIN BRI
GADA CONDUSA DE 
ȘTEFAN ALBA de lâ 
l.M. Petrila au ridicat la 
34 781 tone de cărbune 
producția realizată pes
te sarcinile de plan de 
la începutul anului.

• PE PRIMUL LOC IN 
ÎNTRECEREA PENTRU 
SPORIREA PRODUCȚI

SCRISOAREA
COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

ANUL VIUL, NK. 10 545

TELEGRAMĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al 
Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Animați de cele mai calde sentimente de stimă 
și prețuire, de dragoste și respect pentru activita
tea eroică, revoluționară, ce o desfășurați la con
ducerea societății noastre socialiste, participanții la 
adunarea festivă din Petroșani consacrată sărbători
rii Zilei minerului vă adresează, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, gîndurile de mul
țumire și recunoștință nemărginită pentru tot ceea 
ce ați întreprins și întreprindeți în continuare în ve
derea progresului multilateral al patriei, pentru 
grija deosebită cu adevărat părintească ce o pur- 
tați minerilor, tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
în strămoșeasca vatră de cărbune a Văii Jiului.

PARTICIPAN'fTI LA ADUNAREA FESTIVA 
DIN PETROȘANI, CONSACRATĂ 

SĂRBĂTORIRII „ZILEI MINERULUI"

(Continuare în pag. a 2-a)

Raport munci
Cinstind Ziua Minerului și apropiata aniversare 

a marii noastre sărbători naționale dc la 23 August, 
colectivele oamenilor muncii din mineritul Văii 
Jiului raportează noi și însemnate succese în marea 
întrecere pentru a da țării cit mai mult cărbune. 
Din bogatul raport muncitoresc spicuim cîteva rea
lizări mai semnificative :

ORBAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PEÎROȘIM Al PCR 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
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Adunarea festivă 
dedicată Zilei Minerului

EI DE CĂRBUNE SE 
SITUEAZĂ COLECTIVUL- 
l.M. PAROȘENI. In pe
rioada care a trecut din 
acest an. din abatajele 
mecanizate ale minei au 
fost extrase suplimentar 
peste 32 300 tone de căr- . 
bune. întreaga produc
ție suplimentară a fost 
realizată pe seama cre.ș-

r

Intr-o atmosferă dc pu
ternică manifestare a sen
timentelor de dragoste fa
ță de patrie și partid, de 
angajare plenară pentru 
înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, a 
indicațiilor și sarcinilor 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în vederea ac
celerării ritmului de pro
gres multilateral al țării, 
la Petroșani a avut loc 
ieri, adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi Zilei 
minerului. In sala frumos 
împodobită a Teatrului de 
Stat „Valea Jiului" au 
fost prezehți numeroși mi
neri, fruntași ai abatajelor 
și celorlalte locuri de mun
ca din subteran, muncitori 
preparatori și construc
tori de utilaje miniere, 
maiștri, ingineri si tehnici- 

t o r e s c
terii productivității mtin-
cu. La dobîndirea a- 
cestui succes, cea mai 
importantă contribuție 
au adus-o minerii din 
sectorul I. cu 25 000 de 
tone dc cărbune peste 
sarcinile de plan.

• COLECTIVUL MI
NEI LONEA SI-A DE
PĂȘIT SARCINILE DE 
PLAN CU 23 400 TONE 
DE CĂRBUNE. S-ău e- 
vidențiat minerii din bri
găzile conduse de Grigo- 
re Mitului. Andrei Ari

(Continuare în pag. a 4-a)

w

eni, specialiști , din cerce
tarea științifică —■ repre- 
zentînd toate colectivele 
miniere din citadela mun
citorească a Văii Jiului.

Desfășurată în preaj
ma măreței sărbători a 
Eliberării patriei și la 
scurt timp după ce între
gul popor a făcut cu legi
timă mîndric bilanțul pre
facerilor fără precedent 
obținute în epoca inâugu-, 
rată de Congresul al IX- 
lea, adunarea festivă a 
dat expresie gîndurilor de 
profundă stimă și prețui
re, de nemărginită recu
noștință pe care minerii, 
oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri înflori
toare te nutresc față dc 
secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de O- 
noare al țării, sub condu
cerea căruia România so
cialistă a făcut cei mai 
însemnați pași pe calea 
socialismului și comunis
mului. Grandiosul bilanț 
al acestor ani — înscriși 
în conștiința națiunii sub

• Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. â 2 a)

COMUNISTUL -

vocația de a fi mereu în frunte

Adevărurile fundamentale 
ale subteranului

- - Nu. n-am ajuns Ia 
mină furat dc visuri eroi
ce, iși deapănă firul amin
tirilor Valică Rusu. La 16 
ani, am avut un mare ne
caz; am rămas fără tată. 
Un frate de-al meu, cate 
lucra, la mină, m-a luat 
cu el la l.M. Lonea; e- 
raih sudor, m-am calificat 
și ca lăcătuș. După . arma
tă, am terminat liceul la 
seral, apoi, tot la seral, 
am urmat cursurile?-- Fa
cultății ide exploatări, lai 
IM f. '
—Doisprezece ani la 

seral, dimineața - șau. 
noaptea în șut, după-araia- 
ză la liceu, și apoi la insti
tut. Nu a fost greu?

— Nu greu, foarte greul- 
La Aninoasa, ca lăcătuș,

adresată tovarășului 
Manea Măneseu cu prilejul împlinirii

virstei de
Dragă tovarășe ' Mânea 

Măneseu,
1 .a aniversarea împlini

rii virstei de 70 de ani, 
ne face o deosebită plăce
re ca, în numele Comite
tului Politic Executiv, al 
C.C .al P.C,R„ să-ți adre
săm, din toată inimă, ce
le mai calde felicitări, via
ță îndelungată și fericită.

Dorim să-ți exprimăm — 
și cu acest prilej sărbă
toresc — sentimentele 
noastre de stimă și apreci
ere pentru act ivii atea în
delungată pe care ai des- 
fășUrat-o și o desfășori, cu 
spirit revoluționar și com
petență, în slujba idealu
rilor nobile ale partidului, 
ale edificării socialismului 
și comunismului in Româ
nia. Dăm cu toții o înaltă 
prețuire contribuției de 
seamă pe care o aduci, în 
funcțiile de răspundere cc- 
ți-att fost încredințate — 
ca membru al Comitetu
lui Politic Executiv și ca 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat. — la înfăptu
irea mărețelor planuri ■ și 
programe de dezvoltare c- 
conomico-sociâlă a patri-

Comitetul
al Comitetului Central» 

al Partidului Comunist Român

•XN- > ■' ' ■ ; : •

In pagina a 3-a
Mîndria Văii Jiului : 

BĂRBAȚI
CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

aveam in primire instala
țiile principale, inclusiv 
mașina de extracție a pu
țului. Din ’73 am fost pro
movat maistru.

/Așadar. Valică ltusu a 
venit Ia ruină dintr-o .în
tâmplare, chiar nefericită 
pentru el. Și-a dat repe
de seamă că e greu, dar 
n-a. dat bir cui fugiții. dim
potrivă a muncit și a în
vățat mereu, chiar si1 a- 
tunci cînd grijile' au spo-, 
rit cu problemele de’ fa
milie, cu creșterea celor 
două fiice, Claudia și 
Victoria. -

Ion VULPE

70 de ani
ci, a politicii partidului 
și statului, nostru de .ri
dicare necontenită a nive
lului de trai, material șt 
spiritual al oamenilor 
muncii, de largă conlucra
re internațională eu forțe
le , înaintate de pretutin
deni pentru împlinirea as
pirațiilor de pace, înțele
gere și progres ale omeni
rii.

Iți urăm; dragă tovarășe 
Marica Măneseu, ani multi 
și fericiți, multă sănătate 
și putere de muncă. sa
tisfacții și împliniri tot 
mai mari în întreaga ac
tivitate, pentru a-ți aduce 
și în continuare contribu
ția activă la transpunerea 
cu succes în viață a isto
ricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, a luminosului Pro
gram de. edificare a. socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism.

La aniversarea zilei tale 
de naștere, îți adresăm căl
duroasa noastră .ccutare-:- 
La Multi Arii !

Politic Executiv

! Bărbații luminii
1 Am privit mai îndelung 
| desenul și m-am întors
I întrebător către inicu-
I tul și emoționatul „au-
I tor": fizionomiile din
I imagine aveau, , într-adeg. 

văr, grația ini mi labilă
1 atît de proprie picturilor 
| semnate de copii. Și,
| mai mult din curiozitate 
I fata de universul de

sensibilitate infantil, arn 
exprimat cu glas tare

INSCRIPȚII

nedumerirea, fără să 
I așteptăm, desigur, o lim- 
| pezire a ceea ce părea o 
, inexplicabilă îndepărta- 
I re de realitatea eoncre- 
I tă. Oare văzuse el mineri 
I. ieșind din șut, așa cum 

îi înfățișa in scena a- 
' cuarelei ? l.a răspunsul 
' afirmativ, ne-,im formu- 
| lat mai precis mirarea: 
I atunci de ce a folosit a-

ceeași culoare și Ia pic- 
| tarea fizionomiei oame- 
. nilor.i Și ia pictarea soa- 
I felin, agățat deasupra 
j -grupului de ortaci ca o

tâmpă de miner. O a- 
| ceea.și culoare,; albul 
| strălucitor. -

C.T.D.

. (Continuare in pag. a 2-a)(Continuare in pag. a 4-a)

Ștefan ALBA, miner, sef de brigadă, l.M. Petrila; Nicolae ANDRASIC. miner, șef de brigadă, l.M. Paroșeni; Grigorc MINDRU'Ț. miner, șef de brigada, l.M. 
Lonea; Stefan LATTER, miner, șef de brigadă. l.M. Valea de Brazi; Dionisic ZOIA. miner, șef de brigadă. l.M. I.upeni: Dinu N ASTASI , miner, șet de bri
gadă, l.M. Dîlja; Pompei TOMOliEA, miner, șef de brigadă, l.M. Bărbăleni; Gheorghe VÂSÎf, miner, șef de brigadă. l.M. Uricani; Gheorghe LTȚC AM , 
miner, șef de brigadă, l.M. Livezeni i • _______________________
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proprii
îno-economiei naționa-

realizările colecti- 
de mineri ale Văii 
se . detașează în

Sărbătorim Ziua minerului la puțin timp după 
ce întregul popor a omagiat împlinirea a 65 de ani 
de la crearea Partidului Comunist Român și a ce
lor 21 de ani de la istoricul Congres al IX-Iea care 
a inaugurat cea mai fertilă epocă din întreaga isto
rie a patriei noastre, înscrisă în conștiința întregu
lui popor sub numele creatorului ei — „Epoca 
Nicolac Ceaușescu", Această epocă de aur a con
strucției societății socialiste multilateral dezvoltate 
cuprinde înfăptuiri fără precedent istoric, concreti
zate în dezvoltarea vertiginoasă a forțelor de pro
ducție, accentuarea ritmului de industrializare soci
alistă, modernizarea economici și a structurilor e- 
conomice, adîncirea și perfecționarea democratismu
lui socialist, înflorirea științei și culturii, a întregii 
vieți sociale din patria noastră.

In acest an, deschizător de noi orizonturi, mar
cat de o intensă efervescență politică și creatoare, 
poporul a adus o înaltă cinstire activității eroice, 
revoluționară pe care dumneavoastră, ilustrul nos
tru conducător, patriot înflăcărat și personalitate e- 
mihentă a lumii contemporane, ați desfășurât-o din 
fragedă tinerețe. Momentul istoric petrecut cu 50 
de ani în urmă, cînd a avut loc procesul de la 
Brașov, rămîne înscris în marea carte a mișcării 
noastre muncitorești revoluționare ca un eveniment 
de însemnătate covârșitoare care a însuflețit în
treaga mișcare comunistă din patria noastră pentru 
dobîndirea drepturilor și libertăților la care a aspi
rat și pentru care înaintașii au luptat 'cu eroism și 
neînfricare.

Bilanțul faptelor de muncă pe care-I facem în 
acest moment sărbătoresc cuprinde realizări impor
tante pe frontul cărbunelui. Succesele noastre sînt 
rodul măsurilor înțelepte adoptate din inițiativa și 
la indicația dumneavoastră pentru modernizarea ex
tracției din abataje și promovarea tehnicii noi în 
activitatea din subteran, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale minerilor. Vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe secretar general, că 
datorită acestor măsuri și urmînd indicațiile tra
sate cu prilejul numeroaselor vizite de lucru în 
municipiul nostru, am obținut creșterea producției 
fizice de 2,5 ori față de anul 1985. 
S î U t e m hotărîți să acționăm și pe 
mai departe pentru creșterea realizărilor noastre, 
mai cu seamă în activitatea de bază, la extracția 
cărbunelui, unde vom urma neabătut indicațiile ce 
ni le-ați trasat cu privire la introducerea tehnicii 
noi, a tehnologiilor moderne în subteran, pentru 
creșterea productivității muncii și organizarea su
perioară a producției în flux continuu. Pe aceste 
Căi avem convingerea fermă că ne vom îndeplini 
sarcinile ce ne revin din programul adoptat de Con
gresul ai XIII lea al partidului, din indicațiile și- 
orientările pe care ni le-ați trasat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicojae Ceaușescu, Minerul 

nostru de onoare, astfel ca în cincinalul actual să 
obținem dublarea producției de cărbune și înscrierea 
întregii activități pe coordonatele unei eficiențe e- 
conoinice depline, * - ;

Cu aceste gînduri, ne reînnoim angajamentul 
de a munci fără preget pentru creșterea producției 
de cărbune, contribuind cu forțe sporite Ia întări
rea economică a patriei, la înflorirea multilatera
lă a României socialiste.

însuflețiți de exemplul dumneavoastră luminos, 
de înaltă dăruire patriotică și activitate revoluțio
nară și animați de cele mai calde sentimente de 
stimă și prețuire,- vă adresăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, urarea de multă să
nătate și putere de muncă, împreună cu salutul mi
neresc de „Noroc bun !".

ex-

denumirea simbolică de E- 
pocâ Nicolae Ceaușescu — 
cuprinde și mărețele rea
lizări din Valea Jiului, ca 
dealtfel din întregul mine
rit românesc, datorate gri
jii părintești ce este pur
tată minerilor, măsurilor 
de excepțională însemnă
tate adoptate din inițiati
va și la indicația secreta
rului general al partidului 
pentru modernizarea
fracției și înflorirea așe
zărilor minerești.

La adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi Zilei 
minerului aU participat to
varășii Viorel Faur, mem
bru al C.C. al P.C.R., se- 

; cretăr al (Comitetului ju
dețean de partid, Ale
xandru Toâder, președin
tele: Consiliului Uniunii 
Sindicatelor din ramura 

. mine, petrol, geologie și 
energie electrică.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul 
loan Resign, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
de partid. Despre semni
ficațiile tradiționalei săr
bători a minerilor, despre 
munca rodnică și viața 
nouă a celor ce extrag 
cărbunele din adîncuri a 
vorbit ing. Dan Surulescu, 
directorul general ăl 
CMVJ.

Ca în fiecare început de 
august, a fost adus un e- 
moționanl omagiu eroilor 
mineri care în vara anu
lui 1929 s-au ridicat la 
luptă împotriva nemiloa
sei exploatări la care c- 
rau supași, pentru do
bîndirea drepturilor în
scrise pe steagul . clasei 
muncitoare. In marea cro
nică a mișcării muncito
rești organizate și condu
se de comuniști, luptele 
inițierilor de la 6 august 

’ ' 1929 coflstituie o vibrantă 
pagină de eroism pe care 
întregul popdr o cinstește . 
astăzi cu deplină venera
ție. .

. Actul istoric de la 23 
Yugust 1944 a adus pre

tutindeni în țară zorii 
unei ere noi, sub conduce
rea partidului comunist, au 
fost întreprinse măsuri 
pentru dezvoltarea între
prinderilor existente, re
deschiderea unor cîmpuri \ 
miniere și înființarea de 
mine noi, pentru înzestra
rea, lor tehnică Ia ' 
cerințelor fiecărei 
In noile, condiții 
te, s-a acționat cu 
re și devotament 
creșterea 
ce de căfbune, minerii

creșterii producției 
cămune, minei Paroșeni 
i-aii fost acordate Drape
lul de întreprindere frun
tașă pe C.M.V.J. și Diplo
ma de onoare. Au mai fost 
acordate Diplome de o-
noare unui mare număr de 
colective — sectoare și
brigăzi — precum și frun- ; 
tașilor evidențiați în în
trecerea socialistă.

In încheiere a luat cu- 
Vîntul tovarășul Viorel 
Faur, care a transmis Me
sajul biroului Comitetului 
județean de part id adresat 
minerilor din 
și din județ, 
tul Mesajului 
îndemnul de 
cu înaltă răspundere 
dăruire muncitorească pen
tru creșterea continuă a 
producției fizice și produc- 

——— .. . ——————— i i ti vi tații muncii, a calității
■ ■ g 1 ■ v ■ ■■ l w si eficienței, astfel îneîtAdunarea festiva dedicata t^^cu^c^

, ■■■ ■ ■ ’ participare tot mai însem-
7llâl nr Ifâr llllll nată la as,Sularea bazeiAillUl IvIIIIUI UIUI de materii prime și ener

getice a țarii, la întărirea 
I——, — » economică și înflorirea

multilaterală a patriei 
noastre socialiste. Mesa
jul a cuprins, de aseme
nea, felicitările cele mai 
călduroase adresate mine
rilor, tuturor celor ce 
muncesc în subteran, în 
ateliere și la prepararea 
cărbunelui, pentru acti
vitatea rodnică ce o des
fășoară, împreună cu ura
rea de a obține 
mai importante 
în țnuncă.

Intr-o deplină . 
tate de gînduri 
mente patriotice, 
panții la adunare au 
doptat textul unei 
grame adresate C.C. 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
ral al partidului, 
ședințele Republicii 
aliste România.

In cinstea fruntașilor, a 
tuturor participârtților la 
adunarea festivă, ansam
blul „Rapsodia română" 
al UGSR a prezentat un 
frumos spectacol artistic.

energetice, pentru inta. 
rirea ....
le.

Din 
vclor 
Jiului ... .... .__
mod sugestiv cele obținu
te în epoca inaugurată de 
Congresul al JX-lea. In 
acești ani, Valea Jiului a 
fost de mai multe ori vi
zitată de secretarul gene
ral al partidului care s-a 
interesat îndeaproape de 
munca minerilor, de po
sibilitățile de creștere a 
producției și rodniciei în 
abataje. Dialogul fructuos 
purtat, de secretarul ge
neral al partidului eu mi
nerii si ■ cadrele tehnice 
chiar în. subteran, la locu
rile unde se hotărăște re
alizarea producției a stat

ționa cu . forțe 
cerințele extracției 
defne a cărbunelui.

Toate aceste înfăptuiri 
— rodul politicii înțelepte 
a partidului și statului, 
al măsurilor adoptate din 
inițiativa tovarășului
Nicol ae Ceaușescu — stau 
la baza succeselor pe care 
minerii le-au înscris 
în acest an în 
muncitoresc.

Concomitent 
rea producției, 
blul municipiului, 
sigurat reducerea 
lui fizic în abataje și la 
celelalte lucrări de deschi- 
dere-pregătire, precum și 
un grad sporit de securi
tate a muncii. S-a acțio
nat, de asemenea, pentru 
organizarea superioară a

și
raportul lor

cu
pe

crește- 
ansam- 
s-a a- 
efortu- Valea Jiului 

Din cohținu- 
s-a desprins 

a se acționa 
Și

nivelul 
etape, 

crea- 
dărui- 
pent.ru 

producției fizi- 
si-Ț 

tuindu-se în fruntea efor- 
t uri lor pentru asigurarea 
bazei de materii prime și

la baza unor ’ample mă
suri . în urma cărora s-a 
asigurat dezvoltarea și 
modernizarea capacităților 
de extracție și promova
rea viguroasă a progresu
lui tehnic, iar pe aceste 
căi, creșterea spectaculoa
să a producției fizice. Va
lea Jiului extrage astăzi 
ile 2,5 orj mai mult căr
bune decît în 1965 — an 
de referință pentru în- 
treaga economie româneas
că — iar realizările mine
rilor poartă însemnele u- 
nui înalt nivel- tehnic.’ A-, 
batajele moderne — din 

se extfage peste 65 
din producția 
sînt dotate eu 

mecanizate și 
iar

care 
lă sută 
CMVJ — 
susțineri 
combine de tăiere, 
transportul producției pe 
orizontală și verticală este 
asigurat cu instalații mo
derne de mare capacita
te orară și în flux con
tinuu, In dotarea unități
lor de frunte au pătruns 
instalațiile de televiziune 
cu circuit închis, precum 
și o seamă de elemente 
ale automatizării și dispe- 
cerizării, cu efect nemijlo
cit în sprijinul conducerii 
științifice a proceselor de 
muncă. Toate unitățile mi
niere dispun de una 
mai multe instalații 
telegrizumetrie pentru 
controlul automat al locu
rilor de muncă, și de sta
ții de degazare, iar în ur
ma programelor proprii de 
dezvoltare a activității e- 
lectromecanice a crescut 
în mod considerabil capa
citatea minelor de a solu-

producției, în contextul 
mecanismului econom ico-
finaciar și al autocondu- 
cerii muncitorești, prin 
generalizarea a- 
cordului global și au fost 
intensificate acțiunile pen
tru perfecționarea forței 
de muncă, stimularea spi
ritului de bună gospodă- 

derilor. Pe fondul acestor 
preocupări, tot mai multe 
colective — brigăzi, sec
toare, întreprinderi — 
se înscriu printre frunta
șele întrecerii socialiste 
în bătălia pentru ă da pa
triei mai mult cărbune 
cocsificabil și energetic, în 
condiții de eficiență 
nomică crescîndă.

In cadrul adunării, 
rasul Petru Barb, 
ședințele Consiliului 
nicipal al sindicatelor 
prezentat 
trecerii socialiste: pe 
mesUiii I 1986. 1
cea mai bună 
dcslășbratâ în

rire a avuției . întrepriir noi și tot
succese

unanimi- 
și senti 

partici-
a- 

tele-
al

eco-

tovâ- 
p re
ni u- 

a 
rezultatele în-

■ se- 
Pentru 

activitate 
vederea

genp- 
pre- 

Soci-

sau
<ie

BĂRBAȚII LUMINII
(Urmare din pag. I)

„Așa i-am văzut cu !" 
a venit lămurirea, deru
tantă. Dar la o medita
ție mai îndelungă, atît 
de expresivă. Țineam în 
mină nu doar un desen 
de copil, în care, 
aparentul hazard
culorii, soarele și mine
rii erau îngemănați în 
aceeași viziune. Priveam 
de fapt un desen în

prin 
ai

care metafora coloristi- 
că era atît de profundă 

' în logica ei artistică, 
deși contrazicea flagrant 
realitatea. Pictorul de 
vîrsta pantalonilor scurți 
avusese o intuiție con- 
ducînd spre esență: mi
nerii pe care îi schițase 
la ieșirea lor din șut în- 
tr-o ipostază solară sînt, 
prin rostul profesiunii, 
bărbații luminii.

PENTRU REZULTATE DEOSEBITE
Consiliul municipal al sindicatelor și Combinatul minier Valea 

Jiului au acordat, și în acest an, distincții și premii colectivelor și 
fruntașilor care s-au evidențiat în întrecerea socialistă desfășurată în 
bazinul nostru carbonifer pe semestrul I 1986-

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

DRAPELUL DE ÎNTREPRIN
DERE MINIERĂ FRUNTAȘĂ pe 
semestrul I 1986 și Diploma de 
onoare

• 'întreprinderea' minieră Paroșeni, 
care a ocupat locul 1 în întrecerea so
cialistă.

• I.M. Lonea, care; a ocupat locul II 
în întrecerea socialistă pe Combinatul 
minier Valea Jiului.

• IPSRUEEM Petroșani, care a ocu-, 
pat locul Ill in întrecerea socialistă pe 
CMVJ.

DIPLOMA DE ONOARE în 
întrecerea socialistă pe semes
trul I 1986 a fost acordată ur
mătoarelor sectoare și brigăzi 
de producție și investiții frunta
șe pe Combinatul minier Valea 
Jiului.

SECTOARE PRODUCȚIE
Locul I : Sector I — I.M. Paroșeni 

plus 24 261 tone (șef sector 
sing. Becuș Remus).

Locul II: Sector IV — IJM. Lonea 
plus 17 855 tone (șef sector

.maistrul principal Nelepcu 
Aurel)

Locul III: Sector III — I.M. Vulcan 
plus 8 231 tone (șef sector ing. 
Fodor Andrei).

SECTOARE INVESTIȚII
Locul I: Sector VI — I.M. Lonea 

plus 7 963 mc, plus 44,9 ml, 
(șef sector Burdea loan)

Locul II: Sector II — I.M. Valea de 
Brazi — plus 3640 mc, plus 
150 ml (șef. sector ing. Varho- 
nic Gheorghe)

Locul 111: 'Sector XI — LM. Petrila 
plus 2551 mc, plus .30,5 ml 
(șef sector ing. Rotzik Eu
gen)

ABATAJE FRONTALE
Locul I : Brigada Alba Ștefan — I.M. 

Petrila: plus 28 479 tone.
Locul II: Brigada Popa Constantin — 

LM. Lupeni: plus 21420 tone. 
Locul III: Ciobănoiu Constantin — LM. 

Paroșeni: plus 15 980 tone.
ABATAJE CAMERA

Locul I: Brigada Borșa Traian — I.M. 
Vulcan: plus 3695 tone.

ixicul II: Brigada Pilea' Cornel — LM. 
Lonea : plus 2691 tone.

Locul III: Brigada Dumitrașcu Con
stantin — I.M. Petrila: plus 

-'AAA; ; .,222(1M^ '''Ai:'; :

BRIGĂZI PREGĂTIRI
Locul I: Brigada Kovacs Francisc — 

I.M, Petrila: plus 1423 mc, 
plus 203 ml. ' , , i

Locul II: Brigada Kalman Nicolae —- 
LM. Lupeni: 958 mc, plus 74 
ml.

Locul III: Brigada Tomolea Pompei — 
I.M. Bărbăteni: plus 803 mc, 
plus 81 ini. ;

BRIGĂZI INVESTIȚII
Ixicut I: Brigada Secrieru Mircea — 

IJd. Livezeni: plus 1331 mc, 
plus 54 ml.

Locul TI: Brigada Doboș Ianoș — I.M. 
Valea de Brazi: plus 124(1 mc, 
33 ml- , .....

’Locul III: Brigadă Pavel Vasile — I.M. 
Petrila: plus 648 mc, plus 27 
ml.

DIPLOMA DE ONOARE în 
întrecerea socialistă pe semes
trul I 1986 a fost acordată ur
mătorilor tovarăși, care s-au 
clasificat pe primele locuri in 
întrecerea socialistă:
I. M. LONEA : 1. Andrei Antal, 2. Grigo-

re Mîndruț.
LM. DILJA : 1. Dinu Năstase, 2. Gheor

ghe Matei. 3. Valerian Maxim.
J. M. LIVEZENI: 1. Gheorghe Lițcanu,

2, Costache Poroșniuc.
I.M. ANINOASA: 1. Vasile Florea, 2. 

Codrea Petru, 3. Francisc Ralțpezi.

LM. VULCAN : 1. Gheorghe Paduraru, 
2. Gheorghe Buhutan.

I.M. PAROȘENI : 1. Mihai Bărbăcaru, 
2. Nicolae Andrașic, 3. Mihai Schio- 
PU

LM. LUPENI : 1. Dionisie Zoia.
LM. BARBATENJ : 1. Petru Fănuță, 2. 

Stefan Condurută.
I.M. URICANI : 1. Gheorghe Radeș, 2. 

Gheorghe Văsîi, 3. Ion CojocarU. .
LM. VALEA DE BRAZI : 1. Gheorghe 

Cercel, 2. Stefan Laxter.
CARIERA C1MPU LUI NEAG: 1. Zol- 

tan Iacob, 2. loan Amurărițe, 3. Da
niel Curtean.

I.A.C.M.M. PETROȘANI : 1. Revin Cri- 
șan, 2. Paul Jugănaru, 3. Constan
tin Anofie.

I.U.M. PETROȘANI: 1. Bella Garbay,
, 2. Ion Băbusan, 3. Mioara Burlacu. 

LP.S.R.U.E.E.M. PETROȘANI : 1. Nico
lae Borbely, 2. Ștefan Kezan. 3. loan 
Griober.

S.U.C.T. PETROȘANI : 1. Adalbert Soci,, 
2. Livius Mariș, 3. Petru Dediu.

LP.C.V.J.: 1. Florea Tane — Preparația 
Lupeni, 2. Dumitru Agache — Pre
parația Coroești. 3. Cornel Ursa — 
Preparația Petrila.

I.C.P.M.C. PETROȘANI : 1. tehnician
Cornel Sîrbu, 2. ing. Grigore Po
pescu, 3. ing. Vasile Kruppa.

C.C.S.M. PETROȘANI : 1. Adrian Ro
man, 2. Ladislau Kovacs,' 3. Li viu 
Jurea.

LA.C.C.V-J. : 1. Ileana Georgescu — 
cantina Petrila, 2. Eufrosina Dră- 
cea — cantina Lupeni, 3. Ana Ena- 
che —cantina Paroșeni.

pent.ru
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conduc o nouă 
o formație de 

căreia 
hotărîrea de

de
ne-q poartă. Și 
mereu în frun-

VĂII JIULUIMINDRIA

FIT LUI
a cărbuneluimereu

Succese închinate Zilei breslei noastre

bun. Lucrăm 
cu pasiune,

mai 
de 

Vom

Pentru 
de 

îmi 
unor 

a-

cinci zile în

mult 
de plan, 

impor-

ioan BUTA, 
miner, șef de brigadă,

I.M. Petrila

BARBA ! I
r M I bl E R

in frunte A comunist în linia întîi

Sini șef de 
multi ani și, 
.și ortacii mei 
aceeași arzătoare dorință 
— să fim mereu în frun
te. Ne-au ajutat combine
le și complexele, dar 
„cheia" succeselor noas
tre a fost întotdeauna ab
negația și hotărî
rea noastră de 
a răspunde prin fapte de 
muncă grijii pe care 
partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, Minerul 
Onoare, 
am fost 
te...

Acum 
brigadă, 
lUcru căreia îi lipsea, se 
pare, hotărîrea de a fi 
în frunte. Avem condiții 
bune, lucrăm cu un com
plex mecanizat SMA-2. 
Oamenii au înțeles că e 
necesar să pună umărul. 
Și vom fi în frunte...

Gînduri de . ziua noas
tră. a minerilor? ■ In 
primul rînd să dăm căr
bune cocsificabil mult și 
bun țării. Aceasta ne 
este menirea, obligația 
și profesiunea de credin
ță. Pentru că, iată,

brigadă 
mereu, 
am

de 
eu 

avut

„la ziuă", 
este de 
S-a mutat

cite ori ieșim 
orașul nostru 
nerccunoscut. 
un oraș; a apărut un alt
oraș Lupeni — întinerit. 
In locul vechilor cartie
re insalubre ca ce) nu
mit „80 de case"’ s-au 
const ruit noile cvartale 
de locuințe, noile spații 
comerciale și pentru ser
vicii, școli și grădinițe. 
Practic, orașul s-a mu
tat. Și toate acestea pen- 

minerii. nentrn

copiii noștri, 
minunate de 
viață pe care 
le răspundem, 
prin hotărârea 
mereu în frunte, în frun
tea întrecerii socialiste 
pentru mai mult cărbu
ne. Este angajamentul 
nostru de „Ziua mine
rului".

Condițiilor 
muncă și 

le avem 
așadar, 

de a fi

Constantin POPA, 
miner, șef de brigadă 

sectorul IV7, I.M Lupeni. 
Eroii al Muncii Socialiste

Cu numai 
urmă am primit carnetul 
de partid, moment emo
ționant care implică din 
partea mea o mobilizare 
superioară la îndeplinirea 
sarcinilor" complexe 
care eu 
sectorul 
trila le 
Sîntem 
în majoritate tineri; 
rin ța noastră cea mai pu
ternică ■— angajamentul
care ni-1 asumăm de Ziua 
minerului — este să ne 
creăm un front de "lucru

pe 
și ortacii mei din 
III al minei Pe- 

avem de rezolvat, 
în brigadă ortaci 

clo-

cit mai 
prezent 
spune, pentru redeschide
rea unei capacități de lu
cru imobilizate de 
mult timp în zona 
Vest a sectorului, 
reuși, sînt sigur, muncind 
umăr la umăr, cu dăruire 
revoluționară, 
mine, cq miner șef 
brigadă și comunist, 
stă viu exemplul 
brigadieri de excepție, 
devărăte personalități ale 
mineritului, care au dus 
și duc faima minei Petrl-

în 
aș

la. Mă gîndesc la Eugen 
Voicu. la Ștefan Alba. In 
momentul prithirii car
netului de partid mi-am 
dorit să devin, asemenea 
lor, un exemplu în profe
siune și 
semenea 
în linia 
Iui. Sînt
hețe’ cu care 
mine ortacii, 
astăzi Ziua minerului.

viață, să fiu, a- 
lor, un comunist 
întîi a cărbune- 

gînduri îndrăz- 
eu și lîngă 

sărbătorim

Scmnificația faptelor 
de muncă
mei din 
mîndria de

de
pre-

Șeful de brigadă Constantin Popa, împreuna cu 
ortaci din formația pe care o conduce.

Conducerea întreprinde
rii a încredințat colectivu
lui brigăzii noastre q sar- 
• ină de mart r pur le e. 
realizarea galeriei de 
ză de la orizontul 
Prin aceasta se va

ba-
300. 

aceasta se va croi 
drum spre noi zăcăminte 
de cărbune, în adîncime, 
spre straturile 3, 5, 15 și 
17—18 din partea de Est 
a minei Uricani. De pun în d 
eforturi susținute pentru 
pregătirea temeinică a 

va asi- 
unei 

combine moderne de îna
intare în profil larg, în 
steril, brigada noastră se 
străduiește să pornească u- 
Ulajul în cel mai scurt 
timp. Este vorba de lu
crări complexe de pregăti
re care 
camera 
distanță 
nem de 
închegat, 
profesională

lucrării, care se 
gUra cu ajutorul

se eșalonează 
de 
de
un

din
omontaj pe

160 ml. Dispu- 
colectiv 
de experiență

în dirijarea

bine

„Ne vom
Nici nu am cuvinte pen

tru a-mi exprima emoția 
trăită în momentul decer
nării minei noastre a înal
telor distincții „Steagul ro
șu" și Diploma de între
prindere minieră fruntașă 
pe ramură. Aceasta pen
tru că, în acele clipe, am 
simțit că munca mea, a 
tuturor brigăzilor de mi
neri de la Paroșeni, a fost 
încununată de succes, că 
sectorul din care fac par
te s-a menținut perma
nent pe locuri fruntașe în 
întrecerea pentru mai 
mult cărbune. împreună eu 
'« nerii ’-n b ifa îm 
— oameni pe care poți ori-

combinei. La ultima lu
crare, de pe orizontul 400, 
brigada noastră a realizat 
un record de avansare. în 
steril de 190 ml, cu a- 
ceeași combină. De data 
asta ne-arn" propus să ob
ținem un nou record, de 
peste 200 ml înaintare. A- 
cetista este 
tră fierbinte 
sărbătorim Ziua 
lui. Prin aceasta 
primăm gîndurile 
de profund respect și re
cunoștință față de tovară
șul N icolae Ceăușescu, Mi
nerul de Onoare, care ma
nifestă o grijă permanen
tă pentru 
bunătățire 
muncă și 
minerilor, 
popor.

Eu și ortacii 
brigadă avem 
a spune că acum, 
Ziua minerului, ne
zent.ăm cu un bilanț deo
sebit de fructuos. Am ex
tras și livrat aproape 80 000. 
tone de. cărbune, cu peste 
10 000 de tone mai 
decît prevederile
Ceea ce este mai 
tant este faptul că ani ob
ținut. aceste producții fo
losind un utilaj de înalt 
randament. complexul 
SMA 2 numărul 7. Pro-- 
duetivitățile au fost foar
te ridicate, de pînă la 17 
tone pe post, demonstrând, 
în felul acesta, că și mina

dorința noas- 
acum, cînd 

mineru- 
ne ex- 

noastre

necontenita îm- 
a condițiilor de 

de viață ale 
ale întregului

Andrei TOKEȘ. 
miner, șef de brigadă, 

sectorul investiții al 
I.M. Uricani

respecta cu
cînd pune bază — am re
alizat, de la începutul a- 
nului, 12 000 tone de căr
bune peste plan, în con
dițiile in care, cu comple
xul de susținere și tăiere 
mecanizată, productivită- 
țile planificate au fost de
pășite, în medie, cu 2500 
kg de cărbune pe post. 
Spuneam de ortacii mei, de 
oamenii aceștia minunați 
care, într-adevăr, merită 
această denumire : ei se 
numesc Constantin Stai- 
cu, Constantin Dorbbăț, 
Constantin*  Necioiu, Vasi
le Crăciun, Aurel Dumitra, 
Feri Kurlender, Feri Zol- 
tan. Și lista ar putea

Brigada noastră, ca și 
sectorul IV al minei Le
nea, se afirmă, în ultimii 
ani, printre colectivele de 
mineri din Valea Jiului 
cu cele mai bune rezulta
te, rod al dăruirii, dar 
al stăpînirii tehnicii 
Edificatoare în acest 
sînt succesele cu care 
tîmpinăm evenimentele 
niversare din această 
nă — Ziua minerului 
ziua de 23 August, 
piatele lucrări ale 
de-al III-lea Congres 
consiliilor oamenilor mun
cii — peste 22 000 tone de 
cărbune extras suplimen
tar în perioada care a 
treeut de ia începutul a- 
nului, dintre care 1900 
tone „la zi", realizări ca
re asigură sectorului ; nos
tru locul I în întrecerea 
socialistă pe mină, 
tru brigada noastră.

și 
noi. 

sens 
în- 
a- 

lu- 
Și 

apro- 
celui 

al

mul an al celui 
optulea cincinal a 
tuit prilejul unei 
tahte 1 premiere 
glee 
nelui sub tavan de 
zistență, tehnologie 
se 
noastră, . 
plus de 
ploatare, 

producții 
depășind 
ductivitatea muncii cu 
tone/post, am asigurat e- 
conomiei naționale 
plus de peste 7800 
cărbune. Acest plus 
cretizează 
tru față de 
ția cu 
jurați de conducerea supe
rioară de partid și de 
stat, de secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceăușescu, Mi
nerul de Onoare al țării,

de-al 
consti- 
impor- 

tehnolo- 
— exploatarea cărbu- 

re- 
care 
mina

un
i ex-

generalizează la : 
asigurînd 
siguranță în

, productivități și 
sporite. Concret, 
în medie pro- 

” 2

constituie totodată o do
vadă a angajării noastre 
ferme . de a contribui cu 
toate forțele la edificarea 
mărețelor’ obiective 
celui de-al XJII-Iea 
gres al partidului.

Grigore MÎNDRI.f, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul IV, I.M. Lonea

- ale
Con-

Aninoasa .dispune de posi
bilități pentru folosirea 
eficientă a’ mecanizării.

DesigUr, utilajele au va
loarea pe care le-o confe
ră oamenii care Ie mînu- 
iesc. Eu și colegii mei de 
front, minerii Traian Cer
na, Mihai Podara, Ghedr- 
ghe Cioică, 
mut, Nicolae 
combainierii , Ios5f 
Iosif Todor, Ion 
dan am înțeles pe 
acest lucru și am 
în așa fel incit complexul 
să funcționeze la parame
tri maximi.

Mîndria noastră, 
lor din brigadă, a 
celor 40 de ortaci 
de a spune că în 
tul ele realizări cu 
este cinstită- Ziua 
rului se află și florile mun
cii noastre. Iar hotărîrea 
noastră, angajamentul de 
muncă în această zi cins
tind munca noastră, este 
de a adăuga noi împliniri 
realizărilor de pînă acum.

Nicolae Adâ-
Călinoiu, 

Ci ba, 
Cioco- 
deplin 

muncit

a cc- 
tuturor 

este 
buche*  

care 
mine-

Vasile FI.ORE A, 
miner, șef de brigadă la

I.M. Aninoasa ,

un 
tone 
con- 

răspunsul nos- 
grija și aten- 

care sîntem încon-

Înaltă răspundere 
și competență

fermitate cuvîntul dat“
continua. De un real aju
tor în munca noastră este 
și activitatea de coordona
re pe care o desfășoară 
maiștrii Constantin Velea 
și Virgil Cătălina sau o- 
perativitatca cu care de
fecțiunile sînt remediate 
de meseriași pricepuți ca 
electricianul Ion Bălan și 
mim itoral mlicalificat 
Mihai Agoston.

Angaj amen tul brigăzii 
mele e ca pînă la sfîrșitul 
anului, să măi dăm încă 
3000 tone de cărbune pes
te plan. Și sîntem ferm 
hotărîți ea, acționîud cot 
‘ ■ cot cu «lelal e b izî 
din. seci or, conduse de Mi-

hai Bărbăcaru, Vasile 
uță și Viorel Poșa, 
facem totul pentru ca, la 
sfîrșitul lui 1986, sectorul 
1 să aibă înscrisă în gra
ficul de producție o depă
șire a sarcinilor de plan 
de 6000 tone de cărbune.

Cele ce le-am spus se 
doresc a fi un angaja
ment mineresc pe care eu 
și ortacii mei îl vom reali
za. Sîntem mineri, iar mi
nerii știu să-și țină cuvîn
tul dat.

Li
să

Vasile COJOCARI', 
mine , r < s .•< Ir ig ida, 

sectorul I, I.M. Paroșeni

Împreună cu orlaeiidln 
brigada pe care o con
duc am început din 
ziua de 5 august să ex
ploatăm primul strat de 
Cărbune. Odată cu aceas
ta a început producția de 
cărbune la I.M. Valea 
de Brazi. In cele cîteva 
zile care au trecut de a- 
tunci, am reușit să rea
lizăm o producție su
pliment m-ă de peste 300 
tone de cărbune. Deși 
colectivul brigăzii a fost 
de curînd format, oa
menii de pe toate schim
burile dovedesc răspun
dere și competență . în 
dirijarea abatajului, în 
întreținerea utilajelor 
din dotare. In brigadă 
s-a instaurat un climat 
de disciplină fermă, de 
dăruire și abnegație în 
înfăptuirea sarcinilor de 
plan. Aci 
torim 
gîndurile 
dreaptă c 
mă și rec 
înțeleptul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, din a cărui.

indicație a fost deschisă 
și mina Valea de Brazi. 
Dispunem de condiții de 
deplină securitate a mun
cii, ca urmare a dotări
lor moderne cu care a 
fost înzestrată mina. In 
abataj, efortul oameni
lor este ușurat de com
bină și de transportoare. 
Pentru toate acestea, noi, 
minerii, sîntem hotărîți 
să ne 'exprimăm pro
funda recunoștință prin 
fapte de muncă. Vom ac
ționa' cu răspundere spo
rita pentru a asigura zil
nic producții de cărbune 
mai mari decît cele pla
nificate, conștienți că 
prin aceasta ne 
contribuția la 
rea mărețelor 
stabilite de 
Xllî-lea al 
înflorirea 
cialisțe, 
bunăstarea 
tiuni.

■ aducem 
înfăptui- 
obiective

Congresul aL 
partidului, la 

economiei so- 
spre bi nele și

SCORPIE, 
brigadă.

Clheorghe
miner, șef de 

sectorul II, I.M. Valea de
Brazi
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Cin tec sportiv

lori

progres

Rădules-

de 
T ea- 

satiric-muzical 
lănase". 

cîntecele.

bună și spectacol 
la sărbătoarea minerilor

Zi de vară dogoritoare, 
zi de sărbătoare pentru 
destoinicii bărbați ai a- 
dîncului, minerii. Firesc, 
orașul și-a îmbrăcat hai
na cîntecului — expresie 
vie, ardentă a bucuriei 
oamenilor de a trăi și 
munci cu pasiune pentru 
a da patriei cărbune, cît 
mai mult cărbune.

La ceas de sărbătoare 
minerească a hărniciei, 
ca în fiecare an persona
lități ale artei dramatice 
și cîntecului au venit 
aici, în orașul de la poa- ' 
lele Parîngului, prin
tre prometeii contempo
rani ai adîncurilor spre 
a le -aduce omagiul lor 
pentru abnegația de ca
re dau dovadă clipă de 
clipă, . în abatajele, 
galeriile minelor.

I
I
I
1
1
I
I 
I 
a

II
I
I
I
I
I
i
| de spectatori au asistat
l

Și 
Așa 

a fost și sîmbătă, Ia Pe
troșani, pe stadionul clu
bului „Jiul" — 
rată bijuterie a 
tonicii unde

adevă- 
arhitec- 

miile

la un reușit spectacol 
cull ural-sportiv. din ca
re nu au lipsit gluma, 
întrecerea sportivă, cîn- 
tecul și voia

Spectacoul
■ cu întîlnirea 

fotbal dintre 
troșani și echipa 
cenților de pe Bcga. 
li tehnica 
reeditare după 12 ani 
finalei Cupei 
— ediția 1974, cîștigată 
atunci, ca și în meciul 
de acum, la diferență de 
goluri identică de repre
zentanții minerilor, 
meci frumos, viu 
dat. Un 
care, dincolo de 
a dovedit că .știm 
bucurăm cu toții de cli
pele agreabile ale spec
tacolului sportiv de bu
nă calitate:

Au urmat cascade de 
cîntece și glume aduse, 
pe scena ad-hoc a stadi
onului de îndrăgiții ac-

bună.
a debutat 
amicală de 
„Jiul" Pe

st u-
Po-

Timișoata. o 
a 

României

șarje amicale, rostite viu 
direct, cu vervă de Cris
tina Stamate, Horia Șer- 
bănescu, Nae Lăzărescu, 
Ciupi Radulescu, Ale
xandru. Lulescu, la care 
ș-a adăugat ca invitat de 
onoare al Teatrului ‘ „C 
Tănase", Dem
cu.

Un spectacol 
nani, prezentat 
Boga, la care

m

Un 
aplau- 
e c i, 

scor, 
să ne

și interpreți 
muzică ușoară ai 
Irului
„Constantin 
Ne-au îneîntat ______ .
Corneliei Vorvoreanu — 
dcținâtoa:-<'a Premiului 
I la .Festivalul muzicii 
Ușoare românești de la 
Mamaia — 1985 , sensi
bilitatea și bunul gust 
pus în fiecare piesă de 
tînăra interpretă, pre
zența muzicală elegan
tă a Ginei Pătrașcu, poe
zia eîntecelor lui Luigi ........... ..................
loncscu, sensibilitatea ind semnată de 
Marcelei Alexandru și 
Acvilinei Severin. au
tenticitatea folclorului 
muzical prezentat de 
Luminița Roman, antre
nul generat de George 
Enache. Peste toate însă 
umorul s-a aflat la el 
acasă, o adevărată ple
iadă de stele ale rîsului 
făeînd din această sea
ră de sărbătoare, o sea
ră de voie bună; cuplete, 
monologuri, anecdote,

Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele 
Virgilio Barco Vargas 

și 
a apreciat efor-

Raport 
muncitoresc

(Urmare din pag. 1)

Gheor-
Boteă-

PLUS
- AU

tal, Anton Florea, 
ghe Lipsa și Ion 
nu.

• 311 MC IN
FAȚĂ DE PLAN
REALIZAT MINERII DIN 
BRIGADA LUI PETRU 
f'ANUȚA din sectorul de 
investiții al I.M. Bărbă- 
teni îndeplinindu-și cu 
cinci luni mai devreme 
angajamentul asumat în 

- întrecerea socialistă pe 
acest an. (V.S.)

antre- 
de Lucia 

...... ,__  și-au a-
dus contribuția membrii 
orchestrei teatrului, 
conducerea muzicală fi-

Mircea 
Drăgan, iar regia de BițU 
Fălticeanu. Pînă înspre 
noapte au răsunat cîn
tecele și glumele, sărbă
toarea minerilor deve
nind o sărbătoare a bucu
riei de a cînta, de a 
munci, de a făuri zilnic, 
aici, în vatra de cărbune 

■și minerit a țării, noi și 
noi bunuri materiale și 
spirituale.

II. ÂLEXANDRESCU

„Rapsodia română", părtași la sărbătoarea muncii oamenilor adîncului

Ieri, la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" a avut Ioc 
spectacolul de muzică 
populară al ansamblului 
artistic qj UGSR, „Rap
sodia română", dat cu 
prilejul sărbătoririi Zilei 
minerului, pentru frun
tașii în întrecerea socia-' 
listă — oameni ai muncii 
din întreprinderile 
niere, din celelalte 
treprinderi 
din municipiu.

Intr-o vibrantă atmos
feră. binecunoseuții me-

mi- 
în- 

și instituții

vin. Constantin Cocriș 
și orchestra ansamblului 

spectacol de înaltă ținu- dirijată de Nicolae Ghiță. 
tă — omagiu adus abne
gației muncitorești, îm
plinirilor din viața șl 
munca minerilor Văii 
Jiului.

Au fost prezenți 
scenă
Rarcș, A n e t
Ioana
Gheorghe Turda, 
tru Constantin, 
nia Nedi.șan, Sandă Sa-

sageri ai folclorului mu
zical au prezentat Un

soliștii
pe 

Ștefania 
a Stan, 
Cîrstea, 

Dumi- 
Euge-

☆
Astăzi, interpreții bucu- 

reșteni vor fi prezenți, 
alături de artiștii ama
tori din municipu, la 
locurile de agrement din 
Valea Jiului unde vor o- 
feri microrecitaluri de 
muzică populară, parti- 
cipind astfel la sărbă
toare;}. vredniciei mine
rești. (II. Dobrogeanul

Adevărurile fundamentale ale subteranului
(Urmare din pag. I)

— Iubesc mineritul pen
tru mai multe motive, fn 
primul find, pentru că 
subteranul e o lume mult 
deosebită de suprafață. O 

' greșeală a unuia îi costă 
pe toți, orice decizie, chiar 
personală, trebuie bine gîn- 
dită. Cînd lucrezi cu oa
menii în subteran nu poți 
să-i privești așa la modul 
„general-uman‘‘, ci să-i 
cunoști, să-i înțelegi pe 

■ fiecare în parte. Oricît ar 
fi de greu, ca membru de 
partid trebuie să fii exem
plu, să mobilizezi oame
nii, nu numai prin ordine, 
ei mai ales prin respectul

ie.ște în această vară o 
perioadă de reviriment. 
Măsurile întreprinse au în
ceput să dea roade, Ia zi 
se înregistrează un plus 

. de 113 tone cărbune.
— Mineritul impune o 

disciplină de fier: Au
contat mult desigur și mă- , 
șurile tehnice — au intrat 
din plin frontalele lui 
Constantin Broască și Mi
hai Iura, dar ne-am în
dreptat. îndeosebi aten
ția asupra omogenizării 
formațiilor; am promo
vat ca șef de brigadă oa
meni de inițiativă, buni 
organizatori, care să se 
bucure de respectul oria-, 
cilor. Pe Iura, spre

că, oricît ai fi de 
poți acoperi toate 
mele, 
toate. Comitetul nostru 
de partid se bizuie pe pro
fesionalismul 
sectorului (șef ing, 
ghe Negruț), pe 
altor sectoare. Mă 
maistrul Vasile 
care cunoaște bine 
nii, la maistrul Ion 
Van, Celle <1 augciai. c 
rea suitorilor cît mai

bun nu 
proble- 

nu ești priceput în

I

I
I
I

BOGOTA 9 (Agerpres).-- 
La Bogota a avut loc un 
schimb de mesaje între 
președintele Republicii Șo- 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Colum
bia, Virgilfo Barco Vargas, 
cu prilejul instalării said zarmare. 
în funcție. Schimbul de mesaje a

Din partea tovarășului fost prilejuit de primirea 
Nicolae Ceaușescu au fost de către președintele Vir- 
transmise un salut cordial gilio Barco Vargas a tova- 
și călduroase felicitări, rășului Ion M. Nicolae, 
împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, de succes cu o- 
cazia preluării funcției de 
președinte al “ 
Columbia.

Exprimîndu-se 
ca Republica 
România și Republica , Co
lumbia să conclucreze pen
tru lărgirea și intensifica
rea relațiilor bilaterale, 
a fost evidențiată necesi
tatea de a se pune tot 
mai mult în relief posibi
litatea colaborării între 
cele două state în domeni
ile economic, tehnic, ști
ințific șț cultural.

Mulțumind pentru 
sajul primit, președintele 
Virgilio Barco Vergas a 
rugat șă fie transmise to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cordial 
salut, multă sănătate și 
fericire, iar poporului ro
mân urări de noi realizări.

prosperitate 
Totodată, 
turtle constante ale pre
ședintelui României pen
tru asigurarea unui climat 
de destindere și pace în 
lume, oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la de-

Republicii

dorința 
Socialistă

me'

viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul 
personal al președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia la ceremonia de insta
lare în funcția de șef al 
statului columbian.

☆ v
BOGOTA 9 (Agerpres). — 

La Bogota a avut loc ce
remonia instalării oficia
le în funcție a noului pre
ședinte al Republicii Co
lumbia, Virgilio. Barco Var
gas. Au luat parte delega
ții străine, conduse de 
șefi de stat sau de guvern, 
reprezentanți speciali ai 
unor șefi de stat sau de 
guvern, ai unor partide 
politice și organizații in
ternaționale, ambasadori.

Ca reprezentant perso
nal al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat Ion M. 
Nicolae, viceprim-minist ru 
al guvernului.

e
de care te bucuri. Mi s-a xemplu, l-am luat de la
propus să merg la altă mi- pregătiri și l-am dus în
nă ca inginer. Dar nu cărbune. In locul lui a
cunoșteam oamenii, nu fost promovat Stan Rota-
mă cunoșteau, așa că am r11- ■■

este
rămas la Aninoasa.

Sectorul II, unde 
adjunct, dar și secretar al 
comitetului de partid, tra

— Secretarul de partid 
a fost, un;. i m>ph a 1 i n atest. 
caz...

conducerii 
Glieor- 
aportul 
refer la 
Rednic, 

oame- 
Io- 

care a sugerat săpa-

proape de abataje. Ori, la 
șeful de brigadă Ion Ho
țea, care a propus nu o-, 
dată îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Con
stantin Broască a venit cu 
ideea tavanului de rezis
tență; în felia a V-a va 
scoate cu astfel de teh
nologie cărbunele. Iată de 
ce am- acordat o mai ma
re atenție rolului educa
tiv al . adunărilor de 

. partid,..criticii .ș.i iiufocri-..
ticii. Disciplinarea comu- 

Nu secretarul, fiind- niștilor a atras după sine

întărirea spiritului de e- 
cliipă, implicarea întregu
lui colectiv în rezolvarea 
problemelor de produc
ție. ' Și rezultatele șe văd.

Comunistul Valică Rusu 
are doar 37 de ani, dintre 
care 21 de minerit, două 
decenii de carte. A deve
nit om prin munca sa, 
s-a legat de cea mai grea 
dintre meserii, mineritul, 
deprinzînd adevărurile 
fundamentale ale subte
ranului. A te afirma pro- 

. fesional, ca om, înseamnă, 
în primul rînd. șă .5 aia-: 
lături de tine ortacii; mun
tele poate fi luat în piept 
cu succes doar apelînd la 
zestrea comună de inteli
gență tehnică, la efortu
rile întregului colectiv. 
Care colectiv, îi are în
totdeauna îri frunte pe cei 
mai buni dintre cei buni, 
pe comuniști, al căror con
sens al vorbei cu fapta 
constituie combustibilul i- 
deal al autodepășirii.

Lucrările Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva

amenințarea cu folosirea 
armei nucleare, a forței, 
în general. Subliniind c:i 
încheierea unui asemenea 
aeotd internațional fcon- 

care 
decurge din Tratatul de 
neproliferare a armelor nu
cleare, delegația -română 
și-a exprimat regretul că 
nu au fost încă întrunite 
condițiile necesare pentru 
constituirea unui orga- 

__ : nism de lucru și desfășu- 
îhcheierii unui instrument rarea de negocieri în ve-. 
internațional cu forță o- derca convenirii unor mă- 
bligatorie,. prin care să se suri efective în acest do-
ofere statelor 
re de arme nucleare ga
ranții ferme și efective că 
împotriva lor nu se va 
recurge la folosirea sau

GENEVA 9 (Agerpres). - - 
Conferința pentru dezar
mare de la Geneva își 
continuă lucrările exami- 
nînd cu prioritate punctele 
de pe ordinea de zi pri- stiiuie o obligație 
vinci acordarea de garanții 
de securitate statelor nc- 
posesoare de arme nuclea
re și elaborarea programu
lui global de dezarmare.

Delegația țării noastre 
a prezentat poziția Româ- 

, niei privind’ necesitatea.

neposesoa- meniu.
Delegația țării noastre 

a reafirmat sprijinul față 
de elaborarea de către 
conferință a unui program 
global de dezarmare.

LA NAGASAKI

Impresionante ceremonii in memoria 
victimelor bombardamentului atomic

veritabilă manifestație 
pentru viață și dezarmare, 
pentru salvgardarea pă
cii pe planeta noastră.

In cuvîntul rostit cu 
acest - prilej, primarul o- 
rașului, Hitoshi Motoshi- 
ma, a cerut premierului 

intensifice 
direcția te

și a

TOKIO 9 (Agerpres).— veritabilă 
I ,a Nagasaki au avut loc, 
sîmbătă, impresionante ce
remonii în memoria celor 
peste 70 000 de persoane 
care, la 9 august 1945, 
și-au pierdut viața în ur
ma bombardamentului a- 
tomic american. Peste 24000 
de japonezi au participat 
la mitingul de doliu, or
ganizat în Parcul Păcii, și 
care s-a transformat într-o

ma, a cerut 
japonez să-și 
eforturile în . 
alizării dezarmării 
salvgardării păcii.

Programul unităților comerciale
• Astăzi, unitățile a- 

limentare sini deschise 
între orele 7—12. • Lă 
locurile de agrement se 
vor desface o largă ga- 
mă .de produse alimenta
re, băuturi și, răcoritoare, 
textile, tricotaje si jucă
rii. • LA URICANI. La 
locul de agrement. Ster-., 
minos, vor fi amenajate 
șase puncte de desfacere. 
• LA LUPENI, la Brăi
la. 14 puncte ele desface
re vor . asigura petrecerea

plăcută a timpului în a-, 
ceasta zi de sărbătoare.
• LA VULCAN» la locul, 
de agrement „Brazi" vor 
funcționa 15 puncte de 
desfacere; • Și LA ANI-, 
NOASA, la Chiciura, mi
nerii și familiile lor vor 
beneficia -de serviciile a 
patru puncte, de desface
re. • IN PETROȘANI, 
la „Brăilei", „Peșterii 
Bolii" și Motelul „Garn- 
brinus", vor fi amenaja
te 18 puncte de desface-

re. • LA PETRILA, la 
locul de agrement al 
orașului de pe malul 
Jiului — 13 puncte de 
desfacere., • In întreaga 
Vale a Jiului unitățile 
ICSLF vor amenaja la 
locurile de agrement 
expoziții de legume și 
fructe, cu . vînzari', în 14 
puncte de desfacere. • La 
locurile de agrement, u- 
nități'le coiherciale și: ale 
ICSLF vor funcționa în
tre orele 10—19. (MB.)

i
,s
I memento

FILME

IU AUGUST

PETROȘANI - 
iembrie: 
gard lin
Unirea:
Iii din
ringul:
pofară.

No-7
Al patrulea 

debarcader ;
Contrabandiș- 

Santa Lucia; Pa- 
Despărțire terri- 

I—II.

PETRILA: Colierul de taxi; Paringul 
turcoaze.

LONEA:
seară.

VULCAN 
rul: Din
d ragoste.

LUPENI
Noi, cei din linia întîi.

URICANI: Toamna bo
bocilor.

Oaspeți de

— Luceafă- 
prea multă

— Cultural:

... PETROȘANI — 
iembrie: Cobra se 
toarce; Unirea:

l

.... _ .. „..I: Artista,
dolarii si ardelenii.

PEȚRILA: Colierul de . 
turcoaze.

LONEA:
VULCAN 

rul: Aventuri
LUPENI -•

Alice.
URICANI:

> ții revoluției.

Urmărit.
— Luceafă- 
în Ontario. 

Cultural:

Adolescen

• ......i ■
N.R. Eventualele „v.nfp- 

... .dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci- 

Județene
NO'
în- . hematografice 

Hallo . Hunedoara.
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