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PETROȘANITĂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!
<

minieră

în întâmpinarea marii sărbători
a Eliberării patriei

28000 tone cărbune cocsificabil, 
extras peste plan

Ca sarcinile
depășite

Sectorul III al minei Lupeni a extras de la în
ceputul anului, suplimentar față de plan, „la zi", pes
te 28 000 tone de cărbune cocsificabil. Totodată, da
torită unei inițiative proprii, in cadrul sectorului au 
fost realizați circa 500 metri liniari 
mături recuperate, obținindu-se in i 
nomie de peste 750 000 lei.

Productivitatea în cărbune la i 
este superioară sarcinilor cu 400 k, 
post. Continuînd în același ritm, sectorul 
ză — după cum ne declara inginerul Victor Bolosin, 
șeful sectorului — să intimpine sărbătoarea Eliberă 
rii cu un plus la producția fizică de 30 000 tone căr 
bune cocsificabil.

acest
cu ar- 
o eco-

sectorde 
cărbune pe 
se angajea-

dispune de condiții pentru 
realizarea angajamentelor

Analizele de producție 
desfășurate in ultimele 
luni la nivelul C.M.V.J.,
— analize la care au par
ticipat conducătorii în
treprinderilor miniere — 
s-au încheiat, cum era și 
firesc, cu angajamente, 
de fapt promisiuni-anga- 
jament sau prognoze 
privind îndeplinirea pre
vederilor de plan pe luna 
august, 
rectorii 
miniere, 
tivelor 
conduc, 
gajament sînt un rezultat
— cel puțin așa ar tre
bui să fie — al unor a- 
nalize temeinice, făcute 
cu toată responsabilita
tea la nivelul unităților 
miniere, ținîndu-se cont 
de condițiile concrete e- 
xistente la fiecare între
prindere minieră și, ceea 
ce este mai important, 
prognozele au fost accep
tate, chiar dacă în unele 
cazuri nu se ridicau la

Asumate de di- 
întrepri liderilor 

în numele colcc- 
pe care le 
promisiunile-an-

nivelul prevederilor de 
plan.

Cu alte cuvinte, direc
torii au spus ATÎT POT 
SÂ DAU ȘI ATIT S-A 
ACCEPTAT. Pînă aici 
toate bune. Să vedem în
să cum au fost confirma
te promisiunile făcute 
de rezultatele obținute. î- 
nainte de aceasta să mai 
facem o precizare : înde
plinirea promisiuni lor- 
angajament nu era condi
ționată de rezolvarea 
nor probleme 
pentru că privind 
solicitărilor acestea 
rezumau, în general, 
asigurarea unităților 
covor de cauciuc, 
portoare TR-3 (I.onea si 
Petrila), stîlpi SVJ (Lo- 
nea, Petrila și Aninoasa), 
trolii de diferite 
(Lonea, Petrila și 
câni), locomotive 
la), pompe (Petrila 
noasa și Uricani), 
duete pentru 
(Paroșeni și Lonea). trans-

u-
d cose bite, 

lista 
se 
la 
cu 

trans-

în întîmpinarea zilei 
23 August, colectivul 
muncitori, ingineri si tehni
cieni dC la l.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani a obținut, 
primele șapte luni ale 
nului, succese de 
I.a producția marfă 
obținut suplimentar 
nului peste 4 600 000 
iar producția netă a 
depășită cu 320 000 
Productivitatea muncii 
fost depășită cu 231 lei 
om al muncii.

în această perioadă 
fost livrate 
lor miniere, 
sarcinilor de plan, 
stîlpi hidraulici, 191 
confecții metalice, iar 
loarea utilajelor care 
fost supuse reparațiilor că
pițele se cifrează la suma 
de 6.5 milioane Iei. (Gh. B.)

de 
de SECTORUL IV AL IM. PAROȘENI

Plus 270 ml la lucrărne 
de deschidere

în 
a- 

seamă. 
s-au 
pla- 
lei, 

fost 
lei.

a 
pe

Pentru tot mai multe co
lective de muncă apropie
rea marii sărbători națio
nale a poporului nostru 
— ziua de 23 August — 
înseamnă intensificarea e 
forturilor în vederea rea
lizării și depășirii sarcini
lor de plan.

De la mina Paroșeni sîn- 
tem mformați că sectorul 
IV investiții a înregistrat, 
pe primele șapte luni 
acestui an. o depășire 
sarcinilor de plan ce 
ridică la 270 ml la lucră
rile de deschidere. în ace-

eași perioadă productivi
tatea muncii, la nivelul 
sectorului, a fost realizată 
în proporție de 105 la su
tă. Valoric, depășirile le 
plan din cele șapte Iun se 
cifrează la 3,5 milioane lei. 
Dintre brigăzile al căror 
aport a fost decisiv în ob
ținerea succeselor prezen
tate mai sus, amintim pe 

conduse de Alexan
dru Laszlo (ocupanta locu
lui I în întrecerea socialis
tă din primul semestru), 
loan Daniel Vas:le Ce: e- 
ja. Mihai Bakos și luliu 
Moldovan. (G.O.)

portoare T-'-2 (Petrila și 
Lonea). Alte probleme nu 
au fost ridicate și nici 
alte solicitări nu au fost 
făcute. Să revenim acum 
la felul în care au fost 
onorate promisiunile-an- 
gajament în primele zile 
ale lunii august și, în 
primul rînd la întreprin
derile care prin progno
zele directorilor se an
gajau că își vor îndeplini 

prevederii.? de plan. La mi
nima Petrila, media zilni
că de plan coincide cu me
dia zilnică programată. 
clar, în 6 zile lucrătoa
re a rămas sub prevederi 
cu 4489 tone de cărbune 
(în nici una din zile nu a 
atins media planificată) ; 
la Paroșeni aceeași si
tuație privind planifica
rea, diferența constă doar 
în... minusul înregistrat — 
124 de tone ; la Lupeni —

au
întreprinderi- 

suplimentar 
1694 
tone 
va- 
au

cele
ale 

a 
se

Solemnitatea depunerii 
la Monumentul

de coroane de flori

SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI
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ora prînzului, 
bază de agre-

(Continuare in pag. a 3_a)
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al 
Co

al 
mu-

mișcării 
muncito- 
noastră, 
loc la

unde 
că- 

mineri 
s-au ridicat împo-
asupririi și exploa- 
orînduirii capitalis- 
gardă formată din 

luptători ai for- 
de

tineretului
patriei 

încadrat
A

satisfacții 
si bucurii ♦
Zona de agrement 

„între Jiuri" Petrila. 
Unitățile de alimentație 
și alimentație 
„Transilvania", 
nari", „Mîndra", 
prioara", „Scala" 
desfac oamenilor 
cii, veniți să

publică 
„Cot- 
„Că- 
etc. 

mun- 
sărbăto- 

rească ..Ziua minerului", 
cantități îndestulătoa
re de produse culinare, 
răcoritoare, dulciuri și 
bere. Chioșcurile 
C.P.V.I.L.F. oferă, ca 
dintr-un adevărat corn 
al abundenței, legume, 
struguri, pepeni verzi, 
alte fructe. Deși timpul 
se arată oarecum po
trivnic, voia bună, asi
gurată de fanfara mine
rilor și colectivele ar
tistice ale așezăminte
lor sindicatelor din Pe
trila și Lonea, îi cuce-

Alte reportaje și re
latări, în paginile

II-IIL

puteri 
Uri- 

(Petri- 
, Ani- 

con- 
degazare

La Brazi - Vulcan

Acele ceasornicului nu 
trecuseră încă de ora 9 
cînd sute de locuitori ai 
Vulcanului urcau 
locul de 
Brazi"...

înspre 
frumoasa
ment a orașului era deja 
înțesată de lume. Și-au 
dat întîlnire aici, pentru 
a sărbători Ziua mineru
lui, nu numai cei care, 
din adîncurile minei Vul-

scot zilnic la lumină
căr-

can 
prețioasele tone de 
bune, ci și energeticienii, 
preparatorii și construc
torii care trăiesc și mun
cesc în orașul de la poa
lele Vîlcanului.

Spectacolul artistic de
dicat Zilei minerului, 
desfășurat pe estrada

Pe estrada de 
punctul de agrement 
„La Brazi" Vulcan, for
mațiile artiștilor ama 
tori au întreținut o at
mosferă sărbătorească 
prin cîntece și dansuri 
populare, mult aplauda
te de public.

&w

în memoria eroilor 
ri care, cu 54 de 

în urmă au înscris o 
gină de nepieritoare 
rie în cronica 
comuniste și 
rești din patria 
duminică a avut 
Lupeni, solemnitatea de
punerii de coroane și 
jerbe de flori la Monu
mentul „Lupeni ’29". Au 
participat numeroși mi
neri, preparatori, cons
tructori de utilaj minier, 
reprezentanți ai colecti
velor de cercetare știin
țifică și proiectare 
unitățile extractive, 
preparare și construcții 
de utilaj minier, din ins
titutele de cercetare și 
proiectare ale municipiu
lui Petroșani.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Ion Lă- 
zărescu, ministrul mine
lor, Maria Mitrofan, se
cretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R., Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal Petroșani 
P.C.R., președintele 
mitetului executiv 
Consiliului popular

nicipal. Petre Furdui, 
președintele Uniunii sin
dicatelor din ramura mi
ne, petrol, . geologie 
energie electrică. Au fost, 
de asemenea, prezenți’1 
membri ai birourilor co- , 
mitetelor municipal și o- 
rășenești de partid, re- 1 
prezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
conducători ai unităților 
economice și instituți
ilor din Valea Jiului, mi- , 
neri-pensionari, pionieri.

Din centrul orașului, I 
împodobit sărbătorește, j 
coloana solemnă s-a în
dreptat spre placa come- 1 
morativă din incinta mi- i 
nei Lupeni, acolo 
la 6 august 1929 au 
zut eroic zeci de 
care 
triva 
tării 
te. O 
mineri, 
mațiilor patriotice, 
pregătire a 
pentru apărarea 
și pionieri au 
placa comemorativă.
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SĂRBĂTORIREA ZILEI MINERULUI
Bucuria de a trăi

și munci demn
După obiceiul păstrat 

de ani și ani de zile, 
baza de agrement Brăi- 
ța a fost și de această 
dată locul ah; de toată 
suflarea orașului Lu
peni, pentru a sărbăto
ri Ziua minerului.

încă de la primele o- 
re ale dimineții „va
luri", „valuri" de oa
meni ai muncii se în
dreptau spre acest mi
nunat' colț de natură 
desprins parcă din po
veștile copilăriei noastre.

în acordurile muzicii, 
în tonifianta atmosfe
ră a bunei dispoziții cei 
care au dat tonul pe
trecerii au fost minerii. 
S-au aflat pe platouri
le verzi ale Brăiței mi
nerii Aurel Manda, Ion 
Budiliceanu, Mihai Nis- 
tor, Dionisie Zoia, Eu
gen Vladar, Constantin 
Popa, sing. Paul Grasu, 
împreună cu familiile 
lor, cu ortacii, cu prie
tenii, pentru a petrece 
o frumoasă zi de sărbă
toare. S-au aflat în mij
locul lor, însoțindu-i și 
la bucurie, ca și în 
muncă, Ștefan Popa, se
cretar al comitetului o- 
rățenesc de partid, ing. 
Titus Costache, dii-ecto- 
rul minei, ing. Gheor
ghe Modoi, inginer șef 
cu probleme de produc
ție.

Momentul cel mai e- 
moționant a fost însă 
prezența în rîndul mi
nerilor de la Lupeni, a 
tuturor celor de aici, a 
tovarășului Ion Lăză- 
rescu, ministrul mine
lor, care însoțit de to
varășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comi
tetului municipal de 
partid, au dorit să pe
treacă Ziua minerului 
în mijlocul acestora.

Alături de mineri, 
printre cei prezenți au 
fost constructori și pre
paratori, textiliști și 
dascăli, cnergeticieni și 
ceferiști toți petrecînd o 
zi minunată în cadrul 
atît de primitor al po
ienii de la Brăița. Pre
paratorii Alexandru 
Mureșan, Ioan Costin, 
I lie Kalanyos, Carol 
Kalanyos, reprezentan
ții minerilor de la Băr- 
băteni, Nicolae Oprea, 
Adrian Nichita, Nico- 
late Zamfir, Androne 
Grumăzescu, Pompei 
Tomolea și alții, au do
vedit că pot să fie îm
preună și la muncă, dar 
și la veselie.

Adevărata „familie" 
a sectorului III al mi
nei Lupeni, condus de 
ing. Victor Bolosin, a 
petrecut și de această 
dată Ziua minerului tot 
împreună. Alături de

La „Brăița" și-au sărbătorit ziua și minerul 
Gheorghe Toma cu ortacii de la I.M. Lupeni.

Mihai Blaga, Costică E- 
ne, Petre Belbe, Teodor 
Puf, Roman Stan, Mo- 
zeș Kelemen au fost și 
familiile lor.

Pentru buna dispozi
ție a tuțuror au pre
zentat bogate programe 
artistice formații de 
artiști amatori din Ha
țeg, Deva, Călan, pre
cum și cele ale Clubu
lui sindicatelor din Lu
peni.

Pentru condițiile ex
celente asigurate, pen
tru foarte buna apro
vizionare, merită feli
citări întreg personalul 
I.C.S. Mixtă Lupeni.

Merită consemnat a-

portul celor două uni
tăți C.L.F. nr. 34 (con
dusă de Ion Stan) și nr. 
14 (condusă de Marin 
Dogaru) care prin punc
tele de vînzare au ofe
rit cumpărătorilor stru
guri, mere, pepeni verzi, 
prune, roșii și ardei 
gras.

Petrecerea s-a întins 
pînă tîrziu seara, după 
ora 21, cînd noaptea co
bora dinspre vîrful 
Straja, cîntecul și ve
selia însoțindu-i tot 
timpul pe ortacii și 
prietenii minerilor, de 
ziua lor.

Amplu buchet
de satisfacții și bucuri

(Urmare din pag. I)

Solemnitatea depunerii de coroane de flori 
la Monumentul „Lupeni '29“

(Urmare din pag. 1)

fost păstrat un moment 
de reculegere, timp în 
care sirena minei a su
nat prelung. în acordu
rile Imnului minerilor 
au fost depuse jerbe de 
flori de către pionieri și 
coroane de flori din par
tea unor colective minie
re din Valea Jiului.

Coloana solemnă a 
pornit spre Monumentul 
„Lupeni ’29". De o parte 
și de alta a monumentu
lui au stat de gardă mi
neri, luptători din for
mațiile patriotice, de pre
gătire a tineretului pen
tru apărarea patriei și 
pionieri. A fost păstrat 
nn moment de reculege
re marcat de sunetul pre
lung al sirenei. în acor
durile Imnului Eroilor 
au fost depuse coroane 
de flori din partea Co

mitetului județean de 
partid, Ministerului mi
nelor, Uniunii sindicate
lor din ramura mine, pe
trol, geologie și energie 
electrică. Comitetului mu
nicipal de partid, Con
siliului județean al sin
dicatelor, Comitetului o- 
rășenesc de partid Lu
peni, Consiliului muni
cipal al sindicatelor, 
Combinatului minier Va
lea Jiului, întreprinde
rii miniere Lupeni. Au 
mai depus coroane de 
flori comitetele orășe
nești de partid din Valea 
Jiului, comitetele jude
țean și municipal ale 
U.T.C., întreprinderile 
miniere și de preparare, 
alte unități economice 
și instituții din Valea 
jiului. De ademenea, a 
depus o coroană de flori 
o delegație de sportivi 
din R.P.D. Coreeană a- 
flată în Valea Jiului.

Solemnitatea depune
rii de coroane de flori a 
constituit un vibrant o- 
magiu adus eroilor mi
neri căzuți în luptele 
muncitorești de acum 54 
de ani, și a cuprins sem
nificația unui angajament 
al colectivelor din unită
țile extractive ale Văii 
Jiului de a acționa cu și 
mai multă abnegație și 
dăruire patriotică pentru 
a da patriei cărbune mai 
mult și mai bun, contri
buind pe această cale la 
înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al 
XH-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a 
indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
în vederea accelerării 
ritmului de progres eco- 
nomico-social al patriei 
noastre, România socia
listă.

Moment solemn la placa comemorativă din incinta minei Lupeni.

ÎN AMBIANTA 
RECONFORTANTĂ 
DE LA BRADET
De multe ori, la sfîrși- 

tul săptămînii, mulți lo
cuitori din Petroșani se 
întîlnesc pe dealul Insti
tutului la locul de agre
ment numit, simbolic, du
pă soiul arborilor, Bră- 
det. Duminică însă, cu 
prilejul petrecerilor cîm- 
penești consacrate sărbă
torii ii „Zilei minerului*', 
oamenii muncii — printre 
care se aflau mulți mi
neri, cum erau Ion Pave- 
lescu, Vasile Turnea ori 
șeful de brigadă Farago 
Zoltan, toți de la mina 
Dîlja — au petrecut tim
pul în mod plăcut și 
odihnitor. Un spectacol 
frumos și apreciat pen
tru valoarea comorilor 
folclorice, care sînt inter
pretate cu discreție și ta
lent, au susținut artiștii 
amatori din Ansamblul 
artistic „Silvana" de la 
Casa de cultură din Deva. 
Ritmul dansurilor, puri-, 
tatea cîntecelor populare, 
armonia costumației au 
evidențiat talentul acestor 
artiști amatori care, prin- 
tr-o pregătire perseve
rentă, s-au remarcat în 
cadrul generos al Festi
valului național „Cînta- 
rea României". Pînă tîr
ziu, înspre faptul serii, 
ecourile muzicii disco au 
răsunat în atmosfera re
confortantă de la Brădet. 
Am auzit multe cuvinte 
de apreciere cu privire 
la modul cum comerțul a 
înțeles să participe la 
reușita acestei manifes
tări recreative. Diverse
le fructe, legume, berea 
și produsele alimentare 
s-au aflat cu operativita
te la dispoziția publicu
lui, contribuind la atmos
fera de bună dispoziție 
specifică serbărilor cîm- 
penești ale minerilor.

(
1

rește pe melomani, nu
meroase bisuri îi solici
tă pe soliștii vocali Ma
fia Cerna, Dumitru Z i- 
zu, Andrei Bolohan, 
Florentin Budea, 
men Mariciuc, 
Berki. între cei 
la „iarbă verde", 
nim trioul fruntașilor
în producție de la mi
na Lonea, cunoscuții
șefi de brigadă 
Clamba (sectorul 
Ludovic Repaș (V) 
Mihai Anton (VI).
lej de a face cunoscute 
opiniile lor.

— Ca în fiecare an, și 
am destui în minerit, 
mărturisește Iosif Clam
ba, formația noastră a 
întîmpinat Ziua mineru
lui cu succese, astfel 
răspundem noi grijii și 
atenției cu care ne în
conjoară conducerea de 
partid și de stat, perso
nal secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mi
nerul nostru de Onoare.

— Concret, ortacii 
mei — spune cu mîn- 
drie Ludovic Repaș — 
și-au depășit sarcinile

Car- 
Ileana 
aflați 
întîl-

Iosif
IV), 

și 
Pri-

cu 1200 tone de cărbu
ne de la începutul 
lui.

— Deși muncim 
condiții dificile, îl 
continuă Mihai 
nici noi, cei de la des
chideri și pregătiri, nu 
ne-am lăsat mai prejos; 
brigada mea a realizat 
mai mult decît ne pre
văzusem cu 17 ml lu
crări miniere.

Amatorii de sport au 
încropit ad-hoc „miuțe" 
de fotbal, reprize de vo
lei sau jucau șah, alții 
scrutau doar cu privi
rea apa prea rece a 
Jiului. Spre amiază, un 
ropot de ploaie a năpă
dit locul de agrement, 
dar după ploaie, din a- 
dăpostul copacilor și 
streșinilor, tineri și bă- 
trîni au ținut să vizio
neze spectacolul ansam
blului artistic 
„Silvana". 1 
costumelor 
virtuozitatea 
coregrafice, 
Iul melos hațegan 
stîrnit ropote de aplau
ze, demonstrînd convin
gător iubirea de frumos 
a oamenilor muncii din

anu-

în 
con- 

Anton,

: devean
Policromia 

populare, 
mișcărilor 
inimitabi- 

au

Petrila, apropie 
tului cultural-a 
mase, în calitat 
atoare și benef 
valorilor artiști

S-au perinda 
trada amenajat; 
formații t iști' 
Valea Jituui și 
cei tineri au c 
acordurile î 
moderne, pînă 
ră. în tradițior 
de agrement, 
dansul, voia b 
marcat optimist 
menilor muncii, 
teran, și a 
lor, care și-au 
tisfacțiile dobîi 
întrecerea socia 
tru mai mult 
și s-au angajâi 
sporească efort; 
tru îndeplinire; 
devreme a in 
lor misiuni — 
rea bazei și 
denței energeti 
României socia 
tr-un amplu bl 
satisfacții și 
minerii din P 
Lonea, ceilalți 
ai muncii de 1; 
Jiului d< t 
torit astl„. Zi 
rului.

Imagini de 
lierul loc de 
„Brădet" de 
Institutului, 
sărbătorit zii 
mineri ce loț 
Petroșani.

jllllllll'in

(Urmare
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amenajată 
a fast descl 
minerilor. / 
poi taraful 
muzică popii 
bului sindic 
Vulcan, 
artistice „G< 
Deva și Dăl 
Evoluția acț 
artistice, prț 
grupului 
mental „Aci 
răsplătită c! 
de către cei

I-am întîl 
tă atmosfc, 
bună, pe Ai 
brigadă N 
din sectorul 
Vulcan, Ana 
din sectorul
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imagine sarba- 
de la

la
Iacob

Brăița 
microfon, 

Moldo- 
interpret

O alta 
torească 
Lupeni : 
minerul
van, cunoscut 
de muzică populară.

Fiecare unitate minieră dispune de condiții 
pentru realizarea angajamentelor

(Urmare din pag. I)

în toată Valea, 
sărbătoare, la 

de „Ziua mine- 
fost întocmit 

de

■
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it 
il 
u 
ți 
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fara 
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din 
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ița), 
îații 

a 
trU- 
fost
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eas- 
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ean, 
inei 
liuc, 
:sta,

Reportaje realizate de : 
T. SPATARU, Al. TA
TAR, I. COANDREȘ, 
I. ȚIGANTELE

Foto: Ioan BALOI

Pentru ca aurul negru 
sâ curgă neîntrerupt

Ca și 
pe lingă 
Uricani, 
rului“ a
un amplu program 
lucru. Astfel, după ce în 
schimbul I s-a înregis
trat o bună prestație la 
fronturile direct pro
ductive, în celelalte 
schimburi au conti
nuat lucrările de revizii 
și reparații la punctele 
dinainte stabilite, 
sectorul I echipele 
electrolăcătuși 
te din Mihai Safrani, A- 
lexandru Ivan, Ion Mi- 
clăuș, Cornel Romonți, 
Dumitru Deicu, sub 
ducerea maistrului 
canic Ion Timișan 
efectuat reviziile 
trice RC-1 și au schim
bat o porțiune de lanț 
TR-3 la colectorul nr. 
2 din blocul III Nord.

Lucrări similare au 
efectuat și Ion Rădulea, 
Caiman Gacsadi, D. Du
mitrescu, Constantin 
Ciurca și Petre Ciurea 
din sectoarele II și IIL 
Sectoarele V și VI au 
avut în program revizii 
și reparații pe fluxurile

In 
de 

forma-

con- 
me- 

au 
elec-

de transport cu benzi 
și la instalațiile de ex
tracție. La puțurile 3, 4 
și 5 lăcătușii Constan
tin Dobîrceanu, loan 
Kiraly, Tudor Vină, e- 
lectricienii Gheorghe 
Filimon, Vasile Cosma, 
Constantin Todea și Eu
gen Pavlovici au efec
tuat reviziile săptămi- 
nale sub directa supra
veghere a maiștrilor 
loan Gliga și Petre 
Bucurescu.

în sectorul VI trans
port, Gheorghe Cherciu, 
Ion Bușu, Constantin 
Jianu, Călina Florică, 
Nicolae Berceanu, con
duși de maiștrii Nico
lae Holman și Marin 
Neacșu, au efectuat re
vizii și reparații la ins
talațiile din dotare. Am 
enumerat numai cîteva 
din lucrările cuprinse 
în amplul program de 
lucru al minerilor din 
Uricani, program menit 
să sprijine realizarea 

producția 
angaja- 

întrecere.

minusul este mai mare — 
3169 tone de cărbune și' 
trebuia^să aibă planul, la 
zi, îndeplinit ; I.M. Uri
cani, în aceleași condiții 
(egalitate între plan și 
programare) minusul a- 
junge la 649 tone de căr
bune cocsificabil. Doar
la cariera Cîmpu lui
Neag realizările depă
șesc angajamentele cu
peste 1860 de tone.

Această situație, repe
tăm, este doar la între
prinderile care s-au an
gajat să respecte media 
zilnică planificată. Ce se 
întîmplă la celelalte ? 
Mina Lonea se angajează 
la o medie zilnică de 
3448 și realizează 3337 ; 
I.M. Dîlja — 1400 și rea
lizează 1224 ; I.M. Llve- 
zeni — 1460 angajament 
și 917 realizat ; I.M. A- 
ninoasa — angajament 
2636 și 2288 realizat ; I.M.

Vulcan — 4492 și 4272 ; 
I.M. Uricani — 2076 și- 
raportează 1641 tone de 
cărbune cocsificabil.

Bineînțeles, toate aces
te prognoze și neconfir- 
mări se regăsesc la nive
lul Văii Jiului — care 
trebuia să realizeze o 
medie zilnică de 32 648 
tone și, de fapt, media 
(exceptînd ziua de 6 
august, cînd înregistra 
28 057 tone) nu depășește 
31 000 tone de cărbune.

sprijine 
planului la 
de cărbune, a 
mentelor de

Bună dispoziție, pînă seara tîrziu
Primul contact cu mi

nerii din Uricani ne-a 
fost dat să-1 avem de 
Ziua minerului în stația 
de autobuz din Uricani.

De dimineață, aceștia 
îmbrăcați în uniforme de 
sărbătoare, se adunaseră 
în grup mare și, pînă la 
plecarea autobuzului, au 
început să depene 
frumoasa lor viață 
mineri,
aici pe cei mai buni șefi 
de brigadă de la mina U- 
ricani : Simion Budescu, 
Ion Nicolaie, Gheorghe 
Scorpie, Ianoș Doboș, Eu
gen Tăin, Traian 
și alții, de la care 
să aflu că, alături 
ortacii lor și alți 
din Valea Jiului, 
geau să cinstească, 
Lupeni, memoria
care, cu prețul vieții lor, 
au semnat un act de e- 
roism revoluționar în is
toria mișcării muncito
rești din țara noastră.

...Pe platoul casei de

sărbă-
După

din 
de 

I-am remarcat

cultură fanfara a început 
să destrame liniștea ora
șului, prevestind 
toarea minerilor.
ce și-au terminat trebu
rile pe acasă, grupuri de 
mineri și alți oameni ai 
muncii, împreună cu fa
miliile, iau drumul spre 
baza de agrement, unde 
pajiștile verzi, muzica și 
veselia îi așteaptă, l-am 
întîlnit aici pe tehnicia
nul Panaite 
maiștrii Ion 
Carol Baliș,
Gheorghe Sălăgean, 
minerii Ianoș Doboș, Do- 
ru Moise, 
dru, Mihai 
I., Mircea 
cătușii Ion 
Merlușcă,
Vasile Negoiță și 
alții.

Numai Nicolae 
teasa, gestionar la
Uricani, avea obrajii brăz
dați de sudoare. El a 
fost „luat cu asalt", dar

este om cu experiență și 
a rezistat cu bine solici
tărilor, mai ales că aici 
au existat tot felul 
produse proaspete.
notă bună și pentru I.C.S.

Lupeni, 
fondul de

de
O

precum 
organiza- 
organele 

care

Scorpie, 
Csiminga, 
Ion Vlad, 

pe
Gălan 
aveam 

de 
mineri 

mer- 
la 

celor

Toșa Alexan- 
Blaj, Lușneac 
Șerbănoiu, lă-
Mureșan, Ion 

electricianul 
mulți

Mixtă din 
care a asigurat 
marfă necesar, 
și pentru buna 
re asigurată de
locale din Uricani, 
s-au străduit să pună la 
dispoziția oamenilor mun
cii cele necesare. O con
tribuție deosebită la reu
șita spectacolului și-au 
adus-o grupul folcloric 
din Dăbîca și cel al așe- 
zămîntului cultural din U- 
ricani, care au prezentat 
spectacole dedicate 
minerului.

Cîntecul și voia 
au continuat pînă
tîrziu, iar cei ce au do
rit să mai continue au 
putut-o face în aceeași 
notă de voie bună la clu
bul tineretului.

Zilei

bună
seara

Preo-
C.L.F.

SIH

împreună cu ortacii săi, 
a extras, în primele zile 
ale lui august, peste 50 
tone de cărbune supli
mentar planului, reali- 
zînd productivități ale

32 și, respectiv, 35 ml 
(in primele șapte luni) la 
lucrările de pregătire în 
cărbune. De la harnicul 
sector V, cel care pe pri
mul semestru raporta

WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZ/

loie bună și vesdia 
in nu^ocui naluni 

r/imHMmmHiHuiuimruinnmimiiiummiiHmuun
muncii de 6 și 8 tone de 
cărbune pe post. Au mai 
fost la iarbă verde, îm
preună cu familiile șl 
ortacii de muncă, Geza 
Antal și Dumitru Hănău- 
țeanu, brigadieri în sec
torul VII, care și-au de
pășit sarcinile de plan cu

peste 10 000 tone de căr
bune extrase suplimen
tar planului, au fost pre- 
zenți brigadierul Traian 
Borșa și ortacii săi.

Citeva cuvinte despre 
ceea ce a oferit comer
țul celor prezenți la ba
za de agrement La Brazi.

Prin cele 12 puncte de 
desfacere, au fost puse 
la vlnzare bere, răcori
toare și apă minerală, 
mititei și grătare. Evi
dent, n-au lipsit dulciu
rile și produsele de pa
tiserie. Am reținut și cî
teva unități de alimenta
ție publică (nr. 1 „Perla", 
18 „Straja", 130 „Cofetă
rie" și, nu în ultimul 
rînd, nr. 19 „Agrement" 
(responsabil Cristian
Gronschi) al căror aport 
a fost deosebit în ceea 
ce privește buna servire 
a minerilor de ziua lor, 
a tuturor celor care, timp 
de mai multe ore, au pe
trecut în mirificul loc de 
agrement „La Brazi" din 
Vulcan.

Aceasta este situația reală în 
data de 6 august 1983, situație 
care ne-a determinat să inițiem 
o nouă acțiune de presă, o an
chetă printre conducătorii în
treprinderilor miniere privind 
realizarea integrală a prevede

rilor de plan, a promisiunilor- 
angajament în condițiile în care 
FIECARE UNITATE MINIERA 
DISPUNE DE CONDIȚII PEN
TRU REALIZAREA PROPRI
ILOR ANGAJAMENTE.

Directorul angajează întregul colectiv 
CUViNTUL DAT TREBUIE RESPECTAT I

Planul, realizat exemplar !
Ancheta noastră Conducătorii întreprinderilor miniere 

răspund întrebărilor :
1. Ce măsuri ați întreprins pentru realizarea planului lunii au

gust și trimestrului III ?
2. Care sînt perspectivele recuperării restanțelor ? J

Victorie la limită, dar meritată
„JIUL“ — SELECȚIO

NATA SINDICALA A 
R.P.D. COREENE 1—0 
(1—0). Asupra virtuților 
fotbalului nord-coreean, 
spectatorii mai în vîrstă 
fuseseră avizați cu ani 
în urmă, cînd naționala 
sa furnizase surprize de 
proporții la campionate
le mondiale din Anglia 
(1966), iată însă „pe viu" 
tînăra selecționată sin
dicală din Țara soarelui 
răsare a demonstrat, du
minică, în compania 
„Jiului" Petroșani, cali
tăți de necontestat — un 
fotbal în viteză, cu 
scheme tactice surprin
zătoare. în toate compar
timentele de joc acțio
nează fotbaliști cu o teh
nică ireproșabilă, dar 
atuul acestui „unspreze
ce" îl constituie jocul 
colectiv. Replica „Jiului" 
s-a dovedit pe măsură, 
'așa se face că puținii 
spectatori au asistat la o 
partidă desfășurată în- 
tr-un ritm alert, cu faze 
spectaculoase la ambele 
porți. Prima ocazie de 
gol a fost ratată în min. 
7 de Lăsconi, care a re
luat pe lîngă butul drept, 
centrarea lui Băluță. I- 
mediat însă Homan a 
trăit emoții la lovitura 
de cap expediată de Kim 
Sun. Gazdele și-au asi
gurat superioritatea, în- 
trucît în șarjele ofensive 
s-au integrat fundașii 
marginali V. Popa, P. 
Grigorc, ba chiar și fun
dașul de marcaj M. Po
pa. In aceste condiții s-a 
înscris uhicul gol al parti
dei, în min. 36, cînd in
cursiunea lui V. Popa s-a

soldat cu o centrare spre 
Varga. Vrînd să degajeze 
balonul, fundașul stingă 
Chong Gum Chal a in
tervenit greșit, îngenun- 
chindu-1 astfel de Chai 
Song Chal. Autogolul 
n-a produs însă căderea 
psihică a oaspeților, dim
potrivă.

După pauză, date fiind 
accidentările Iui Vizitiu

FOTBAL

și NeagU, „Jiul" a acțio
nat în continuare cu tan
demul defensiv central 
M. Popa — Vînătoru, ca
re s-a achitat conștiin
cios de sarcinile de joc. 
Totuși oaspeții au avut 
cîteva ocazii favorabile, 
rezolvate de Homan sau 
coechipierii săi (min. 61, 
șut Chong Chal IIo, res
pins de pe linia porții 
de Vînătoru ; 69 — robin
sonadă reușită de Homan 
la „bomba" lui Li Yong 
Chal; 72 — intervenție si
milară la șutul lui Pak 
Yong Nam). După ultima 
fază, inițiativa a trecut 
în favoarea jucătorilor 
noștri, Chai Song Chal 
a dejucat (76) fina com
binație de fază fixă Do- 
san — P. Grigore, prin- 
tr-un plonjon temerar, a- 
poi Cura a expediat • o 
lovitură de cap pe lîngă 
butul drept (78). Cu toa
te acestea, tabela de 
marcaj n-a mai suferit 
modificări, victoria reve
nind la limită, după pres
tația bună a ambelor 
combatante, favoriților 
noștri.

Cît privește evoluția 
„Jiului", deși o parte din
tre titulari s-a aflat pe 
banca rezervelor, „un- 
sprezecele" din Vale a 
cîștigat în omogenitate, 
fluența paselor s-a îm
bunătățit, a sporit, de a- 
semenea, numărul com
binațiilor ofensive în ca
re s-au angrenat mai 
mulți jucători. Ne-au plă
cut ambii fundași Popa, 
P. Grigorc, ca și Varga 
și Băluță. Deocamdată, 
Lăsconi nu s-a integrat 
încă în centrul liniei de 
atac, iar Cura nu s-a 
familiarizat cu noii coe
chipieri. Sugerăm antre
norilor (deocamdată Ca
val și-a asumat rolul de 
dirijor) să pună un ac
cent deosebit pe jocul cu 
și fără balon al mijloca
șilor, fiindcă dacă numai 
Varga rămîne jucător de 
concepție, combinațiile 
„Jiului" sînt ușor de an
ticipat. Stana, Dosan, Di
na trebuie să acționeze 
cu mai multă îndrăznea
lă și nu doar pe anumite 
porțiuni ale terenului. 
Cum noul sezon se arată 
sărac în noutăți, divizi
onara A din Valea Jiului 
trebuie să se bizuie pe 
forțele proprii, dar reo
rientate tactic, mobili
zate exemplar, pentru ca 
încă din tur să-și asigure 
un loc ferit de griji.

Andrei APOSTOL
P.S. în numărul de 

mîine al ziarului nostru, 
vom publica programul 
turului diviziei A al edi
ției 1983—1984 a cam
pionatului național de 
fotbal.

„Cupa Minerul" a revenit preparatorilor
Timp de cîteva zile 

Asociația sportivă „Pre
paratorul" Petrila a fost 
gazda unei atractive com
petiții sportive de fotbal, 
desfășurată sub egida 
„Daciadei" și dotată cu 
„Cupa Minerul". Luni au 
jucat echipele Prepara
torul Petrila — Minerul 
Petrila, în urma unui 
joc frumos cu faze la 
-ambele porți, meciul s-a

terminat la egalitate 
(5—5). Al doilea meci din 
aceeași zi s-a desfășurat 
între echipele „Parîngul" 
Lonea — „Minerul" Pe
trila, învingători fiind 
oaspeții cu scorul de 13 
la 1. în urma meciurilor 
disputate, echipa „Prepa
ratorul" Petrila, ocupă 
locul întîi cu 5 puncte, 
cîștigînd astfel „Cupa Mi
nerul". Locul doi este 
ocupat de „Parîngul" Lo

nea cu patru puncte, iar 
locul trei de „Minerul" 
Petrila cu trei puncte. Pe 
locul patru s-a clasat e- | 
chipa „Hidromin" cu zero 1 
puncte. Golgeterul aces- i 
tei competiții, jucătorul I 
Nicolae Preda de la „Pa
rîngul" Lonea.

Formațiilor clasate pe 
locurile 2—3 li s-au a- 
cordat diplome. .

Vasile BELDIE
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Schimb de mesaje între 
președintele României și președintele Egiptului

CAIRO 8 (Agerpres). La 
Cairo a avut loc un 
schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii ocialiste Româ
nia, și Mohamed Hosni 
Mubarak, președintele Re
publicii Arabe Egipt.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
transmis președintelui Mo
hamed Hosni Mubarak un 
mesaj de prietenie, îm
preună cu cele mai bune 
urări de sănătate și ferici

re personală, de pace și 
prosperitate poporului e- 

tean prieten.
Președintele R.A. Egipt 

a mulțumit călduros pen
tru mesaj și urările pri
mite și a rugat să se 
transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un me
saj cordial și cele mai 
calde urări de sănătate și 
fericire personală, de bu
năstare și progres poporu
lui român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea

de către șeful statului e- 
giptean a ministrului apă
rării național a Republi
cii Socjaliste România, ge- 
ncral-eolonel Constantin 
Oltean u, care, în fruntea 
unei delegații militare, în
treprinde o vizită oficială 
în Egipt

In cursul convorbirii 
care a avut loc a fost re
levată cu satisfacție dez
voltarea continuă a relați
ilor de prietenie și cola
borare româno-egiptene.

Actiuni în favoarea păcii
FILME

• SAN SALVADOR 
i : (Agerpres). Foițe ale 
; Frontului Farabundo 
i Marți pentru Eliberare 
: Națională (FMLN) din 
i Salvador au capturat, 

la sfîrșitul săptămînîi 
i trecute, o marc cantita- 
: te de arme și muniții, 
i prin ocuparea bazei mi- 
i litare a armatei din 
ț preajma localității Vol- 
; 'ancillo din departa- 
= mentul Chalatenango 
i — transmite agenția 
i Prensa Latina.
I

Un apel adresat O.U.A., pentru 
găsirea unei soluții de aplanare 

a conflictului din Oad
ALGER 8 (Agerpres). 

Intr-un mesaj adresat șe
fului statului
Mengistu Haile 
președintele în 
al Organizației 
fricane (ORA),

etiopian 
Mariam, 

exercițiu 
Unității Ă- 

președin-
tele Algeriei, Chadli Bend-
jedid, și-a exprimat pro
funda preocupare față
de situația din Ciad, men- 
ționînd că ultimele evolu-

Cutremure
TOKIO 8 (Agerpres). Un 

cutremur de pămînt de 5,8 
grade pe scara Richter a 
fost resimțit, luni diminea
ța, la ora 3,48 GMT, în 
zona capitalei nipone. To
kio, și în împrejurimi, re
latează agențiile France 
Presse, AP și UPI. Un 
prim bilanț relevă că o 
persoană și-a pierdut viața, 
iar numărul răniților este 
de 28. Seismul a declanșat 
alunecări de teren, care 
au antrenat, distrugînd 
complet, cîteva locuințe. 
Peste 844 000 de locuințe 
au rămas fără curent elec
tric din cauza deterioră
rii liniilor de distribuție 
și a stațiilor de transfor
matori. La aeroportul in
ternațional „Haneda" al 
capitalei nipone, traficul 
aerian a fost suspendat. 
De asemenea, a fost în
treruptă circulația trenuri-

de pămînt
lor superexpres „Ilikari", 
pentru verificarea liniilor 
ferate.

Acesta este cel mai mare 
cutr mur înregistrat în ul
timii ani în Tokio,

★
ATENA 8 (Agerpres). Un 

cutremur, de 5,2 grade pe 
scara Richter, a fost înre
gistrat, luni, la ora 8 
GMT, în nordul Mării E- 
gee, a anunțat Laboratorul 
de geodinaraică al Uni
versității din Salonic, ci
tat de agenția Frence Pres
se, Nj s-au semnalat vic
time sau daune materiale 
importante. Se precizează 
că acesta este cel mai ma
re din seismele înregistra
te după cutremurul de 
sîmbătă, de 6,6 grade pe 
scara Richter, resimțit în 
cea mai mare parte a Pen
insulei Balcanice.

ții constituie amenințări 
la adresa independenței 
naționale a statelor afri
cane — informează agenția 
algeriană de presă, APS.

Președintele algerian a 
lansat un apel OUA de a 
răspunde așteptărilor po
poarelor de pe continent, 
asumîndu-și responsabili
tățile și punînd capacita
tea sa de acțiune în sluj
ba promovării unei soluții 
conforme cu interesele 
Ciadului și preocupările 
Africii.

AGENȚIILE INTERNA 
ȚIONALE DE PRESĂ, 
citind un bilanț provizoriu 
al „Crucii Roșii" libaneze, 
anunță că 33 de persoane 
au fost ucise, iar alte 133 
rănite, duminică, într-o 
piață din localitatea Ba- 
albeck (estul Libanului), în 
urma unei violente explo
zii provocate de o bombă 
ascunsă într-un automobil. 
Se precizează că explozia 
a provocat și însemnate 
pagube materiale. Atenta
tul a fost revendicat de 
„Organizația pentru Eli
berarea Libanului de 
Străini", organizație’ de 
extremă dreaptă.

TEMPERATURA FOAR
TE RIDICATĂ DIN JA
PONIA — 36,4 grade Cel
sius în unele zone din cen
tru și sud — i-a determi-

„Și acum — Comiso“
Sub titlul semnificativ „Și acum — Comiso", lo

calitate din sudul Italiei unde ar urma să fie ampla
sate, la sfîrșitul acestui an, în cadrul planurilor NATO, 
112 rachete americane cu rază medie de acțiune, și 
unde au loc numeroase acțiuni de protest ale iubito
rilor păcii, săptămînalul italian „RINASCITA" publică 
un articol de fond din care spicuim :

lației, al unui semnal de 
alarmă care a trezit conș
tiințele...

Propunerea președin
telui Reagan asupra re
ducerii arsenalului de

l

Nu, meciul nu se joacă 
numai între superputeri, 
obiectivul nu poate fi 
numai acela de a asigura 
echilibrul terorii, bazat 
pe capacitatea tot mai 
sofisticată de distrugere 
reciprocă. Pe scenă apa
re astăzi cu totul altceva, 
s-au pus în mișcare alți 
oameni în tulburarea 
profundă a diplomați
ilor, atlantice sau nu. Să 
privim la Europa acestor 
zile, la mișcările de ma
să din Est și din Vest 
împotriva înarmărilor 
nucleare, să privim la 
răspîndirea inițiativelor 
care multiplică raza de

Din presa străină
(RINASCITA — ITALIA)

acțiune și de influență a 
acestor mișcări.

Lanțul lung de oameni 
care a cuprins nu de 
mult 25 de kilometri la 
vest de Londra între ba
zele de rachete și insta
lații nucleare nu ne re
dau numai imaginea unei 
chermeze tinerești, un 
amestec de avînt generos 
și de fantezie. în această 
acțiune se află ceva mai 
mult. Ea este semnul u- 
nei conștiințe ce s-a răs- 
pîndit în rîndul popu-

rachete, avansată simul
tan cu revendicarea aro
gantă a unui primat a- 
merican garantat de ar
mele „cosmice", a avut 
un dublu efect... Ea a- 
menință să risipească o- 
rice rest de autonomie a 
Europei (occ'dentale), să 
încătușeze întreaga re
giune la o funcție grega
ră sau de simplu suport 
strategic față de aliatul 
hegemon, astfel îneît să 
slăbească dorința de ne

WASHINGTON 8 (Ager
pres). Organizația obșteas
că americană intitulată 
„Mobilizarea poporului îm
potriva războiului" a dat 
publicității, la New York, 
o declarație prin care a- 
dresează un apel tuturor 
locuitorilor Statelor Unite 
ale Americii să-și intensi
fice lupta împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezar
mare și întărirea păcii.
„Milioane de oameni de pe 
planeta noastră înțeleg
perfect faptul că un răz
boi nuclear ar însemna 
distrugerea civilizației și 
pieirea omenirii — se ara
tă în declarație, adăugîn- 
du-se că opinia publică din 
statele Unite, alături de 
forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, trebu
ie să participe mai activ la 
eforturile pentru preîntîm- 
pinarea unui război nu
clear, împotriva înarmări
lor, pentru dezarmare și 
pace".

STOCKHOLM 8 (Ager
pres). Ample manifestații 
au fost organizate în ora
șul suedez Goteborg în 
memoria victimelor bom
bardamentelor atomice de 
acum 38 de ani de la Hi
roshima și Nagasaki, pen
tru pace, împotriva cursei 
înarmărilor nucleare. A- 
ceste acțiuni, desfășurate 
în cadrul „Săptămînii pă
cii", au reunit mii de lo
cuitori ai orașului, precum 
și delegații la cel de-al 
XXIl-lea Congres al Ligii

internaționale a femeilor 
pentru pace și libertate.

Manifestații similare au 
avut loc și în alte orașe 
ale Suediei.

TOKIO 8 (Agerpres). In 
capitala niponă s-a des
chis festivalul filmelor an
tirăzboinice, în cadrul că
ruia sînt prezentate scurt- 
metraje și documentare, 
care înfățișează spectato
rilor tragedia orașelor Hi
roshima și Nagasaki, su
puse in urmă cu 38 de ani 
bombardamentului atomic. 
Majoritatea filmelor pre
zentate sînt opera unor 
cineaști amatori, partici- 
panți nemijlociți la mișca
rea pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor și, în 
primul rînd, a înarmărilor 
nucleare.

HELSINKI 8 (Agerpres). 
în Finlanda se desfășoară 
săptămîna de acțiuni pen
tru interzicerea armelor 
nucleare în cadrul căreia 
în principalele orașe și în 
alte localități din țară au 
avut loc mitinguri și adu
nări în memoria victime
lor bombardamentelor a- 
tomice din 1945 de la Hi
roshima și Nagasaki.

BERNA 8 (Agerpres). In 
zona Guarten din apropie
re de Berna s-a desfășurat 
o manifestație împotriva 
înarmărilor nucleare, la 
care au participat peste 
3(M)0 de persoane, la che
marea unor organizații 
sociale și de luptă pentru 
pace.
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nat pc locuitorii ' acestei 
țări să ia literalmente cu 
asalt stațiunile și plajele 
de pe litoral. Din păcate, 
acest adevărat exod s-a 
soldat cu un bilanț tragic. 
Potrivit unor date ale po
liției japoneze, citate de 
agenția Reuter, în .numai 
două zile — sîmbătă și 
duminică — în apele care 
înconjoară Arhipelagul 
nipon s-au înecat 64 de 
persoane, iar alte patru au 
fost date dispărute. In 
zona de sud a țării s-au 
înregistrat patru decese de 
pc urma atacurilor de cord 
provocate de căldura ex

gociere și să apropie ris
curile unor situații ca
tastrofale. Distanța din
tre o opinie publică 
profund alarmată și slă
biciunea acestui răspuns 
nu putea, nu poate să nu 
crească.

Iată de ce mișcările de 
masă din aceste zile au 
cîștigat o concretețe de 
negîndit, au devenit miș
cătoare. Nu ne miră că 
mulți profeți și exegeți ai 
rea anismului, chiar și 
la noi acasă, în Italia, au 
profitat de ocazie pentru 
a denunța drept contra
dictorii apelurile la pace 
din aceste zile. Ele ar fi 
(după ei) rituale', adică 
inutile și, în același timp, 
periculoase, „ca fiind cu 
sens unic"... dar acțiunile 
desfășurate pentru a im
pune tratativele nu pot 
cunoaște opreliști. Acum, 
întîlnirca s-a dat la Co- 
miso,

(AGERPRES)
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iembrie : B.D. intră 
acțiune ; Unirea : Mar
garete pentru castelană.

LONEA : Călăreții noc
turni.

ANINOASA : Domnul
miliard.
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cesivă. Autoritățile nipo
ne au anunțat că în prima 
săptămină a lunii august 
și-au pierdut viața din 
cauza căldurii 131 de per
soane.

MINISTRUL FRANCEZ 
AL APĂRĂRII, Charles 
Ilernu, a declarat agenției 
France Presse că în cir
cumstanțele actuale Franța 
nu are intenția de a inter
veni militar în mod direct 
în operațiunile din Ciad, 
nici pe uscat și nici în 
aer, și înțelege să-și limi
teze asistența la trimiterea 
de echipamente militare.

DIRECȚIA DE STATIS
TICĂ A EGIPTULUI a 
anunțat că Ia 4 august a- 
nul acesta, populația țării 
număra 46 milioane lo
cuitori. în ultimele zece 
luni s-a înregistrat un 
spor de un milion de per
soane.

22,30

Spirit militant, 
voluționar.
Videoteca interna
țională.
Teatru TV. înain
tea furtunii — sce
nariu TV de Paul 
loachim. Premieră 
pe țară.
Telejurnal.
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FAPTUL DIVERS

topi
La Lucerna a avut loc 

campionatul mondial de 
dactilografie. Cu perfor
manțe de 12 bătăi pe se
cundă titlul a fost cîștigat 
de Gabile Monath din 
R".G. Viteza medie de 
dactilografiere realizată 
de campioană a fost de 
704 bătăi pe minut — in- 
cluzînd și timpul necesar 
schimbării foii de hîrtie.

*

Autoritățile judiciare din 
R.F Germania au anunțat 
că poliția din această țară 
a arestat o bandă de șase 
falsificatori de bani, care 
se pregăteau să „emită" 
bancnote „americane" în 
valoare nominală de peste 
un milion de dolari — re
latează agenția United 
Press International. Fal
sificatorii au fost surprinși 
și arestați în plină activi
tate, într-un imobil din 
Ravensburg, în apropiere

de frontiera cu Elveția. 
Autoritățile bănuiesc pă 
un număr redus de banc
note false au fost puse în 
circulație de acești răufă
cători înainte de arestare 
și consideră că nu este 
exclus ca membrii bandei 
să aibă legături cu medi
ii-' interlope din alte țări.

*
într-o serie de localități 

rurale din statul indian 
Kerala se înregistrează o 
veritabilă invazie de li
lieci. Noaptea, liliecii de
vastează pur și simplu 
plantațiile de cocotieri. 
Calcule aproximative in
dică faptul că, de la în
ceputul sezonului, liliecii 
au devorat 1,5 milioane 
nuci de cocos. Lupta îm
potriva dăunătorilor este 
extrem de grea, întrucît 
ei zboară numai noaptea, 
iar ziua se ascund printre 
stînci sau în peșteri. Fe
derația fermierilor din sta
tul Kerala a cerut autori- 
tățiloT să găsească o mo
dalitate de a veni in spri
jinul plantatorilor de co
cotieri.
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