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In întîmpinareaZilefminerului

Producții 
peste plan

Frontali.știi din brigada 
condusă de Teodor Boncalo, 
Erou al Muncii Socialiste, 
de la I.M. Lupeni, întîmpi- 
nă Ziua minerului, cu re
zultate deosebite în muncă. 
Ei au extras in primele 
șapte luni din acest an 
io 867 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan. In pri
mele două zile ale lunii au
gust au mai adăugat la a_ 
cest plus încă 111 tone de 
cărbune. Pe schimburi, ac
tivitatea este coordonată 
și îndrumată de mineri cu 
multă experiență cum sînt 
Petru Girilă, Gheorghe To_ 
policeanu și loan Mîrșu.

In două zile 
600 tone în plus

Minerii sectorului I de la Î.M. Livezeni au de
pășit momentele grele cw care s-au confruntat in 
primul semestru din acest an și, începind din a doua 
jumătate a lunii iulie, sectorul s-a ridicat cu pro
ducția extrasă zilnic la nivelul sarcinilor de plan. 
In zilele de debut din luna august, minerii acestui 
sector au extras peste sarcinile de plan aproape 600 
tone de cărbune, fiind astfel hotărîți să întâmpine 
sărbătoarea dedicată oamenilor din adîncuri, Ziua 
minerului și 23 August, cu rezultate deosebite în 
muncă. După cum ne informa loan DiaeOnescu, teh
nicianul normator al sectorului, brigada condusă de 
Ioan Cojocaru a reușit in aceste zile să obțină o 
productivitate medie pe post de 12 tone, cu 3,5 tone 
mai mare decît cea planificată, aceasta ca urmare a 
folosirii la capacitate a Complexului mecanizat. Re
zultate bune în muncă au obținut și ortacii din bri
gada condusă de Gheorghe Nicoară, care au extras 
peste sarcinile de plan, in primele zile ale lunii, a- 
proape 200 tone de cărbune.

Gheorghe BOȚEA
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Drumul glorios al unui colectiv minier ț IX )

poarta
nouă și modernă 
către adincurite
minei

■ i •'
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abatajele frontale ____
capacitate dotate cu meca
nizare complexă, de puțul 
principal cu schip.

Odată cu instalația com
plexă de dispecerizare, ca
re asigură urmărirea trans
portului producției prin sis
teme de comunicație fără - .........— .............. .
fir in subteran între dis_. nul Mircea Șuba, șeful sec.

. pecerat, mecanicii de loco
motive și personalul de di-

Procesul de mecanizare 
și automatizare, care a cu
noscut la Lupeni o mare 
amploare în ultimii 10 ani, 
și-a pus o puternică am
prentă înnoitoare pe între-- 
gul flux de transport al 
minei. \ . -

Pe galeriile magistrale- 
ale minei s-a trecut trep
tat de la transportul dis_- 
continuu cu vagoneți, la
transportul continuu cu-
benzi de cauciuc de 800 și - , . , -
1000 mm lățime pe trasee- subteran și de^la suprafa-. 
care la sfîrșitul anului 1983 " -
totalizau circa 5 km. -Pînă- 
la sfîrșitul anului 1984,- 
această lungime urmează să- 
să se dubleze prin intro
ducerea transportului con
tinuu la orizonturile 360 și 
300 în galeriile care leagă

care la sfîrșitul anului 1983

de mare preocupările sale pentru 
ușurarea efortului fizic al 
minerilor, creșterea, gra
dului de securitate a mun
cii și perfecționarea între
gii activități din subteran. 
„Cu prilejul vizitei făcute 
la mina Lupeni în anul 
1982 — relatează tehnicia-

torului de transport — to
varășul Nicolae Ceaușescu 

rijare si supraveghere, s-a. s_a interesat îndeaproape 
introdus și televiziunea in_. de rezultatele obținute cu 
dustrială la punctele prin- instalațiile clasice aflate în 
cipale de transport din funcțiune și de stadiul lu

crărilor de montare a noi
lor instalații de dispeceri
zare complexă a transpor
tului, de gradul înalt -de 
tehnicitate și eficiență al 
acestora, de noile tehnici 
de urmărire a producției și 
transportului din subteran, 

ce 
do
pe

ță — puțuri de extracție,, 
culbutoare, schipuri —, 
precum și mijloace 
telecomandă de la centrală, 
ce se realizează prin sim
plă apăsare de buton. Ins
talația de automatizare a-

de

Brigada condusă de 
Șerban Florin, din sectorul 
I al minei Vulcan, o for
mație cu rezultate cons
tant bune în tot cursul se
mestrului I, a avut un start 
promițător și în a doua 
parte a anului. In imagi
ne, schimbul condus de 
Fănică Maftei.

r '<■ •

V... .■.-s-.fljs-

cuta

*
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sigură o funcționare cores- care întruchipează lot 
punzătoare a transportu
lui continuu și decuplarea 
automată a benzilor din a_ 
monte în caz de avarie.

Toate aceste moderni
zări în dispecerizarea com
plexă și modernizarea. țiune într_un timp cît mal 
transportului subteran al 
minei poartă amprenta gin-, 
dirii creatoare a secretaru
lui general al part.dului și

este, mai nou în acest 
meniu al mineritului 
plan mondial. Secretarul 
general al partidului ne-a 
indicat să punem în func-

Constantin MAGDALIN

(Continuare in pag. • 8-a)

Cu sarcinile la
In ultima parte, a lunii- 

iulie confecționerele de la 
l.C. Vulcan au livrat par
tenerilor externi încă un. 
lot de produse, format din 
18 000 fuste. Livrarea aces
tui lot le-a asigurat rea
lizarea sarcinilor de plan 
la-export pe șapte luni în 
proporție de 102 la sută.

Printre formațiile care

export depășite ;
au avut un aport deosebit 
la depășirea sarcinilor - de 
plan se numără cele con
duse de Victoria Erie,. Ele
na Mandia, Auiica Torna
de, și Eugen Nariță. încă 
o. remarcă: în cele șapte 
luni nu s-au înregistrat 
refuzuri sau reclamații la 
calitate din partea benefi
ciarilor externi.

Drumul bun al preocupărilor 
trebuie urmat !

Colectivul oamenilor realizată nu numai cantita- 
muncii de la întreprinde- tiv, ci și calitativ. Cei ce lu_ 
rea minieră Petrila, mină 
ce Ocupă locul III în pon
derea producției extrase 
în cadrul C.M.V.J., prin 
bună organizare a muncii, 
respectarea disciplinei teh
nologice și fo
losirea la ca
pacitate a în
tregului po_

crează în preparați! cunosc 
cîte necazuri întîmpină cînd 
cărbunele are conținut ma_- 
re de steril; Preparatorii 
se străduiesc să livreze ter
mocentralelor și siderur-

| ojrftoM’ema de HtiH&ica&ca |

puncte față de un plan de 
37 de puncte admise, ceea 
ce a dus la penalizări între 
5300 tone (luna aprilie) și 
6600 tone (martie).

In ceea ce privește umi
ditatea, depășirile au fost 
nesemnificative, cuprinse 

intre 0,1 (mar
tie) și 0,6 (mai) 
și nu a afec
tat consistent

Minerii de la Lonea sînt hotărîți să se 
mențină între unitățile fruntașe ale Văii

• Situația realizării principalilor indicatori de 
plan pe semestrul I : plus 8983 tone de cărbune, 
plus 43 ml la lucrările de deschideri, plus 293 ml 
la lucrările de pregătiri, economie de 19,7 leiftonă, 
la prețul de cost, 1036 mc la lemn de mină și che
restea. 1,9 kWh/tohă economii la energia electrică, 
reducerea cu 14,8 lei a cheltuielilor la 1000 lei pro
ducție marfă, beneficiu suplimentar de 2 742 000 lei. 
Angajament: brigadierul Grigor e Mîndruț s-a anga
jat ca în cinstea Congresului al XIII-tea al partidu
lui să-și onoreze sarcinile de plan pe întregul an.

tențial tehnic și. uman de 
care dispune, a extras, în 
primele șapte luni din a- 
cest an o producție supli
mentară, la producția fizi
că brută, de peste 10 000 
tone de cărbune.

Această producție extra
să suplimentar (în prime
le 5 luni) cînd mina și-a 
îndeplinit sarcinile de 
plan — în iunie și iulie ră- 
mînînd restantă — trebuia

giei cărbune de calitate. 
Este de datoria minerilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
să acționeze nu numai pen
tru cît mai mult cărbune, 
ci și pentru cît mai bun. 
Așa se întîmplă și la mina 
Petrila ? Răspunsul la a. 
ceastă întrebare ni-1 oferă 
ing. Eugenia Dloane, res
ponsabil C.T.'C.

— In prima parte a anu
lui, conținutul de cenușă 
a oscilat între 40 și 40,6

calitatea cărbunelui ex
tras în această perioadă.

— Sesizăm că începind 
cu luna iunie, calitatea 
cărbunelui extras s-a 
îmbunătățit. Cum ?

— Intr-adevăr, în luna 
iunie conținutul de cenușă 
a scăzut sub 40 (39,8 —

Gheorghe SPINU

Cu asemenea bilanț po
zitiv, cu realizări de pres
tigiu, s-a prezentat consi
liul oamenilor muncii în 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii, realizări în care șe 
regăsește răspunderea în 
muncă, aplicarea principi
ilor autoconducerii și auto.
gestiunii muncitorești, e_ 
fortul și împlinirile între
gului colectiv de la mina 
Lonea. Rezultatele obținu-

te în primul semestru, de
marajul bun și în luna iu
lie se regăsesc — așa cum 
sublinia darea de seamă 
și majoritatea vorbitorilor 
— în aplicarea programului 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice stabilit la începu
tul anului.

In perioada scursă din 
acest an c.o.m., comisiile 

conducerea 
sub Con

de

pe domenii, 
tehnică a minei, 
ducerea organizației

partid, a analizat periodic 
modul în care se înfăptu
iesc programele adoptate 
și a stabilit cele mai efi
ciente măsuri .astfel ca 
întreaga activitate econo- 
mico-șdcială, procesul de 
producție să se desfășoare 
în cele mai bune condiții 
și în deplină securiate' a 
muncii. Răspunderea de 
care a dat dovadă întregul 
colectiv, brigăzile de mi
neri, maiștri și ingineri, a 
făcut ca mina Lonea să ob
țină (după mai mulți ani 
de neîmpliniri), rezultate 
frumoase, materializate în 
sporuri la producția de căr
bune și în eficiența econo-

Teodor RUSU
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Astăzi și rnîine, la Petroșani se desfășoară
~ --- ---------m ■■ ■—

întrecerile finale ale „Cupei Minerului66
Acum, în preajma jubi

leului de la 23 August, mi
nerii din întreaga țară săr
bătoresc ziua lor sub sem
nul angajării depline în 
vederea realizării și depă
șirii sarcinilor de plan la 
producția de cărbune. In 
paralel, în centrele minie
re sînt organizate ample 
acțiuni culturale și sporti
ve dedicate sărbătoririi oa
menilor din adîncuri.

In acest context, astăzi 
și rnîine, se desfășoară la 
Petroșani, faza finală a 
întrecerilor sportive dotate 
cu „Cupa Minerului". Or
ganizată de comitetul Uniu
nii sindicatelor din unită
țile miniere, petrol, geolo
gie și energie electrică, 
Consiliile județean și mu
nicipal ale sindicatelor și

Minerii de la Lonea sint hotăriți să se 
. mențină intre unitățile fruntașe ale Văii

(Urmare din pag. I)

mică a întreprinderii. Pen
tru rezultatele deosebite 
înregistrate în extragerea 
unor cantități sporite de 
cărbune au fost evidenția
te brigăzile conduse de 
Grigore Mîndruț, loan Bo_ 
teanu, Florea Anton, An
tal Andrei, Dumitru Pa- 
raschiv, Iosif Bucur, Ludo
vic Repaș, Dumitru Costi- 
n>~, Traian Botar și Mihai 
Anton.

Cu toate rezultatele bune 
obținute, darea de seamă, 
reprezentanții oamenilor 
muncii care au luat cuvîn- 
tul — Aurel Negru, Trăian 
lonuț, Andrei Antal, Petru 
Vasiu, Tivdar Dolha, Gri
gore Mîndruț, Traian Bo
tar, Gheorghe Bereș, Vio
rel Boantă — au scos în e_ 
vidență necesitatea spriji
nirii sectoarelor I și III, 
care au înregistrat rămî- 
neri în urmă la finele se
mestrului I ; a brigăzilor 
care nu și-au realizat; sar-

(Urmare din pag. I)

n.n.) ca în iulie să ajungă 
la 39 de puncte, ba umidi
tate am scăzut sub sarcina 
planificată cu 0,1 procente. 
Aceste rezultate sînt urma
rea firească a măsurilor în
treprinse pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui. 
In primul rînd, s-a mărit 
plasarea efectivelor la sis
temul de claubaj, de la 
puțul cu schip. Concret, de 
la 4 posturi pe schimb am 
trecut la 7 posturi. Aceasta 
a determinat creșterea can
tității claubate de la 2400 
mc (luna mai), la 3150 în 
luna iunie. De asemenea, 
am trecut la acțiuni ener
gice pentru urmărirea ale
gerii sterilului în subteran. 

Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport, 
acțiunea se bucură de o 
largă participare, demons- 
trînd că, acei care au re
zultate bune în activitatea 
productivă, sînt și primii 
în sport.

După cum ne informea
ză tovarășul Mircea Pin
tea, de la Uniunea sindi
catelor pe ramură, vineri 
au sosit la Petroșani peste 
200 de mineri — sportivi 
cuprinși în echipe din 
județele Argeș, Bacău, Al
ba, Caras Severin, Gorj, 
1-Iarghita, Maramureș, Su
ceava, Vîlcea, popicari din 
județele Bihor, Cluj, Pra
hova, Bistrița Năsăud, 
Constanța, Covasna, Dîm
bovița, Sălaj și Tulcea. In 
această dimineață încep în

•

cinile. Au fost formulate ca 
cerințe, eliminarea stran
gulărilor ce mai apar în 
procesul de producție; ca
lificarea și ridicarea cali
ficării forței de muncă; 
aprovizionarea locurilor de 
muncă și întărirea disci
plinei; asigurarea capaci
tăților de producție și îm
bunătățirea calității cărbu
nelui. Sînt probleme care 
rezolvate operativ vor asi
gura menținerea colecti
vului de mineri de la Lo
nea în rîndul unităților 
fruntașe ale Văii Jiului. 
De fapt, pe primul semes
tru, sectoarele IV produc
ție și VI investiții au ocu
pat, fiecare, locul III în 
cadrul întrecerii socialiste 
pe C.M.V.J.

Se cuvine a fi menționate 
hotărîrea și angajamentul 
luat în fața adunării gene
rale de către toți vorbitorii, 
de directorul minei, că mi
nerii de la Lonea își vor 
onora exemplar sarcinile 
de plan pe întregul an. In 
cuvîntul luat în fața adu
nării, destoinicul brigadier 
Grigore Mîndruț din secto-

Un exemplu: la sectorul 
VI, în luna februarie s.au 
ales 380 mc steril iar in 
iunie cantitatea a fost de 
420 mc.

— Care sînt preocupă

Drumul bun
al preocupărilor

rile actuale pentru îm
bunătățirea calității ?

— Depunem eforturi pen
tru separarea fluxurilor la 
lucrările de pregătire, o 
parte dintre acestea s-au 
făcut deja. O altă măsură 

trecerile sportive în sala 
Institutului de mine (volei), 
popicăria I.A.CJM.M. Pe
troșani (popice) și terenul 
Școlii sportive din Petro
șani (handbal).

Mîine, după-amiază, va 
avea loc festivitatea de 
premiere și închiderea com
petiției. informăm cititorii 
noștri că organizatorii au 
luat toate măsurile în Ve
derea asigurării condițiilor 
tehnice și materiale pentru 
buna desfășurare a între
cerilor competiției.

Tuturor participau ților, 
oaspeților noștri, ortaci din 
alte județe, le adresăm un 
călduros bun venit și tra
diționalul salut mineresc 
„Noroc bun“ !

Mircea BUJORESCU

rul IV — care are la zi un 
plus de peste 12 000 tone 
de cărbune — s_a angajat 
să dedice Congresului al 
XlII-lea al partidului 
și realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar ge
neral, îndeplinirea sar
cinilor de plan pe între
gul an în zilele desfășură
rii lucrărilor Congresului 
al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Noi unități comerciale 
in municipiul Petroșani

In centrul civic al muni
cipiului Petroșani—Nord, 
s_au construit într-un timp 
relativ scurt sute de apar
tamente. La parterul blocu
rilor se amenajează spații 
comerciale.

Trei unități moder
ne aparținînd de 
I.C.S.A.—A.P. vor fi des
chise în cinstea Zilei mine

— decadal, comisii special 
stabilite, fac recepția ste
rilului ales în subteran. 
Sterilul de la lucrările de 
reprofilare și planare se 
încarcă, separat, în va- 

gonete. O măsura tei mică 
de marc importanța, pri
vind îmbunătățirea calită
ții, este adaptarea mono
grafiilor de armare în func-. 
ție de configurația stratelor.

— Care sînt preocu

Cea mai nouă și modernă
poartă către adîncurile minei
(Urmare din pag. I)

le gigantice și marea sa 
capacitate de extracție, cit 
gradul ridicat de tehnici
tate și funcționalitate. Au
tomatizarea în domeniul

scurt această modernă ins
talație și să facem tot po
sibilul ca să asigurăm țării 
cărbunele cocsificabil ne
cesar".

Cea mai importantă ar
teră de circulație și, în a- 
celași timp cea mai îrnuă 
și mai modernă poartă că
tre adîncurile Lupeniului 
o reprezintă însă puțul 
principal cu schip. Această 
construcție monumentală, 
a cărei verticală se prelun
gește pe o înălțime de 546 
metri, din care o porțiune 
de 446 m., cu un diametru 
interior de 6 m„ străbate 
adîncurile stratelor, este 
una din cele mai mari 
construcții de acest fel din 
lume. Să ne imaginăm cum 
ar arăta această construc
ție dacă s_ar afla dispusă 
în întregime la suprafață ; 
o clădire cu circa 200 etaje, 
cu extremitatea superioa
ră străpungînd ca o săgea
ta uriașă stratul de nori 1

Pentru asigurarea func
ționării gigantului cu ca
pacitate de extracție finală 
de 10 000 tone de cărbune 
pe zi, s-a amenajat la ori
zontul 400 un întreg com
plex de lucrări miniere : 
circuitul pentru lanțul du
blu, culbutoare, benzi trans
portoare și dozatoare, si
lozul de cărbune cu capa
citate de 1200 tone ș.a. Ce
ea ce dă nota definitorie a 
acestei moderne și monu
mentale construcții minie- 

I re sînt nu atît dimensiuni

ÎNCERCAREA a eșuat
rului pe bulevardul Repu
blicii din Petroșani, la par
terul blocului 59A. Este 
vorba despre magazinul nr. 
133, cu produse de panifi
cație și lactate, care va a- 
vea și un raion pentru ca- 
fea-expres, și unitățile nr. 
364 — cofetărie și 365 —-
patiserie cu laborator pro
priu.

pările în privința umi
dității cărbunelui ?

— Acționăm pentru cap
tarea și drenarea apelor de 
la operațiunile de ramble- 
icre și înnămolire, avînd 
în vedere volumul mare al 
acestora. Concomitent, cău
tăm ca pulverizatoarele 
aer-apă de la deversoare- 
le transportoarelor să 
funcționeze numai cînd este 
cazul.

Deci, preocupări există, 
planuri de măsuri s-au în
tocmit pentru încadrarea 
în indicatorul de calitate, 
totul este să se treacă la 
transpunerea lor în practi
că. Și colectivul minei Pe_ 
trila se află după cum se 
vede, pe drumul cel bun. 

extracției de cărbune și-a 
spus și aici ultimul cuvînt. 
Cele mai importante ope
rații — dozajul încărcării, 
funcționarea benzilor do
zatoare, a culbutorului du
blu și a mașinii de extrac
ție — totul se desfășoară 
în regim automat, ca pe un 
vas de transport ultramo
dern, cu pilot automat; mi
siunea mecanicului mașinii 
de extracție se limitează 
la urmărirea atentă a func
ționării instalațiilor și in
tervenția prin manevre de 
conducere manuală numai 
în cazuri excepționale. ■

Prezentarea acestei opere 
ce poate fi considerată 
drept simbol al ascensiunii 
mineritului din Lupeni ar 
fi incompletă dacă nu i-am 
aminti și pe autorii ei. 
Partea de la suprafață a 
lucrărilor de construcții și 
montaj a fost executată de 
iscusiții meșteri de la An
trepriza de construcții și 
montaje miniere Petroșani, 
iar la partea subterană a 
construcției celui mai mare 
puț al întregii Românii a 
lucrat o singură formație 
de lucru : brigada comple
xă condusă de minerul 
Gheorghe Toma, cu un e- 
fectiv de numai 30 de oa
meni. Și un amănunt inso
lit : aici au lucrat trei 
frați — Toma Gheorghe, 
cel mai în vîrstă, șeful bri
găzii, împreună cu Vasile 
și Aurel, pe care i-a adus 
la mină și i-a calificat ca 
mineri făuritori de mine.

(Va urma)

In seara zilei de 2 au
gust a.c. conducătorul au
to Gheorghe Popescu de 
la I.U.G.T.C. Craiova, lot 
Tg. Jiu, a poposit la mo
telul Gambrinus pentru 
a-și potoli foamea și mai 
ales... setea. După cîteva 
sticle de bere s-a urcat 
la volanul autocamionu
lui 21 DJ 1527 și a încer
cat să-și continue cursa. 
Știindu-se în culpă, cînd 
a observat agenții de cir
culație a oprit brusc au
tocamionul și a încercat 
să dispară în noapte. În
cercarea însă a eșuat, fi
ind ajuns repede de un 
agent de circulație. Pen
tru conducere sub influen
ța alcoolului, permisul de 
conducere i-a fost reținut 
în vederea suspendării și 
a suportat și contravaloa
rea amenzii. Pentru ace
eași faptă și-au pierdut 
dreptul de a conduce au
tovehicule pe drumurile 
publice si Nicolae Muza 
(31 HD 5984), - Nicolae
Plugaru (31 BC 6464), Ma
rin Sima (41 B 8842), 
Gheorghe Pintilie (32 DJ

680) și Nicelae Cîtlan (3 
HD 3452). Pentru redobîn- 
direa permisului de con
ducere toți vor susține un 
nou examen la sală.

VITEZOMANII

Agenții de circulație au 
amplasat zilele trecute a_ 
paratul „Radar" în loca
litatea Iscroni, pe drumul 
național 66A. Din cele 
134 autovehicule testate, 
27 rulau cu o viteză mai 
mare decît cea legală de 
60 km/h. Dintre cei 27 
de • conducători auto care 
au depășit viteza legală, 
șase dintre ei aveau peste 
80 km la oră, ceea ce le_a 
atras pe lingă amendă și 
ștampilă. Aceștia se nu
mesc Petru Pîrvu, Gheor
ghe Priscureanu, Ilie Ni_ 
coară, Ioan Sava, Nicolae 
Scorei și Marius Todirea- 
nu. Atenție, stimați con
ducători auto, grăbindu- 
vă nu întotdeauna a- 
jungeți departe. Sau altfel 
spus, grăbiți-vă... încet.

★
Duminică, 5 august a.c., 

au dreptul să circule au
toturismele proprietate 
personală înmatriculate 
cu număr FARA SOȚ.

Rubrică reclixatâ cu 
sprijinul Biroului circulație a 

Miliției municipiului 
Petroșani

11

BRIGADA ARTISTICA 
a minei Vulcan, formată 
din 9 tineri entuziaști și 
talentați, face repetiții în 
vederea prezentării unor 
microspectacole în sala de 
apel cu prilejul Zjlei 
nerului. Brigada este 
gătită de instructorul 
bului sindicatelor din 
calitate,

care este și autorul tex
tului. Tot la Vulcan, un alt 
instructor cultural, Ale
xandru Lungu, pregătește 
formația de recitatori a 
întreprinderii de confecții.

♦

mi-
pre- 
clu- 
lo-

Nicolae Baban,

COMITETUL SINDICA
TULUI de la I.P.C.V.J. 
inițiat organizarea 
expoziții-concurs de 
fică și metaloplastie, 
tematică inspirată
munca și viața preparato
rilor. Cele mai bune lucrări

a 
unor 
gra- 

cu 
din

Aflăm de la A.U.T.L. Petroșani
Tovarășul director Emil Gavrilescu de la 

A.U.T.L. Petroșani, ne transmite următoarea infor
mație : datorită lucrărilor ample de sistematizare și 
construcție ce se desfășoară în Piața Victoriei din 
cartierul Petroșani Nord, începînd de luni, 6 august, 
ora 3,30, stația cap de linie a tuturor autobuzelor 
(în toate direcțiile, cu -excepția liniei Aeroport — 
Petrila), se mută din Piața Victoriei pe platoul de 
lingă piața agroalimentară Petroșani.

♦-----------
PE ARTERA comercială 

din Petroșani, prima unitate 
deschisă în noile spații de 
la parterul blocului 59A 
este papetăria aparținînd 
de Centrul de li
brării Deva. In vecină
tate, se fac ultimele pregă
tiri în vederea deschiderii 
librăriei „Ion Creangă".

bulevardului „Păcii", pe ț 
tronsonul Brăița — pod Jiu. E 
In urma acestor lucrări, o ' 
frumoasă amenajare a apă- ’ 
rut la intrarea spre noul 
centru civic, în fața com- I 
plexului de alimentație pu_ j 
blică dat în folosință.în 
cest an.

vor fi achiziționate pentru dii administrative din Lu-
~ decorarea sălilor de apel, peni, Coroești și Petrila,
a sălilor festive și a altor precum și de la sediul cen_
încăperi de la cele trei se- trai al întreprinderii.

♦-----------
SINT FOARTE APRE

CIATE, în Lupeni, de că
tre locuitori, lucrările exe
cutate pentru amenajarea

ti

Rubrică realizată de 
Ion MUSTATA
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eliberăriiLinteceie
culturii și sportului de teatru 

ansamblurile 
s-au înființat

Săptămîna educației politice,

In aceste zile oamenii 
muncii din Valea Jiului 
și din întreaga țară vor 
sărbători „Ziua mineru
lui", sărbătoare socialistă 
a muncii oamenilor a că
ror nobilă profesiune este 
de a descătușa energia din 
adîncul minelor. In pe
rioada 6—12 august în 
Valea Jiului se va desfă
șura „Săptămîna edu
cației politice, culturii și 
sportului", manifestare 
complexă, organizată sub 
egida Consiliului de edu
cație politică și cultură 
socialistă al municipiului, 
despre care am solicitat 
detalii de la tovarășul 
Petru Barb, președintele 
Consiliului municipal al 
sindicatelor Petroșani.

— In fiecare an în în- 
tîmpinarea „Zilei mine
rului" 
ample 
manifestări 
cultural-artistice și spor
tive. Ce semnificație și 
ce conținut vor avea 
în acest an?
In acești ani s-a schim

bat radical conținutul 
muncii minerilor și sîn_ 
tem martorii marilor 
transformări urbanistice 

’ din Valea Jiului. Iată de 
: ce sărbătorirea „Zilei mi

nerului" în acest an, cînd 
aniversăm 55 de ani de 
la eroicele lupte ale mi
nerilor din august 1929, 
constituie un prilej de 

: manifestare a angajării

c

i s

se organizează 
și tradiționale 

educative,

IN FOLOSUL 
TINERILOR

Consemnăm o inițiati
vă pe care comitetul 
sindical al Uzinei de 
preparare din Lupeni a 
luat-o pentru diversi
ficarea acțiunilor' edu
cative.

Joi, 2 august ștrandul 
termoficat „Preparato
rul" din Lupeni a găz
duit o asemenea acțiu
ne. Seara de dans, des
fășurată în incinta ștran
dului, a însemnat o reu
șită deplină. Forma
ția vocal-instru menta
lă „Armonic" a IPCVJ 
(compusă din Vasile 
Mircea, Mircea Moldo
van, Iosif Acs, Vasile 
Hîrșan, Dan Baban) a 
etalat calități muzicale 
deosebite, constituin- 
du-se într-un agreabil 
element al serii distrac
tive. Dar cu excepția re
prezentanților sindica
tului (tovarășii Stelian 
Corobea și Oliviu Flo_ 
rea), alții (ne referim la 
reprezentanții U.T.C. de 

; la uzină și oraș) nu au 
fost prezenți. De ce?

Text ți foto : 
Al. TATAR

pacității creatoare din Va
lea Jiului.

— In ce forme și cu 
ce eficiență educativă se 
exprimă capacitatea de 
creație culturală a mi
nerilor, a oamenilor 
muncii ?
— De curînd a avut Ioc 

pe 
cui- 

etape 
municipiu, 

în în- 
muni- 

muncii 
de for- 
conținut

spectacolul-concurs 
genuri de formații 
tural-artistice, cu 
locale și pe 
care a relevat că 
treprinderile din 
cipiu, oamenii 
participă la zeci 
mâții al căror 
este inspirat din munca și

V<

revoluționare a mineri
lor în a-și valorifica e - 
nergia și gîndirea pentru 
a obține producții sporite 
de cărbune. In timpul u_ 
nei vizite de lucru în Va
lea Jiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, spunea : „Să facem 
din Valea Jiului nu nu
mai un centru minier pu
ternic, ci și un centru 
muncitoresc în care con
dițiile de muncă și de 
viață să fie exemplare. 
In cadrul tuturor acestor 
preocupări trebuie să se 
aibă in vedere și asigu-
mmrtmmmmmmmirfmmmmtrrrzr.’trrarz

IN INTIMPINAREA „ZILEI MINERULUI” 
UUIHIIIirWlllUUl/IIIHMIIIIIII/IIIHIIIIIIIHIIII/llllllllllll  

rarea condițiilor pentru 
o mai bună activitate cul
turală proprie, pentru 
participare# mai activă a 
tineretului, a oamenilor 
muncii din Valea- Jiului 
la Festivalul național 
„Cîntarea României", la 
organizarea unei vieți cul- 
tural-politice tot mai in
tense". îndrumările și in
dicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu au de
venit acum fapte reale, 
„Săptămîna educației po
litice, culturii și sportu
lui" nefiind altceva decît 
expresia concentrată a 
muncii și hărniciei mine
rești, a conștiinței și ca-

viața lor.
— Care sînt, să le spu

nem, liniile de forță ale 
„Săptămânii educației 
politice, culturii și spor
tului în Valea Jiului" ?
— Centrul de greutate 

al manifestărilor va fi la 
Lupeni, oraș unde șe vor 
și deschide luni (la ora 
Î7). Sfera acțiunilor este 
largă, cuprinzînd însăși 
preocupările și viața mi
nerilor: 
ducție, 
neri și 
concurs 
cîștigă" 
’9Q _  ”

August ! '
Dintotdeauna românul 

și-a însoțit bucuriile eu 
cîntecul versul și viersul 
au pătruns in ființa lui ca 
firele de grîu îngemănate !

„Mîndră zi a libertății", 
această zi de august, 
aduce un nou suflu 
cîntecul minerilor 
Jiului.

In anii liberi, în 
tinereții noastre", am 
lat cu toții la un minunat 
avînt al mișcării artistice, 
al culturii românești în 
ansamblu.

Au renăscut vechile co
ruri muncitorești, au renăs
cut fanfarele, au renăscut 
orchestrele și muzeele, în 
lăcașuri noi, totul, teatrele, 
casele de cultură, clubu
rile și căminele culturale, 
spre a cînta bucuria tim
purilor noi. Au renăscut, 
aici, printre noi, corul 
„Freamătul adîncului" al 
minerilor din Petrila, fan
fara minerilor Văii Jiului,

formațiile 
muncitoresc, 
folclorice,, 
noi și noi formații.

A apărut, în acești pa
truzeci de ani teatrul de , 
stat „Valea Jiului", institu
ție profesionistă purtătoa
re a minunatei tradiții tea- 
irale muncitorești.

A apărut corul „Armonii 
tinere" al I.V.M.P. Petro
șani, taraful „Parîngul" al 
Casei de cultură din Pe
troșani, teatrul muncita- i 
resc „Ana Colda" din I.u- î 
peni, grupul „Acustic" al ■ 
Casei de cultură Petroșani, 
multe, multe formații, so
liști, creatori, cu toții le
gați de acest pămînt româ
nesc.

Și totul spre o minunată 
„Cintare a României" a 
unei Românii care își săr
bătorește cele patruzeci de 
primăveri sub semnul glo
riosului august.

Horațiu ALEXANDRESCU

Casa de cultura Petro
șani), deschiderea Festi
valului cultural-artistic 
„Sarmis ’84“, ediția a 
XV-a, Festivalul filmu
lui documentar în Valea 
Jiului, ediția a 
spectacole ale 
amatori de la 
muncitoresc din 
expoziții de artă plastică 
și fotografii, recitaluri de 
verso -i ale poeților din 
municipiu, concursuri 
sportive. Manifestările, 
care au început deja, cu 
concursul profesional pe 
meserii „Trofeul mineru
lui", se vor desfășura în 
fiecare zi, programul fi
ind mult mai complex și 
stimulînd inițiativele din 
localitățile municipiului. 
Trebuie să remarc că toa
te aceste manifestări se 
amplifică de la o zi Ia 
alta, culminînd în 12 au
gust cînd sărbătorim „Zi
ua minerului", cu spec
tacole artistice, pentru 
fruntașii în producție, și 
cultural-sportive desfă
șurate la Lupeni și Pe_ • 
troșani, pentru mineri, 
pentru toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, sub 
genericul „Cinstim mine
rul și munca lui", susți
nute de Ansamblul artis
tic „Rapsodia Română", 
o echipă de cascadori și 
formații cultural-artisti. 
ce din municipiu.

XV-a, 
artiștilor 

Teatrul 
Lupeni,

va 
în 

Văii

„anii 
asis-

ce
o

Interviu realizat de 
Tiberiu SPATARU

același inventiv basist — 
și o fostă laureată a fes
tivalului „Cîntecul adîn_

I

artizan al lemnului

zile-record în pro- 
dezbateri, expu_ 
simpozioane, un 
gen „Cine știe, 
cu tema „Lupeni 

‘29 —- 55 de ani de la e_ 
roicele lupte ale mineri- 
lor“ (7 august, ora 15, la

melodicitate și varietatea 
orchestrală, RAID ROCK 
din Petrila, cu foarte 
vechi cunoștințe în Com

dex ponență — I. Petric, Emil 
rock june, Marcel Munteanu,

Săptămîna trecută s_a 
desfășurat pe scena Casei 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani trecerea în 
revistă a formațiilor 
muzică ușoară și * 
din Valea Jiului. In a_ 
cest „vîrtej" rock întins 
pe mai bine de două ore, 
ca unul ce am asistat în 
ultimii ani la concerte de 
anvergură ale genului 
(Eruption, Smokie, Goom- 
bay Dance Band, Vulca- 
no, Babe, Saragosa Band), 
am rămas plăcut impre
sionați de varietatea in
terpretativă a celor ce 
s-au perindat pe scenă, 
fiind aplaudați cu multă 
căldură. Deschiderea 
fost timidă — poate 
ideea că a apărea primul 
pe scenă constituie un 

1 handicap, valoric — gru
pul ARMONIC din Vul- hard-rock cam prea 

i can fiind tributar vechi
lor șabloane ale muzicii 
ușoare. Le-au urmat, tot 

J din Vulcan, membrii for-
i un 

vocalist sensibil — Dan 
Baban, ex „Color" — grup

a 
și

gru_ 
MELODIC, o for
ce mai are încă de 
la capitolul expri- 

muzicale sce_ 
I-am lăsat 

purtătorii

Pledoarie 
pentru rock-ul 

românesc
cului“, Mariana June, so
listă vocală. De remarcat 
excelenta comportare 
celor doi chitariști. 
Lupeni au apărut < 
grupuri SALT, cu

: a
Din 

două 
un 

zgo_ 
de

mației ASTRAL cu

) înființat recent, o adevă- 
i rată revelație.
’ Raia rî JrnrSroR

aninând 
sala și imprcsionind prin

motos (greșeli mari 
sonorizare, aparatură ne
adecvată) și GENȚIANA, 
o formație bine închegată, 
cu armonii vocale plăcu
te, predispuse unei ma
niere lirice, remarcând în 
acest sens excelenta com
poziție „Jos la picior de 
stîneă". Din Uricani s_au

prezentat membrii 
pului 
mație 
lucru 
mării 
nice.
la urmă pe
de cuvînt ai muzicii rock 
din Vale, grupul ACUȘ- 

• TIC din Petroșani, 
s-au dovedit — încă 
dată — și buni acompa
niatori ai fetelor de la 
trupa vocală TELEX (An
gela, Aida și Lili). Trupă 
cu tentă disco, ACUSTIC, 
au prezentat trei compo
ziții, mari succese la ra
dio, dovedind multă va
rietate și seriozitate în 
tot ceea ce fac, realizînd 
un show plin de culoare, 
cu un impact uluitor asu
pra publicului. Așadar, 
In ansamblu, o manifes
tare extrem de utilă, un 
schimb de experiență reu_ 

. șit, din care muzica
mânească rock nu 
decît de cîștigat. Și ca 

, dee de bază, am dori mai 
■ multe contacte de acest

gen, pentru toți cei care 
, cîntă și iubesc rockul în

Valea Jiului.

XXI. Pasul următor, 
dedublării obiectului, 
face Heraclit. De la dialec
tica subiectivă, evidențiată 
de paradoxele lui Zenon, 
se trece la dialectica o_ 
bicctivă. Unitatea contra
riilor, sau trecerea, unuia 
în altul, mișcarea a fost 
sesizată de Heraclit ca ce
ea ce este obiectiv. „Aces
ta este primul concret, ab
solutul, ca unul ce conține 
în el unitatea contrariilor", 
scrie Hegel; iar această dia
lectică in nuce, dezvoltată 
apoi de Hegel a fost pusă 
în lumină strălucitoare de 
contribuția lui Marx, tre
cută prin toate apele so
cialului, pentru ca în pre-

zentul nostru să rezoneze 
cu toate stratificările sale 
și să devină punctul de 
sprijin al omului și expli- 
citării lumii. Opera lui 
Heraclit a fost înre-

Venit în Vulcan acum 24 de ani de pe meleaguri 
bistrițene, Leon Hangan s-a încadrat la mină mai 
întîi vagonetar, s-a calificat miner, apoi, pentru co
rectitudinea și seriozitatea care îl caracterizează, a
fost numit șef de brigadă. Timpul liber l-a consacrat 
unei pasiuni mai vechi, aceea de modelare a lemnu
lui. Talentat, cu un calm deosebit, Leon Hangan tre
ce de la sculptura în lemn Ia construcții îndrăznețe 
de artizanat realizînd, în miniatură, diferite obiecti
ve arhitecturale greu He executat. Cum sînt Castelul 
Corvineșilor, Catedrala din Timișoara, o serie de 
cabane turistice și multe machete funcționale (moa
ră de apă, de vînt, un război de țesut) și multe altele. 
El posedă o adevărată expoziție în care a pus mul
tă fantezie și îndemînare, sintetizînd o stare de spi
rit din care s-a desprins frumosul.

In imagine :* 
Vulcan construită

macheta cabanei La Brazi 
în întregime din placaj.

Text si foto: loan BALOI

caracterul aforistic și obți
nerea continuității prin dis
continuitate, a unității prin 
fragmentare. Și în acest 
sens, modernizarea își gă
sește un început în pro_

Pur și simplu despre frumos
gistrată de istoriografie 
sub titlul convențional 
Despre natură.. Ea se pre
zintă în stadiu fragmentar: 
e greu de spus dacă cele 
130 de fragmente sînt din_ 
tr_o lucrare sistematică sau 
sînt enunțuri dintr.un an
samblu de aforisme; inter
pretările moderne susțin

fundul gînditor al antichi
tății. Totodată, poeții mo
derni văd în opera sa un 
orizont categorial poetic. 
Ștefan Aug. Doinaș ii a_ 
șeazâ ca temei „discursului 
mixt" spre care tinde poe
zia m o d e r n ă; prof. 
Ion Banu îi dedic ii o 
carte, Ileraclit din Efes, în

1963; iar în Filosofia grea
că pînă la Platon, voi. 1, 
îl ocupă secțiunea dedu
blarea unitarului și lo
gos-ul. Deocamdată, să 
transcriem c I t ev a
fragmente ale lui: „Aceas
tă lume, unică In toate, 
nici zeu nici om n-a fău_ 
rit-o, a fost, șl este, și va 
fi foc veșnic, porriindu-sc 
după măsură, stingîndu-sc 
după măsură" (Fragmen
tul 30); „Timpul este un 
copil care se joacă, muțind, 
mereu pietrele de joc; este 
domnia unui . copil" 
(Fragmentul 52). Evi
dentă e tehnica opozițiilor, 
unitatea, contrariilor.

Dumitru VELEA
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Manifestări consacrate
Zilei naționale a poporului român

FILME
No-

U-
se-

ROMA 3 (Agerpres). In 
orașul italian Sulmona au 
fost inaugurate manifes
tările desfășurate sub ge
nericul „Zilele culturii ro
mânești".

In cuvîntul inaugural, vi_ 
ceprimarul orașului, Bru
no Dimasci, a subliniat con
tribuția majoră pe care 
România, președintele 
Nicolae Ceaușescu o aduc 
la eforturile vizînd solu
ționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane, e_ 
vidențiind propunerile și 
inițiativele românești pri
vind instaurarea Unui cli
mat de pace și colaborare.

★
BONN 3 (Agerpres). In 

orașul Dortmund a fost 
deschisă expoziția docu_ 

’ inentară de fotografii „I- 
! magini din România con_ 
■ temporană**.

Sînt ( 
înfățișînd imagini de la 
cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân, precum și fotografii 
ce ilustrează dezvoltarea 
dinamică a industriei și a- 
griculturii românești, suc
cesele obținute de poporul , . , . •
român în toate domeniile - P°uen, sub egida Asocia- 
de activitate. Expoziția re-

dă imaginea cîtorva din 
marile construcții ale ulti
milor ani, între care Ca
nalul Dunăre — Marea 
Neagră, complexul hidro
energetic „Porțile de Fier**, 
metroul bucureștean.

f.'âr., :
STOCKHOLM 3 (Ager

pres). La Stockholm a apă
rut revista „Actualități ro
mânești**, editată de Aso
ciația de prietenie Sue
dia — România. Nu
mărul inaugural al re
vistei este dedicat marelui 
eveniment de la 23 August 
1944. In coloanele sale este 
prezentată importanța a_ 
cestui act istoric, atît pen
tru România, cît și pentru 
celelalte state din Europa, 
angajate în lupta „ contra 
fascismului.

De asemenea, sînt înfă
țișate realitățile din Româ
nia de azi, progresele rea-

Ion
o

românească.

expuse fotografii
lizate în cei 40 de ani, pre
cum și inițiativele româ
nești consacrate asigurării 
păcii și securității în Eu- 

‘ ropa și în lume.
★

PARIS 3 (Agerpres). La

ției de prietenie „Rourna

nie •— Normandie" — 
Creangă, s-a desfășurat 
seară de poezie

*

LONDRA 3 
In organizarea 
femeilor din Țara Galilor 
și a Asociației de prietenie 
Marea Britanie — România, 
la Centrul de conferințe 
clin Cardiff a avut loc o 
manifestare dedicată țării 
noastre. T '

Cu acest prilej, Carmen 
Brookes, președinta Comi
tetului filialei din Bir
mingham a Asociației de 
prietenie Mărea Britanie 
*- România, a făcut o am
plă expunere privind isto
ria milenară a poporului 
român. Ari fost subliniate 
aspecte care definesc uni
tatea, continuitatea și lati
nitate limbii și a poporu
lui român.

Ih acest context, s-a pre
zentat semnificația actului 
istoric de la 23 August 
1944 și au fost evidențiate 
realizările obținute de 
România, în toate domeni
ile de activitate, în cei 40 

’ de ani de dezvoltare liberă 
și independentă, '

(Agerpres). 
Consiliului

autoritățile a trei 
suburbii ale orașului To
kio — Musashi-Murayama, 
Kakubundzi și Tanashi — 
au holărît să proclame sec
toarele respective ale ca
pitalei nipone drept zone' 
lipsite de arme nucleare.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ agenția TASS,- 
conform programului de' 
dezvoltare a sistemului de 
telecomunicații „Soiuz“, în' 
U.R.S.S. a fost lansat un- 
nou satelit de telecomuni-' 
cații-de tipul „Orizont**.'

NUMĂRUL AMERICA
NILOR care trăiesc sub 
pragul sărăciei a fost, în 
1983, de 35,2 milioane, ce
ea ce reprezintă 15.2 la, 
sută din populație, men
ționează un raport al Bi
roului de recensâmînt al' 
S.U.A., dat publicității la 
Washington. Anul trecut, 
numărul americanilor din 
această categorie a sporit 
cu 868 000 de persoane.

POTRIVIT UNUI CO
MUNICAT oficial, la sfîr- 
și tul lunii iulie, în Berlinul 
occidental erau înregis
trați 79 833 de șomeri. A- 
ceasta reprezintă o rată 
a șomajului de 10 la sută 
din populația activă a ora
șului.

f

PETROȘANI — 7 
iembrie: Păcală, I-II; 
nirea: Trei scrisori __
crete; Paringul: Să mori 
rănit din dragoste dc via
tă.

LONE A: Alo, aterizea
ză străbunica

ANINOASA: Ringul.
VULCAN — Luceajărul;

Imposibila iubire, I-II.
LUPENI — Cultural.: 

Lanțul amintirilor;
URIC ANI: Și caii : 

pușcă, nu-i așa ? .

I-II. 
se îm-

TV

13,30 Telex.
13,35 La sfîrșit de 

mînă (parțial 
lor). 
Săptămîna politică. 
Imagini din Româ
nia.
A 23-a ediție

săptă.
co

15,00 _ — _ a O- 
limpiadei de • vară 
(color). Los Ange
les — 1984.

-„,__1001 de seri. • 
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Noi și copiii noștri.
19,35 Teleenciclopedia.
19,55 Film artistic. Car

tierul veseliei.
21,30 Floîi... pe portativ 

(color).
Teledivertisment es
tival.

18,50

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 A 23-a ediție a O- 
limpiadei de vară 
(color). Los Angeles 
— 1984.

RADIO
5,00 Buletin de știri.

5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 6,30 La ordinea 
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 8,55 Rezultatele 
tragerii Loto, 9,00 Bule
tin de știri. 9,05 Audiența 
radio. 10,00 Buletin de de 
știri. 10,05 Reyista litera
ră radio. 10,40 Orchestre
le de muzică populară 

'„Hațegana** din Hune
doara și „Rapsodia Du- 
nării“ din Galați. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Un 
univers într-un ghiozdan. 
11,35 Publicitate. 11,50 
Buletin hidrologic. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 A- 
tlas cultural. • 12,35 Din 
comoara folclorului. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Meri
dian club. 16,00 Buletin 
de știri. 17,00 Buletin de 
știri. 18,00 Orele 
Radiojurnal 
Radiojurnal

’ Radiojurnal (ora
22,20 Muzică

1
I
II
II
I
I
I
I

serii. 
18,00). 
20,00). 
22,00). 
dans.

Buletin' de știri (ora 23,00). 
23,30—6,00 Non stop mu
zical (Buletine de știri 
la orele : 24,00; 2,00; 4,00; 
5,00). t

lora 
(ora

de

I■
I 
I
I
I
I 
J■
I 
I 
I.
I 
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Creșterile de prețuri, 
tradiționale în luna august, 
s-au agravat anul acesta 
pentru a susține măsurile 

"economice „de rigoare'* la 
leare s-a angajat Franța cu 
.peste un an în urmă. Ince- 
pînd de la 1 august sau în 

[ zilele următoare, anumite 
prețuri cresc automat, în 
numele reglementărilor e_ 
conomice. Astfel, prețul 
pîinii crește cu 2,5 la sută, 
al medicamentelor cu pînă 

; la 2,5 - la sută, iar chiriile 
• nu sporit, cu cinci la sută, 

î - la 1 iulie. Alte prețuri vor 
■ înregistra o creștere sensi

bilă pentru a face față ci
frelor bugetului anticipate 
pentru 1984 și unor preve
deri bugetare pentru 1985. 
Intre acestea, costul ben
zinei (sporit în iunie) și al

convorbirilor telefonice — 
cu 16,3 la sută (cea de-a 
doua creștere pe anul a- 
eesta, la tarifele telefonice, 
după cea de 8,3 la sută, din 
mai — n.r.).

nă se așteaptă o creștere a 
prețurilor produselor pe
troliere. Benzina ar urma 
să se scumpească din nou, 
mai curînd, ca urmare a 
creșterii valorii dolarului

Franța

Mica publicitate
’ PIERDUT certificat naș-
■ tere pe numele Ciupagea 

Marius Claudiu, eliberat de

' ' ANUNȚURI

Consiliul ■ popular munici
pal Petroșani în anul 1982. 
II declar nul, (2403)

DE FAMILIE

re Beregovoy, care îi 
succedă „părintelui" pla
nului de rigoare economical 
Jacques Delors, se află în- 
tr-o situație în care șarja 
de manevră este redusă. 
Acțiunile inițiate de prede
cesorul său pentru a redre
sa economia franceză nu 
s_au încheiat: dacă . rata

Cascada creșterii preturilor
♦ ■ ’ sută pentru anul acesta,

(AGE.VȚIA FRANCE PRESSE) deficitul comerțului exte-
rior ar putea să nu lie 
complet resorbit pînă . la 

față dc francul francez. sfîrșitul anului, așa cum se
Aceste creșteri de pre- prevăzuse. Datoria exter- 

țuri — se explică pe cu- nă sporește odată cu creș- 
loarele sediului guvernului ’ terea valorii dolarului (55,5 
— sînt destinate să evite miliarde dolari la sfîrșitul 
deraparea deficitului huge- anului 1984). Șomajul creș- 
tar, care nu trebuie să de
pășească trei la sută din

In sfîr.șit, pentru reduce
rea deficitelor unor . între
prinderi publice, tarifele la 
transporturile în comun în 
capitală vor spori cu trei 
pînă la cinci la sută; tim
brele poștale s-au scumpit 
deja la circa cinci la sută, 
la 1 iulie. Pentru la toam-

miliarde dolari la sfîrșitul

te, cuprinzînd 10 la sută 
din populația aptă d-_- mun. 

produsul intern brut. Noul că, iar venitul familiilor se 
ministru al economiei, Pier- diminuează...

SOȚUL Furnea Sivei și fiul Sorin, anunță cu 
aceeași adincă durere, împlinirea a 6 săptămîni de 
la trecerea în neființă a celei care a fost inegalabilă 
soție și mamă.. .

■ . ■■■ FURNEA AGATULA
- .Vei rămîne mereu în amintirea și • sufletele ': 

noastre. .

- SOȚIA Ileana, fiica Mariana și ginerele Iosif 
amintesc tuturor cunoscuților că în ziua de 4.august 
se împlinește un an de la moartea fulgerătoare i a 
scumpului lor soț si tată

, - BUHAESCU GHEORGHE
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre, (2404) ~ . ' '

1 LOS ANGELES 3 (Ager 
pres). La Los Angeles au 
continuat Jocurile Olimpi
ce de vară, în cea de-a 5-a 
Zi de întreceri sportivii ro
mâni obținând noi medalii: 
una de argint, prin Corneliu 
Ion, în proba de pistol vi
teză a concursului de tir, 
și două de bronz, cîștigate 
de luptătorul de greco-ro_ 
mane Ștefan Rusu și Dha_ 
gornir Cîoroslan. Cu aceste 
trei medalii, bilanțul spor
tivilor români la actuala e_ 

1 diție a J.O. este, pînă în 
prezent de 7 medalii, din
tre care una de aur, cu
cerită de echipa feminină 
de gimnastică, 4 de argint 
și două de bronz.

In concursul de tir găz
duit de poligonul situat în 
Prado Recreational Area", 

proba de pistol viteză i-a 
avut printre protagoniști 

I pe sportivul român Corne. 
< Tiu Ion, campion olimpic în 
I urmă cu 4 ani, care a in

trat acum în posesia rneda- 
, liei de argint, devenind 

primul țintaș român me.

daliat la două ediții
J.O., performanță remar
cabilă, care demonstrează 
valoarea ciberneticianului 
bucureștean, în vîrstă de 
33 de ani. După ce a rea
lizat în prima manșă 299 
puncte, Corneliu Ion a 
punctat în cea de-a doua 
parte â întrecerii 294, rea- 
lizînd un total de 593 punc
te, rezultat cu
care s-a clasat pe 
locul secund, precedat de 
japonezul Takeo Kamachi 
—- 595 puncte. Medalia de 
bronz a fost decisă la ba
raj, Rauno Bies (Finlanda) 
și Delival Nobre (Brazilia) 
terminînd la egalitate: 591 
puncte. Barajul a, fost clș- 
tigat de Rauno Bies, meda
liat cu bronz.

Iată clasamentul final al 
probei de pistol viteză : 1. 
Takeo Kamachi (Japonia) 
— 595 puncte; 2. Corneliu 
Ion (România) — 593 punc
te; 3. Rauno Bies (Finlan
da) ---- 591 puncte.

In limitele Categoriei 75 
kg din cadrul competiției

chinsky (R.F. Germania) Ștefan Rusu a trebuit să se 
— 340 kg (150 kg la stilul

stilul
De-

_r__  , , kg
(147,5 kg, plus 187,5 kg) ;
3. Dragomir Cioroslan
(România) —332,5 kg (147,5 ------ .
kg, plus 185 kg). oară la Olimpiadă (la pre-

smuls și 190 kg la 
aruncat); 2. Jacques 
mers (Canada) — 335

mulțumească cu o califica
re în meciul pentru meda
lia de bronz, pe care . l-a 
câștigat clar la 
(6—1) în fața sud-coreea- 
nului Young-Nam Kim. 
Prezent pentru a treia

de haltere, Dragomir 
roslan a reușit, Ia 30 
ani și la a treia participa
re olimpică, să urce pe po
diumul de premiere, in- 
trînd în posesia medaliei 
de bronz, a treia medalie a 
halterofililor români la 
J.O. de la Los Angeles.
umtmuHummmmtămumțțmMMUMMmumummmu»

Jocurile Olimpice de vară 
de la Los Angeles 

uHmitHiHUUftuntumnumummuuiuuuMttiMMnf^tnuâ
Membru al clubului Olim
pia București, medaliat cu 
bronz la campionatele mon
diale și europene din anul 
trecut, Dragomir. Cioros
lan, care este și un price
put antrenor, a realizat la 
Los Angeles cea mai bună 
performanță din cariera 
sa.

Clasamentul final al ca
tegoriei 75 kg este următo
rul : 1. Karl-Heinz Rads_

Competiția de lupte gre_ 
co-romane și-a desemnat 

‘medaliații la alte trei ca
tegorii, printre aceștia a- 
flîndu-se și sportivul ro- 
mân Ștefan Rusu, clasat 
pe locul 3 la categoria 74 
kg. Handicapat de o schim
bare de decizie efectuată de 
juriu la un meci în care 
fusese declarat învingător 
pe salteaua 'de concurs,

cedentele ediții a obținut 
medalia de argint, în 1976, 
și eea de aur, în 1980), Ște
fan Rusu, originar din Ră
dăuți, s-a aflat în 
gioasa sa carieră 
pe podiumul de premiere, 
la trofeele olimpice - cîști
gate adăugîndu-se două 
titluri de campion mondial ? 
și 4 titluri continentale.

Iată clasamentul catego
riei 74 kg : 1. Juoko Salo- 
maki (Finlanda); 2. Roger 
Tallroth (Suedia); 3. Ștefan 
Rusu (România). La cate
goria plus 100 kg. Victor 
Dolipschi (România) s-a 
clasat pe locul 4, primele 
trei poziții fiind ocupate 
de Jeffrey Blatnick (S.U.A.), 
Thomas Johansson (Sue
dia) și Refik Memisevici 
(Iugoslavia).

In turul trei al grupelor? 
preliminare la celelalte ca
tegorii, dintre sportivii .ro
mâni rămași în întrecere 

puncte a evoluat doar Nicolae 
Zamfir, în limitele catego
riei 57 kg, luptătorul nos
tru obținînd o victorie la 
puncte în fața lui By ung- 
Hyong Park (Coreea de 
Sud).

prodi- LOS ANGELES 3 (Ager- 
mereu preș;. In turneul de hand

bal, în grupa A, selecțio
nata României conduce 
în clasament cu 4 puncte 
(golaveraj 51—33), urmată 
de Elveția — 4 puncte 
(39—31), Iugoslavia — 3
puncte (54—37), Islanda — 
1 punct, Japonia și Algeria 
— zero puncte.

Meciul România — Is
landa, cîștigat de sportivii 
români cu 26—17, a scos în 
evidență forma bună a 
trăgătorilor; Marian Dumi
tru, adtorul a șapte goluri. 
Cornel Durau, Iosif Boroș 
și Vasile Stingă.
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