
Plenara apreciază că, prin grija și preo
cuparea deosebită pe care partidul, personal 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă pen
tru așezarea fermă a științei la baza dezvol
tării forțelor de producție, a conducerii și or- 
ganizării întregii vieți sociale. România dispu. 
ne — pentru prima oară în istoria sa — de o 
politică de stat programatică în domeniul cer
cetării științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic.

(Din Apelul Plenarei C.C. al P.C.R. 
ții a activului central de partid)

în lumina vibrantelor
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chemări din Apelul Plenarei C. C. al P. C. R.
și a activului central de partid

Cercetarea științifica - element 
hotârîtor în dezvoltarea și 

modernizarea industriei miniere

Zi rodnica Ia mina Lonea

Strălucitele înfăptuiri din anii care 
au urmat celui de-al IX-lea Congres al 
partidului au confirmat pe deplin juste
țea liniei politice generale adoptate de 
partidul și statul nostru în toate dome
niile dezvoltării economico-sociale, eco
nomia noastră națională atingînd un ni
vel de dezvoltare fără precedent istoric. 
Rod al activității neobosite a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al muncii neobosite a 
întregului nostru popor, prosperitatea 
României socialiste a însemnat materia
lizarea celor mai noi cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice, a însemnat creș
terea necontenită a rolului științei, a cer
cetării științifice puse, cu întreaga lor 
valoare, în slujba progresului patriei. In 
acest sens, așezarea științei la baza dez
voltării 
cerii și 
ciale a 
borării 
a unui
dezvoltare
progresului tehnic, program ce sinteti-

forțelor de producție, a condu- 
organizării vieții economico-so- 

oferit României posibilitatea cla
pon tru prima dată în istoria sa 
program de cercetare științifică, 

tehnologică și introducere a

zează cu deosebită claritate și cutezanță 
revoluționară direcțiile principale ce 
trebuie să asigure economiei naționale 
un înalt nivel de competitivitate, avînd 
în savantul de renume mondial, acade
mician doctor ing. Elena Ceaușescu, un 
conducător de înaltă și aleasă competen
ță. De altfel, crearea organismului spe
cializat în această direcție Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie a consti
tuit pentru economia națională un real 
cîștig, nivelul de competitivitate de ca
re se bucură astăzi produsele românești 
pe piața internațională avîndu-și sorgin
tea în activitatea laborioasă desfășura
tă de știința românească în domeniul 
integrării tot mai strînse a cercetării cu 
producția, pentru adaptarea cuceririlor 
științei la necesitățile dezvoltării econo
mico-sociale a țării.

In acești ani de continuă înflorire 
României, ani pe care noi 
mit cu justificată mîndrie

Colectivul I.M. Lonea, 
răspunzînd inllăcăratelor 
îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, cu 
privire la creșterea produc
ției de cărbune, amplu 
mobilizat de vibrantele 
chemări din Apelul Plena
rei C.C. al P.C.R. și a ac
tivului central de partid, a 
raportat ieri 240 tone 
cărbune extras peste 
vederile planului zilei, 
succes deosebit, 2 618 
ne de cărbune peste sar-

de 
pre- 
Un 
to-

cinile planului lunii iulie a 
fost obținut de colectivul 
microcarierei Jieț, din ca
drul întreprinderii. Produc
ții suplimentare de peste 
2 500 tone de cărbune și 
respectiv 482 tone au rea
lizat minerii din abatajele 
sectoarelor III și II.

Aceste frumoase rezultate 
au fost obținute pe baza 
creșterii productivității 
muncii, prin buna organi
zare a producției pe schim
buri și exploatarea judicioa
să a utilajelor din dotare.

Datorită depășirii sarcini
lor de plan la producția 
de cărbune se poate esti
ma, după cum ne-a infor
mat tovarășa Rodica Rîș- * 
noveanu, din cadrul com
partimentului planificare al 
I.M. Lonea, că în luna iu- * 
lie planul va fi nu numai ' 
realizat, ci și depășit. De 
la începutul anului pînă la 
finele lunii iulie, harnicul 
colectiv al I.M. Lonea a 
extras o producție supli
mentară de peste 7 000 to
ne de cărbune. (V.S.)

Productivitate sporită
In perioada care a trecut de la începutul acestui 

an, constructorii din cadrul brigăzii nr. 2 Livezeni 
a I.A.C.M.M. Petroșani și-a depășit cu 22 la sută 
sarcinile de plan la productivitatea muncii. Datorită 
depășirii acestui indicator de bază, lucrările de la 
principalul obiectiv din cadrul brigăzii — noua pre- 
parație din incinta minei Livezeni — se desfășoară 
în ritm susținut și există couidiții să fie pus în 
funcțiune la termenul planificat.

Printre cei ce s-au evidențiat în muncă prin de
pășirea lună de lună a sarcinilor proprii de plan se 
numără constructorii din formațiile conduse de 
Gheorghe Doca (dulgheri). Alexandru Ionciulcșcu 
(fierari-betoniști) Grigore Popescu și Petre Albu (lă- 
cătuși-montorj) și Constantin Știucă (instalatori).

Cu principalii 
indicator} 
de plan 
depășiți

Gh.

(Continuare în pag. a 2-a)

Revenind la I.M. Petrila, sectorul III

a 
toți i-am nu- 
patriotică e-

chirvasa

feliile șu- 
dezvoltă- 
direcție

S“-~

Cînd nu există concordanță între 
angajamente și fapte!

in numărul din 10 mai 
anul curent. în articolul in
serat sub titlul: „Cu justi
ficări nu se realizează pla
nul1* era arătată o parte a 
cauzelor, care au condus la 
nerealizarea sarcinilor 
plan, în primele patru 
din acest an,, de către 
gada lui Constantin 
din cadrul sectorului 
al I.M. Petrila. In 
condițiilor grele de zăcă
mînt adevărata cauză, care 
se desprindea pe atunci din 
cele spuse de șeful de sec
tor și șeful de brigadă, ar 
fi fost aprovizionarea de
fectuoasă cu materiale și 
mese de schimb. Cu toate 
acestea, șeful sectorului 
promitea; „prin măsurile 
care urmează să fie luate, 
începînd cu luna mai, bri
gada își va realiza planul**. 
Șeful de brigadă preciza 
că, atîta timp cit materia
lele se vor transporta de 
la distanța de 300 m, este 
greu să se realizeze sarci
nile de plan

Ne-a părut râu că nu am 
avea același interlu
de la discuția ante-
Am revenit 

scadent.
e c t o r

de 
luni 
bri- 
Ene
III 

afara

lectiv. Iată ce ne-a spus:
— Jumătate din luna mai 

și întreaga lună iunie, bri
gada nu a mai fost plasată 
în abatajul frontal. S-a lu
crat cu întregul efectiv, la 
scoaterea apofizei din cul
cuș, apofiză ce nu a putut 
fi interceptată în 
perioare, datorită 
rii neregulate pe 
și înclinare.

Aprovizionarea 
teriale și piese de schimb 
a fost rezolvată.

Prin urmare, condițiile 
de aprovizionare fiind mult 
îmbunătățite, după cum a- 
răta interlocutorul nostru, 
brigada nu și-a realizat 
planul nici în luna mai 
și nici în luna iu
nie, cînd a acumulat 
un minus de 256 tone de 
cărbune și. respectiv 536 to
ne. Iar în luna iulie briga- 

minus 
tone

In acest final fierbinte 
de iulie, cînd în întreaga 
țară se înregistrează noi și 
semnificative succese în 
ictivitatea de industrie. 
Stația de Utilaje, Construc
ții și Transport a C.M.V.J. 
<i-a depășit principalii in- 
iicatori de plan pe perioa

da primelor șapte luni ale 
anului. La indicatorul va
loare marfă transportată 
planul a fost depășit cu 6 
la sută în primele șase luni 
ale anului și cu două pro- 
rente pe luna iulie. Veni
turile totale brute la acti
vitatea de transport sînt 
depășite cu peste 6 milioa
ne lei. In activitatea de in
dustrie s-a înregistrat 
depășire de aproape 
sută 
vații

’e
întrecere.

la lucrările de 
mecanice.
primele două 

cu

o
10 la 
esca

cu ma-

Recunoscută peste timp ca o brigadă de frunte, formația condusă 
Aurel Șoșoi (sectorul I) se constituie și acum ca un grup omogen de mineri 
Uricaniului. In imagine, schimbul condus de loan Saili.

locuri 
rezultate 

deosebite în depășirea in
dicatorilor de plan se si
tuează colectivele secțiilor 
Conduse de Gheorghe Ko- 
ronka din Petroșani și, 
respectiv, Mibai Oprișa din 
Vulcan. (V.S.)

Hotărîre fermă pentru menținerea locului fruntaș

la ter- 
Șeful 

lipsind. 
Tari

da înregistrează un 
de aproximativ 400 
față de prevederile planului. 
Că a lucrat numai în a- 
pofizâ nu poate fi o scuză 
Norma, țață de abataj, 
redus conform
de zăcămînt. S-a lucrat pe 
înclinare asemănător tehno
logiei de exploatare in

a

s-a
condițiilor

putut 
i utor, 
rioară. 
rnenul 
de s
am discutat cu sing.
Bella, care de 4 ani lucrea
ză în cadrul acestui co

Gh. SPINI!

(Continuare în pag. a 2-â)

Desfășurată la puține zi
le după lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R. și a activu
lui central de partid consa
crată aniversării a două de
cenii de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la întreprinderea Mi
nieră Paroșeni a ■ analizat 
cu înaltă răspundere mun
citoreasca activitatea des
fășurată de acest harnic 
colectiv, care anul trecut a 
ocupat locul I în întrece
rea socialistă pe ramură. 
In primul 
cest an, 
de cărbune, s-a realizat 
plus de aproape 8 500 
tone, iar la lucrările 
deschideri s-au executat 
avans 23 ml. S-au eviden
țiat colectivele cu contri

buție hotărîtoare la acest 
succes, și anume; minerii 
sectorului I, care au ex
tras suplimentar, sarcinilor 
de plan peste 18 000 
de cărbune; minerii 
brigăzile conduse de 
stantin Ciobănoiu,
cisc Fazakaș, care exploa-

tone 
din

Con- 
Fran-

uitați nici deschizătorii de 
drumuri subterane din bri
găzile de investiții conduse 
de Alexandru Laszlo, Vir
gil Nanu și Ion Daniel, ca
re prin efortul lor au con
tribuit din plin la cei 23 
ml realizați suplimentar de

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

semestru din a- 
la producția fizică 

un 
de 
de 
în

t’eară abataje frontale e- 
chipate cu complexe meca
nizate de mare înălțime, 
precum și formațiile de la 
lucrările de pregătiri condu
se de Viorel Popa, Vasile 
Gojocaru și Liuța Vasile 
care lună'de lună au rea
lizat și depășit sarcinile de 
plan stabilite. Nu au fost

în 
oa- 
mai

ză ai planului de produc
ție, cum ar fi: neîncadrarea 
producției livrate în indi
catorii de calitate, ce a a- 
tras o penalizare de aproa
pe 80 000 tone de cărbune, 
îa lucrările de pregătiri s-a 
înregistrat un minus de 
596 ml, cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă au fost 
depășite cu 211 lei. Toate 
acestea au condus la nerea- 
lizarea planului, la produc
ția netă valorică cu 45 mi
lioane lei. Aceste neîmpli- 
niri au constituit o puterni
că notă de intrasigență, de 
responsabilitate și exigență 
muncitorească ce a caracte
rizat intervențiile tuturor

i

minerii din cadrul secto
rului.

Materialul prezentat
fața reprezentanților 
menilor muncii, dar
ales participanții la dezba
teri au insistat în mod deo
sebit .asupra neajunsurilor 
ce au determinat nerealiza- 

' rea unor indicatori de ba

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag a 2-a) I
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ȘTIINȚIFICA
Deschise la jumătatea 

lunii iulie, la principale
le obiective de construc
ții din orașele Văii Jiu
lui, șantierele locale de 
muncă patriotică ale ti
neretului au prilejuit pen
tru elevii liceelor o peri
oadă de practică deosebit 
de eficientă, în care efor
turile cadrelor didactice 
și elevilor s-au materia
lizat în lucrări de reală 
importanță realizate ex
clusiv prin munca elevi
lor. Un scurt raid prin 
șantierele locale din Pe
troșani, împreună cu Vio
rica Dan, secretar al Co
mitetului municipal
U.T.C., ne relevă cîteva 
imagini reale ale partici
pării elevilor la lucrările 
de construcții.

Complexul hotelier, 
principalul șantier local, 

' reunește eforturile cîtorva 
zeci de elevi, care zi de 
zi, pe parcursul a două 
sâptămîni au depus efor
turi intense, îndeplinin- 
du-și cu conștiinciozitate 
sarcinile încredințate de 
conducerea șantierelor. 
Păcat că uneltele asigu
rate s-au dovedit insufi
ciente ca număr pentru 
forța de muncă existentă. 
Și asta numai datorită 
modului superficial în ca
re a fost privit ajutorul 
potențial dat de elevi. Să 
sperăm că vom asista la

o schimbare de optică in 
această privință, cu urmă
toarele serii de elevi.

Profesorii ce însoțesc e- 
levii Doina Morong, Va
lentina Dîrlea și Adela 
Ludinașiu, se declară mul
țumiți de participarea e- 
levilor, din rîndul cărora

Șantierele locale de 
muncă patriotică ale 

tineretului
■

Vătuiu, 
Ioan Kartoș, 
Levente Ba- 
Gall, școala 
toți de la

s-au stabilit deja frunta
șii: Octavian Moacă, At
tila Bucoș, Dan Oproiu, 
Alin Niță, Vasile Pop, cla
sa a Xl-a; Ilie 
Marius Zaha, 
Mihai Papp, 
lint și Lajos 
profesională,
Liceul industrial.
Cartierul Petroșani Nord: 

un șantier cu 3 puncte 
de lucru, în care elevii 
ajută la amenajarea ex
terioarelor unor blocuri de 
locuințe. Peste 30 de elevi, 
sub îndrumarea profesori
lor Gabriela Stanca și A- 
na Toma lucrează la ni
velat și placat cu 
trotuarele, alții ajută
evacuarea interioarelor 
resturile materiale. In 
propiere, la alt punct 
lucru, inginera Tiberia
Fodor cu 19 elevi au a-

dale 
la 
de 
a- 
de

I
c
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E
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Sînt bine cunoscute 
strădaniile colectivului 
restaurantului „Jiul" din 
Petroșani, de a presta 
un comerț apreciat de 
cei care trec pragul a- 
cestei unități de frunte 
a filimentației publice 
din Valea Jiului. Și mun
ca loi este oglindită în 
depășii ea sarcinilor de 
plan pe primele șapte 
luni cu 2,5 milioane lei, 
în servirea modernă, ci
vilizată a clienților.

Toate acestea au fă
cut ca în cadrul con
cursului inițiat de Mi
nisterul Comerțului In
terior „Cel mai bun din
tre 100 de restaurante", 
colectivul restaurantului 
„Jiul" al I.C.S.M.I. — 
șefi de unitate Vintilă 
Borhină și Francisc Fa
bian — să ocupe pe se
mestrul I locul opt pe 
țară și primul din ca
drul județului nostru. 
Felicitări, și în semestrul 
II pe un loc și mai sus, 
cum de fapt a și dema
rat luna iulie și dorește 
întregul colectiv. (T.R.)

ț

ț

t

r

i

■

c

menajat 
teriorul 
cuințe, 
Claudiu,
Szilveszter

Giurcă
Istvan,

în întregime ex- 
unui bloc de lo- 

elevii 
Kadar

Arpad, Sorin 
Morariu, Faluvegy Irina și 

o 
și 

tot

Nagy Adela dovedind 
mare responsabilitate 
conștiinciozitate în 
ceea ce au făcut.

Aceeași intensă activi
tate au desfășurat și ele
vii conduși de profesorul 
Ionel Pădureanu. un ade
vărat „sufletist" în ceea 
ce privește înfrumusețarea 
împrejurimilor blocurilor 
76, 110 și 107. Elevii Li
liana Cocioabă, Magdale
na Popovici, Simona Cio
chia, 1 ldy Fazekaș, Cristi
na Boier și Cristina Po
pa au depus mult suflet, 
multă conștiinciozitate, în
cheind o perioadă fructu
oasă de practică. Pe acest 
șantier sprijinul din par
tea constructorului a fost 
mult mai bun, elevii be
neficiind de asistență și 
bază materială conform 
solicitărilor. Iar ca o pri
mă constatare privind 
practica de vară sc des
prinde participarea a- 
proape integrală a elevi
lor pe șantierele locale în 
perioadele stabilite, lu
cru îmbucurător care se 
merită a fi continuat și în 
seriile următoare.

G. CHIRVASĂ

Un an rodnic
Deschisă cu un an în urmă, unitatea nr. 274 „Au

toservire", la capătul Bulevardului „Păcii" din Lu
peni, se pregătește să raporteze realizări deosebite. 
Numai în acest an unitatea condusă de Maria Ma
yer și Elena Bodescu a vîndut, în plus față de plan, 
produse în valoare de peste 800 000 lei.

In cadrul acestui colectiv lucrează vînzătoarele 
Irina Burzuc, Elena Lumperdean, Simona Ilărpăcică, 
Elena Preoteasa, Anuța Bede, Maria Petrovan și 
Mariana Fărcaș, toate lucrătoare comerciale care 
prestează o servire civilizată, în raport cu cerințe
le unui comerț modern.

£

poca Nicolae Ceau.șescu" industria mi
nieră, a.semenea tuturor ramurilor econo
miei naționale, s-a aflat permanent în 
centrul atenției partidului și statului nos
tru, beneficiind de aplicarea celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice, lucru ce 
a l'ăcut ca și mineritul din Valea Jiului 
să se situeze astăzi la cele mai înalte 
cote ale modernității. Cercetarea științi
fică pusă cu deplin temei în slujba mi
neritului a pus in valoare noi zăcămin
te de cărbune, a creat mașini și utilaje 
miniere de înaltă productivitate, a u- 
șurat permanent efortul fizic al oameni
lor, concomitent cu asigurarea unor con
diții optime de securitate a muncii. în
ceperea lucrărilor de punere în valoare 
a noi cîmpuri miniere — Valea de Brazi, 
Lupeni-Sud, Petrila-Sud, — și Jn perspec
tivă a altora, pentru creșterea contribu
ției Văii Jiului la dezvoltarea bazei de 
materii prime energetice a țării, mo-

dernizarea întreprinderilor miniere e- 
xistente, mecanizarea continuă a lucră
rilor din subteran, amploarea construc
țiilor de mașini și utilaje miniere con
stituie dovezi elocvente ale creșterii fă
ră' precedent a rolului cercetării științi
fice, a introducerii continue a progre
sului tehnic în domeniul mineritului. In 
perspectiva îndeplinirii obiectivelor cin
cinalului 1986—1990, colectivelor de cer
cetători de la I.C.P.M.C. și C.C.S.M., 
cadrelor didactice de la Institutul 
mine în lumina direcțiilor stabilite 
Apelul Plenarei C.C. al P.C.R. și a 
tivului central de partid; le revin 
siuni deosebit de' importante pentru
dicarea mineritului la un înalt nivel de 
mecanizare și modernizare, la un înalt 
nivel de productivitate și eficiență în 
scopul sporirii continue a producției de 
cărbune pe seama promqvării pe scară 
largă a progresului tehnic, a aplicării ce
lor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii românești și mondiale în tehnolo
giile de extracție a cărbunelui.

de 
de 

ac- 
mi- 
ri-

Curier juridic
VIORI- 
situatia 

dv.

RAMNEANȚU 
CA, Lupeni: In 

-cînd datele scrise de 
corespund realității, atunci, 
conform Legii 20/1967 în 
anul 1985 aveți dreptul la 
concediu de odihnă 
form vechimii totale 
muncă. Menționăm că 
vă putem comunica 
mărul de zile la care 
veți dreptul întrucît nu vă 
cunoaștem vechimea în 
muncă.

GABOR DUMITRU, Lu
peni: Pentru a vă putea 
răspunde la întrebare, tre
buia să ne scrieți în ce 
rețea tarifară de retribui
re sînteți încadrat. Preci
zăm că în conformitate cu 
Decretul 46/1982 puteți be
neficia de 210 lei (compen
sație pentru majorarea pre
țurilor), chiar fiind și mun
citor necalificat, numai da
că sînteți încadrat în „re
țeaua mine subteran și su
prafață, grupa A". Mai be
neficiază de aceeași com
pensație și muncitorii ne
calificați de la lucrări gre. 
le și foarte grele din in
dustria de construcții-mon- 
taj și din transporturi.

(Urmare din pag. I)

con- 
în 
nu 

nu- 
a-

î 
i. Claudiu MARINESCU

trepte răsturnate dar, re
petăm asta nu este o scu
ză, atîta timp cît s-au reali
zat productivități medii de 
1,31 tone pe post, 
iunie.

Tînărul maistru 
Dumitru Geabău 
tează: „Dacă ar fi 
de muncă corespunzător, 
oamenii și-ar face planul. 
Sînt multe apofize care nu 
pot fi detectate la fiecare 
felie. Mergem cu preabata- 
jul pe culcuș mai mult în 
piatră. Aprovizionarea cu 
materiale este cea mai di
ficilă.

Lemnul, stîlpii hidraulici, 
grinzile de susținere și alte 
materiale se transportă de 
membrii brigăzii pe o dis
tanță destul de mare în 
condițiile cînd, pe traseul 
respectiv, chiar cel mai 
scund miner nu poate sta 
în picioare. Toate aceste 
greutăți sînt completate de 
lipsa forței de muncă ca
lificate".

Iar sing. Tari Bella sus
ținea tocmai contrariul.

Minerul șef de schimb 
Gheorghe Chițu, cu o ve
chime de doi ani în bri
gadă, preciza la rîndul său: 
„nu s-a rezolvat nimic cu 
materialele, tot do la dis
tanța de 300 m le aducem, 
în spate. Nu avem în bri

în luna

minier 
comple- 
un loc

gadă oameni suficient de 
calificați, care să preia lo
cul celor care sînt plecați 
în zilele de repaus, conce
diu dc odihnă sau foi de 
boală. Apofizele ne țin 
pe loc, avînd în vedere că 
mai întotdeauna tehnologia 
de exploatare 
pe înclinare".

Se pare că, 
brigăzii cît și 
de răspundere
cerea sectorului 
unitate de vedere în ceea 
ce privește direcțiile de 
acțiune care să ducă la îm
bunătățirea activității

a lor se faca

atît în sînul 
al factorilo. 
din condu- 

nu există

de 
extracție a cărbunelui. Pe 

a 
noastră

ce bază șeful sectorului 
afirmat la prima 
întrevedere că brigada lui 
Ene își va realiza planul 
începînd din luna mai ? 
Nu se poate asigura con
cordanța între angajamente 
și fapte, eliminîndu-se pro
misiunile care se pare că 
în ultimul timp și-au cam 
făcut loc la multe nivele ? 
Of astfel de concor
danță există numai atunci 
cînd vorbele sînt fapte și, 
nu promisiuni deșarte. 
Considerăm că situația 
găzii amintite trebuie 
nalizată, la modul cel 
serios, de conducerea 
nei, dacă cea a sectorului 
nu a avut timp pînă în 
prezent. Membrii brigăzii 
mai au răbdarea de a aștep
ta ce li s-a promis! Vom 
reveni.

Hotărîre
(Urmare din pag. 1)

fermă

bri- 
a- 

mai 
mi-

Imediat lingă podul pes
te Maleia se află un ate
lier de reparații încălță
minte, în care meșterul 
Vasile Popa își împlinește 
cu sîrg o pasiune de cre
dință ce i-a fost dragă o 
viață întreagă, chiar dacă 
uneori serviciul l-a înde
părtat într-un fel sau altul 
de această îndeletnicire 
moștenită de la tatăl său. 
Acest lucru poate că nu 
stîrnește cu nimic intere
sul pentru citadinul ncmî-

„Omul sfințește locul“ — dar 
numai și numai prin muncă

nat de nevoia revigorării 
unui oarecare articol de 
încălțăminte, deși vrînd-nc- 
vrînd în multe situații tre
cem pragul unor astfel de 
unități, cum este cea în 
care lucrează Vasile Popa. 
Ceea ce stîrnește interesul 
pentru oricare dintre noi, 
cei ce venim în contact cu

acest meseriaș, sînt cei cîți- 
va metri pătrați de pămînt 
care-i înconjoară atelierul 
și care aduc cel mai con
vingător argument de ceea 
ce înseamnă o muncă har
nică și pricepută, pentru 
că Vasile Popa și-a făcut 
din acest unic spațiu un a- 
devărat- model de grădină.

Sau mai bine-zis, o adevă
rată „oază de neliniște", a- 
șa cum ar putea să-și facă 
mulți locuitori ai 
nostru, cel puțin 
blocurilor, unde 
minim s-ar putea
ja odihnitoare și frumoase 
spații verzi, lucru, dealtfel, 
de preferat în locul împre
jurimilor unor blocuri, mai 
ales, din cartierul Aero
port.

unor 
pri- 
ac- 

între-

orașului 
în jurul 
cu efort 
amena-

vorbitorilor și totodată au 
reprezentat motivația 
valoroase propuneri 
vind îmbunătățirea 
tivității economice a
prinderii în cel de al doi
lea semestru al anului, cînd 
vor trebui recuperate toa
te restanțele pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
pe acest an. Atît 
David, Constantin
Petru Manca, loan Ghilan 
cît și Vasile Cojocaru, Ște
fan Tudoran, Mihai Cîrș- 
maru și Ștefan Toma 
criticat aspectele care
dus la neîndeplinirea indi
catorilor amintiți, au for-

CALIFICARE. Marți, 30 
iulie, la I.M. Dîlja a înce
put un nou curs de califi
care pentru meseria de e- 
lectrician de mină. Cursul 
este frecventat de 25 de 
oameni ai muncii, fiind al 
doilea organizat în acest an 
în întreprindere pentru 
pregătirea în această pro
fesie.

le- 
de 
și 
o 

de

nează activitatea acestui 
harnic colectiv. (T.R.)

Cornel
Felea,

au 
au

mulat propuneri interesan
te și totodată s-au angajat 
cu fermitate, în numele co
lectivelor 
prezintă, 
eforturile 
continuă 
cărbune, 
rea tuturor sarcinilor tra
sate de conducerea de 
partid și de stat. In cuvîn- 
tul său, ing. loan Besser- 
man, directorul întreprin
derii s-a referit pe larg la 
sarcinile ce stau în fața 
colectivului pentru perioa
da imediat următoare și 
mai ales la importanța pre
gătirii producției anului vi
itor, a întregului cincinal 
1986—1990.

pe care le re- 
să depună toate 
pentru creșterea 

a producției de 
pentru îndeplini-

DESFACERI peste plan. 
Colectivul unității de 
gume și fructe condus 
Constantin Brujan oferă 
în acest an populației 
abundență de produse
sezon, oamenii muncii din 
Petrila și Petroșani pro- 
curîndu-și în permanență 
de aici celr necesare. Ca 
dovadă sînt și cei aproa
pe 7 milioane lei rezultați 
din vînzările peste plan, 
Servirea exemplară și re
ceptivitatea față de cerin
țele populației ce încunu-

EXCURSIE. Filiala O.J.T. 
Petroșani face înscrieri pen
tru o excursie de trei zi
le, cu trenul, la Budapesta. 
Excursia este programată 
pentru intervalul 9—11 sep
tembrie a.c. (I.D.)

ZI RECORD LA ȘTRAND. 
Canicula acestor adevărate 
zile de „cuptor" a atras, i- 
rezistibil, spre ștrandurile 
din Valea Jiului o 
afluență de public.

rrfare
După

cum aflăm de la unul din
tre gospodarii (C. Aștelean) 
ștrandului „Preparatorul" 
din Lupeni, aici s-a înre
gistrat în ziua de 29 iulie 
o prezență de peste 1000 de 
copii, tineri și adulți — 
ceea ce constituie un record 
de amatori de înot, apă, 
plajă și soare. încasările au 
fost și.ele pe măsură: peste 
5 000 lei, reflectînd condiți
ile optime, atrăgătoare, o- 
ferite de această modernă 
bază de agrement estivală.

IN CARTIERUL Carpațl 
au fost executate săpături-

le pentru branșarea noului 
hotel din Petroșani la cen
trala termică. O obligație 
mai au constructorii — să 
execute branșarea cît mai 
repede pentru ca terenuri
le de joacă, desfundate cu 
acest prilej, să fie 
copiilor pînă nu se 
nă vacanță. (G.S.)

redate 
termi-

IARBA. Eforturi 
depun edilii în aceste zile 
de vară pentru înfrumuse
țarea reședinței de munici
piu. Din păcate eforturile

sporite

lor sîrit diminuate de ne
păsarea unora care traver
sează „pe unde-o fi", căl- 
cînd iarba abia răsărită. 
Privindu-le urmele ne gîn- 
dim dacă nu cumva or fi 
extratereștrii sau ceva um
blătoare dc-ale
(Al. II.)

■

I 
I
I

Rubrică 
Iosif

„miriștii".

realizată de 
BĂLAN
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j VHfA Oameni și fapte in bătălia pentru

j BRAZI creșterea producției de cărbune cocsificabil

Obiectivul principal: punerea în valoare 
a rezervelor de cărbune

In atmosfera de vi
brant patriotism in care 
întregul nostru popor a 
sărbătorit aniversarea a 
două decenii de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului, istoricul forum ca
re l-a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, înflă
cărat revoluționar, cel 
mai iubit fiu al națiunii, 
in înalta funcție de se-

I cretar general al partidu
lui, colectivul întreprin
derii miniere Valea de 
Brazi își exprimă prin 
-fapte de muncă hotărîrea 
de a realiza exemplar 
sarcina ce i-a fost încre
dințată: punerea în va
loare a unui important 
zăcămînt de cărbune coc
sificabil. Conștienți de 
sarcinile care ne revin 
am depus eforturi stărui
toare pentru sporirea vi
tezelor de avansare pe 
galeriile de deschideri, pe 
suitoare și la adîncirea 
puțurilor. In luna iunie, 
minerii din brigada con
dusă de Gheorghe Cer
cel, una din cele mai bu
ne brigăzi din cadrul în
treprinderii, care execu
tă o lucrare de deschide
re între cîmpul minier U- 
ricani și cel de la Valea 
de Brazi, pe orizontul 400, 
a străbătut stratul 17—18. 
Existența stratului de căr

La intrarea în galeria de coastă din incinta minei 
Valea de Brazi, viitoarea galerie de acces 
spre depozitul de explozivi, l-am surprins „supărat" 
pe șeful de brigadă Ioan Tamaș (în mijloc).

r
I 
ț
î

(
j

i

O nobilă competiție 
hărniciei se desfășoa-a

ră între brigăzile fruntașe 
ale minei și anume, în
tre cele conduse de Mi
ron Moraru, Ianoș Doboș, 
Gheorghe Saigiu și Ghe
rasim Tamaș. Toate se 
mîndresc, pe bună drep
tate, că și-au depășit sub
stanțial, lună de lună, 
sarcinile de plan. Mihai 
Oprișa, un tinăr, dar com
petent inginer, absolvent 
al I.M. Petroșani, șeful 
sectorului I, ne vorbște 
cu vădită mîndrie despre 
oamenii din subordine. 
Aflăm că brigada condu
să de Ianoș Doboș, care 
adîncește puțul auxiliar 
din incinta principală a 
minei, este o adevărată 
familie. Cei 19 oameni din 
brigadă, conduși pe schim. 

bune a fost reconfirma
tă de avansarea pe un 
plan înclinat — viitorul 
ax colector al producției 
din blocul IX — pe stra
tul 17—18 de către mine
rii din brigada lui Gheor
ghe Saigiu. Pînă in pre
zent brigada a străbătut 
pe înclinarea stratului 
peste 46 ml fără să întîl- 
nească vreo falie. Acțio
năm pe un front larg pen
tru realizarea la termene 
a principalelor lucrări 
miniere de aeraj, de or
ganizare și de asigurare a 
transportului, de pregătiri 
în blocul IX. Două din 
brigăzile noastre de elită, 
cele conduse de Ianoș Do
boș și Gherasim Tamaș, 
specializate în săparea 
puțurilor, au realizat și 
în luna iulie avansări de 
46—48 ml. Atingînd ori
zontul 400 prin adîncirea 
puțului nr. 7 „Sterminos", 
brigada condusă de Ghe
rasim Tamaș a trecut în 
luna iulie la amenajarea 
rampei puțului la acest o- 
rizont. Din același loc de 
muncă se va ataca, în 
contrafront, galeria de ae
raj de pe orizontul 400 
pentru scurtarea terme
nului de punere în exploa
tare a cărbunelui din 
blocul IX și, în perspec
tivă, din blocul X.

buri de minerii Gheorghe 
Apostol, Iuliu Torok, Gri- 
gore Costică, Vasile Co- 
jan sînt harnici, săritori 
la nevoie, priccpuți și în

In competiție strînsă, umăr la umăr, 
fruntașii minei

probleme de întreținere și 
reparații ale utilajelor. Dar 
sînt adeseori ajutați și ei 
în treburile de minerit de 
electrolăcătușii Ioan 
povici, Vasile Coșa,
gismund Szekely, Costică 
Petrescu, Ionel Mici și 
Savin Rusu.

Pe galeria de acces spre 
viitorul depozit de explo-

Po-
Si-

Dispunem de un pro
gram de lucru bun, de 
brigăzi din ce în ce mai 
omogene, acționăm ferm 
pentru respectarea rigu
roasă a proiectului gene
ral de execuție, care 
prevede organizarea u- 

nci mine moderne, ce va 
permite mecanizarea prin
cipalelor lucrări din sub
teran, realizarea unor pro
ductivități înalte în căr
bune. Acordăm o atenție 
majoră problemelor de 
tehnică a securității mun
cii și asigurării tuturor 
condițiilor sociale mine
rilor, întregului personal 
al întreprinderii. Vom 
face totul pentru a res
pecta întocmai termenul 
de punere în funcțiune a 
rezervelor de cărbune 
cocsificabil din perimetrul 
minier Valea de Brazi, 
conștienți că astfel ne a- 
ducem contribuția la dez
voltarea economică a pa
triei, la înfăptuirea lu
minosului program prefi
gurat în documentele 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Ing. Carol SCIIRETER, 
director 

al I.M. Valea de Brazi

PRIN
AGTOGOSPODĂRIRE

. In semestul I al acestui 
an, colectivul I.M. Valea de 
Brazi a depășit planul va
loric cu peste 5 milioane 
lei. Se poate estima, de 
pe acum, pe baza unor re
zultate preliminare la ni
velul sectoarelor și îndeo
sebi pe baza depășirii vi
tezelor de avansare de că
tre majoritatea brigăzilor 
de mineri, că și în luna 
iulie se va realiza o sub
stanțială depășire a sarci
nilor de plan. Dar deose
bit de semnificativ ■ este 
și faptul că prin autogos- 
podărire, prin grija spori
tă față de necesitatea în
cadrării în consumurile 
normate de materiale la 
nivelul fiecărui colectiv de 
muncă, s-au înregistrat și 
300 000 lei economii la pre
țul de deviz.

zivi l-am întîlnit pe mi
nerul șef de brigadă loan 
Tamaș. Era supărat că 
i s-a luat un om din bri
gadă, și fusese reparti
zat la alt loc de muncă,

după ce „crescuse și se 
formase ca miner de mina 
întîi în brigadă". „E 
resc să te desparți 
de oamenii de care 
atașat prin muncă, 
spus șeful de sector, 
mina e în dezvoltare 
nevoia de oameni califi
cați e în continuă crește
re. Rămâne însă fapt de 
laudă că minerii din

fi- 
greu 
te-ai 
ne-a 
Dar 

și

In incinta principală a minei Valea de Brazi. Oamenii din imagine, un 
schimb din brigada condusă de Ianoș Doboș. In luna iulie, această brigadă și-a 
depășit cu 12 Ia sută sarcinile de plan.

Recorduri la orizontul 400
In noianul de înfăptuiri 

ale acestei epoci, numită 
pe drept cuvînt după nu
mele ctitorului ei, „Epoca 
Nicolae Ceausescu", în at
mosfera de angajare și răs
pundere pentru înfăptuirea 
unei vaste opere construc
tive, oamenii și faptele care 
definesc activitatea colecti
vului noii mine Valea de 
Brazi sînt deosebit de. bo
gate în semnificații. Mi
neri, maiștri, tehnicieni și 
ingineri își unesc forțele, 
își pun în valoare aici cu
noștințele lor profesionale 
pentru a spori vitezele de 
înaintare pe galerii, puțuri 
și suitori, pentru a face cît 
mai apropiat termenul de 
punere în funcțiune a pri
mei capacități de 150 000 
tone de cărbune.

In frontul galeriei magi
strale de la orizontul 400 
facem cunoștință cu oa
menii din brigada condusă 
de Miron Moraru. Minerul 
șef de schimb Benone A- 
vădanei ni-i pfezintă pe 
ortacii săi; Constantin Voi- 
nea și Gică Baltariu. Roca 
din front este dură, dar a- 
ce.ști oameni harnici știu 
să învingă dificultățile. 
Perforarea și încărcarea 

schimburile conduse de 
Ion Vlad, Mihai Vărzaru, 
Gheorghe Vărzaru, Du
mitru Militam, Costache 
Gheorghiu, Vasile Urdaș, 
din brigada lui loan Ta- 

maș au realizat recorduri 
de cîte 6 ml de galerie 
betonată pe zi și consti
tuie o adevărată școală 
pentru cei nou încadrați 
în subteran".

Rezultate deosebite ob
țin și minerii din brigada 
condusă de Gheorghe Cer
cel. De la începu
tul lunii, schimburi
le conduse de Picu Costa- 

sterilului se fac mecanizat. 
„In luna mai, brigada a 
înaintat 30 de metri, în 
iunie 50 m, iar pînă la 
slîrșitul lunii iulie sînt 
asigurate condiții să avan
seze 65 ml, ne-a spus ing. 
Gheorghe Varhonic. Deci, 
de la o lună Ia alta vite
zele de avansare au sporit. 
Buna organizare a lucru
lui, aprovizionarea optimă 
cu materiale și vagonete 
goale, omogenizarea cres
cândă a brigăzii, hărnicia și 
respectarea riguroasă a dis
ciplinei tehnologice și a 
muncii si-au spus cuvîn- 
tul.

In rampa puțului nr. 5 
(1 întîlnim pe tovarășul Bu
jor Bogdan, directorul teh
nic al I.M. Valea de Brazi. 
„La ora cînd discutăm — 
am aflat de la ing. Bujor 
Bogdan — brigada condu
să de Gherasim Tamaș a 
atins nivelul orizontului 400 
în săparea puțului nr. 7 
„Sterminos". Aceasta ne 
permite să atacăm în con- 
trafront lucrările de săpa
re a galeriei magistrale de 
la orizontul 400. Astfel se 
va respecta termenul de 
punere în funcțiune a ca

che, Șandru Madaraș și 
Constantin Gherman, din 
brigada lui Gheorghe Cer
cel au avansat 45 ml. 
„Vrem să atingem în iu
lie recordul de 60 ml a- 
vansare", ne-a mărturisit 
șeful de brigadă.

Cuvinte de laudă pen
tru rezultatele bune ob
ținute în întrecere meri
tă și minerii din brigăzi
le conduse de Constantin 
Cueoș și Constantin Ber- 
cea, din cadrul sectoru
lui II. Umăr la umăr, 
brigăzile de mineri de la 
Valea de Brazi muncesc 
cu abnegație pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, 
pentru a asigura punerea 
în valoare, la termenele 
stabilite, a rezervelor de 
cărbune eosificabil, în- 
tr-o nobilă competiție a 
hărniciei.

)
I

I
I
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* 

pacităților de producție din 
blocul 9".

In blocul 9, pe suitorul 
care va colecta producția 
viitoarelor abataje, la ori
zontul 400, întîlnim un alt 
miner șef de brigadă „de 
elită", Gheorghe Saigiu. 
Suitorul se sapă în cărbu
ne, pe înclinarea stratului 
17—18. Cărbunele este de 
bună calitate, iar interca- 
lația dintre straturi este 
mică, exploatabilă. „Avem 
un ritm de avansare susți
nut, oameni care își cu
nosc bine meseria, ne spu
ne șeful de brigadă. Pînă 
la sfîrșitul lunii iulie vom 
depăși 50 ml. Vom face to
tul pentru a răspunde prin 
fapte de muncă înflăcăra- 
telor chemări la creșterea 
producției de cărbune ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nostru 
de Onoare, înțeleptul con
ducător al partidului și 
statului".

In incinta puțului auxi
liar tovarășii ing. Carol 
Schreter, directorul minei, 
ne-a declarat: „In prima 
lună a anului, au fost să- 
pați doar 100 ml de ga
lerii la nivelul întreprin
derii, iar în prezent, în 
iulie,* vom săpa cel puțin
300 ml. Colectivele brigăzi
lor au devenit mai omoge
ne. A sporit gradul de dis
ciplină a colectivului. A- 
vem asigurată forța de 
muncă. Dar ne gîndim în 
perspectivă și vom înfiin
ța în curînd primele cursuri 
de calificare pentru mineri. 
Sîntem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pen
tru a respecta termenul de 
punere în funcțiune a pri
melor capacități de pro
ducție".

In aceste zile fierbinți, 
de iulie, acum cînd am 
sărbătorii 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului, colectivul mi
nei Valea de Brazi, cinsteș
te gloriosul jubileu cu fap
te de muncă demne de 
laudă.

Pagină realizată de 
Viorel STRAUȚ
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10 ani de la semnarea Actului 
final de la Helsinki 
Poziția României, 

considerentele președintelui 
Nicolae Ceausescu privind 

realizarea păcii, dezarmării, 
securității și colaborării 

în Europa
— prezentate de ministrul român al afacerilor 

externe. Ștefan Andrei, la reuniunea din 
capitala Finlandei —

HELSINKI 30 (Agerpres). 
; Cu prilejul împlinirii unui 
' deceniu de la semnarea Ac- 
! tului final de la Helsinki, 
i în sala „Finlandia", din 

capitala finlandeză, au în- 
> ceput, marți, lucrările în- 

tîlnirii miniștrilor afaceri
lor externe din cele 35 
de state europene, S.U.A. 
și Canada participante la 
Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Perului
LIMA 30 (.Agerpres). Din 

partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmi
se — cu prilejul instalării 
în funcție a președintelui 
Republicii Peru, Alan Gar- 

■ cia Perez, — felicitări căl- 
! duroase și un salut cordial, 

împreună cu cele mai bu
ne urări de succes, iar po
porului peruan prosperita
te și pace.

Mulțumind cu căldură 
pentru mesajul primit, pre- 

. ședințele Perului a rugat 
să fie transmise tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un

Intîlnirea a fost deschi- 
zsă de președintele Finlan

dei, Mauno Koivisto.
Poziția României, consi

derentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu pri
vind realizarea păcii, de
zarmării, securității și co
laborării în Europa au fost 
prezentate, în prima zi, de 
ministrul român al aface
rilor externe, Ștefan An
drei.

salut prietenesc, cele mai 
bune .urări de sănătate și 
fericire, de pace, și bună
stare poporului român.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către președintele 
Alan Garcia Perez a to
varășei Maria Ghițulică, vi- 
cepreședinte al Consiliului 
de Stat, reprezentant per
sonal al președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia la ceremonia instală
rii în funcție a șefului 
statului peruan.

Moscova
Activități ale delegației române la Festivalul

Mondial al
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

La Moscova continuă ma
nifestările celui de-al XII- 
lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

In cursul zilei de marți, 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., con
ducătorul delegației tinere
tului român la festival, 
s-a întîlnit cu Jaroslav Je- 
neral, președintele C.C. al 
Uniunii Socialiste a Tine
retului din R.S. Cehoslova
că. S-a relevat cursul as
cendent al relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
organizațiile de tineret 
din cele două țări, în spi
ritul înțelegerilor conveni
te cu prilejul convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al G.C. al 
P.C.C., președintele Re
publicii Socialiste Ceho
slovace.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicu Ceaușescu a avut o 
întîlnire cu Ri Yong Su, 
președintele C.C. al Uniu

nii Tineretului Muncito
resc Socialist din R.P.D. 
Coreeană. A fost evidenția
tă dorința reciprocă de 
dezvoltare continuă a prie
teniei și colaborării dintre 
U.T.C. și U.T.M.S., subli- 
niindu-se rolul hotărîtor pe 
care îl au întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al

Tineretului și
C.C. al Partidului Muncii 
din Corcea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, pentru ex
tinderea relațiilor de prie
tenie și solidaritate româ- 
no-coreene.

☆
In cadrul centrelor de 

dezbatere politică, unde 
sînt abordate probleme ma
jore ale epocii actuale, re
prezentanții tineretului ro
mân au prezentat pe 
larg politica activă de pa
ce și colaborare promovată 
cu consecvență și înaltă 
principialitate de România 
socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Dezbaterile pe marginea 
problematicii A.I.T. au o- 
ferit reprezentanților tine
retului român posibilitatea 
de a prezenta concepția no
vatoare, științifică a P.C.R., 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind statutul, 
locul și rolul tinerei ge
nerații în lumea contempo
rană, precum și acțiunile

Manifestare
ROMA 30 (Agerpres). In 

orașul toscan Chianciano 
Terme a fost organizată o 
manifestare românească în 
cadrul căreia oficialităților 
locale și provinciale, pre
cum și unui numeros pu
blic din localitate le-au fost 
înfățișate realizările obți
nute de poporul român pe 
planul dezvoltării econonn- 
co-sociale și culturale în 
cei 20 de ani de cînd în 
fruntea Partidului Comu
nist Român a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu,

Studenților
concrete ale României con
sacrate promovării opțiuni
lor și aspirațiilor esențiale 
ale tinerilor de pretutin
deni.

Grupuri de tineri români 
au participat și în cea de-a 
patra zi a festivalului la 
manifestări de solidaritate 
cu lupta popoarelor și a 
tinerei generații din dife
rite regiuni ale planetei 
pentru apărarea dreptului 
lor la independență, la o 
viață liberă și demnă.

Reprezentanți ai tinere
tului român s-au întîlnit, 
în cursul zilei de marți, cu 
numeroase delegații de ti
neret și studenți prezente 
la festival.

Tinerii soli ai cîntecului 
și dansului nostru au pre
zentat, la Clubul național 
român, un reușit specta
col intitulat „Bucureștiul 
— poartă spre inima Româ
niei", care s-a bucurat de 
vii aplauze și calde apre
cieri din partea spectatori
lor.

românească
ctitorul României socialis
te.

In cuvîntul său, primarul 
orașului a subliniat contri
buția determinantă a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea e- 
conomică și socială a ță
rii în ultimele două de
cenii, relevînd în mod deo
sebit prestigiul de care se 
bucură în lume România, 
personalitatea președinte
lui României, inițiativele și 
acțiunile sale pentru fău
rirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Rămășagul; U- 
• nirea: Sezon de pace la 
I Paris; Parîngul: Nick

Carter superdetectiv.

PETRILA: Insula Wolmi.
i

LONEAî Ana Pavlova,| I-II.

| ANINOASA: In aștep- 
. tarea lui Filip.

VULCAN — Lucea
fărul: Detașament cu
misiune specială.

LUPENI — Cultural;
Micul dejun în pat.

URICANI: Zonă pericu
loasă.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV
■
| 20,00 Telejurnal.
■ 20,20 Actualitatea în eco

nomie.
| 20,35 Bătaia inimii cea 
Imai curată, (color) 

Emisiune de cînte-
■ ce și versuri.
j 20,50 Tribuna TV. Epoca 

Ceaușescu. Congre
sul al IX-lea, Con
gresul marilor în- 

inoiu’i. Socialism și 
democrație.

I 21,05 Film serial, (color)

I,.Limita posibilului".
Producție a televi
ziunii sovietice.

I 21,50 Telejurnal.

! SSSHffl ; 
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• TOKIO. Alcoolismul a 
atins proporții Îngrijorătoa
re în Japonia, potrivit u- 
nui raport cu privire la 
„consumul excesiv de alco
ol și efectele sale asupra 
sănătății" dat publicității 
la Tokio de către Ministe
rul sănătății. In document 
se prec zează că numărui 
alcoolicilor este de 100 de 
ori mai mare dccît în 1982. 
Dacă în 1982 erau înregis
trați 22 000 de pacicnți, în 
prezent numărul lor de
pășește 2,2 milioane.

• LIMA. In prezența pre
ședintelui țării, Alan Gar-

f..
Vremea în luna august

După cum ne comuni- 
: că Institutul de meteoro- 
ț logie și hidrologie, luna 
i august va fi apropiată de 
l normal, atît' din punct de 
î vedere termic, cit și plu- 
ț viometric. Excepție vor 
\ face regiunile estice, un- 
\ de vremea va fi ceva mai 
: răcoroasă, iar precipitați- 
; ile vor depăși ușor can- 
î titățile medii multianuale. 
i In prima decadă va 
i predomina o vreme schim- 
i bătoare. Vor cădea ploi, 
i îndeosebi sub formă de 

aversă, însoțite de descăr
cări electrice, mai frec
vente în estul țării și în 

■ zonele de deal și de mun
te. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat. Tempe
raturile vor scădea ușor în 
a doua jumătate a deca
dei; valorile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, mai coborîte în 
centrul și nordul țării, iar

cia Perez, a membrilor gu
vernului, la Lima a avut 
loc parada militară con
sacrată marcării celei de-a 
164-a aniversări a procla
mării independenței Re
publicii Peru — transmite 
agenția Prensa Latina. Prin 
fața tribunei oficiale au 
defilat unități reprezentati
ve ale forțelor armate și 
poliției peruane.

cele maxime între 22 și 
32 de grade, izolat mai ri
dicate in sud, in prima 
pai te a intervalului.

Decada a doua se va 
c.i: actf-riza, în prunele zi
le, printr-o vreme instabi
lă, cu ploi mai ales de 
aversă însoțite de descăr
cări electrice în cea mai 
mare parte a țării. Apoi, 
vremea se va ameliora, 
devenind predominant fru
moasă. Vor cădea averse 
izolate mai ales în zonele 
de deal și de munte. Vîntul 
va sufla slab, pînă la mo
derat, cu intensificări de 
scurtă durată în zona de 
munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar ce
le maxime între 20 și 30 
de grade, mai ridicate în 
a doua parte a decadei. 
In zona de munte, local, 
sc va produce ceață.

fn crima parte a deca

• ROMA. Programul A- 
limentar Mondial (P.A.M.) 
va acorda un ajutor în ali
mente în valoare de 20,5 
milioane dolari unui grup 
de țâri in curs de dezvol
tare grav afectate.de sece
tă.

Potrivit unui comunicat 
al P.A.M. dat. publicității 
la Roma și citat de agen
ția U.P.I. este vorba de 
Somalia, Algeria. Pakistan, 
Bangladesh, Filipine și Me
xic.

dei a treia, vremea va fi 
in gone ral instabilă și ră
coroasă, îndeosebi în nor
dul și estul țării. Vor că
dea ploi temporare, care 
vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de des
cărcări electrice și izolat 
de grindină. Apoi vre
mea va fi predominant 
frumoasă. In cursul după- 
amiezelor se vor semnala 
ploi izolate mai ales în 
zonele de deal și do mun
te. Vîtul va sufla slab 
pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată 
în primele zile în estul 
țării și în zona de mun
te. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, izolat mai co
borîte în Transilvania la 
începutul intervalului, iar 
cele maxime între 20 și 
30 de grade, mai ridicate 
în ultimele zile.

(Agerpres)

Tir cu arcul

„CUPA ROMÂNIEI"
Comuna Ahinoasa a găz

duit întrecerile uncia din
tre cele mai ■ importanto- 
corfipetiții cuprinse în a- 
cest ari în calendarul fede
rației de specialitate. La 
startul probelor de dublu 
FITA desfășurate miercuri, 
joi, vineri și sîmbătă s-au 
aliniat peste 100 de arcași, 
componenți ai celor mai 
puternice secții afiliate la 
Federația Română de Tir, 
respectiv, București. Plo
iești. Tg. Mureș, Iași, Sa- 
tu Mare și Aninoasa în do
rința de a realiza puncta
je superioare care să-i si
tueze atît la individual, cît 
și pe echipe pe locuri care 
să le poată asigura intra
rea în posesia unui trofeu 
deosebit — Cupa României. 
Disputele dintre țintașii 
din plutonul fruntaș au 
gencr.it și de această dată 
o atmosferă specifică mari
lor competiții integrate în 
grandioasa competiție na
țională „Daciada".

După lansarea de către 
fiecare concurent a celor 
288 de săgeți spre țintele 
multicolore, clasamentul 
pe echipe arată astfel : lo
cul l și cîștigătoarea Cu
pei României Voința Satu 
Mare — 41 puncte, locul II 
Minerul Aninoasa — 36
puncte, locul III Olimpia 
București — 22 puncte. 

Punctajele obținute la di
feritele categorii de vîrstă 
pe secții, pe baza cărora s-a 
desemnat ordinea finală au 
fost următoarele: Seniori: 
1. Voința Satu Mare — 
6975 p. II Voința Tg. Mu
reș — 6790 p, III Minerul 
Aninoasa — 6271 p. Juni
ori 1: 1. Voința Satu Mare
— 5235 p, II Olimpia Bucu
rești — 4452 p, III Mine
rul Aninoasa — 3910 p. Ju
nioare II: Voința Satu Ma
re — 3837 p, Olimpia Bucu
rești — 3190 p; Juniori II: 
P.T.T.R. Tg. Mureș — 2987 
p, Voința Satu Mare — 
2794 p’, Minerul Aninoasa
— 2475 p. Junioare II: Mi
nerul Aninoasa — 2107 p. 
Olimpia București — 1203 
P-

Echipa de juniori II de 
la Asociația sportivă 
PT.T.R. Tg. Mureș a rea
lizat un nou record națio
nal — 2987 p, vechiul re
cord fiind 2900 p. Iată și 
ierarhia primelor trei tră
gătoare pe categorii de 
vîrstă •

Sen*oare: 1. Aurora Chira 
(Steaua București) — 2113 
p, 2. Dorina Damian - L’ri- 
țescu (Minerul Aninoasa)
— 2238 p, 3. Daniela Robu 
(Olimpia București) — 2181 
p; Junioare I: 1. Angela 
Ștefan (Minerul Aninoa
sa) — 2315 p; 2. Diana Ni- 

colaescu (Olimpia Bucu
rești) — 2161 p, 3. Gabrie
la Crișan /Voința Satu Ma
re) — 2076 p. Juniore I : 
1. Bulbuc Carmen (Voin
ța Satu Mare), 2. Sardan 
Anjșoara (Minerul Ani
noasa), 3. . Ursu Adriana 
(Olimpia București).

La băieți au urcat pe po
diumul de premiere senio
rii Victor Stănescu (Petro
lul Ploiești) — 2464 p, Vic
tor Weselovschi (Voința 
Satu Mare) — 23 42 p, Au-, 
te) Robu (Olimpia Bucu
rești) — 2328 p Juniori I: 
Viorel Ilăbian (Minerul A- 
ninoasa) — 2160 p. Mircea 
Fîrdea (Voința Sap Mare) 
— 1935 p, Zo'tan Kovacs 
(Minerul) — 1750 p. Juni
ori II : Istvan Balint
(P.T.T.R Tg. Mureș) — 
1066 p, Pavel Radu (Voin
ța Satu Mare) — 1031 p, 
Dudi Laszlo (P.T.T.R. Tg. 
Mureș) — 1012 p.

Se cuvine să remarcam 
de la echipa gazdă evolu
ția toarte bună a Junioa
rei Angela Ștefan, care a 
realizat 2345 puncte, în- 
trecîndu-le pe anele dintre 
senioare, clasîndu-se ca 
rezultat în imediata apro
piere a multiplei campioa
ne Aurora Chira.

Teodor TRIFA <
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