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CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET 

pentru convocarea Congresului al lll-lea al 
consiliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare

In temeiul art. 3 alin. 2 din Legea nr. 5/1975 pri
vind congresul, Camera legislativă și conferințele 
consiliilor populare.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia decretează:

ARTICOL UNIC. — Se convoacă Congresul al 
III-lea al consiliilor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare în ziua de 10 septem
brie 1985.

NICOLAE CEAUSESCU,
Președintele

Republicii Socialiste Roftiânia

ȚÂRIt Cfr MAI MULT CĂRBUNE! -Uricani Acțiuni multiple pentru realizarea 
planului in profil teritorial

Cu planul 
pe 8 luni 
îndeplinit

Brigada nr. 4 condusă 
de sing. Ioan Bcrcu, din 
cadrul carierei Cîmpu 
lui Ncag raportează un 
frumos succes de mun
că. De la începutul a- 
cestui an și pînă în 
prezent, harnicii meca
nizatori și mineri din 
cele două puncte de lu
cru conduse de ing. Vic
tor Drăghici și, respec
tiv, sing, 
au reușit 
tone de 
sarcinile

Odată cu aceasta 
cinile de plan ale 
găzii pe primele 8 
ale anului au fost 
deplinite înainte de 
men. (N. DIACONU)

Daniel Cosma, 
să extragă 4000 
cărbune peste 
de plan.

sar- 
bri- 
lunl 
în- 
ter-

Centrul civic al Petrilei își schimbă pe zi ce trece înfățișarea. 
Foto : Gh. OLTEANU

LM. Livezeni
Redresarea îaeumbâ 

răspundere și exigentă
Cînd în luna aprilie a a- 

cestui an, am vizitat aba
tajul frontal din panoul 
1 sud de la I.M. Livezeni, 
dotat cu un complex me
canizat de fabricație româ
nească, am rămas plăcut 
surprinși de condițiile ex
celente pe care le-a pre
zentat acest loc de muncă, 
aproape din toate puncte
le de vedere. Despre acest 
lucru am scris la timpul 
respectiv. Reamintim că 
pînă la acea dată, brigada 
ce exploata complexul ob
ținuse productivități la 
nivelul unui abataj cu sus
ținere individuală, mai 
precis 7,5 tone pe post. Se 
desprindea pe atunci, din 
discuțiile purtate cu o par
te din membrii brigăzii că.

La U. E. Paroșeni

Revizii și reparații de bună calitate
Buna desfășurare a ac

tivității pe timpul iernii la 
Uzina Electrică Paroșeni 
depinde într-o bună măsu
ră de modul cum sînt e- 
xecutate lucrările de revi
zii și reparații la utilajele 
și agregatele din dotare. 
Pentru a preîntîmpina 
greutățile cu care s-a con
fruntat în iarna trecută, 
conducerea colectivă a uzi
nei a întocmit un vast pro
gram de revizii și repara
ții la toate instalațiile din 
dotare. Fiecare lucrare ce 
trebuie executată este 
prevăzută cu termene și

Producție record la mina lupeni
Luni, 26 august în prima zi 

după amplele lucrări de revizii 
șurate în perioada 23—25 august, și refacere a ca
pacității de muncă a oamenilor, minerii din abata
jele întreprinderilor din Valea Jiului au raportat 
noi și însemnate succese pe frontul bătăliei pentru 
cît mai mult cărbune. Pe loc de frunte s-au situat 
minerii din cadrul celei mai mari unități producă
toare de cărbune cocsificabil, I.M. Lupeni, de unde 
au fost expediate 1072 tone de cărbune peste sarci
nile prevăzute în preliminarul zilei. Cele aproape 
8 000 tone de cărbune cît s-au extras în ziua de luni 
din abatajele minei Lupeni reprezintă un adevărat 
record.

La realizarea acestui succes au contribuit în 
mod deosebit minerii din cadrul sectoarelor VIII. 
I, IV și VII, care au realizat depășiri pe seama 
sporirii productivității muncii îndeosebi în abataje
le dotate cu utilaje moderne de susținere, tăiere și 
evacuare mecanizată a cărbunelui, prin buna orga
nizare a lucrului pe schimburi și întreținerea irepro
șabilă a utilajelor în bună stare de funcționare.

In aceeași zi și colectivul I.M. Petrila a raportat 
o producție suplimentară de 200 tone de cărbune, 
evidentiindu-se minerii din cadrul sectoarelor I, V. 
III și II, prin depășirea substanțială a sarcinilor 
planificate. (V.S.)

realizările destul de sla
be obținute de la începu
tul anului s-ar datora, în 
mare parte, deselor defec
țiuni înregistrate pe fluxul 
de transport cît și la alte 
utilaje ce servesc com
plexul — Urmarea unor re
vizii și reparații de slabă 
calitate. Deci, pentru rea
lizarea sarcinilor de plan 
trebuia acționat pe exploa
tarea și întreținerea co
respunzătoare a întregului 
echipament de tăiere, sus
ținere și transport al căr
bunelui din abataj. Re
venind la mina Livezeni, 
In luna mai, aflăm că si-

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

responsabilități precise. 
Despre felul cum se des
fășoară aceste lucrări, am 
purtat zilele trecute un dia
log cu ing. Gheorghe Di- 
nea, inginerul șef al uzi
nei.

— Pînă acum au fost 
terminate lucrările de re
vizii și reparații curente 
la cazanul nr. 3 și la tur
bina nr. 1. Au fost repa
rate la cazanul respectiv 
morile cu bile, ventilatoa
rele de extragere a gaze
lor arse, zidăria refractară 
și cazanul propriu-zis, iar 
ja turbină au fost verifi

de lucru în plin 
și reparații desfă-

I M. LONEA

Succesele — rodul 
angajării plenare a 
întregului colectiv 

(In pagina a 3-a)

cate și controlate lagăre
le și pompa principală de 
ulei și totodată s-a refăcut 
centralul rotor — turbină 
— generator. Acestea au 
fost repuse în funcțiune și 
produc la parametrii sta
biliți. In prezent sînt în 
curs de desfășurare lucră
rile de reparații capitale și 
modernizare la cazanul nr. 
1. A început înlocuirea mo
rilor cu bile cu mori cu 
plăci și role și a electrofil-

Gheorglie BOȚEA!

(Continuare în pag. a 2-a)

Dezvoltarea 
potențialului economic

plus 
in- 
e-

Perioada premergătoare 
celui de-al III-lea Congres 
al consiliilor populare este 
marcată, la Uricani, ca de 
altfel în fiecare localitate 
a Văii Jiului de un 
de preocupări pentru 
tensificarea activității 
conomice. In centrul atenției 
se află urgentarea lucrări
lor destinate creșterii po
tențialului de extracție la 
huila cocsificabilă, sens în 
care, sub conducerea or
ganului orășenesc de partid, 
consiliul popular, depută
ții, conducerile colective a- 
le unităților urmăresc în
deaproape înfăptuirea mă
surilor cuprinse în progra
mele proprii de dezvolta
re economică și socială.

La mina Uricani, prin
cipala unitate productivă 

în profil teritorial, unde 
colectivul s-a confruntat

Investițiile anului 1985

Apartamentele din Lupeni : 
rămîneri în urmă, care trebuie 
recuperate cît timpul e favorabil

Analiza situației realiză
rii sarcinilor de plan la 
nivelul brigăzii nr. 4 Lu
peni a A.C.M. Petroșani 
pune în evidență serioase 
rămîneri în urmă acum, 
cînd condițiile de lucru se 
mențin încă favorabile pe 
șantiere. Din cele 144 de 
apartamente prevăzute în 
planul pentru acest an, 
au fost pregătite pentru 
recepție doar 69 de apar
tamente în blocul nr. 2 
și se află în fază avansată 
de execuție alte 12 aparta
mente în blocul nr. 4 A, 
tronsonul a. Dar trebuie 
menționat faptul că spați
ile comerciale prevăzute 
prin proiect la parterul a- 
cestor blocuri nu sînt fi
nalizate. Din planul pe 

cu o seamă do greutăți o- 
biective de natură tectoni
că, se acționează insistent 
pentru' pregătirea și pune
rea în funcție a unor ca
pacități de producție care 
să fie echipate cu utilaje 
moderne. Se urmărește în
deaproape ca viitoarele a-

In întîmpinarea 
Congresului al lll-lea 

al consiliilor populare

bataje să dispună de flu
xuri corespunzătoare pen
tru optimizarea activității 
la front și asigurarea con
dițiilor necesare obținerii 
unor productivități sporite. 
Acestei cerințe îi răspund 
deja abatajele create în 
sectoarele I și III, unde 
brigăzile conduse de Tra
ian Pop, Ion Nichițelea și 
alții obțin în mod frecvent

1985 au mai fost atacate 
lucrările la fundațiile blo
curilor nr. 1, 3 F8
și Gl. Sînt prevăzute și 
importante lucrări de ex
tindere a bulevardului Pă
cii, din zona cartierului 
Bărbăteni. Dar, cu toate 
că se mențin condiții fa
vorabile de lucru, ritmul 
realizării sarcinilor de 
plan este scăzut. Stăm de 
vorbă, la fața locului, cu 
cîțiva constructori. Redăm, 
pe scurt, cîteva din consta
tării „De trei săptămîni lu
crările de turnare a ele
vației la blocul nr. 1 au 
întîrziat considerabil din

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a) 

depășiri de 1,5 — 2 tone pe 
post față de productivita
tea muncii planificată.

Cu rezultate tot mai bu
ne se acționează la noua 
întreprindere minieră si
tuată în perimetrul orașu
lui — mina Valea dc Brazi 
— unde eforturile întregu
lui colectiv sînt mobiliza
te pentru îndeplinirea o- 
biectivului propus pentru 
acest an. Este vorba de 
pregătirea și punerea în 
funcție a primei capacități 
de producție pentru 150 000 
tone de cărbune. La ambe
le unități extractive, preo
cupările organului local al 
puterii de stat, ale depu- 
taților sînt îndreptate spre 
sprijinirea colectivelor în 
organizarea superioară a 
producției și a muncii, în
tărirea climatului de or
dine și disciplină.

In sprijinul șantierelor

Acțiuni intense sînt des
fășurate de deputați și în
tregul aparat al consiliu
lui popular orășenesc și pe 
șantierele de investiții ale 
localității. După cum se 
știe, Uricaniul cunoaște

(Continuare în pag. a 2-a)

Ștergeți 
luminatoarele, 

stingeți becurile !
Economisirea energiei e- 

lectrice es,te nu numai o 
necesitate de acută actuali
tate economică, ci și o ati
tudine civică, responsabilă. 
Este, cu alte cuvinte, o 
problemă, de producție, dar 
și una de conștiință. De 
educație, am putea-o numi, 

| energetică.

I Aspecte care se regăsesc 
și în activitatea construc- 

| torilor de utilaj minier din 
■ Petroșani. întreprinderea

INSCRIPȚII

• de profil dispune de hale 
Ide producție moderne, spa

țioase, prevăzute cu lumi- 
Inatoare, ca acoperișuri, și 

cu multe geamuri pe pere-
■ ții laterali. Peste 4 hecta- 
• re de luminatoare. Pe ca- 
Ire, zilele acestea, am 

constatat o „hărnicie" de 
| un fel aparte : suprafețele 
J de sticlă sînt spălate, șter- 
I se pentru a se „recolta" cît 
• mai mult, de pe respecti- 
| vele „ogoare de lumină". 
J In felul acesta, în mod fi- 
I resc, becurile din hală nu 
’ mai trebuie aprinse. Iar e- 
I conomia de energie electrică 
I înregistrată de întreprinde

re nu este de neglijat. Cum 
Inu este de neglijat nici a- 

cest exemplu de folosire a 
I energiei solare. Exemplu

care poate fi urmat, cu 
| rezultate asemănătoare, și 
. de alte întreprinderi care 
I dispun de luminatoare. 
. Pentru că, soarele trebuie 
• pus mai mult la lucru, în 
I folosul omului, pretutin

deni I
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(Urmare din pag. I)Aprovizionarea cu uniforme școlare și rechizite
în anii trecuți. Ne-am a- 
provizionat cu caiete, ghioz
dane, stilouri, 
cerneală, hîrtie 
alfabetare — mă rog, 
tot ceea ce trebuie elevilor 
de toate vîrstele. Nu vă mai 
dau cantitățile, este sufi
cient să afirm că ele vor 
acoperi solicitările. Mai pu
țin, deocamdată, hîrtia de 
scris ; spun deocamdată, 
pentru că foarte repede și 
acest vremelnic gol de a- 
provizionare va fi trecut.

— Nici organizarea pro- 
priu-zisă a desfacerii uni
formelor și rechizitelor nu 
este un aspect minor, a- 
vînd în vedere solicitările 
maxime, intr-un timp li
mitat.

— Desigur, raioanele de 
specialitate și-au luat ma
surile de rigoare, con.Aind 
în suplimentarea numai u- 
lui lucrătorilor comerciali 
care răspund solicitărilor. 
Dar ne-ar ajuta foarte 
mult — și i-ar ajuta și pe 
cumpărători, dacă procura
rea acestor materiale 
fi făcută din timp și 
lăsată pe ultimele zile di
naintea deschiderii anului 
școlar.

Animație, în raioanele de 
specialitate ale magazine
lor, specifică apropierii în
ceputului unui nou an de 
învățămînt. Se cumpără 
uniforme școlare, rechizite 
— tot ceea ce trebuie ele
vilor. Cum răspund unită
țile comerciale acestor so
licitări ? Cum s-a făcut a- 
provizionarea cu cele nece
sare, cum este asigurată 
desfacerea ? Iată întrebări 
pe care le-am adresat tova
rășe: Ana KoVacs, șefa bi
roului comercial al 
I.C.S.M.I. Petroșani.

— Aprovizionarea maga
zinelor care au raioane 
profilate pe vînzarea de 
uniforme școlare și rechi
zite a început încă din iu
lie. Pînă la ora actuală se 
poate spune, că toate soli
citările noastre au fost sa
tisfăcute de către furnizor, 
în speță I.C.R.M. Deva.

— Mai concret, vă ru
găm — în intenția de a pu
ne Ia dispoziția celor inte
resați și un „mic 
inercial !

— Se află în 
sau depozitele de 
magazineloi- (sau,
zis, s-au aflat, pentru 
au fost făcute deja cumpă
rături), peste 4 000 de u- 
niforme școlare, aproape 
3 500 de pantaloni pentru 
aceste uniforme, 2 700 de

>

cămăși albe, 250 de cămăși 
zefir, 400 de halate din 
olandină, peste 3 000 de că
măși în carouri, 450 de cos
tume de șoim. Am dat aces
te cifre pentru a arăta că 
s-a făcut o aprovizionare din 
abundență, pe baza testă
rii prealabile a cererii, 
concluziilor din anii 
cuți.

— Aceste testări

creioane, 
albastră,

cu

ghid" co-

rafturile 
mină ale 
mai bine 

că

Rămîneri
care trebuie

(Urmare din pag. I)

cauza aprovizionării cu be
toane sub cerințele zilnice. 
Astăzi, bunoară (luni, 26 
august — n.n.) pînă la o- 
ra 15, din 25 mc de betoa
ne comandate cu o zi îna
inte au sosit la punctul de 
lucru doar 3 mc de betoa
ne. Daca am fi primit zilnic 
cantitatea comandată ar ii 
de mult depășită construc
ția blocului la etajul 1". O 
situație identică am con
statat la blocul nr. 3. Fun
dația in spații largi a fost 
săpată de citeva săptămî- 
ni, dar nu s-a turnat nici 
un gram de beton. La ul
timul tronson al blocului 
4, echipa de zidari condu
să de Tudor Sandu tencuia 
la fațadă. „Dacă ni se a- 
sigura zilnic mortarul in 
cantitățile solicitate, 
tem realiza un volum 
mare de tencuieli", 
spus șeful de echipă.

Pentru terminarea tron
sonului din bulevardul Pă
cii pînă dincolo de pirîul 
Valea Junincii, spre Uri- 
cani, este necesar să fie 
încheiate lucrările de tur
nare a betoanelor la podul 
de peste piriu. Dar și ia a- 
cest obiectiv, în aceeași zi.

p’j-
niai

ne-a

a 
tre-

sînt, 
totuși, estimative. Dacă so
licitările se vor dovedi mai 
mari ?

Interviul săptămînii, 
pe teme de actualitate

— Sîntem pregătiți să 
facem, foarte repede, su
plimentările necesare. De 
fapt, asemenea suplimen
tări se fac simțite chiar a- 
cum, la un „articol" — es
te vorba de cămășile bleu.

— Și o altă remarcă, din 
experiența anilor trecuți : 
unele numere de unifor
me cam lipsesc.

— Nu este cazul acestui 
an. Dacă, totuși, se ivesc 
asemenea aspecte, ele vor 
fi rezolvate, rapid. prin 
suplimentările pe care de
pozitele ni le pot onora 
cu promptitudine.

— Să trecem la rechi
zite... Care este situația ?

— Mult mai bună decît

Interviu realizat de 
C. T. DIACON U

I

in urma,
recuperate 

din 40 mc de betoane cît 
s-a comandat au fost livrați 
doar 15 mc. In final aflăm 
de la maistrul Otto Cor
ceam, 
la nivelul brigăzii nr. 
Lupeni din 
nice pentru 
menzi care 
120—150 mc 
livrați circa

In aceste 
să fie diminuate, 
rile în urmă față de plan 
au crescut.

Aprofundînd analiza cau
zelor acestei situații, a- 
flam că stațiile de prepa- 

betoanelor de la 
și Vulcan, ale 

Livezeni duc lipsă 
agregate

că, în luna august,
4 

comenzile zil- 
betoane, 
variază 
zilnic, 
20—30 

condiții

co- 
între 

au fost 
mc.

i în loc 
rămîne-

ar
nu

Revizii și
(Urmare din pag. 1)

trelor. Există unele greu
tăți în asigurarea aparatu
rii electrice de comutație, 
de comandă, protecție și 
reglaj dar s-au luat toate 
măsurile pentru ca aces
tea să fie realizate la timp 
astfel îneît să poată 
corelate 
montaj 
punerea 
țiune în 
lunii octombrie, adică 
termenele prevăzute, 
paralel cu aceste 
de modernizare la cazanul 
1 se execută reparații cu
rente la turbinele doi și 
trei, care au termenele 
de finalizare în luna sep
tembrie. Odată terminate 
reparațiile capitale și lu
crările de modernizare la

fi 
cu procesele de 
pentru a asigura 
cazanului în l'unc- 
prima jumătate a 

la 
In 

lucrări

rare a 
Lupeni 
S.U.T.
d_' sortimente de
pentru diferite tipuri 
betoane, astfel incit 
pot li onorate în întregime, 
zilnic, toate comenzile so
site de la punctele de lu
cru din zonă. De ce ? O 
intervenție și un sprijin 
din partea conducerii teli
nite a Antreprizei de con
strucții și montaje din Pe
troșani se impune in mod 
evident, pentru a fructifica 
actualele condiții favorabi
le de lucru pentru recu
perarea restanțelor lață dc 
planul fizic la apartamen
te.

I UNIVERSITATEA CUL- 
TURAL-ȘTI1NȚIFICA. La 
Casa de cultură din Pe
troșani au început înscrie
rile pentru cursurile și cer
curile Universității cul- 
tural-științifice, anul șco
lar 1985—1986. Informații 
la sediul amintitei instituții. 
(Al. II.)

I
I
I
j IZX1. ii./

REFOLOSIBILE. Unită
țile .întreprinderii de Gos

tuația nu s-a îmbunătățit. 
Cauzele ? Aceleași, Nimic 
nu s-a făcut, nimic nu s-a 
întreprins timp de aproa
pe două luni pentru îm
bunătățirea activității con
duse, pe atunci, de Gheor- 
ghe Parizek.

Credeam că cele semna
late în ziarul nostru, la 
începutul lunii aprilie cît 
și în mai, vor sensibiliza 
factorii din conducerea mi
nei, a sectorului, și chiar 
pe membrii brigăzii. Pen
tru că, așa cum 
maistrul Mihai 
repetatele defecțiuni 
loc din cauza 
care execută lucrările 
revizii și reparații 
răspunderea cuvenită, 
pare că răspundere 
de utilajele 
celor în drept 
electricieni, 
tri și ingineri — nu a e- 
xistat, atita timp cît după 
șapte luni, brigada care 
ploatează complexul 
panoul I sud al minei 
vezeni, nu și-a găsit 
dența.

Și, totuși, măsuri i 
luat, a fost schimbat 
Iul de brigadă iar mai tîr- 
ziu și șeful de sector.

Zilele trecute am revenit 
la mina Livezeni să vedem 
ce îmbunătățiri au adus 
măsurile luate. In luna mai

mare 
o 

la 
de

s-au

complexul din panoul I în
registrează cel mai 
„record" din acest an, 
avansare de... 4 metri 
o lungime a frontului 
100 m pentru care
consumat 730 de posturi. 
In iunie, cu același număr 
de posturi, se obține o avan
sare de 10 m. Productivi
tatea muncii realizată a 
fost de 5,50 tone pe post, 
cu 2 tone mai mult decît 
în luna anterioară, dar cu

spunea 
Apetrei, 

au 
oamenilor 

de 
fără 

Se 
față 

încredințate 
— lăcătuși, 

mineri, maiș-

ex- 
din 
Li- 
ca-

s-au
șe-

Redresarea 
incumbă 

răspundere 
și exigență

7 tone mai puțin decit cea 
planificată. In numai două 
luni brigada a acumulat 
un minus de aproape 13 000 
tone de cărbune. In aceas
tă perioadă în care s-a a- 
sigurat asistența tehnică 
din partea I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani, atît 
tea hidraulică 
mecanică, s-au 
10 motoare pe 
transport, 140 ml covor de 
bandă, 20 scocuri la tran
sportorul din abataj, s-a pus 
la punct hidraulica și... la 
1 iulie panoul a intrat în 
operațiile de îmbrăcare a 
secțiilor în vederea conser
vării lui pentru o anumi
tă perioadă. Cu toate aces-

pentru par- 
cît și cea 

schimbat 
fluxul de

reparații de bună calitate
cazanul nr. 1 vor începe 
lucrări de modernizare la 
cazanul nr. 2.

— Nu ați amintit nimic 
despre grupul de 150 MW.

— Am lasat intenționat 
la urmă acest grup deoa
rece, conform graficului de 
lucru stabilit, acest bloc va 
intra in reparații în tri
mestrul IV, cînd vor fi e- 
xecutate reparații curente 
la cazanele 4 și 5 cît și la 
turbina aferentă acestui 
grup. Pentru ca toate lu
crările programate a se 
executa să se realizeze la 
timp și de bună calitate 
s-au luat toate măsurile de 
aprovizionare din timp cu 
materiale și piese de 
schimb și, totodată, s-a sta
bilit cu executanții externi 
volumul de lucrări ce tre
buie realizate.

ca-— Care sînt oamenii 
re s-au remarcat ?

— Întregul colectiv 
uzinei a depus eforturi 
pentru realizarea la timp 
și de calitate a lucrărilor 
planificate, din cadrul că
ruia s-au remarcat echipele 
conduse de Cornel Jianu, 
Dragomir Lucaci, Ludovic 
Czerna, Dumitru Cărbuna- 
ru, Ludovic Horvath, Fer
dinand Oprișani, Traian 
Alliu, Constantin Ninu, 
Constantin Bîrzoianu, Con
stantin Bi' itigam și mulți 
alții care au rămas cînd a 
fost nevoie, multe ore pes
te programul de lucru și 
vor acționa și în continua
re cu răspundere pentru ca 
grupurile să funcționeze, 
in iarna care vine, la ca
pacitatea lor.

al

Foto: Gh. OLTEANUzimbet din apa ștrandului.

podărie Comunală și Loca- 
tivă Petroșani au depășit 
la zi, sarcinile revenite in 
ce privește refolosirea ma
terialelor din PVC cu a- 
proape 200 kg. Recupera
te, aceste materiale sînt 
recondiționate și folosite in 
activitatea de reparații cu
rente la fondul locativ. 
(S.B.)

CONCURS DE ADMITE
RE. Selecția celor mai ta- 
lentați copii — candidați 
pentru cursurile secțiilor 
de muzică și artă plasti
că ale școlii generale nr.

1 — va avea loc in ziua do 
12 septembrie. Înscrierile 
au început deja. (Al. II.)

ÎNTREBARE. " 
consecvent al 
tru propune 
unui concurs 
pentru lucrătorii întreprin
derilor și Direcției comer
ciale din Valea noastră, pe 
tema unde se găsesc dopuri 
de plută, necesare conser
vării bulionului, siropului 

și altor băuturi pentru se
zonul de iarnă.

ȘTRANDUL DIN PETRO
ȘANI, aflat în cartierul 
Aeroport, a fost vizitat în

Un cititor 
ziarului nos- 

organizarea 
profesional

zilele frumoase de peste 
1 500 locuitori, îndeosebi 
tineri. Regretabil este că 

în această necesară amena
jare estivală nu se păstrea
ză curățenia corespunzătoa
re. Opinia celor mulți tre
buie să sancționeze prompt 
și sever pe cei care nu 
vor să păstreze un cadru 
plăcut și odihnitor.

In-MODELE NOI. La 
treprinderca de Tricotaje 
din Petroșani este în sta
diu de finisare o colecție 
care cuprinde 70 de mode
le noi de tricotaje pentru

copii, femei și bărbați. Cu 
această colecție întreprin
derea se va prezenta în 
curînd la tradiționalele 
contractări de marfă pen
tru anul viitor. Toamna se 
numără deci... modelele a- 
nului viitor.

CINEMATECA. Pe afișul 
serilor de cinematecă, găz
duite de cinematograful „7 
Noiembrie", din reședința 
noastră de municipiu, figu
rează, mîine (ora 16), peli
cula românească „Răută
ciosul adolescent".

FALERIST1CA. O veste 
pentru colecționarii de in-

tea, norma nu a fost re
dusă prea mult în această 
lună față de lunile ante
rioare, chiar dacă îmbrăca
tul secțiilor ia un timp în 
plus. Condițiile de zăcă- 
mînt și de aprovizionare 
cu materiale" au fost din
tre cele mai bune.

Se știe că un complex 
înainte de a ajunge la li
mita de hotar sau pilier se 
supune unor operații de 
creștere a siguranței în 
vederea scoaterii lui sau a 
conservării, cum a fost ca
zul complexului din pa
noul I sud. Deci, norma a 
fost redusă pentru ope
rațiile amintite cu două 
tone pe post, dar și de as
tă dată a fost realizat în 
proporție de numai 50 Ia 
sută. Cauzele — aceleași. In 
prezent complexul este con
servat pentru o anumită 
perioadă de timp, după ca
re va intra din nou în 
funcțiune.

Ce concluzii se pot des
prinde după șapte luni, 
timp în care brigada Iui 
Gheorghe Nicoară, noul 
șef de brigadă, a înregistrat 
cele mai mari „recorduri" 
în materie de avansări cu 
un complex? Lipsă de in
teres din partea tuturor 
celor care au muncit, au 
supravegheat și au condus 
respectivul abataj fie »i 
vagonetari, mineri, lăcă
tuși, electricieni, maiștri și 
ingineri. In ultimul timp 
se face din ce în ce mai 
mult simțit „principiul" de 
a da vina unul pe altul si 
toți pe utilaje și pe tecto
nica de zăcămînt. Și, to
tuși, un singur lucru U 
s-a înțeles; cum este oa
re posibil ca realizările -ă 
fie de 30 la sută și cisti- 
guriie dc 75 la sută, cum a 
fost cazul lunii mai 9 Să 
se fi uitat principiul socia
list de retribuire a muncii?

Acțiuni 
multiple 
(Urmare din pag. t) ’ 

profunde înnoiri industria
le și edilitar-urbanistice. 
Sub conducerea comitetului 
orășenesc de partid, bi
roul' executiv al consiliu
lui popular, deputății, ca
drele din activ, repartizate 
pe obiective, urmăresc și 
acționează pentru accele
rarea ritmului de lucru la 
viitoarea preparațic pentru 
cărbune care va ajunge în 
etapa finală la o capacita
te anuală de prelucrare de 
peste 5 mil’O i’ o tone.

In concordanță cu de
taliile dc sistematizare sînt 
urgentate si construcțiile 
de locuințe in noul si mo
dernul cartier „Bucura". 
Preocupările consiliului 
popular sînt îndreptate spre 
întărirea numerică și cali
tativă a forțelor rolei tivu
lui de constructori astfel 
îneît în etapa de mare în
semnătate a cincinalului 
următor, să se asigure con
struirea unui număr de 
3 650 apartamente, 2 5'10 
locuri în căminele de ne- 
familiști, 3 școli cu cite 
24 săli de clasă. 3 cluburi 
muncitorești, un liceu in
dustrial și alte obiective 
dc interes major. (I.M.)

nte (avînd schimbate 
orile și îmbunătățită 
fiea simbolică) de insig- 
și breloc. (l.B.)

i

I
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Temelia împlinirilor noastre
Considerînd că noi, comuniștii, trebuie să 

fim un permanent exemplu de muncă și de 
viață pentru intregul nostru colectiv, orga
nele și organizațiile de partid de la mina 
Lonea au situat in prim planul preocupări
lor activitatea de educare a oamenilor, de 
întărire a spiritului participativ și a răspun
derii față de îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Perfecționarea stilului nostru de muncă, a 
metodelor și formelor prin care organizația 
de partid din întreprindere a acționat, a 
dat rezultatele scontate, întreprinderea reu
șind să-și onoreze constant cerințele planu
lui răspunzînd cerințelor formulate de con
ducerea superioară de partid, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a spori continuu 
producția de cărbune. Desigur, aceste re
zultate economice ar putea crea un senti
ment de mulțumire sau automulțumire pen
tru multe dintre organizațiile de bază, insă 
acțiunea noastră, a comitetului de partid pe 
întreprindere, tocmai pe această direcție 
este axată. In acest sens, repartizarea mem
brilor biroului și comitetului pe organizații 
de bază, pe sectoare se dovedește o mă
sură eficientă care stimulează perma
nent exigența și responsabilitatea comuniș
tilor și implicit a colectivelor din care aceș
tia fac parte.

Rapoartele de activitate ale membrilor 
comitetului, ale cadrelor tehnico-inginerești 
care răspund de activitatea de producție 
dintr-un anume sector s-ou dovedit deosebit

de utile pentru organul de partid, jn o ac
ționa cu oportunitate pentru eliminaiea unor 
neajunsuri din activitatea de producție. De 
asemenea, discuțiile decadale și periodice 
cu aceste cadre ne-au permis cunoașterea 
exactă a modalităților prin care trebuie să 
acționăm pentru îmbunătățirea activității or
ganizatorice, pentru creșterea rolului edu
cativ al adunării generale, al răspunderii 
comuniștilor față de sarcinile de plan.

Noua structură organizatorică pe care o 
vom adopta, va crea posibilitatea unei mai 
bune urmăriri a modului în care fiecare or
ganizație de bază își exercită dreptul de 
control, a modului în care fiecare comunist 
acționează pentru creșterea rolului condu
cător al partidului în cadrul fiecărui schimb.

Rezultatele bune obținute pe linia edu
cării și conștientizării oamenilor, de unele 
organizații de bază sau comitete, conduse 
cu deosebită competență de secietari ca : 
loan Grădinaru, loan Dima, Carol Repaș, 
David Azarie, Aurel Negru, Constantin Dră- 
goescu, Victor Mehedinț, Gheorghe Bradu 
și Pavel Lambru ne îndreptățesc să afir
măm că munca politico-educativă desfășu
rată de organele și organizațiile de partid 
de la I M. Lonea și-a găsit o vie reflectare 
în rezultatele economice pe care întreprin
derea le raportează.

llie PĂDUCEL, 
secretarul Comitetului de 
partid pe întreprindere

Keiupeiarea
Recuperarea, recondițio- 

narea și refolosirea, iată 
unul dintre mijloacele ce
le mai la îndemînă de asi
gurare a unui înalt grad 
de eficiență a activității 
economice, mijloc folosit, 
după cum ne asigura e- 
conomistul Grigore Mis
chiu, contabilul șef al în
treprinderii, „in toată ple
nitudinea". Ce înseamnă a- 
cest lucru, pentru minerii 
de la Lonea este ușor de 
argumentat cu ajutorul ci
frelor: în primele 6 luni 
ale anului, au fost recupe-

cale a rentabilității
rate și recondiționate piese 
de schimb in valoare de 
4,2 milioane lei, acțiune 
pentru care s-au cheltuit 
doar 549 mii Iei, deci 
cîștig deosebit realizat 
întreprindere pe seama 
cuperării. La acestea 
adaugă valorile 
din recuperarea 
de fier, fontă, bronz, ala
mă și cupru și a altor ma
teriale, pentru recupera
rea cărora în întreaga în
treprindere acționează co
misii speciale repartizate 
pe sectoare, care urmăresc

un
de
re- 
se 

obținute 
resturilor

îndeaproape posibilitățile 
de recuperare și recondițio- 
nare a materialelor și pie
selor de schimb. Aceste po
sibilități se dovedesc a fi 
deosebit de cuprinzătoare, 
sortimentele de piese de 
schimb, de exemplu, care 
sînt recuperate fiind în 
număr de 50. Dintre aces
tea cele mai bune rezultate 
au fost obținute în direc
ția recuperării și recondi- 
ționării florilor widia, bur- 
ghielor spirale, organelor de 
tăiere de la combinele CI 2, 
grupurilor conice TR3, 
cărucioarelor de transpor
tat materiale, a armături
lor TH și a altor piese de 
schimb.

Activitatea de recupe- 
și recăndiționare se 

bucura și în viitor de 
larg interes din partea 

tuturor factorilor de răs
pundere de la mina Lo-

Minerul Gheorghe Știr, din sectorul V II, 
îcredere examinat de aparatul cu ultrascurte, 

lTiînuît cu competență de asistenta Maria Man din 
dispensarul întreprinderii.

Tinerii și preocupările lor
recuperă- 
dbuă lic

eele șapte enu- 
interlocutorul 
a uteciștilor 

7A, care, doar

8. Din domeniul 
rii, reținem doar 
țiuni din 
merate de 
nostru: cea 
organizației 
in cîteva zile, prin muncă 
patriotică, au recuperat ro
le de la transportoarele TR 
3 în valoare de peste 13 
mii de lei și cea a colegilor 
lor din sectorul IV, valoa
rea pieselor recuperate fi

lei, 
planul acțiunilor finanțate 
fiind realizat în proporție 
de peste 90 la sută.

Desigur, rezultatele bu
ne obținute la mina Lonea 
se datorează în mare par
te și tinerilor. Iar acest 
capitol losif Bodesc, secre
tarul comitetului U.T.C., îl 
argumentează temeinic, 
prin fapte. Reținem cîteva 
dintre ele: transportul e- 
chipamentului de susține
re pentru abatajul nr. 25, 
acțiune efectuată de tinerii 
organizației nr. 1 (secre
tar Tudor Biholar) sau ac- dicîndu-se la 14 800 
tivitatea de aprovizionare 
cu materiale a brigăzilor 
din subteran, desfășurată 
de uteciștii organizației nr.

siguranța de plan afirmă hotărit
ortacii săi din brigada lui

vom depăși și astăzi sarcinile
șeful de schimb Gheorghe Ciobanu împreună cu _
Gheorghe Lipșa, sectorul IV. Maistrul de revir Dumitru Durlea zîmbește cu 
subînțeles, fără a-1 contrazice.

Reconfirmarea

**

i »
*

Nu, nu mai este pentru 
nimeni un secret : mina Lo
nea și-a realizat și luna a- 
ceasta sarcinile de plan, 
așa cum a făcut-o mereu 
în ultimii ani, demonstrînd 
că minerii de aici știu să-și 
îndeplinească în mod exem
plar angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă. De
sigur, pentru colectivul în
treprinderii faptul, intrat de
ja în obișnuință, nu mai 
reprezintă un eveniment în 
sine, ci el se constituie în- 
tr-un element stimulator, în 
care obiectivul central se 
definește prin numărul de 
tone de cărbune extrase su
plimentar. începutul fiecărei 
luni, înseamnă pentru toate 
sectoarele întreprinderii, 
pentru toate brigăzile din 
abataje sau de pregătiri și 
deschideri un moment deo
sebit al activității de ex
tracție, căci minerii știu că 
„vremea frumoasă se cu
noaște de dimineață", așa 
că mobilizarea constantă a 
oamenilor cunoaște la în
ceputul lunii un moment de 
vîrf ce asigură un demaraj 
bun fiecărei formații de lu
cru, care să-i permită tre
cerea cu succes a oricărui 
neajuns întîmpinat. Căci, 
este un adevăr demonstrat, 
necazuri sînt, atit cu zăcă- 
mîntul, cu utilajele, dar k t 
un adevăr demonstrat e-te 
și faptul că minerii știu să

treacă foarte bine peste ele. 
Competența profesională, 
pasiunea, dăruirea și moi 
ales ambiția minerilor de a 
se situa în fruntea întrecerii 
socialiste sînt doar cîteva 
dintre elementele ce intră 
imediat în acțiune pentru 
evitarea neîmplinirilor din 
procesul de extracție a căr
bunelui. Și tot aceste ele

mente, devenite caracteristici 
de bază ale brigăzilor, asi
gură obținerea unor pro
ductivități superioare, atit 

în abataje, cît și ia lucră
rile de pregătiri și deschi
deri, productivități care con
duc lună de lună la realiza, 
rea și depășirea sarcinilor de 
plan. De exemplu, brigada 
lui Grigore Mîndruț, ocu
panta locului I în întrecerea 
socialistă pe 7 luni, a ob
ținut productivități medii de 
peste 8,4 tone pe post, lu
cru ce i-a permis extragerea 
a 5 000 tone de cărbune 
peste plan. Din urmă vine 
puternic brigada lui Anton 
Florea cu 8,3 tone pe post, 
media productivităților și cu 
un plus de 2 727 tone. Ur
mează apoi brigada lui 
Gheorghe Lipșa cu 1 742 
tone plus la 7 luni și cea 

a lui losif Bucur cu 795 tone 
de cărbune peste plan. ,,De 
fapt — ne spunea ing. loan 
Tarnovschi cel care urmă
rește cu o precizie de 
ceasornic întrecerea brigăzi-

tradiției
lor — la noi aproape toate 
formațiile de lucru se înca
drează 
planului 
condițiile 
aprovizionare fiind totdeau
na dintre cele mai bune, 
atit în abataje cît și la lu
crările de pregătiri și des
chideri". Afirmația este 
susținută concludent de re
zultatele înregistrate și de 
brigăzile de pregătiri și des
chideri : Traian Botar, 220 
mc peste plan, Mihai Anton 
290 mc peste plan, cu o pro
ductivitate de peste 2,3 mc 
pe post, ca și de rezultatele 
înregistrate de celelalte bri
găzi ale întreprinderii con
duse de Cornel Țir, Andrei 
Antal, Dumitru Paraschiv, 
Gheorghe Poenaru, Ludovic 
Repaș și Grigore Fatol a 
căror activitate in cărbune 
s-a situat constant pe linia 
productivităților sporite.

Este lesne de înțeles că 
mobilizarea de excepție a 
tuturor minerilor din între
prindere va asigura sporirea 
continuă a plusului de 7 112 
tone înregistrat la sfîrșitul 
primelor 7 luni, de altfel lu
na august aduce un plus 
de 6 000 tone la zi, ambi
ția tuturor oamenilor muncii 
de la Lonea fiind de a o- 
cupa primul loc în întrece
rea socialistă, reconfirmind 
astfel tradiția de mină frun
tașă care i-a consacrat.

în parametrii
de producție,
de lucru și

l

V

Prevenirea accidentelor —obiectiv prioritar
Comparativ cu aceeași 

perioadă a anului trecut, 
la mina Lonea, numărul 
accidentelor do munca a 
scăzut considerabil, datori
ta activității preventive 
desfășurate la nivelul în
treprinderii, datorita ridi
cării necontenite a gradu
lui de securitate a muncii, 
și mai ales a ridicării per
manente a nivelului de 
pregătire profesionala a 
oamenilor. Această scădere 
a numărului de accidente, 
după cum ne spunea sing. 
Iosif Gaboș, din comparti
mentul de specialitate, „es
te urmarea firească a efor
turilor întreprinse pentru 
asigurarea unor condiții de 
deplină securitate a mun
cii, de permanentă perfec
ționare a instalațiilor și c- 
cliipamcntelor do protecție" 
Numai în primul semestru 
al anului, la mina Lonea 
au fost cheltuite pentru 
protecția muncii fonduri de 
2,9 milioane lei, din care 
346 mii lei pentru tehnica 
securității muncii, 39,8 mii

a

lei pentru ventilație, 58,9 
mii lei peiitru măsuri și 
materiale igienico-samlare, 
și altele.

Beneficiind de fonduri 
u- 

deplină se- 
a muncii, activi- 
prevenire a acci- 

concretizat in 
echipamente 

modalități e- 
• a oa- 
respee- 
de lu- 

în eondi- 
securitate a 

e-

mari pentru asigurarea 
nor condiții de 
curitate 
tatea de 
dentelor 
instalații 
moderne, 
J'iciente 1

s-a
șl 

, in 
de educare 

menilor în spiritul 
tării tehnologiilor i 
cru, al folosirii 
ții de deplină 
mașinilor, utilajelor și 
chi pa men te) or din dotare. 
In acest sens, au fost inten
sificate instructajele de 
protecție a muncii la intra
rea în schimb, ca și cele 
periodice, au fost efectua
te controale la locurile de 
muncă din subteran,- s-a 
urmărit îndeaproape res
pectarea disciplinei tehno
logice și a celei de produc
ție, ea și respectarea nor
melor de securitate minie
ră prevăzute în documen

tațiile tehnice. De aseme
nea, s-au verificat periodic 

'cunoștințele profesionale și 
de protecție a muncii ale 
oamenilor, au lost prelu
crate prin stația de radio
amplificare și prin propa
ganda vizuală consecințele 
accidentelor, au fost luate 
măsuri pentru asigurarea 
tuturor locurilor de mun
că din subteran cu mijloa
ce de securitate corespun
zătoare, oxistînd un per
manent control asupra fie
cărui loc de muncă pentru 
echiparea acestuia eu toa
te mijloacele de asigurare a 
condițiilor de securitate mi
nieră. Totodată, în cadrul
C.O.M., lunar, se analizea
ză starea de securitate mi
nieră pentru eliminarea o- 
ricăror posibilități de pro
ducere a unor accidente de 
muncă.

Pentru mineri
Vorbind despre condiți

ile sociale ale oamenilor 
— ne spunea Maria Bo- 
ghean, secretar adjunct cu 
probleme sociale al comi
tetului de partid pe în
treprindere — trebuie să 
avem în vedere multitudi
nea de elemente ce com
pun aceste condiții. Adi
că, locuri de muncă mo
derne, băi și vestiare do
tate cu tot ceea ce este 
necesar, cantina minereas
că de mare funcționalitate, 
ce asigură o hrană bună 
și consistență, locuințe pe 
măsura cerințelor generate 
de. situația familială a fie
cărui om al muncii. La a- 
eestea trebuie să mai adău
găm, locurile în căminele 
de nefamiliști, dispensarul 
m e d i c a 1 cît și străda
niile noastre dc a răspun
de tuturor solicitărilor de 
bilete de odihnă și trata
ment.

Pagina realizată de
Gheorghe CHIRVASÂ și Gheorghe OLTEANU
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Succese românești 

Ia Universiada de vară
Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceausescu• 9

și președintele Republicii 
Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN 27 (Ager- 
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost trans
mis tovarășului Hugh Des
mond Iloyte, președintele 
Partidului Congresul 
țlonal al Poporului, 
Ședințele Republicii 
operatiste Guyana, un 
mesaj de prietenie,
preună cu cele mai bune 
Urări de sănătate și feri
cire personală, de progres, 
poporului guyanez prieten.

Mulțumind pentru me
saj, tovarășul Hugh Des
mond Hoyte a rugat să se

Na- 
pre- 
Co- 
cald
îm-

transmită tovarășului
Nicolae Ceausescu salutul 
său prietenesc și cele mai 
calde urări de sănătate și 
fericire, de noi realizări 
poporului român în con
strucția socialistă a țării.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Hugh 
Desmond Hoyte a tovară
șului Ion Bucur, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului 
Organizării Economico-so- 
ciale, care a reprezentat 
Partidul Comunist Român 
la lucrările celui de-al VI- 
lea Congres bienal al parti
dului Congresul Național 
al Poporului din Guyana 
(C.N.P.).

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). In cadrul 
panici mondiale de 
știentizare a opiniei 
blice din toate țările 

asupra pericolului 
dei cursei 

O.N.U. a editat un pliant 
intitulat: „Prețul cursei

înarmărilor". Cifrele și 
datele folosite evidențiază 
consecințele social-economi- 
ce majore pe care irosirea 
unor fonduri uriașe pentru 
crearea unor noi arme și 
sisteme de arme are asu
pra tuturor statelor și po
poarelor lumii, în condițiile, 
în care în multe regiuni a-’ 
le globului se înregistrează 
foamete, subdezvoltare, a- 
nalfabetism, șomaj ș.a.m.d.

Pliantul se constituie ast
fel într-o pledoarie pentru 
triumful rațiunii, pentru 
trecerea, cît nu este prea 
tîrziu, la realizarea dezar
mării, într-o lume elibe-

27 
cam- 
con- 
pu- 

lumii
escala- 

înarmărilor,

g e n d ă
BUDAPESTA (Agerpres). 

(Colectivul combinatului de 
Uleiuri vegetale din Mart- 
fu a renunțat în bună par
te la consumul de com
bustibil în procesul de pro
ducție a uleiurilor, relatea
ză agenția TASS. In pre
zent, în cadrul procesului 
de producție, se utilizea
ză energia termică rezidua
lă a întreprinderii. Esența 
metodei constă în refolosi- 

t rea, în cadrul procesului 
tehnologic, a aburilor. In 
decurs de un an, întreprin
derea va economisi, în a- 
eest fel, 12 000 tone de ți
ței convențional.

energetică
economicoase metode de 
extragere a petrolului din. 
șisturi bituminoase, „pe
trolul sintetic", urmînd să 
acopere — potrivit estimă
rilor unor specialiști — 
două treimi din necesită
țile provinciei în anul 2010. 
Sursa citată menționează că, 
în 1984, producția de pe
trol sintetic a Canadei a 
fost de 170 000 barili pe 
zi.

dii și puse în aplicare pro
iecte de utilizare a nume
roase surse alternative de 
energie — biogaz, cărbu
ne, energie solară și

rată de povara coșmaru
lui nuclear și care să per
mită mobilizarea tuturor e- 
nergiilor creatoare, a tutu
ror resurselor umane și 
materiale pentru dezvolta
rea și progresul

☆
ATENA 27 

Guvernul grec 
mat decizia, privind 
cuarea celor patru 
militare 
teritoriul țării pînă la da
ta stabilită de acord cu 
S.U.A., respectiv, cel mai 
tîrziu în 1990, informează 
agenția Taniug. Această 
precizare — se menționea
ză în relatarea agenției 
citate — a fost făcută 
cadrul răspunsurilor 
interpelările opoziției, 
parlament, săptămîna tre
cută.

Agenția Taniug aminteș
te că Grecia nu a aprobat 
modernizarea instalațiilor 
americane de lansare a 
rachetelor, convinsă fiind 
că o atare acțiune ar 
oferit S.U.A. o șansă 
amplaseze noi rachete 
teritoriul grec și să 
locuiască pe cele învechi-

popoarelor.

(Agerpres).
și-a reafir- 

eva- 
baze 

americane de pe

în 
la 
în

fi 
să 
pe 
în-

eolia-

pro- 
Karnal

*
(Agerpres). 
canadiană 

stu-

*

OTTAWA
Compania 
„Transalta Utilities' 
diază posibilitatea construi
rii unei centrale electrice 
de 350 megawați, prin utili
zarea unui nou procedeu 
de gazeificare a cărbune
lui, în locul combustibilului 
convențional. De asemenea, 
informează revista „Le 
Moniteur du Commerce In
ternațional", firme speciali
zate din statul canadian 
Alberta elaborează o serie 
de studii privind cele mai

HANOI (Agerpres). Pro
ducția de energie electrică 
a R.S. Vietnam a cunoscut 
o linie ascendentă, contri
buind într-o măsură tot 
mai mare la dezvoltarea 
generală a țării — a in
dustriei, agriculturii, tran
sporturilor, a altor sectoa
re economice — relevă a- 
genția V.N.A. După reuni- 
ficarea țării, ministerul de 
resort a elaborat un plan 
general de extindere și mo
dernizare a centralelor e- 
xistente, construind, în a- 
cela.și timp, noi unități de 
producție. In 1981, produc
ția de energie electrică se 
ridica Ia 3 851 milioane 
kWh, pentru a înregistra, 
anul trecut, 4 929 milioane 
kWh. Au fost efectuate stu-

DELIII (Agerpres). 
ceperea lucrărilor la 
iectul rafinăriei 
(statul indian Haryana) — 
cu o capacitate de 6 mi
lioane tone anual, o unita
te de hidocracare do 1,7 
milioane tone, pentru pro
duse distilate semigrele, pî
nă în prezent importate, 
o secție de producție 
hidrogen (50 000 tone 
an) — este prevăzut în pla
nul dezvoltării naționale a 
Indiei 1985—1986. Darea în 
folosință a acestui obiectiv 
este prevăzută pentru anul 
1990.

Totodată, revista „Le 
Moniteur du Commerce In
ternational" informează des
pre aprobarea planurilor 
de reconstrucție a două 
centrale tcnyiice la Bandei 
(Bengalul de Vest) și Bo- 
karo (Bihar), pentru care 
au fost destinate fonduri 
importante, însumînd pes
te 250 milioane rupii.

de 
pe

TOKIO 27 (Agerpres). 
Prima medalie de aur pen
tru delegația sportivă a 
României la Universiada 
de vară de la Kobe a fost 
cucerită de înotătoarea Car
men Bunaciu, învingătoa
re în proba de .100 m spate, 
cu timpul de 1'03’’67/100, 
după o finală pasionantă, 
în care Ic-a întrecut pe cu
noscutele campioane, olan
deza Jolanda de Rover și 
Michele Donahue (S.U.A.).

Cu această victorie, Car
men Bunaciu a cîștigat cel 
de-al 5-lea titlu de campioa
nă mondială universitară.

In celelalte finale dispu
tate marți în concursul de 
înot s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: 200 m 
spate masculin i Igor Po- 
lianski (U.R.S.S.) —
l’59”76/100; 400 m liber fe
minin • Patricia Sabo 
(S.U.A.) — 4'16”23/100; 100 
m liber masculin: Matt Bi
ondi (S.U.A.) — 49”14/_100
(nou record al Universia
dei); ștafeta 4x100 m liber 
feminin : S. U. A. —
3’49”10/100.

In turneul individual de 
judo, sportivii români au 
obținut o nouă medalie, 
de data aceasta de bronz, 
Ilie Șerban, în limitele ca
tegoriei 65 kg, ureînd pe 
treapta a treia a podiumu
lui de premiere.

La această categorie, pe 
primul loc s-a situat Yoon 
Yong Bal (Coreea de Sud), 
medalia de argint a fost 
CÎ-știgată de Joseph Marc- 
hal (S.U.A.), iar cealaltă

FILME
CO- 
sînt 
res-

TOKIO (Agerpres). In 
capitala niponă trăiesc în 
prezent 200 de persoane 
care au împlinit sau de
pășit vîrsta de 100 de ani, 
relatează agenția TASS, 
citînd un comunicat al 
municipalității din 
kio. In ultimul an,
mărul centenarilor a cres
cut cu 46 de persoane. La 
152 femei care au îm
plinit la Tokio vîrsta de 
100 de ani revin 48 
bărbați centenari.

FAPTUL DIVERS

To-
nu-

înregistrat chiar i- 
nundații.

de

OUAGADOUGOU 
gerpres). In Sahel a 
ceput să plouă abundent, 
relatează agenția TASS, și 
peisajul deșertului se 
transformă văzînd cu ti
chii. După eum a anun
țat Serviciul meteorolo
gic al Comitetului inter
statal din Sahel pentru 
combaterea urmărilor se
cetei, aceste ploi abun
dente sînt primele din 
ultimul deceniu. In toate 
rîurile din Africa de vest 
nivelul apelor este în 
creștere, iar în Senegal, 
Gambia și în alte țări

(A- 
în-

(Ager-STOCKHOLM 
pres). Mai multe milioa
ne de melci, „tot 
primejdioși ca și lăcuste
le din Africa", au provo
cat importante pagube 
culturilor agricole în
tr-o zonă situată la circa 
60 km sud-vest de capi
tala suedeză, informea
ză ziarul „Soederman- 
lands Nyheter". Fenome
nul, total inexplicabil, a 
fost semnalat pentru pri
ma dată cu trei ani în 
urmă, într-o singură zonă 
agricolă, pe care melcii, 
din ce în ce mai nume
roși, nu o părăsesc spre 
a se extinde și în alte re
giuni.

atît de

ROMA (Agerpres). Pro
ducția totală de mere,

pore și piersici a Italiei 
va înregistra anul acesta 
o pierdere de 3 750 000 
tone de fructe față de 
cantitatea recoltată anul 
trecut, a anunțat Centrul 
operațional de specialita
te din Ferrara pe 
datelor obținute din 
treaga țară.

Această diminuare 
producției de fructe, 
tează agenția ANSA, 
datorează valului de 
excepțional care s-a abă
tut în cursul iernii asupra 
Italiei, îndeosebi în re
giunile Emilia—Romagna, 
Friuli—Veneția, Lombar
dia și Toscana.

baza 
în-

a 
no

se 
frig

HAGA (Agerpres). In- 
cepind de duminică, trei 
olandezi încearcă traver
sarea Atlanticului 
tr-un balon dinspre 
spre vest. Din cauza 
dițiilor atmosferice 
prielnice, startul a 
amînat de două ori, 
tează agenția TASS.
gătirile pentru încercare 
f.U durat doi «ni și jumă

tate.

în- 
est 

con- 
ne- 
fost 

rela- 
Pre-
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PRIMA INTILNIRE im
portantă din toamna aces
tui an a „celor zece" va a- 
vea loc la 9 septembrie la 
Luxemburg. După cum re
levă agenția ANSA, este 
vorba de conferința inter- 
guvernamentală consacra
tă examinării reformei in
stituționale a Pieței 
rnune. „Cei zece" 
scindați în problema
pectivă, menționează ob
servatorii.

NOUL PRIM-MINISTRU 
al Ugandei, Abraham Wali
go, numit de Consiliul Mi
litar după eliberarea din 
funcție a lui Paulo Mu- 
wanga, a depus jurămîntul 
în fața șefului statului, pre
ședintele Consiliului Mi
litar, generalul Tito Okel- 
lo, transmite agenția Fran
ce Presse. 
ne rostită 
premierul 
Consiliului 
ționeze cu 
direcția realizării 
favorabil înțelegerii 
nității naționale.

FEDERAȚIA interna
țională a sindicatelor — 
C.I.S.L. a cerut țărilor oc
cidentale să adopte sanc
țiuni economice împotriva 
regimului minoritar 
R.S.A. pentru politica 
apartheid pe care 
movează. Intr-un 
ment dat publicității la 
Bruxelles, C.I.S.L. se pro
nunță de asemenea, pentru 
boicotarea companiilor 
sud-africane.

LA COPENHAGA s-au 
desfășurat lucrările ple
narei C.C. al P.C. din Da
nemarca, care a examinat 
probleme ale politicii in
terne și externe daneze. 
C.C. al P.C.'.D. a adresat 
populației țării apelul de 
a-și intensifica acțiunile In 
vederea materializării i- 
deii unei zone denueleari- 
zate în nordul Europei.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ziua „Z“; Uni
rea: Amintirea unei mari 
iubiri; I’arîngui; Vulca
nul.

PETRI LA: Moartea vi
ne la decolare.

LONEA: Kramer contra 
Kramer.

ANINOASA: 
le roșii, I—II.

VULCAN - 
rul: Tăunul.

Clopote-

Luceafă-

Intr-o alocuțiu- 
cu acest prilej, 
Waligo a cerut 
militar să ac- 
prioritate în 

cadrului 
și u-

Cultural:LUPENI
Dragoste pierdută.

URICANIi Neînvinsul.
N.R. Eventualele modi

ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin

al 
de 

o pro- 
docu-

lOwr

medalie de bronz ■— de Ma- 
kota Sakashita (Japonia).

In turneul de tenis, ju
cătorii români Florin Se- 
gărceanu și Andrei Dîrzu 
au debutat, în turul secund 
al probei de simplu, cu vic
torii. Florin Segărceanu l-a 
eliminat cu 6—3, 7—5 pe 

■japonezul Haruo Nakano, 
iar Andrei Dîrzu l-a în
trecut cu 6—2, 6—1 pe Mu- 
ralidharan Vasu Nayar (Ma- 
layezia).

Competiția masculină de 
gimnastică a programat 
concursul special pe apa
rate, în care au fost desem
nați următorii cîștigătorii 
inele • Dmitri Bilozercev 
(U.R.S.S.) — 19,550 puncte) 
sărituri: Casimiro Suarez
(Cuba) — 19,350 puncte j 
sol : Huang Wofu (R.P. Chi
neză) și Dmitri Bilozercev 
— cîte 18,350 puncte; cal cu 
minere: Dmitri Bilozercev 
si Valentin Moghilnîi 
(U.R.S.S.) — cîte 19,650 
puncte; paralele: Dmitri
Bilozercev —■ 19,750 punc
te; bară fixă: Valentin Mo
ghilnîi — 19,600 puncte.

Proba feminină de flore
tă s-a încheiat cu victoria 
sportivei Luan Jujie (R.P. 
Chineză), învingătoare în 
finală în fața sovieticei Ol
ga Voșakina.

A început turneul de po
lo pe apă, în primele me
ciuri înregistrîndu-se ur
mătoarele rezultate i

U.R.S.S. — Iugoslavia 
7—6; R.P. Chineză — Gua
temala 35—2; S.U.A. — 
Ungaria 9—8; Japonia — 
Canada 10—7.

Intreprinderîi 
tografice Județene 
nedoara.

Cinctna-
IIu-

1

TV.
20,00
20,20

20,35

20,45

21,05

21,50

în eco-

steaguri
Emisiu-

Telejurnal.
Actualitatea 
nomie.
Sub libere 
trăim 1 —
ne de versuri.
Tribuna TV> Con
gresul al IX-lea — 
Congresul marilor 
înnoiri.

— AutocondUcerea în 
plan local, expresie 
a afirmării demo
crației muncito- 
rești-revoluționare.

Film serial: „Limi
ta posibilului", (co
lor). Premieră pe 
țară. Episodul 4.
Telejurnal.

Mica publicitate
VIND Casă cu grădină, 

garaj în curte, livadă. Lu- 
peni, 9 Mai nr. 20. (1866)

VIND Dacia 1300. Rela
ții strada Tudor Vladimi- 
rescu, bloc 30 B, ap. 73, 
Hațeg, după ora 19. (mp)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
6852, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (4175)

PIERDUT abonament 
C.F.R. nr. 478783, eliberat

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
1
I

de Antrepriza Construcții 
C.F. Petroșani. II declar 
nul. (4176)

PIERDUT carnet Studenfr 
pe numele Ursățeanu Da
niel, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. II 
declar nul. (1865)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Olaru Liviu, elibera
tă de Institutul de Mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1867)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL Preparației Cărbunelui Petrila 
este alături de ing. Tătar Nicolae în suferința pri
cinuită prin încetarea din viață a mamei sale 

TÂTAIt ILEANA
Sincere condoleanțe familiei. (1864)
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