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ÎN ÎNTÎMPINAREA G L OR 10 A S E 1
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

CU PLANUL
PE 8 LUNI
ÎNDEPLINIT

Minerii de la Lonea și-au depășit 
angajamentul din decada de producție record

A ATINS COTA DE 1 618 TONE 
DE CĂRBUNE.

Pe primul loc în întrecere se si
tuează colectivul sectorului IV, ca
re a raportat cu 20 de zile mai de
vreme îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan aferente lunii au
gust. Depășirea sarcinilor de plan 
s-a făcut pe seama creșterii produc
tivității muncii cu 320 kg de căr
bune pe post la nivelul sectorului, 
s-au evidențiat în mod deosebit mi
nerii din brigăzile conduse de An
ton Florea, Grigore Mîndruț, Ghe- 
orghe Lipsa și Ion Boteanu. (V.S.)

In cadrul decadei de producție 
record, acțiune care se desfășoară 
în perioada 12—22 august a.c., CO
LECTIVUL ÎNTREPRINDERII mi
niere lonea S-A ANGAJAT SĂ 
RIDICE LA 1 500 TONE DE CĂR
BUNE PRODUCȚIA REALIZATA 
SUPLIMENTAR DE LA ÎNCEPU
TUL LUNII AUGUST, cinstind 
astfel glorioasa aniversare a elibe
rării patriei. Acest angajament a 
fost realizat înainte de termen IN 
ZIUA DE 18 AUGUST, PRODUC
ȚIA EXTRASĂ SUPLIMENTAR 
DIN ABATAJELE MINEI LONEA

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, Republicii Socialiste România, a participat, marți, dimineața la consfătuirea cu activul de partid și de stat din agricultură. Lucrările consfătuirii s-au desfășurat în zilele de 18 și 19 august.La sosire, în sala Ateneului român, conducătorul partidului și statului nostru a fost întâmpinat eu îndelungi aplauze, cu puternice urale și ovații. Cei prezenți au scandat în- - delung, cu putere, „Ceaușescu — P.C.R.",„Ceaușescu și poporul",dînd expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste și aleasă prețuire cu care lucrătorii ogoarelor țării, întreaga noastră națiune îl înconjoară pe tovarășul Ceaușescu, ___ ____ _profunde ce i-o poartă pen- statorni- de și

pleanți ai Comitetului Politie Executiv al C.C

SECTORUL II 
AL MINEI 

VALEA DE BRAZI
Puternic mobilizat 

în ampla întrecere so
cialistă pentru a da ță
rii cît mai mult cărbu
ne în cinstea marii 
noastre sărbători națio
nale de la 23 August, 
COLECTIVUL SECTO
RULUI II INVESTIȚII 
AL LM. VALEA DE 
BRAZI RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA ÎNA
INTE DE TERMEN A 
SAR CI N I L O R DE 
PLAN PE PRIMELE 8 
LUNI DIN ACEST AN.La baza acestui succes se află munca rodnică a minerilor din cadrul brigăzilor sectorului, care și-au depășit lună de lună sarcinile de plan. După cum ne-a informat ieri, prin telefon. inginerul Gheorghe Varhonic, șeful sectorului II, în perioada care a trecut, de la începutul anului acest harnic colectiv a realizat un volum de lucrări de deschideri și pregătiri de peste 3700 mc. Cele mai. mari 
realizări, obținute înde
osebi pe seama creșterii 
productivității muncii. Ie

al P.C.R., secretari ai C.C. al președintele P.C.R., conducători ai u- ■■ ■ — - nor ministere și instituțiicentrale, ai unor unități a- gricple fruntașe și de cercetare științifică, activiști de părt.id.La consfătuire au participat. membri' ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, primii secretari și secretarii cu problemele de . agricultură ai comitetelor județene de partid, cadre de conducere din direcți- ; ile agricole județene, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, din unități agricole, președinții uniunilor județene ale cooperativelor a- gricole de producție, directori ai trusturilor I.A.S. și S.M.A., specialiști din domeniul cercetării și în- vățămîntului, activiști de partid și de, stjlt, reprezentanți ai conducerii, u- nor ministere și organe centrale, ai organizațiilor de masă și obștești.Convocată din inițiativa l tovarășului Nieolae Ceaușescu, consfătuirea a prilejuit o analiză a- profuiidată, în lumina sarcinilor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a obiectivelor revoluției agrare, a rezultatelor' obținute în acest

Nieolae recunoștințeitru preocuparea că manifestată față continua dezvoltare modernizare a agriculturii noastre socialiste, î ni b u n ă t ă ț i r e a condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor satelor, față de sporirea necontenită a nivelului de trai al întregului popor.împreună cu tovarășul Nieolae Ceaușescu, în prezidiul consfătuirii au luat loc membri și membri su- (Continuare în pag. a 4-a)

ÎMPLINIRI CU PUTERE DE

mineritului

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2 a)

la în-
I

(Continuare în pag. a 2-
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aniver- prilej bilan- patriei proces în care
Prin ritmurile înalte 

de producție, răspundem 
grijii partidului pentru 
dezvoltareaTraiectoria parcursă de minerii de la Paroșeni, în cei 21 de ani de existență a întreprinderii. a fost — ca dealtfel a întregii economii românești în această epocă de mărețe împliniri — una ascendentă, demonstrată de producțiile tot mai mari înregistrate de la un an la altul.Colectivul întreprinderii noastre a trăit, în acest an, momente înălțătoare, cînd, prin Decret prezidențial, minei Paroșeni i-a fost conferit Ordinul Muncii clasa I pentru rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea și depășirea planului, pentru locul I ocupat în întrecerea socialistă, în indus

trie, în 1985. Acestuia i s-a adăugat înmînarea înaltelor distincții „Steagul roșu" și Diploma de întreprindere fruntașă pe

ramură pe 1985. Au fost momente înălțătoare, distincțiile conferite constituind răsplata muncii neobosite a minerilor de la Paroșeni de â pune la dispoziția economiei naționale — așa după cum ne-a indicat, . deschiderea minei,suși secretarul - general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, cantități tot mai mari cărbune. Prin grija ducerii de partid și stat, ca urmare a de Conde atenției de care ne-arn bucurat din partea tovarășului Nieolae Ceaușescu, Minerul de Onoare al țării, mina a fost echipată cu complexe de susținere și tăiere mecani-
Ing. Petre TUDOR, 

inginer șef : producție, 
I.M. Paroșeni

S IM 3 O t
Utilajele fabricate la I.U.M.P
La înălțimea exigențelor 
mineritului românesc 

contemporan

ale devenirii

Abatajele minelor au nevoie zi de zi de utilaje moderne, cu un înalt, grad de tehnicitate care să contribuie de o manieră superioară la creșterea substanțială â producției de “ ‘ bil și dîțiile tului

al 1 i b e r t ă ț noastre, ne înscriem marea carte a muncii noi .și prestigioase realizării introducerea în fabricație a două noi u- tilaje, „Susținere mecanizată a abatajelorcărbune cocsifica-energetic, în con- pentru exploatarea stra- diminuării efor- fizic și creșterii productivității muncii. Mineritul contemporan înseamnă mecanizare, e- lectronică; în scurt timp el va însemna ciberneti- zare, robotizare. Cu a- ceste gînduri muncim cu dărUire, în fiecare zi, în halele de producție ale modernei întreprinderi de utilaj minier din Petroșani, firmă cu tradiție de. peste 77 de ani, dar ai cărei muncitori, maiștri și ingineri trăiesc astăzi, alături de întregul popor, o nouă tinerețe.In acest August sărbătoresc, August

telor cu înclinare pînă la 45 de grade" și „Susținere mecanizată a abatajelor pentru exploata- . rea stratelor prin sub- ț minare", asimilarea e- ( chipamențului hidrau- . lie aferent utilajului minier, aceasta din urmă fiind o acțiune demarată la indicația expresă a secretarului general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu. în urma . vizitei de lucru e- fectuată în unitatea noastră în anul 1979. Li se pot
Ing. Iosif KEtEMEN. 

director al I.U.M. Petroșani

Aeest august sar constituie un de semnificative țuri ale devenirii socialiste, j perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, numită, . cu legitimă mîndrie, „Epoca Nieolae Ceaușescu", se înscrie drept cea mai fructuoasă' din istoria țării. In această perioadă, Valea Jiului a cunoscut profunde prefaceri în toate domeniile de activitate. Cîteva dintre aceste semnificat ive .* repere tale dezvoltării eco- , • nomice le punctăm' rîiidunle de față : 1
+ Activitatea de 

tragere a cărbunelui

în

ex 
a 

beneficiat de importan
te investiții, care s-au materializat în deschiderea a noi. întreprinderi, miniere — Paroșeni, Băr- 
băteni, Valea de Brazi, 
Lonea-Pilier, Cîmptt Lui Neag.

(Continuare in pag. a 2-a)

Abatajul mecanizat la I.M. Paroșeni. (Foto: Ovidiu PARĂIANU) Atelierul, de montaj combine I.L’.M.P.
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In preajma glorioasei aniversări a eliberării patriei

Manifestări politico- educative
Continuă în întreprinderile și instituțiile muni

cipiului suita de manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate celei de a 42 aniversări a 
Revoluției de eliberare so.cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, momente de înaltă vi
brație patriotică, expresie a atașamentului și " dra
gostei față de patrie și partid, a stimei și respectu
lui față de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaiîșescu, mărturie a dorinței fier
binți a îiitregului nostru popor de a trăi și munci 
în libertate, pace și prietenie cu toate popoarele lu
mii, ; .W'
• Astăzi, la casa de 

cultură a sindicatelor, începînd cu ora 16, v.a avea loc un vibrant spectacol omagial la realizarea căruia își vor aduce contribuția artiști amatori și profesioniști din municipiu, participanți la cea de-a VI-a ediție 
a Festivalului național „Cîntarea României".

duali din oraș vor aduce omagiu! lor măreței sărbători a Eliberării patriei. Manifestări artistice similare vor avea loc, .niîine în lități alevor avea celelalte loca-■ municipiului.
clubul C.F.R.

• Tot astăzi, la Uricani, pe scena clubului muncitoresc, formații artistice și interprets indivi-

• Lajoi, înoepînd cu ora 14, creatorii literari din Valea Jiului vor participa la o întîinira cu oamenii muncii din complexul C.F.R. Vor fi citite creații proprii dedicate zilei de 23 August. Mil
REPEREj» £ LF

DEVE MIRII
(Urinare din pag, I)

In ansamblul său, 
mineritul a cunoscut sub
stanțiale prefaceri cali
tative. A fost introdusă, pe scară largă, mecanizarea muncii în subteran, prin dotarea cu utilaje 
de înalt randament, ceea ce a condus la creștereaproductivității muncii, tase Lupeni. la ușurarea efortului fizic al minerilor.

dului pentru a curl de muncă soțiile și fiicele lor, au fost date sință întreprinderea tricotaje Petroșani, 1 reprinderea de ții Vulcan, Fabrica mobilă Petrila, prinderea de fire coza“ și Țesătoria de mă-

crea lo- peuti u minerita folo- de In-conlec- de Intre- ■;.vîs-
+ Pe harta economică 

a municipiului au apărut 
întreprinderi din dome
nii de vîrf ale industriei: ■Unități ale construcției 
de mașini; Fostele mo- \ dește ateliere de reparații s-au transformat ț într-o uzină modernă — ■ întreprinderea de utilaj minier Petroșani. A luat ființă IPSRUEEM, veritabil. „mecanic șef" al mineritului din . Valea Jiului. .

■ + încă o dimensiune 
a saltului calitativ în
registrat ta acești ani de industria nruncipiu- lui : sporirea și diversificarea producției tiu export. Sînt partenerilor de hotare de utilaje miniere, tricotaje, confecții mobilă.

pen- livrate peste la mașini și pînă la și

create noi 
preparare ea cea de

< In domeniul 
ducției de energic 
trică, UE I’aroșeni noscut ample lucrări de modernizare a instalațiilor și grupurilor energetice, devenind, în a- celași timp, furnizorul do agent termic pentru r< țcaua de terinoficare municipiului.+ Au fost 

capacități de 
a cărbunelui,lg Corcești. s-.au .modernizat cele de la ..Petrila și Eu peni. Stat într-o fază finală de execuție u- zînele de preparare de la 
Livezeni și Uricani.

0 In structura econo
mică a municipiului au 
apărut ramuri industria
le noi: pe lingă cea construcții de mașini, fost create unități industriei . chimice șișoare, ale prelucrării lemnului. Ca o expresie 
a dezvoltării industria
le armonioase, ca o 
ilustrare a grijii parti-

deau ale
ri

♦ In pas eu dezvolta
rea economică și socială 
a municipiului, au în
registrat noi cote tran
sportul feroviar și tran
sportul rutier, trificat calea 
tre’ Petroșani Jiu, Petroșani ria. PetroșaniSe lucrează liniei Petroșani ria, se le. ferată Uricani Au fost pe raza levarde derne.

S-a electorat, ă în- — Tîrgu- — Sime-— Lupeni. la dublareaSime-o ca- inireBrazi.const ruiește normală și Valea de date in folosință,municipiului, buși căi rutiere mo-

I
I
I
I
I
I

ILUMINAT. In cadrul acțiunilor de modernizare și înfrumusețare a noului centru civic din Petroșani, lucrătorii de la CDEE au asigurat recent iluminatul ornamental al zonei din preajma noului hotel Petroșani. In același timp, ei au vopsit stîlpii. . au înlocuit globurile și becurile sparte din zona Teatrului de stat „Valea

1

I 
I 
Inifesțarea este organi- 5 zată de redacția ziaru- | lui nost ru, în colabora-1 re cu biblioteca casei J de cultură a sindicatelor ț și clubul CFR, fiind in-1 dusa în cadrul „Decadei ? cărții social-politice". Cu ) acest prilej vor fi pre- i zentate și noutăți edi to-7 riale dedicate mărețului ț eveniment, aniversarea. î zilei de 23 August.

• In cadrul aceleiași L 
Decade a cărții social- / 
politice, bibliotecile așe- ) zăm i n I eIor de cultură or- i ganizeâză în aceste zile / dezbateri, prezentări de ) carte, expuneri. Mani- i festările șînt programa-/ te a avea loc la sediile ) bibliotecilor, precum și în i punctele pentru activi-? tatea politico-ideologică, I inform are și documenta-l re, ‘în căminele de nefa- /. mili.ști și unitățile șea-J îare. ' 1

l

Cu pl 
luni

pe opt

raportează minerii din 
brigăzile conduse deGheor- 
ghe Cercel și Ștefan Lay- 
ter care au ocupai prime
le locuri în întrecere în 
primul semestru al anu
lui și au fost distinse cu 
Diploma de onoare de 
brigăzi fruntașe în lucră
rile de investiții din ca
drul CMVJ.Depășirea sarcinilor. de plan la. lucrările de deschideri și. i pregătiri a permis, punerea în funcțiune la 6 august a primelor capacități de producție. In perioada care a trecut de alunei pînă în ziua de 18 august, din primul abataj, in care muncesc minerii din brigada condusă de Gheor- ghe Școi-pie, au fost expediate de l.M. Valea de Brazi benefjciarilbr . 1233 de tone de cărbune peste sarcinile de plan. (V.S.)

Prin ritmurile înalte de producție
(Urmare din pag. Ozată a cărbunelui și alte utilaje cu randamente sporite, care,, mînuite de harnicii noștri minerî- tehnicieni, au condus la obținerea unor producții și productivități crescute. Aș dori să amintesc, în acest context, rezultatele înregistrate de mina noastră în al douăzecilea , an al existenței sale. , In ultimul an al cincinalului 1981—1985, procentul de îndeplinire a sarcinilor de plan era de 103,8 la sută, ceea ce înseamnă o depășire de 36 191 tone de cărbune, realizată pe seama creșterii productivității muncii în abataje cu 1941 kg pe post, cu 497 kg pe post

în cărbune, cu 205 kg pe post în subteran și cu 158 kg cărbune pe post la nivelul întregii activități.In acest an, la zi. în cinstea măreței noastre sărbători naționale de la 23 August, buchetul de împliniri al minerilor dela Paroșeni se concretizează în peste 30 000 tone de cărbune extras peste sarcinile de plan de începutul anului.In tot ceea ce întreprindem, aVem în vedere, ta permanență, orientările și indicațiile formulate . de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitelor , de1)1-. cru efectuate la mind noas- tră. Preocupările privind producția de perspectivă există, practic, la fiecare

la

La înălțimea exigențelor
(Uțmare din pag. I)adăuga modernizarea ele- Inentelor de automatizări destinate proceselor tehnologice din subteran,-modernizare ce va permite- . creșterea accentuată a productivității muncii în abataje.; . întreprinderea se află în cea de-a 11-a etapă de dezvoltare. Diversificarea producției de utilaj minier, necesitatea introducerii în fabricație a noi u- tilaje competitive implică modernizarea propriilor procese de producție, sarcină de mare însemnătate, reieșită din hotărîri- le Congresului al XIII- . lea al partidului. Dispunem de noi capacități de producție în secțiile tur- hătorie, susțineri miniere. în atelierele de acoperiri metalice și automatizări miniere. Permanenta înnoire a fluxurilor tehnologice, ta pris eu cerințele producției de utilaj minier, cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii constituie una dintre direcțiile prioritare de acțiune ale întregului lectiv. Numai reuși , să dămminiere pe care ducem calitatea

să ne situăm la un înalt grad de competitivitate tehnică, să satisfacem exigențele mereu crescînde pe care industria noastră minieră și partenerii externi le impun, concomitent cu creșterea permanentă a productivității muncii pe care, pînă la sfîrși- tul actualului cincinal o vom dubla.Astăzi, IUM Petroșani este o întreprindere de interes republican, o marcă în curs de afirmare pe plan internațional, dar în același timp, IUM Petroșani înseamnă un colectiv muncitoresc puternic, tî- năr —media de vîrstă este, sub 23 de ani — care muncește cu multă strădanie pentru a fi la nivelul cerințelor pe care dezvoltarea mineritului româneșc le impune.Sîntem hotărîți să eem totul pentru ca toți cei ce purtăm

coasa vom utilăjelor le pro- necesară,

fa- noi, cu mîndrie numele de constructori de utilaj minier, să dovedim eă sîntem la înălțimea acestor ani efervescență ai noastre vieți sociale, mîndrie Nicolae Ceaușescu", de aur a devenirii noastre comuniste.

de întregii economico- ăni pe care cuîi numim „Epoca Ef^oca

sector. Amintesc, ta a- cest sens, activitatea din sectorul IV, orientată spre punerea în funcțiune, în primele luni ale anului viitor, a unei noi capacități.■'---- .... aîn o laFunerea în funcțiune unui abataj frontal stratul 14 va constitui : premieră tehnologicămina noastră. Tot în premieră, pentru, înti'eprin- derea noastră sînt și lucrările de deschidere a stratului 4 (exploatarea va începe în 1988), lucrări prin care vom deschide stratul 5. Desigur, toate abatajele care vor fi puse în funcțiune în acest an și în cei următori vor fi ech toate cu complexe mecanizate.Toate aceste ale colectivului vizează bune condiții a actualului rui dinamică bilă. Pină în 1990, mul producției te va crește tă, producție în întregime, canizat.Menționez complex de preocupări ce stau în centrul atenției noastre impune o activitate de producție continuă, mobilizarea întregului potențial tehnic și uman ?’ minei în vederea realizi riî exemplare a sarcinilor de plan, livrării unor cantități suplimentara de cărbune economiei naționale.

strădanii nostru îndeplinirea însarcinilor cincinal, a că- este deose- volu- planifica- cu 32 la supăra va fi, extrasă me-că întregul

O modernă 
autoservire

pro- 
elec- a eu-

Noua unitate „Autoservice" (nr. 76) din Petrila, deschisă recent de co
operativa meșteșugărească „Unirea*", prestează servicii de calitate. în mecani
că, tinichigerie și toaleta automobilelor. Iu imagine, șeful de unitate Dumitru 
Popa, efectuează reparația unui autoturism. Foto : Al. TĂTAR

'Zilele trecute, în cartierul „Bucura"" din orașul U- ricanî, la parterul blocului 29, s-a deschis o nouă unitate, destinată sfi îmbunătățească s narea populației zonă aflată în ees de înnoire că. Este vorba nitatea nr. 280, alimentar, care .spațiu suficient desfacerea și depozita- mărfuritor, fiind do- cu cele mai noi tipuri mobilier, de natură să răspundă cerințelor eomer- țului modem, adueind astfel un plus calitativ aprovizionării și servirii populației cartierului. încă din prima zi s-a înregistrat un record, numai în 6 ore încasările fiind de peste 100 000 lei. datorită fon- bogat de marfă, îhtîlnit aici un per- tînăr, media de 24 ani, tovarăși earn urtieesc cu re și pasiune Galan, Cristina Eterica Nădrag, ri șt ca nu, Maria , lisabeta Marton șțțjAșa cum sublinia șl responsabila unității; Elena PavelonesC, prin raioanele de desfacere, exemplar organizate, beneficiind și de o aprovizionare constanță, noua unitate va deveni uh reper deosebit, de semnificativ al bunei serviri și satisfacerii cerințelor populației în a- ceasță zona orășenească.

destinată să aprpvizio- i dintr-o plin pro- urbanisti- 
despre u- 
eu profil dispune de pen-

Jiului". Investiția de frumusețe. trebuie insă păstrată, apărată festările unor de mani- huliganî, certați cu normele legii și bunei cuviințe.MODERNIZĂRI. Meseriașii secției Livezeni a Fabricii de morărit și panificație acționează pentru modificarea sistemelor sitei cernător, de acționare a dospitorului și inductoarelor de variație a cuptoarelor, modificări care, ne asigură Ștefan Mîrza, șeful secției, conduc la îm bun ăt ăl 1 rea pe rforman-

țelor utilajelor, creșterea productivității muncii, u- șurarea efortului fizic și îmbunătățirea calității produselor de panificație.EXPOZIȚIE. Muzeul mineritului din Petroșani găzduiește, între 20 august și 30 septembrie, expoziția de pictură a artistei plastice amatoare Olga Steți, avînd genericul „Pastel nă“.MATERIALE, sezon al bunilor dări a adus în depozitul de materiale de construcții al ICSMI Petroșani, ne in-
de toam-Toamna, gospo-

formează șeful său, Gheor- ghe Florescu, însemnate cantități de ciment, ipsos, eternită, cărămidă, teracotă. cherestea, articole de tîmplărie, oțel-beton, tablă de diferite dimensiuni etc,RECORD. Gospodăria a- nexă a Abatorului din Petroșani a avut, în acest 350 porcine, dintre 150 de animale au intro-an, care fost sacrificate și duse în fluxul de producție. Remarcabil este însă faptul că sporul mediu zilnic de creștete în greu-

tate al patrupedelor înregistrează, datorită bunei îngrijiri asigurate demaistrul Ion Nieuță și subalternii lui, un autentic record — 700 gr, față de 400, cifră, considerată, de plan.TABARA. 155 de pionieri din Lupeni au plecat, în dimineața zilei de astăzi, spre Telega (județul Prahova), pentru a petrece o perioadă a va eanței de vară în tabăra de odihnă.

dului•Am s-onal vîrstă ne răspunde- ca Emilia Bitoacă, Maria Flo- Ciulean, E-

Florin BEJ AN,
UricatagteCINEMATECA. In cadrul tradiționalelor după- amieze de cinematecă, găzduite de cinematograful „7 Noiembrie*" din Petroșani, iubitorii celei de-a șaptea arte pot viziona, joi, o capodoperă a școlii .sovietice de film. „Volga, Volga".
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Adunări generale ale oamenilor muncii
Â FLR M AR EA PLENA R Ă A

Obiectivul acțiunilor imediate
Redresarea producțieiIntr-o atmosferă de e- xigență, de puternică răspundere muncitorească, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Dîlja a dezbătut, cu înaltă responsabilitate, modul în care s-a acționat, în prima parte a anului, pentru îndeplinirea indicatorilor de plan, a producției fizice de cărbune și folosirea cît mai completă a bazei teh- nico-materiale și a forței de muncă.In acest ci i- Analizamat. de exi- nil TA responsabilă,gență șl auto- *■ ' D1LJA profundă, aexigență, au ————fost analizate cauzele care au condus la nerealizările din semestrul I și luna iulie, stabilindu-se, totodată, măsurile tehnico-orga- nizatorice care să conducă la realizarea integrală a sarcinilor de plan pe a- cest an.Darea de seamă prezentată a scos în evidență că. pe primele șase’luni ale anului, planul la extracția de cărbune a fost realizat doar în proporție de 96,7 la sută, din cele , trei sectoare de producție ale minei doar unul — sectorul II — re- a!izîndu-și planul semestrial. Cei care au luat cuvîntul — Dumitru O- prea, loan Liszka, Nicolae Toma, Mihai Cozma, Dinu Nă.ștase, Carol Deneș, Dumitru Voican, Gheorghe Dorofte și directorul minei, ing. Emeric Kovacs, au insistat, în intervențiile lor, asupra cauzelor nere- alizării indicatorilor de plan. Pe lîngă o serie de cauze obiective, s-a arătat in discuții, cum ar fi condiții de zăcămînt, tectonică și structură necorespunzătoare a forței de muncă, au existat și o

Prioritar în activitatea feroviarilor

TransportulIn centrul dezbaterilor adunării generale a oamenilor muncii de la Complexul CFR Petroșani s-au aflat aspectele importante ale activității ceferiștilor, menite să conducă la perfecționarea transportului,", producției de cărbune din Valea Jiului către termocentrale și unitățile siderurgice. Â- tît darea de seamă, cît și intervențiile participanți- lor — este vorba despre luările de cuvînt ale lui Dumitru Epure, Aurel Crețu, Aurel Ciobanii, Traian Balea, Mălină Lascu, Octavian VrăjitorU, Ionico Stanca, Dumitru Sîmio- nescu, Marin Pera — s-au referit îndeosebi la eforturile diverselor colective 
de muncă (de la revizii, mișcare, întreținere linii etc) pentru a asigura micitate și operativitate în preluarea și livrarea cărbunelui furnizat de către unitățile de preparare din zona de activitate a complexului. S-a insistat, cu precădere, asupra neceșită- ■ ții reducerii ., timpul ui de staționare a vagoanelor, în acest sens subliniindu-se necesitatea unei mai bune colaborări cu unitățile beneficiare — în speță u- 

rit-

serie de cauze subiective, care, printr-o implicare rnai serioasă a factorilor de răspundere, puteau fi înlăturate. Din această a doua categorie de cauze pot, fi menționate herds* pectarea monografiei de armare la abatajele cameră și Ia frontale, a tehnologiilor de lucru la. abatajele frontale, cu tavan de rezistență, aprovizionarea necorespunzătoare a formațiilor de lucru, absenteismul etc.
lipsurilor manifestate a scos în relief și rezervele de care dispune colectivul minei pentru recuperarea restanței și realizarea sarcinilor de plan. „Este necesar ca toți factorii de conducere de la sectoare să-și conjuge eforturile în vederea creării unui climat de muncă și disciplină, să ia măsuri ferme împotriva celor care nu utilizează integral timpul de lucru sau absentează nemotivat" -s-a subliniat mu o dată în cuvîntul pârtiei panților la adunare.O problemă deosebit de importantă pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului incumbă îmbunată* țirea organizării producției și a muncii, introducerea pe scară largă a micii mecanizări, reducerea consumurilor de materiale și energie, perfecționarea tehnologiilor de lucru. Aceste acțiuni, pe fondul unei intense activități de întărire a disciplinei, de lichidare a neajunsurilor semnalate de vorbitori, vor conduce la redresarea producției de cărbune.

cărbunelui tazinele de preparare — pentru a se.'evita imobilizarea unor importante capacități de transport. Țn acest cadru s-a .accentuat asupra întăririi disciplinei în muncă, asupra calității sporite ă reparațiilor și reviziilor, cu scopul de a se asigura ritmicitatea corespunzătoare în formarea garniturilor »de tren.. .
COMPLEXUL

C.F.R. PETROȘANIConsemnindu-se cu satisfacție îndeplinirea "și depășirea unor indicatori de plan (încărcătura pe osie, staționarea vagoanelor în tranzit cu și fără manevră), s-a arătat în dezbaterile adunări, " în spirit autocritic, că trebuie depuse eforturi susținute pentru îmbunătățirea mun- cn ln ce privește recuperarea rămîn’erilor în urmă la tonajul expediat. In acest scop, atît planul de măsuri, cît și. propunerile făcute de participant» la discuții se constituie în- ti-un cuprinzător program de lucru, în care, ' așa cum este și firesc, tin loc

Intr-adevăr această a fost concluzia finala, astfel de resurse au fost țintite în cadrul recentei adunări generale a reprezentanților oamenilormuncii de la I.M. Aninoa- sa. Darea' de seamă a c.o.m. . prezentată adunării a raportat neînpliniri la majoritatea indicatorilor de plan aferenți primului semestru al acestui an: o restanță la producția de cărbune prevăzută ca sarcină de 29 900 tone, nerealizări la lucrările de pregătiri de 606 m și de 54 m la lucrările de săpare investiții, iar la lucrările de betonare de 146 m.La un singur indicator — productivitatea muncii la extracția cărbunelui, rezultatele de bilanț au fost pozitive. Reflectînd progresul realizat în îmbunătățirea condițiilor de. muncă și de organizare a producției, ca urmare a preocupărilor stăruitoare ale organului de conducere colectivă, ale organizațiilor de partid, de masă și obștești, productivitatea muncii Ia nivel de abataj a fost depășită cu 578 kg/post, iar cea în cărbune eu 324 kg/post față de prevederi. Adică se poate 1 Adică mina Aninoasa. colectivul său — s-a subliniat în adunare — dispun de resurse materiale și de muncă necesare pentru a extrage cărbunele planificat, a realiza lucrări de pregătiri și de deschideri la nivelul cerut pentru asigurarea capacităților de extracție și linie de front pe măsura sporului de producție preconizat. De altfel însăși productivitatea muncii realizată — acest indicator al eficienței — atestă că
Pagină realizată de: 

C.T. DIACONII.
O. GEORGESCU,

i, balan.
H. ALEXANDRESCU

beneficiariînsemnat îl ocupă pregătirile în vederea desfășurării normale a activității în timpul sezonului rece.Dintre alte importante laturi ale muncii ceferiștilor am desprins preocuparea pentru buna servire a călătorilor, pentru păstrarea unui aspect civilizat la stații, pe peroane, în sălile, de așteptare. S-a subliniat, pe bună dreptate că, paralel cu eforturile pentru îndeplinirea indicatorilor economici, colectivele de ceferiști trebuie să acorde o atenție sporită îmbunătățirii activității în acest domeniu.De asemenea, avhidu-se în vedere sporirea traficului feroviar, prin darea în folosință a noi linii de cale ferată și dublarea celor existente, pe agenda dezbaterilor acestui forum democratic al ceferiștilor din municipiul nostru’ s-au aflat probleme referitoare la pregătirea corespunzătoare a personalului, la modernizarea activității,' în așa fel îneît ea să se situeze la nivelul exigențelor mereu eres- cînde, determinate de dezvoltarea vieții economice a localităților Văii Jiului.

se poate mai mult, mai bine la mina Aninoasa 1 Rățnîne doar ca aceste resurse de muncă exemplară de care dispune colectivul să fie eu abilitate puse în valoare, mobilizate plenar — atît sub aspectul . organizării cît și al eficienței — pentru a determina redresarea activității întrep ri nderi î.
I.M, ANINOASA

Resursele colectivului — 
mobilizate pentru 

o muncă exemplarămuncii și disciplinei, îm-Desprinzînd, în spirit critic și autocritic, a- ceastă concluzie — adunarea generală a căutat răspunsuri la întrebările capitale ce frămîhță colectivul : In ce direcție trebuie acționat prioritar ? Ce soiuții trebuie a- plicate, ce măsuri adoptate pentru înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor ce stîn jene.se activitatea productivă, realizarea planului ? Darea de seamă, dezbaterile adunării, participant» la discuții au con. furai răspunsuri concrete, precise, competente acestor întrebări.cuvînt Vasile Florea, ing. Nicolae Nicorici, Petru Bîrfeanu, Nicolae Giurgiu, sing. Nicolae Zgura,
In luările de

Responsabilitate comunistă, combativitate, 
măsuri ferme pentru realizarea sarcinilor economiceMoment de o deosebită importanță în viața colectivului muncitoresc al întreprinderii de- tricotaje Petroșani, —• ejtpresie concretă a afirmării democrației muncitorești în a- ceastă tînără unitate a industriei ușoare — adunarea generală a oamenilor muncii, desfășurată de curînd, a analizat cu simț de răspundere toate aspectele econom ico-socia- le ale vieții colectivului, împlinirile în ceea ce privește sarcinile de plan pe semestrul I al anului. Dar adunarea și-a concentrat dezbaterile mai ales asupra nerealizărilor constituind punctul de plecare în adoptarea de măsuri.Darea de seamă prezentată de către c.o.m. a ridicat în fața colectivului o serie de probleme, locul central acordîndu-se stadiului realizării indicatorilor de plan.Cu satisfacție a fost consemnat faptul că planul Ia producția fizică a fost realizat, în condițiile în care și indicatorul de calitate a producției de tricotaje a fost , respectat. Și productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 100,8 la sută, existând .posibilități, reale pentru noi creșteri, în continuare la acest indicator al eficienței economice.In cursul semestrului 1; deși întregul colectiv s-a străduit să îndeplinească, la nivelul cerințelor, sarcinile economice carei-au revenit, s-au înregistrat totuși restanțe de plan la producția pentru export Așb după rum spunea in adunarea generală, 

Gheorghe Lungu și alții din rîndurile " reprezentanților colectivului, iar alături de ei ing. Dumitru Zamora din partea 1STPM Petroșașni și ing. Dumitru Popescu, reprezentantul C.M.V.J., au formulat cerința întăririi formațiilor de lucru sub aspectul plasării judicioase cu efective, organizării

bunătățirii aprovizionării țehnico-matcriale a locurilor de muncă; s-au referit Ia necesitatea creșterii răspunderii compartimentelor funcționale ce au în atribuții întreținerea și funcționarea utilajelor miniere și instalațiilor e- lectromecanice, normarea muncii și calificarea efectivelor, asigurarea deplinei securități a muncii oamenilor și a zăcămîhtului.S-a cerut din partea c.o.m.a cadrelor tehnice din conducerea minei să acționeze cu fermitate pentru creșterea răspunderii 

tovarășa Anișoara Gubaș, președinte al comitetului sindical, „una dintre probleme a fost dificultatea în asigurarea de comenzi și contracte care să acopere cerințele planului. O altă cauză a nerealiză- rii unor indicatori din plan, inclusiv a producției pentru export, o constituie livrarea neritmică, în cantități insuficiente și necorespunzătoare sub aspectul sortimentului co- loristic, a materiei prime".
ÎNTREPRINDEREA 

DE TRICOTAJE 
PETROȘANIReprezentanții oamenilor muncii au cerut organului colectiv de conducere să-și intensifice activitatea în ceea ce privește asigurarea bazei teti- nico-materiale, în mod deosebit a materiei prime, pentru realizarea tricotajelor necesare pe piața internă cît și la export.Vorbitorii Ion lorga, Liedner Dezideriu, Doina Popescu, Cristina Baleia, Margareta Ion eseu și E- lena. Antal, secretar al comitetului de partid, au propus măsuri concrete care vizează sporirea exigenței în ceea ce privește respectarea tehnologiilor de fabricație, creșterea productivității muncii înproporții de pînă la 118 la "sulă în acest an și pînă la 195 la sută față de 1985, la sfirșitul cincinalului, folosirea superioară a utilajelor

l’i-ogranutl unitar de mă
suri tehnico-economice și 

în brigăzi și. sectoare față de realizarea ritmică a preliminarelor pe schimburi și a planului. Au fost făcute referiri critice la plasarea necorespunzătoa- re a posturilor in cărbune, cerîndu-se lichidarea grabnică a acestui neajuns. Alte rezerve subliniate pentru a fi puse în valoare : creșterea , randamentelor la lucrările de pregătiri în cărbune și steril, îmbunătățirea calității cărbunelui, reducerea absențelor și întărirea disciplinei sub toate aspectele, diminuarea fluctuației în rîn- dul efectivelor de nou încadrați și Creșterea preocupărilor pentru calificarea acestoraPunînd accentul pe rezolvarea acestor probleme, în esență pe gospodărirea mai bună a efectivelor, folosirea intensivă a utilajelor și a linei de front disponibile; pe îmbunătățirea aerajului și în genere a condițiilor de muncă și de siguranță în fronturile de lucru, colectivul I.M. Aninoasa își va contura înfăptuirea obiectivului redresării, realizarea planului la producția de cărbune, revenirea în rîndul colectivelor miniere fruntașe din Valea Jiului în cea de-a doua parte aanului.

politico-organizatoricc privind îndeplinirea sarcinilor pe anul J986 a- doptat de adunare după ample , dezbateri, prevede și alte direcții de acțiune ale întregului colectiv pentru " .perioada imediat următoare : folosirea , corespunzătoare a foitei de muncă, urmărirea zilnică și decadală, laL nivelul c.o.m., a livrărilor de materie primă, analizarea în biroul executiv ă calității producției, I încadrarea în normele de consum de materie primă și energie admise, reducerea. pierderilor de fabricație printr-o îmbunătățire a procesului de croire a panourilor tricotate, întărirea în continuare a disciplinei la locul de muncă, eliminarea întîrzierilor. a absențelor de la lucru.In ansamblu, adunarea generală a apreciat că există disponibilități insuficient valorificate pentru ca întreaga activitate să cunoască un nbu impuls, pentru ca sarcinile de plan și angajamentul asuntat în întrecerea socialistă să fie realizate integral. Adunarea generală de la întreprinderea de .tricotaje s-a constituit ca p. nouă și vibrantă dovadă a democrației muncitorești, a implicării e- cohomice și politice a oamenilor muncii în conducerea întregii vieți eco- nomico-sociale a unității, în rezolvarea tuturor problemei or ivile. peutni ca în . acest prim ari al cincinalului șă însemne pentru întregul colectiv ' o treaptă superioară pe drumul afirmării.
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Consfătuirea eu activul
de partid și de stat din agricultură

(Urmare din pag 1)an la cerealele păioase. Punînd în evidență principalele aspecte organizatorice și tehnice care au condus la obținerea u- nor ^producții superioare în județele și unitățile fruntașe, precum și cauzele ce au determinat înregistrarea unor neînde- pliniri de plan, consfătui- a- Și ex- Consfătuirea a pentru la timp Și bune condiții

Tir cu arculdin documentele de partid și de stat, a obiectivelor revoluției agrare, organele și organizațiile de partid, specialiștii, întreaga țărănime au acționat pentru valorificarea intensivă a fiecărei suprafețe de teren, sporirea potențialului productiv al soiului, pentru gă'tire și lucrărilor agricolă.A fost reliefată atenția acordată de specialiștii din fiecare unitate amplasării judicioase a culturilor, folosirii unor soiuri și hibrizi de mare productivi- din supe- stric- de , depedoclimatice fiecărei zone,pe care acestju- obținut în dez- și modernizarea

tru îmbunătățirea stanțială a vități din subliniat programelor supuse baterii asigură necesare bunei rări a campaniei de toamnă, acord îndu-se o atenție, deosebită strîn- gerii operative și fără pierderi a recoltei, pregătirii exemplare a producției a- nului viitor.
Intîmpinat cu sentimen

te de aleasă dragoste > și 
profundă 
încheierea 
sfătuirii a 
tovarășul _. 
CEAUȘESCU, 
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ-

sub- intregii acti- agricuitură. S-a că îndeplinirea dez- condițiile desfășu- agricoie
științifică .privind înfăptuirea noiȚ revoluții a- grăre, rolul și sarcinile ce revin agriculturii în ansamblul economici naționale.Vorbitorii au dat expresie stimei deosebite și prețuirii față dc tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru activitatea sa rodnică, multilaterală, pentru contribuția pe care o aduce la elaborarea și îndeplinirea planurilor și progra-; melor de dezvoltare eco- nomico-socială a țării, la progresul cercetării științifice, de care beneficiază din plin și agricultura noastră,. la înflorirea învățămînțului și culturii românești.Dezbaterile au prilejuit nia. evidențierea t 'pozitive dobîndite de județele și unitățile fruntașe, prezentarea. modului în care s-a acționat pentru realizarea unor producții superioare, menționînd e- xemplele numeroase pe căre agricultura jtldețu-

rea a reprezentat, în celași timp, un larg fructuos schimb de periență. stabilit măsurile desfășurarea în cele mai a apropiatei campanii de recoltare și însămînțări din această toamnă, pentru obținerea unor producții cît mai bune în a- nul viitor, ’ an hotărîtor în realizarea sarcinilor fixate acestui important sector al economiei naționale în actualul cincinal.Consfătuirea a avut ur- . mătoarea ordine de zi :— Raport cu privire la■ rezultatele obținute . Ia . ; - _ .cultura griului, orzului și lui Olt le oferă în..ceea ce la alte cereale păioase în■ anul 1985—1986, concluziile ce se desprind și măsurile ce trebuie întreprinse pentru realizarea și depășirea prevederilor planului de stat în agricul-, tură în 1987;— Program de măsuri cu privire la pregătirea și desfășurarea campaniei de recoltare a culturilor de toamnă, însămînțarea ce- execu- toam- de

însămînțări
recunoștință, în 

lucrărilor con- 
luat cuvîntul 

NICOLAE 
secretar ge-

buna pre- desfășurare a din campania

realelor păioase, tarea ogoarelor de hă și altor acțiuni creștere a capacității de producție a solului;— Program special pentru recoltarea, transportul și depozitarea porumbului;— Program privind măsurile pentru asigurarea densității la hectar la cerealele păioase de toamnă și pentru prevenirea pierderilor Ia recoltarea mecanizată a culturilor;— Program special privind asigurarea udărilor de răsărire a griului, orzului și a altor culturi care se însămînțează în' toamna anului 1986.Lucrările . consfătuirii s-au desfășurat în plen și pe grupe de județe. - Tovarășul Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Națiorial al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, a prezentat Raportul cu privire la rezultatele obținute la cultura griului, orzului și la alte cereale păioase în anul 1985—1986, concluziile ce se desprind și măsurile ce trebuie întreprinse pentru realizarea și depășirea prevederilor planului de stat în agricultură în 1987. ,. .Participanții. la dezbateri au exprimat înalta a- preciere față de rolul determinant al secretarului general al,, partidului ; în dezvoltarea intensivă și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste, concepția sa profund

privește organizarea și desfășurarea lucrărilor a- gricole, calitatea acestora.In lumina exigențelor formulate dc secretarul general al partidului, participanții la dezbateri au analizat, într-un pronunțat spirit critic și autocritic, rezultatele înregistrate în județe și unități agricole, cauzele ce au determinat unele neajunsuri și au propus măsuri și soluții pentru înlăturarea acestor deficiențe.O atenție deosebită - a fost acordată dezvoltării și -modernizării zootehniei, subliniindu-se că au fost obținute rezultate bune în sporirea efectivelor la toate speciile și a producțiilor animaliere. Cei care au luat cuvîntul, au subliniat necesitatea utilizării tuturor resurselor furajere existente în fiecare județ, în fiecare unitate agricolă, asigurării condițiilor corespunzătoare pentru iernat, încheierea acțiunii de modernizare a fermelor zootehnice, întăririi spiritului de răspundere, a ordinii și disciplinei în acest important sector al agriculturii.. Vorbitorii au relevat însemnătatea funcționării fiecărei unități agricole pe baza principiilor auto- conducerii și autogestiuniî economice, subliniind că trebuie să se acționeze cu întreaga răspundere pentru realizarea unor producții cît mai ridicate, paralel cu reducerea . cheltuielilor. .Pornind de la rezultatele obținute în acest an agricol, cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la măsurile adoptate de comitetele ’ partid,, organele județene, consiliile agroindustriale de și'cooperatiste și în unitățile de producție pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor manifestate, pen-

experienței Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost , urmărită cu deosebită atenție și vie satisfacție, fiind subliniată în ..repetate rînduri prin puternice aplauze și ura- le. Cei prezenți au ovaționat îndelung, au scandat cu însuflețire „CeaușescuP.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Stimă noastră și mîndria, Ceaușescu — România".Consfătuirea de lucru pe probleme de agricultură s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă,, de puternică vibrație . patriotică.Puternic însuflețiți de orientările și îndemnurile cuprinse în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti- cipanții au dat expresie ho- tărîrii tuturor lucrătorilor ogoarelor de a acționa neabătut, cu înaltă responsabilitate comunistă, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor programelor speciale, a planului pe acest ■ an și pe întregul cincinal, pentru traducerea exemplară în viață a istoricelor obiective stabilite de cel de-al XlII-lca Congres al Partidului Comunist Român;

județene de■ agricole unice i staț

☆Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușcscu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost organizat, duminică, 17 august, un amplu și fructuos schimb de experiență în județul Olt, la care au fost prezenți participantei la consfătuirea pc probleme de agricultură.Desfășurarea acestei importante acțiuni în județul Olt a fost determinată de rezultatele din ce în ce mai bune obținute in ultimii ani de lucrătorii o- goarclor din această parte a țării care îndeplinesc cu succes obiectivele revoluției agrare, In acest an, ei au obținut recolte medii la hectar de peste 6 000 , kilograme la grîu și 7 000 kilograme la orz. In fiecare unitate vizitată, participantelor le-âu fost înfățișate modul în care, în- tr-un climat de ordine și disciplină, de înaltă răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin

late, a semințelor categorii biologice rioare, respectării cu tete a /tehnologiilor cultură, în funcție condițiile | specifice Succesele deț le-a voltarea producției agricole, sînt, de asemenea, rezultatul a- tenției acordate asigurării densității optime a plan- telor la unitatea de suprafață, pentru efectuarea la timp și la un nivel calitativ ireproșabil a lucrărilor de întreținere, la porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, soia și alte culturi prezentate parti- cipanților în toate zonele județului. ... .Un loc distinct l-a ocupat, în cadrul schimbului de experiență,. prezentarea ' acțiunilor desfășurate pentru continua dezvoltare și modernizare a zootehniei, pentru creșterea accentuată a producțiilor animaliere. Au fost înfățișate realizările în îmbunătățirea cantitativă și calitativa a bazei furajere printr-o mai buna structură a culturilor spe- . cifice, extinderea pășuna- tului în taberele de vară, generalizarea unor tehnologii originale de preparare a nutrețurilor grosiere, ameliorarea . pajiștilor naturale. .In cursul dialogului purtat cu specialiștii din a- gricultura județului Olt, participau ții la consfătuire au luat cunoștință, de asemenea, de realizările importante obținute aici în ceea Ce voltarea pomicuiturii,

• patru zile, de duminică, la s-au desfășu- cu .Cupei au spor- Bucu- Bucu- Ploiești, „Voin- A.S.A.‘ Tg.Tg. Ani-, de o mo- din cadrul Asociației sportive Minerul Aninoasa s-au impus, reușind să cucerească medalia de aur și „Cupa României". Iată autorii acestei strălucite performanțe : Elena Cîr- stean, Angela Ștefan, Mariana Ștefan, Dorina Uri- țescu, Anișoara Sardaru, Viorel Habian, Nicolae Jega, Dumitru Jega; Traian Tanc, Marcel Muram și Daniel Bogdan.In concursurile individuale, clin nou, sportivii; din Aninoasa au etalat o pregătire fizică și psihică complexă și completă, reușind cîștigarea a două medalii de aur. trei de argint și două de bronz, alte, locuri fruntașe prin: 
juniori I : Viorel Habian (1), Nicolae Jega (2), Ani-

cunoștință, de de realizărileprivește dez- legumiculturii, , organizarea transportului și pregătirea spațiilor de depozitare în cele mai bune condiții a recoltelor, valorificarea superioară a întregii’ producții agricole.Prin întreaga sa desfășurare, schimbul de experiență din județul Olt 'a dat posibilitatea parti- cipanților la consfătuire și, prin ei, întregii țărănimi, să se convingă, prin forța de netăgăduit a faptelor, că revoluția agrară se poate înfăptui numai pe baza unei ample și consecvente munci politice, organizatorice, a disciplinei ferme, a folosirii intensive a pămîntului și tehnicii, a promovării cuceririlor cercetării științifice, care șă cuprindă toate unitățile a- gricole, fiecare județ.

Timp de joi pînă < Satu Mare, rat întrecerile de tir arcul, din cadrul României’1, la . care participat sportivi și tive de la „Steaua" rești, „Olimpia" rești, „Petrolul" „Voința" Rădăuți, ța" Sâtu Mare, Cluj-Nâpoca, „Voința' Mureș, „Sănătatea" Mureș și „Minerul" noasa. Dînd dovadă excelentă pregătire ral-volitivă, sportivii

șoara Sardaru (3); juniori 
II: Marcel Moraru (I), Traian lane (2), Daniel Bogdan (3).O apreciere deosebită i se cuvine juniorului , I Viorel Habian, care, con- curînd și în compania se ■ niorilor, în condițiile noului regulament de tir cu arcul, emis de F.I.T. <a stabilit primul record de seniori și juniori, cu un total de 301 puncte- după Grand FITA I, în final si- tuîndu-se pe locul II, cîștigînd medalia de argint, . după Victor Stănes- cu („Petrolul" Ploiești), dar înaintea lui Aurel Ro- bu („Olimpia" București), ambii chipel ori. componenți ai e- nationale de seni-

■ ■ ' ’&1" .....Rămînînd în domeniul “tirului cu arcul,, merită apreciată comportarea sportivului Nicolae Jega, din cadrul Asociației sportive „Minerul" A- ninoasa, component al echipei de juniori I a României, care a cucerit locul I la Spartaehiada internațională de tir cu arcul, desfășurată la Satu Mare, înaintea unor sportivi reputați din Ungaria, Cehoslovacia, Polonia și R.D.G.
Prof. Gh. DRAGHICI

Liceul
organizează concurs de admitere, 

în perioada 29—31 august 1986, pentru :
■ TREAPTA A II-A LICEU

profil mecanic 84 locuri
profil electro 10 locuri
seral profil mecanic 40 locuri
ȘCOALA PROFESIONALA
băieți 34 locuri

La seral, treapta a Il-a, se pot înscrie la 
' admitere' și' elevii anului. II de școală pro
fesională. “

Informații 
liceului, zilnic,

Mi c a

suplimentâre la secretariatul 
telefon 50743.

P uPompiliaȘanyi îți
b I î c ita teDE ziuaHalasz, Zina urează „La mulți ani !“ și sănătate. (8683)PIERDUȚ. legitimație dc serviciu pȘ numele Cioc Lucrcția. eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (8682)PIERDUT legitimații de serviciu și transport AUTL nr. 303, Cîmpanu Vasile, eliberate de IGCL Petroșani. Le declar nule. (8681)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele J-lorga

Daniel, eliberată de IM Lupeni. O declar nulă. (8680)PIERDUT diplomă școală profesională nr. 213122, eliberată de Școala profesională „Timpuri noi" București, sector IV, județul Ilfov cu nr. 241/1969 pe numele Vîrtej Cristian. O declar nulă. (8678)PIERDUT carnet student pe numele Stegarii Gheorghe, eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (8679)
DE FAMILIEFILME TV. ANUNȚ

libertății noastre.LONEA: Și viață, 
lacrimi, și dragoste.

21,50 Telejurnal.22,AO închiderea .mulul.

programarea filmelor a_- pârțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
LUPENI — Cultural:Zonă cu obstacole.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mea Măriri miliardar; Unirea: Primăvară fără soare; Parîn- gul: Clipa de răgaz.PETRILA : Un colț de

URICA.NI: Nu te uita niciodată. ■ voi. — In întîmpinarea rii sărbători ționale.' Ț, ma-

NiR. Eventualele : mor ■ 20,20 Actualitatea îndificări intervenite în • noinie.

20,40 Epopeea patriei (color).21,00 Film in „Străinul". Partea a !!-».
metnen

FAMILIA zdrobită de durere anunță încetarea 
din viată a celui care a fost

' Avocat ACHILE. RADULESCU 
Inmormîhțarea va avea loc azi, ora 15. Corte

giul funerar pleacă din strada Milîai Viteazul. .
(8684)


