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al I.M. Lupeni

■ PESTE 4 000 TO
NE DE CĂRBUNE SU
PLIMENTAR DE LA
ÎNCEPUTUL ANULUI 
■ PRODUCTIVITA
TEA MUNCII A FOST 
REALIZATA IN PRO. 
PORȚIE DE 126,75 LA 

w.SUTA IN CĂRBUNE
SL?05’16 LA SUTA PE 
ffljCTOR ■ 108 ML
REALIZAȚI IN PLUS 
LÂ LUCRĂRILE DE 
PREGATIJf Colectiv mineri, d. marea să berării patHhjj portarea

fruntașe de’|nțîmpinatEli- ra-ci'in flirii îna- a plahu- li se a- ctorului j. Pu- iseblt...............tivi- . 7 Indicator care, în cărbune, a înregistrat un spor de peste 1600 kg ge post, brigăzile de mineri ale sectorului ' au

RITMICITATEA PRODUCȚIEI 
este determinată de folosirea 

utilajelorintensivă ațsultarea evidențelor . dispeceratul carierei !1 lui Neag relevă un tende 1 Cîmfl fenor micitatea par perturbații foarte mari. In cursul aceleeași 1 uni sau chiar săptămîni Se ivesc diferențe consistente între nivelul cantităților de cărbune livrat către beneficiari. Timp de expe- sute de tone în față de sarcinile de următoarele douăînregistrează minu- pențru ca acest ciclu

aparte: în rit- producției a-
„discre- meteo- între-

două-țrei zile, sînt diate plus plan, trei suri, să fie reluat, cu o periodicitate... aproape constantă. Care este cauza cestei sinuozități de dorit ?Una dintre ele, am înțeles din discuțiile purtate cu factorii de răspundere, decurge din specificul activității într-o carieră. Ritmul și nivelul producției sînt' influențate mult condițiile .atmosferice, faptul că în frontul lucru apar infiltrații apă, de starea drumurilor

a- ne-

de de
dede -

de acces, încă la ția" fenomenelor rologice. Măsurile prinse caută să atenueze aceste efecte, făcîndu-se șanțuri de scurgere, dre- nîndu-se locurile importante pentru activitatea de producție. Totuși — interlocutorii sînt dc cord cu acest aspect fenomenele meteorologice nu sînt decisive în perturbarea ritmicității producției. Cauza principală se află în modul folosire a utilajelor dotare.Cariera dispune, în ceasta privință, de o ternică zestre tehnică, puțin numeric: 30 de cavatoare (dintre care trei de mare capacitate, cucupa de 3,4 metri), 30de buldozere, 9 fpreze, mo- tocompresoare, toare frontale, re. „Din păcate, spune directorul inginer Silviu

Șia-

Tovarășul N i c Ceaușescu, secretar ral al Partidului nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a . făcut, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, luni, 25 august, o vizită de lucru în Delta Dunării.Pe întreg parcursul vizitei, tovarășul NicolaeCeaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați cu deosebită dragoste, cu manifestări de profund respect și aleasă stimă, expresie a sentimentelor cu care conducătorul partidului și statului este înconjurat pretutindeni de cei ce muncesc, de întregul nostru popor.Conducătorul partidului și. statului a fost însoțit în această vizită de tovarășii Emil Bobu, Iosif Banc, Nicolae Constantin, Gheorghe Oprea, precum și de Florea Gruia, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Ion A- nastasiu, prim-secretar al Comitetului județean Tul- cea al P.C.R.. In centrul dialogului de lucru al secretarului general al partidului cu organele locale de partid și de Stat, cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Agriculturii și Centralei „Delta Dunării", cu specialiști s-a situat modul în care se realizează orientă-de

acestor ani

rile Și măsUrile stabilite cu prilejul vizitei denie, din 1983, mul de amenajare și exploatare complexă a ținutului de la gurile Dunării. Acest program cuprinde măsuri de creștere a producției vegetale, animale, piscicole, forestiere, stuficole și a turismului, asigurîndu-se, totodată, protejarea și conservarea cadrului natural echilibrului ecologic D< Ita Dunării.inițiativa secretarului general al partidului vizirul amenajarea și exploatarea complexă, rațională a bogatelor resurse de care dispune Delta a deschis largi perspective de pro- . greș și civilizație așezărilor dintre brațele Dunării —- Chilia, Suim a șl Sfîntu Gheorghe ■—, dezvoltării lor economice, sociale, culturale și turistice, ridicării nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor- din această parte a țării.. Acțiunile întreprinse pî- nă în prezent în vederea transpunerii în viață a măsurilor stabilite s-au concretizat într-o. serie de rezultate semnificative. Astfel, suprafața arabilă cultivată în Deltă a a- juns în acest an la 32 500 hectare, cu 2,580 hectare mai mare decît în 1985 și

prcue- Progra-

si 
din

.superioară: prevederilor din program. De pe aceste pă- mînturi intrate în circuitul agricol s-a realizat o însemnată cantitate de cereale, plante tehnice, legume, fructe. In vederea sporirii numărului de a- nimale în Delia Dunării, se află în construcție noi ferme de ovine, de vaci, un complex de porci, precum ș.i alte construcții a- grozootehrțice care vor pune mai amplu in valoare marile posibilități de dezvoltare a zootehniei pe caic le oferă acest ținut dintre ape. Sînt în curs lucrările do modernizare la trei crescătorii piscicole.Se teht, tiile al voltarea edilitară ș.i _____nîstîcă a așezărilor din Deltă.Vizita începe în 
na Sfîntu Gheorghe, tuată la extremitatea estică a țării. Locuitorii a- cestei străvechi localități, adunați Iii perimetrul central al comunei, au întîm- pinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușeșctl cu toată; căldura inimilor. Femei și bărbați, tineri și copii poartă steaguri roșii și trico- .

transpun, concomi- în practică și indica-' seerețarului general partidului privind dez-urba-
eomu-

sj-

(Continuare în pag. a 4-a).

superior minier-
ai

încărcă- aUtOgrede- însă, ne carierei, Constanti-
C.T. DIACONU

1948, din

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

înființat în anul Institutul de mine Petroșani este una din înfăptuirile acestei epoci luminoase a socialismului, deschisă de istoricul act revoluționar . ele la 23 August 1944. Ocupîndu-și Io-, ■ cui în cadrul complexelor procese de dezvoltare a societății noastre, învăță- mîntul- superior minier, care are datoria să formeze specialiști competența științifică buția I"" studenților cît și prin activitatea de cercetare științifică la dezvoltarea industriei extractive, ră prioritară ei naționale.Amplasarea tului superior tr-unul din cele portane bazine ale țării, a creat și creează în continuare condiții deosebit de prielnice pentru îmbinarea învățămîn- tului cu producția și cercetarea, legătura dintre

teorie și practică primind un conținut concret prin, folosirea acestui imens laborator al Văii Jiului și a centrelor miniere învecinate: Motru, Rovinari, Deva, Brad. Teliuc, Ghelar.
Institutul

de minede înaltă profesional- , își aduce contri- atît prin pregătirea
ramu-a economiînvățămîn- minier în- măi im- miniere .

Sediul noii mine Pe 
trila Sud.

l oto: O. PĂRĂIANU

Pentru un reporter, inginerul Mircea Muntea- nu, șeful atelierului ’ de 
proiectări SDV de la 
IUMP, este tin interlocu--—robotizare. Că. adică, mii- tor ideal. Un dialog cu ne-poimîine, în locurile de

PLANȘETA SI VIITORUL„derulează" programe de

Dezvoltarea învățămîn- tului superior minier din Petroșani, intim legată de mărețele .programe elaborare în cea mai fertilă e- pocă dm întreaga istorie a patriei noâstre, înscrisă în conștiința întregului popor sub numele, creatorului ei — „Epoca Nicolae Ceaușescu”, poate fi e- loevent relevată raportîn- du-ne la cîteva date- Dacă în anul universitar 1966/67 la Facultatea de mine cifrele de școlarizare au fost de 180 — la ingineri cursuri
î 
î

I el are traiectoria unei I istorii trecute și viitoare Ia întreprinderii. Pentru că obligația sa -profesio- ■ nală și a colegilor lui 
I cale de a „proiecta" pro- I ducțla cu eel puțin cîțiva 
I ani înainte. Iii devans, cum Iîi place să precizeze, re- ferindu-se, desigur, și ia | „isprăvile" celor din pro- dUcție.I L-am întrebat la ce lu- 
Icrează acum proiectanții de la IUMP. Printre alle- | le, multe altele, mi-a spus | că pe planșetele lor se

muncă mai grele, vor fi puse la treabă, instalații din metal capabile să e- xecute mișcări după algoritmi; Este o noutate uluitoare, mi-am zis. ■ Interlocutorul mi-a prins gîndul. „Nil-este nimic nat, Trebuie să pas cu cerințele ei viitoare. Noi, proiectări, dăm muncii de. mîine".Nimic extraordinar i In- ginetul Mircea Muntea- nu o spune cil calm stă- pînit Dar de data a- ceasta, reporterul este cel

extfaordi- fim în prodUcți- cei de la cadența

care ii ghicește gîndul e- inoționat de sub cuvinte. Aflasem, din „întrebările de încălzire", că se afla -deci, proaspăt absolvent al- Institutului de; mine, pe cînd s-a produs „marea cotitură"; trecerea, adică, dc la uzina de reparații la întreprindere constructoare de utilaje miniere. Și n-a fost schimba--■ re numai ’ de sigle, ci de ' concepție. De la URUMP la I.UMPe o diferență nu de alfabet, ci mai ales de „topică tehnică".
Jar în acest proces devenirii, âlproiectanții aii

înainte-mergătorii.asimilată o în- tehnelogic, trebu-Trebuia t roagă iau făcute „fișe de execuție" pentru o întreagă gamă de mașini pe care, mai ieri, oamenii din ateliere doar le reparau. Și făcut-o.N-a fost. ușor, dar fost, extraordinar I prava aparține celor ■ secțiile de producție, la proiectare, ne-am numai datoria", o modestie care nu deloc răuI-o spun,

au
a „Is- din noi, făcutafirmă cu stă „vizionarilor", și’ nu se supă-

C.T. D1ACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

ș

î

„Tn aceste zile cînd am aniversat marea sărbătoare a poporului nostru, îmi spunea un veteran al mineritului, trăiesc clipe cu adevărat fericite. Eram aproape un , copil cînd am început să muncesc în mina Lupeni. Sînt mai mult de patru decenii de atunci și mai că nu-mi vine să cred ce dezvoltare și cîte împliniri s-au înfăptuit în această perioadă istorică în Valea Jiului. Este oii noastre, continuității creației".Intr-o expresie plastică, unitatea și continuitatea muncii, vechiul meu cunoscut, care a fost ani în șir un miner devotat

Valea rodul mun- al unității și hărniciei și

de zi și 15 — la ingmerî cursuri ser ale, iar la Facultatea de electi-omeca-- nică minieră de 50 — la ingineri ' cursuri. de zi și 15 — la cursuri serale, în anul universitar 1980/81 cifrele de școlarizare pjuns la Facultatea mine la 600 — ingineri cursuri de zi și 140 — sub- i n g i n e r i cursuri de zi și 120 . — ingineri, respectiv 120 — sub- ingineri la cursuri serale, iar la Facultatea de ma- .. șini și instalații miniere ele au atins cifra de 17.0 — ingineri cursuri de zi și 25 — su bin gineri clirsuri de zi, respectiv 30 Ia ingineri și 2'5 la subinginert cursuri serale. Astăzi, Institutul de mine reprezintă un puternic centru u- niversitar în care se pregătesc peste 4200 studenți.
Lector univ. 

Aurel SUt IU.
Institutul de mine

atid^

(Continuare în pag. a 2-a)

> i 
i

profesiei, a surprins elementele de forță ale marilor transformări din Valea Jiului. După a- ceste zile sărbătorești în întreprinderi miniere și pe ; șantiere, pretutindeni în orașele municipiului a reînceput freamătul muncii, al autenticei întreceri de a contribui cu noi și noi rezultate de prestigiu la împlinirile acestui ev nou.Sînt ultimele zile din luna august și oamenii muncii își sporesc energiile creatoare pentru a încheia luna cu rezultate bune, pentru a făuri noi efigii ale capacității de creație materială, ale continuității împlinirilor din muncă șl viață.
T. SPĂTARU
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Colective artistice «Ie prestigiu

I
muncii și creației Invătămîntul superior minier

(Urmare din pag. I)

i

j

I
i

Il

Prezentă în spectacolul cultural-sporti v dedicat sărbătoririi Eliberării patriei, care a a- vut. loc pe stadionul din Deva în ziua de 21 august, cît și în mijlocul oamenilor muncii la zonele de agrement din o- rașele Lupeni, Vulcan, Pctrila, atît cu prilejul Zilei minerului cit și cu ocazia zilei de 2.3 August, unde a susținut atractive programe de muzică de promenadă viu aplaudate de cei pre- . zeriți, fanfara minerilor Văii Jiului se dovedește a fi același valoros colectiv artistic păstrător al unei tradiții de peste ,100 de ani, oameni care muncesc. cu abnegație, dar care, găsesc în muzică o adevărată pasiune.- Astăzi, fanfara reunită a minerilor Văii Jiului înseamnă trei generații de artiști amatori, cel mai tînăr are <le-abia 12 ani, iar cel mai in vîrsiă, peste 80.Așcultîndu-i la ment, alături de lor, prezenți în zibătoare, reporterul " avut sentimentul că sista la o adevărată gemănare a muncii creației, îngemănare se fundamentează

tina
Din adîncuri, lumina urcă 
spre inimile oamenilormânești — ol însuși■ din marile creații ale a- cestui timp eroic al devenirii noastre comuniste, inițiat la îndemnul secret arului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urcă artiști profesio- amatori, păstră- minunatului te-

dialectica generațiilor. Se transmite de la bătrîn la tînăr această dragoste de muncă și de frumos, și iată, de peste 100 de ani, ’ ’ ’ .. .. . ._ mine- spre dinaici, în Valea Jiului munca . și , cînteeul rilor fac să uree inimile oamenilor, adîncuri, lumina.Cu numai cîteva înainte de marea bătoare a patriei,
ăgre- ortacii de săr- a â- în- șj ce pe

zile săr- Alc- xandrU Drăgân, dirijorul fanfarei reunite a minerilor Văii Jiului, ne-a spus: „Trăim în miezul unui ev al marilor iz- bîrizi. Pe marea scenă a patriei, cunună a muncii și creației. Festivalul național „Cîntarea României", adevărată columnă a spiritualității ro- .

mii de niști și tori ai ___ __________ _ ,zaur al tradițiilor noastre de cultură, Sînt oameni care știu șă cînte mărețele împliniri ale patriei obținute în cei 42 de ani care au trecut de la înfăptuirea actului revoluționar din August 1944, cu deosebire în perioada de mare a- vînt inaugurată de Congresul al IX-lea alpartidului. ; țț ■In acest context al c- fervescențci spirituale, noi, Văii’ Jiului, ne zi de zi că un ment ternîc știu șă mină, din adîncurile minei. dar care, prin dăruire ' și entuziasm aduc lumină în inimile oa- ■iionilor, lumina artei, a frumosului... Aceasta este, de altfel, împlinirea noastră, a creatorilor din Valea Jiului".

noastre minerii afirmăm detașa- muncitofesc pu- - oameni' care dea patriei Iu-;

H. ALEXANDRESCU
i

■Desfășhrarea corespunzătoare a procesului in- structiv-cducativ nu ar fi fost posibilă fără sprijinul direct și permanent de care a beneficiat Institutul de mine din Petroșani din partea partidului .și statului nostru pe linia dez- voltării unei puternice baze materiale. Spațiile de învățămînt au o suprafață de 14 385 mp, cohstînd din 19 amfiteatre, 9 săli de seminar, o aulă, 47 laboratoare și săli de desen, o platformă de mașini miniere, un atelier de micro- producție, spații pentru bibliotecă, 6 cămine studențești, două cantine, un club cultural studențesc, un complex sportiv și altele. Această puternică bază materială de care dispune astăzi institutul și-a găsit adevărata , împlinire în cei 21 de ani care au urmat gloriosului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd la cîrina destinelor națiunii a fost ales cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Răspunsul colectivului de cadre didactice și studenți față de aceste eforturi ma- teriale făcute de partidul și statui', nostru, 1-a con? „ stituit preocuparea permanentă pentru î'idi carea la cote țbt* mai înalte de calitate a procesului instructiv-educativ, fapt sintetizat în perfecționarea conținutului învățăm iotului (metodologia de

,. predare și seminarizare), C- ducarea prin muncă' și pentru muncă a studenților.Cea de-a 42-a aniversa- '•re a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiiinperialis- tă, de la, 23 August 1944 a găsit și colectivul. Institutului de mine puternic angajat pentru. încheierea cu bune rezultate a a- nului universitar 1985/86, pentru asigurarea unor

condiții deosebit de priel- --nice deschiderii noului un universitar, condițiicare să determine noj valențe calitative întregu- " lui probes de instrucție și educație și ‘ care. să așeze școala superioară minieră la cotele de exigență pe care le v impune grandiosul, nostru Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare aRomâniei spre comunism.
Ritmicitatea producției

(Urmare din pag. I) Și așa este și firesc, în'in-,— “—----- “— leresul producției. Echipă •service, condusă denescu, nu toate se află la

Planșeta
(Urmare din pag. I)

și viitorul

ră. Chiar zîmbește, poate și pentru că rigoarea că se logodește bine cu imaginația, fantezia. Dar un „eunu- nunt" este revelator pentru semnificația acestei modestii : pe cînd ființa ca uzină de reparații, unitatea avea doar un atelier de proiectări. Acum dispune de șase! asemenea atelie- . re — o creștere spectaculoasă, care • semnifică, și din acest punct de vede
re, impetuoasa dezvoltare a întreprinderii, înscrierea ei pe coordonatele u- nei activități moderne, de vîrf, în pas cu cerințele tehnicii actuale. Fie și numai o succintă enumerare a preocupărilor actuale oferă o imagine asupra . implicării proiectărilor în devenirea uzinei,■ în permanenta perfecționare a producției, în ridi- < arca performanțelor utilajelor, a tehnologiilor. Iată, de pildă, la atelierul de proiectare SDV, unde se .. remarcă ■ inginerul Aurel Zăpîrțan, sing. Florea 
Marin, ■ tehn icienii Ștefan Kiss și Nicolae Lazăr, se lucrează la matrițele pentru produsele de export ; la atelierul de pregătire 
a fabricației, pe prim plan se află produsele pentru fabricația 1987,. inginerii Gheorghe Grigoraș, Aurel Dula, tehnicianul A- lexandru’ Buzdugan con- turînd, de pe acum, reperele anului viitor; condițiile de realizare a planu-

telirii- foarte cu „amu-
lui tehnic se. află în a- tenția inginerilor Alexandru Covașe, Gheorghe Brustșn. Dan Gavrilă, de la atelierul modernizări; colectivul de muncă de la atelierul de standuri și automatizări în care se remarcă ing. Ion Cășmir, sing.. Costel -Glăvân și tehnicianul Valeria Marina proiectează, în prezent, un stand pentru încercarea . paracăzătorilor. Specialiștii din proiectarea tehnologică — între care îi amintim pe inginerul Iulie Naghi, tehnicianul Mirceâ Lăncrănjan și șub- inginerul Ion Silagy modernizează tehnologiile pentru utilajele miniere. In sfîrșit. la atelierul de proiectare metalurgică semnăturile , subinginefu- lui Ambrozie Benea și tehnicianului Lucreția Popa sînt puse pe lucrări, in- teresînd reducerea consumului de materiale și materii prime în procesul de fabricație.O deviză a proiectării este aducerea < viitorului producției cîț mai aproape. Intre planșetă și fluxul de fabricație nu trebuie să se interpună prea mult timp. Aceasta, Î1Î interesul producției de •cărbune, în beneficiul activității minerilor, care primesc, și prin strădania pro- iectanților. mai repede, instalațiile de mare dament care poartă natura de concepție muncă a colectivului la întreprinderea de laj minier Petroșani.

Cu planul pe opt luni îndeplinit
(Urmare din pag; I)realizat, suplimentar sarcinilor de plan din primele șapte luni, 3164 tone de cărbune, alte 1214 tone fiind raportate peste sarcinile planificate în primele două decade ale lunii august.Cu rezultate deosebite, iod al mobilizării exemplare, se prezintă brigada condusă de Vasile Iușan, care, prin depășirea ductivității muncii 1000 kg pe post, a zat, de la începutul lui, 755 tone de cărbune

pro- cu reali- anu-

suplimentar planului. Folosind la parametri maximi utilajele din dotare, precum și cele 480 minute de lucru, minerii din formația lui loader Că- șuneanu, • din abatajul cameră hr. 9, au realizat indicatorul de productivitate a muncii în proporție de 118,85 la sută, fapt concretizat în 942 tone de cărbune extras suplimentar, din care 259 tone doar în luna august.Demne de consemnat sînt și eforturile minerilor din brigada coordonată de Ioan Divriceanu. (Gh.O.)

un grad corespunzător de maistrul loan Soncolioș funcționare, de aceea dato- ria noastră este de a face în așa fel exploatarea și reparațiile, îneît nivelul producției să nu sufere".Această sarcină revine, în principal, brigăzii IlI-ă mecanizare. O vestigație făcută aici introduce chiar în miezul problemei: șeful brigăzii, inginer Dumitru Za- haria, tocmai discuta cu maistrul Petru Saigiu, șeful atelierului mecanic, despre viitoarele dotări care vor permite operațiuni de mai mare complexitate, indispensabile asigurării funcționării optime a utilajelor din frontul de lucru al carierei, de pe fluxurile de prelucrare a producției. Pîhă a- tunci însă, trebuie depuse eforturi corespunzătoare în vederea., menținerii trei tehnice la optimi, care să permită folosire intensivă stagnări. In acest atelierul execută ții curente, prin tionarea unor ble și repere, la motoarele de" buldozere, . prin recur perarea și repunerea î„ circuit a tălpilor de șenile. Este cam puțin față de necesități, dar, în viitorul apropiat, prin dotările preconizate, atelierul putea să contribuie mai mare măsură la bunul mers al utilajelor carierei. „Ponderea activității noastre este cea de asistență tehnică, la fața locului — ne precizează inginerul Dumitru Zaharia.

a in- ne

zes- parametri o și fără sens, repara- recondi- subanșam-

I
I 
I
I 
I

AMENAJARE In zona din jurul noului hotel, „Jiul" din Petroșani, a cărui construcție a fost finalizată în cinstea marii noastre sărbători naționale de la 23 August, au fosț ■ realizate și lucrările de sistematizare. In fața ho-j telului s-a amenajat . un I spațiu asfaltat pentru par- I carea autoturismelor. Au I fost betonate alei, s-au

sădit, flori și creat spațiul verde. (V.S.)EXPOZIȚIE. La Muzeul mineritului, zilnic, între orele 10 și 17, poate fi vizitată expoziția de pictură a artistei plastice amatoare Olga Steți. (Al.H.)
CINEMATECA. In cadrul serilor de cultură cinematografică, . iubitorii celei de-a șaptea arte au prilejul de a viziona pelicula americană ■ „Floare de cadtus", i pentru azi, la cinematograful „7 Noiembrie" din Petroșani. (I.B.)

își trimite specialiștii peste tot unde este nevoie. De promptitudinea și mai ales de calitatea reparației depind nivelul producției, ritmicitatea ei. Probleme legate de asigurarea pieselor de schimb mai impietează încă asupra desfășurării în condiții corespunzătoare a a- ■cestei decisive activități de reparații în frontul de lucru.: , „Totuși, ne arată ingi-netul Constantinescu, rit-', micitatea . producției este influențată, în gradul cel mai înalt, de defecțiunile de la punctul de încărcare a cărbunelui, situat la Uricani. Prin măsurile întreprinse în ultimul timp, credem că acest impediment va fi înlățurat foarte repede, în așa fel îneît ritmicitatea realizărilor să nu mai sufere. Sîn- tem hotărîți să ne respectăm preliminarul ‘zilnic, ba chiar mai mult, să-l depășim, în așa fel îneît bilanțul lunii august să-1 încheiem cu un plus de producție".Am trecut, la sfîrșitul : laacest punct de încărcare, despre care ni s-a spus că ar cauza „strangularea" livrărilor de cărbune și deci înregistrarea neritmicită- ții producției. Maistrul Ioan Brîndău ne înfățișează amenajările abia încheiate, între care și un pupitru de încărcare. Buldo- zeriștii Pavel și Constantin-sînt la datorie, prompt, „rodul" lor din cariere, torul ne asigură că activitatea a fost bine organizată pe întreg parcursul a 24 de ore, șefii de schimb Mircea Minu, Vasile Stanei $ și Emil Guțu veghind ca nimic să nu perturbe bunul mers al activității de încărcare a cărbunelui și de expediere către beneficiari.Incepînd cu a doua jumătate a lunii august, colectivul de muncă al Carierei Cîmpu lui Neag, mai cu seamă datorită realizărilor obținute debrigada 1 de producție, a- înregistrat o redresare spectaculoasă a activității, inscriindu-se, în prezent, cu producții suplimentare. După cum primim asigurări, acest proces va cunoaște o stabilizare, cote tet mai înalte, pentru a se încheia cel de-al treilea trimestru al anului cu bilanțuri pozitive.

--- • ------- ’ -—îra saptammii trecute pe
va în

FLASH !

Cîmpeanu Burileanu preluînd, utilaje-Interlocu-
Nu, nu ește vorba de una din celebrele „Black holes" (găuri negre), care ar exista în Cosmos, Gaura pe care o puteți vedea în imaginea de față n-ar avea șanse să facă vîlvă în cercurile astronomilor pentru simplul motiv că c o biată gaură... terestră și ar putea fi repede astupată, iar asfaltul de deasupra ei refăcut. Pentru cei care doresc să întreprindă grabnic această . acțiune indicăm și adresa'unde este localizată : Aleea Crizantemelor din Vulcan, între blocurile 6 si 7. Periculos *loc !

D.T. GHEORGHE

afișajul ? Poate că nevoie ca să ie fie reAFIȘUL, Că afișul, pur- tîrid antetul unei instituții de spectacole i zintă cârtea ei de vizită o știm cu toții. F sînt expuse acestea, iată o problemă asupra căreia insistăm. A revenit „moda" de a fi lipite afișele unor spectacole pe gar- duri, pe împrejmuiri de rologul Aurica Voiculescu șantiere, pe geamurile ma- _ în prjma zi a acestei gazinelor aflate în con- săptămâni valorile t____ 1strucție, oriunde, așa ca ce erau în scădere, astfel nu că, Ia ora 8, se înregistrau

timp, ne așteptăm, la vreme instabilă, favorabilă averselor de ploaie".DESPIJE ACELEAȘI... AMBALAJE. Tot în ca-rșpre- amintite. (Ăl.H.)METEOROLOGICĂ: „Da-Dar unde jn cursul zilei de du- ______ „_______  —minică temperatura maxi- drul acestei rubrici într- 
mă înregistrată la Petroșani era de 25 grade C, iar în Paring de 17 gradeG, — ne comunică meteo- unul din numerele trecute ale ziarului, înștiințăm conducerea depozitului ICPVILF din Iscroni despre prezența unor mari cantități de ambalaje latermi- unitatea de desfacere alegumelor și fructelor din hala agroalimentară a o- 

1 vede însă că știrea a rămas fără ecou, dovadă prezența,programată să fie. întrebăm: oaresînt cunoscute, de către ig grade C în Petroșani și rasului Vulcan. Se instituțiile de spectacole, îs grade c în Paring. Și în ‘ " prevederile legale privind următorul interval de

și acum, a respectivelor A ambalaje neridicate. (Gh.O.) |EXCURSIE. 41 de pen- I sionari din Petroșani plea- I
( I 
I I 
I

că mîine într-o excursie eu autocarul la Geoagiu Băi. Excursia este organizată de Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din reședința noastră de municipiu. (IV.)
Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU
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trebuie/ „U“ CLUJ-NAPOCA —.JIUL PETROȘANI 3-1 (3—1). Afectați de înfrângerea la scor de forfait, din etapa inaugurală, dar, mai ales, vrînd să onoreze cu un succes de palmares meciul cu hr. 10Q0 în prima scenă a fotbalului românesc, studenții clujeni s-au năpuștit din start spre careul luiToma. Defensiva Jiului — deși din centrul ei lipsea Florescu, accidentat, iar Stana nu era complet refăcut — a rezistat pînă în min. 26, cînd incursiunea fundașului dreapta Mesaroș s-a soldat cu o centrare la înălțime (a cita ?), în careu, câre a fost reluată în gol, cu capul de Bucur : 1—0. Oaspeții s-au bazat, ca și pînă atunci, pe arma contraatacului; în min. 34 Vancea a fost faultat de Mujnai; după executarea loviturii libere, balonul a ajuns la Lăsconi, care l-a învins pe Ia.șko, din apropiere. Era deci evidentă dorința fotbaliștilor din Valea Jiului de a șterge\ impresia lăsată din pri-. mul meci al acestui sezon, ba chiar se miza măcar pe un punct din deplasare. Din păcate, între dorință și realitate s-a creat un hiatus, din min. 40, cînd Cîmpeanu II a sancționat o nouă neatenție a " apărării adverse, fructi- ficîrid centrarea lui Biro. Cu două minute înainte de

Fiecare fază de ioc Rugby Un meci încîlcit
tratată cupauză, Biro l-a îngenuncheat, încă o dată, pe portarul Jiului, prihtr-un șut violent din mijlocul Careului mare, fază în care oaspeții au reclamat ofsaid.Dacă în debutul partidei, Jiul a acționat cu prudență, efectuînd un marcaj strict în ' propria jumătate de teren, ba chiar fundașii furnizînd baloane utile pentru contra-
FOTBAL, DIVIZIA A

atacurile purtate de Băltită și Lăsconi, treptat a permis adversarei să domine, și greșind, să beneficieze de imprecizia paselor. De altfel, prezent la meci, ing.. Petre Libardi, președintele secției de fotbal Jiul, remarca: „Golurile Universității au la bază jocul static al compartimentului nostru defensiv, neatenția fundașilor centrali, la golul doi contribuind și lipsa de decizie a lui Toma. La 1—2, formația din Valea Jiului a ratat nu mai puțin de trei ocazii consecutive, în situații de superioritate numerică; astfel au fost irosite combinațiile Lăsconi — Vancea, Mulțescu — Vancea, Băluță — Mul- țeseu", deci, la capitolul finalizare, jucătorii noștri

atenție lau dovedit carențe serioase".După pauză, jocul s-a echilibrat, o dovedește și raportul situațiilor favorabile — din tabăra oaspeților au ratat LăseBni (singur cu portarul), Vancea șî Băluță, în celălalt careu, Toma a intervenit salutar la șutul lui Fîșic, remarcîndu-se . apoi la o centrare pe care o Urmăreau mai mulți clujeni. E- „șecul Jiului se datorează faptului că nu toate fazele de joc sînt tratate, de toți jucătorii, cu atenția și responsabilitatea cuvenită; după combinații incisive urmează deseori momente nepermise de „respire", mai mult, in deplasare, duelurile „perechilor" dau ci.știg de cauză, de cele mai multe ori, localnicilor, pentru că jucătorii noștri nu știu să fie „răi" în sensul bun al cuvîntului. Or, lipsa de concentrare se evidențiază, din nefericire, pe tabela de marcaj, iată de ce pentru succesul viitoarelor evoluții se impun, în primul rînd, întărirea coeziunii intercom partimen- tale, reglarea tirului ata- canților.JIUL : Toma -— V. Popa, Szekelv, Neagu (B. Popescu), Stana — Gă- man (Menzel), Mulțescu, Vancea. Dosan ■— Băluță. Lăsconi.
Ion VULPE

SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI — ȘTIINȚA PETROȘANI 12—9 (3—6). „Un meci * , care, țără îndoială, se putea eîștiga" — ne-a spus, prin telefon, Constantin Budi- că, antrenorul echipei studenților; Au fost perioade în care cele două echipe au dominat în egală măsură; deci, judecind după aspectul partidei, un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Dar n-a fost să fie. In ultima fecundă a meciului, studenții bucureșteni, la scorul de 9—9, au înscris dintr-o 

■ ——t?------- ;

lovitură de pedeapsă . a- cordată cu larghețe - "de arbitrul Aurel Popa din Iași, Pentru echipa noastră au înscris Catană — eseu transformat de Be- zărău, în prima repriză, si același Bezărău, din lovitură, de picior, rin repriza a Il-a.Știința Petroșani a aliniat următorul' ..cihcisp'i eș- zece" : Petre, Ortelecan, Lacz.iko, Drumea, Sușin- schi,. Claudiu. Palamariu, Duma, tBonca, Bezărău. Sava, Medragoniu, Năstase, Catană, Mureșan.Următoarea întîlnire din

Campionat a Științei, duminică, pe stadionul din Dealul institutului, în «compania echipei C.S.M. Suceava. ' ,- Pînă atunci, șase dintre cei mai buni rugbiști ai noștri Lacziko, Gheorghe Cristian, Palamariu, Duma, Sandu Ciorăscu și, Suva vor participa miercuri îa primulț trial pentru Io-, tul național din acest an, în echipa ,,Vest", antrenată de Constantin Budică și. loan Popovich . Trialul va continua, tot la București, în 3 septembrie.
H. ALEXANDRESCU

Pregătirile formațiilor in 
campionatul județean de fotbalrevine lui Ciorîia, GitanSe află în plină, desfășurare pregătirile formațiilor de fotbal din municipiul nostru, înscrise în campionatul județean; du

pă cum se știe, cîștigareă seriei întîi valorice asigură dreptul de participare la barajul pentru divizia C. In acest an com- petițional, cel puțin trei formații din Valea Jiului și-au propus să atace acest obiectiv, este vorba de Minerul Aninoasa, Minerul Uricani și Preparatorul Petrila. Amănunte în acest sens am aflat din relatările corespondenților noștri Ilie . Coan- dreș (Uricani) și Vasilc Beldie (Petrila).Echipa minerilor din U- ricani, care are acum „la cîrrhă" pe Dumitru Iâcob, secondat de -T. Sătmărea- nu, și-a întărit, coriside-: rcbil lotul, prin, portarii Timișăn și’Coge (Minerul Lupeni). In cîrnp vor' e- voluaj Ciorîia, Greu. Cio- cea (Mincrul-Știința Vulcan), Gîtan, Toma, Han- ciuc (A.S. Paroșăni Vulcan), Dandreia, Lăcătuș (Minerul Aninoasa) și Ștefan (Turnu Măgurele), deci a fost transferată... o întreagă echipă. In fond, se mizează în apărare pe experiența fundașului central Greu, în linia mediană rolul de dirijor îi

candidează la rolul de golgeter al echipei, ba chiar ăl. seriei. Bineînțeles lor li se va alătura „vechea gardă" a Minerului, constituită din portarul Pițiguș, fundașii Iri- muș, Corcheș, Bîrsan, mijlocașii Lumperdean, Găman, Breazu, Nagy, înaintașii Olaru, Diniș, l.azăr și Ioniță.La Preparatorul, rolul de antrenor revine, din această ediție, lui Iosif Horvath, care pune bază în jucătorii: Siminiciuc, Lițoiu, Coroianu, ‘ Diipir, Ghib I, Lorincz I, TașCă, dar vor avea credit' și, mai tinerii lor coechipieri: Jude, Ghib . II, Lorincz II, Szokacs, JLaslău, singura noutate în lot fiind Brîn- dușa. De fapt Preparatorul a confirmat' speranțele suporterilor, șăi,. a- jungînd recent în finala „Cupei Eliberării", competiție omagială organizată pentru formațiile din municipiul nostru aflate în eșalonul județean. După cum se știe, finala a revenit fotbaliștilor de la l’arîngul Lonea, care, și ei și-au propus, pentru această ediție, clasarea pe un loc fruntaș, de ce nu chiar titlul de campioni județeni.

Divizia A■ REZULTATE TEHNICE: Diilamo — Gloria Buzău 10—2 (!!), Ș.C. Bacău — Rapid 2—1, „U“ Cluj- 
Napoca — Jiul Petroșani 3—1, „U“ Craiova — F.C. Argeș 2—2, F.C. Olt — F.C.M. Brașov 3—1, Chimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc 2—1, Victoria București — Flacăra Moreni 2—1, Petrolul Ploiești — Oțelul Galați 0—0, Steaua — Corvinul : amînat.

»
C L A S A M E: n t1 U L1. Dinamo București 2 2 0 0 11—- 2 42. Oțelul Galați 2 1 1 0 2—• 0 33. S.C. Bacău 2 1 1 0 3-■2 3

4. Sportul studențesc 2 1 0 1 4-- 2 2
5-6. Corvinul Hunedoara 1 1 0 0 1-- 0 2Stcaucr București 1 1 0 0 1- 0 2; 7. F.C. olt . ; 2 . 1 0 1 3-•2 28. Rapid București 2 ; 1 6 1 2-- 2 29-10. Chimia Rm. Vîlcea 2 1 0 1 .3-■ 3 2' ' Flacăra Moreni '2 1 0 1 3-- 3 2

11. Victoria București . 2': 1 i 2-- 3 212. „U“ Cluj-Napoca 2 1 0 1 .3-- 4 213. Gloria Buzău '2 1 0 1 4--10 214. Petrolul Ploiești 0 1 1 0-- 1 115. F.C. Argeș 2 0 1 1 2—- 3 i
16-17. JIUL Petroșani 2 0 1 ' ii 2-- 1 1Universitatea Craiova 2 0 . 1 ■"1 ' 2-- < ■ 1'18. F.C.M. Brașov : 2 0 2 1-- 4 0ETAPA VIITOARE: Oțelul Galați — Steaua, Flacăra Moreni — Petrolul Ploiești, Sportul studențesc — Victoria București, Jiul Petroșani — Chi
mia Rm. Vîlcea, Rapid — „U“ Cluj-Napoca, F.C.M. Brașov — S.C. Bacău, Gloria Buzău — F.C. Olt. 
Corvinul F.C. Argeș, Dinamo — „U“ Craiova.

Sub privirile antrenorului Tiberiu Benea, Băltaru 
înscrie primul gol de... divizia B în contul echipei ' 
A.S. Paroșeni Vulcan. Foto: Al. TATAR ■

Divizia BREZULTATE- TEHNICE: C.1,L. Sighet — F.C. Bihor 0—0, Minerul Cavnic — C.S. U.T. Arad 5—0, F.C. Maramureș — F.C. Olimpia Sătu Mare 6—0, 
C.S.M. Reșița — „Poli" Timișoara 0—0, A.S. Paro
șeni Vulcan — Armătura Zalău 3—1, Unio Satu 
Mare — Aurul Brad 2—0, Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca — Dacia Mecanica Orăștie 1—0, Strungul Arad 
— Mureșul Explorări Deva 2—i. Gloria Bistriță — Metalul Bocșa 2—1.

CLAS AM 1 N T U L1. F.C. Maramureș 1 li'. 0 0 6—0 ' 22, Minerul, Cavnic , \ 1. . 1. 0 . .9. . 5—0. 23. Unio Satu Măre’. . 1 1 ,0 . ; 0 .2—0. ’2
4. A.S. Paroșeni Vțilcăn - 1 1 0 0 3—1 ■25. Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 1 1 : 0 0 i—-o : '26-7. Gloria Bistrița ‘ ‘ ■ 1. 0 .(la 2—1‘ 2Strungul Arad ' . - ’ S: 1 - 1 : .0 ;0::: 2—1 ,.2.8-11. j C.I.L. 'Sighet . , mi () : L ;.O:; .0—0 : . 1C.S.M. Reșița , - 1 . 03 1 ,0 .0—0F.C. Bihor ' s ■ u d âi ■. 0 ; 0^-0. ; 1.Poli Timișoara .......... ■ - ,.i. o i 07, 0—01 1

12. "Dacia Mec. Orășlie 1
i

0 0 1 0—1 013-14. Metalul Bocșa 0 0 i 1—2' 0
Mureșul Expl. Deva 1. 0 o 1 1—2 0

15. Aurul Brad 1 6 d .1: 0—2 016. Armătura Zalău 1 o 6. 1 1—3 ()17. C,S. U.T. Arad . 1 0! î ' 0—5 018. Olimpia Satu Mare 1 0 b' . i- 6—6 0ETAPA VIITOARE: Mureșul Explorări Deva — 
Gloria Bistrița, Aurul Brad — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca, Armătura Zalău — Unio Satu Mare, Metalul Bocșa — C.I.L. Sighet. Dacia Mecanică, Orăș
tie — Strungul Arad, „Poli" Timișoara — A.S. 
Paroșeni Vulcan. F.C.M. Olimpia Satu Mare — C.S.M. Reșița. C.S. U.T. Arad — F.C. .Maramureș, F.C. Bihor — Minerul Cavnic.METALURGISTUL SA- DU — MINERUL LUPENI 4—2 (2—0).. Sorții au decis ca, la intrarea în competiție „K.O." a divizionarelor C, Minerul Lupeni să evolueze la Metalurgistul Sadu. Din păcate, prima „repetiție" oficială, înaintea startului în seria a VIII-a a diviziei C, a constituit o deziluzie pentru mineri, pe bună dreptate antrenorul Romulus Remus Leca avea să fie mîhnit după meci. Gazdele ău preluat conducerea și s-aU distanțat, ordfitînd de greșelile de

plasament și: marcaj ale lui Leordean și Pocșan, portarul Marton fiind coautor al tuturor golurilor gorjene. In repriza secundă, Minerul a echilibrat jocul, a reușit chiar egalarea, în min. 73, datorită golurilor înscrise de Postelnicu și Mitrea. Două alte greșeli au readus avantajul și victoria metalurgișțîlor, care -vor evolua, astfel, într-o 

fază superioară a competiției. De altfel, din forma-! ția învinșilor au corespuns doar Oaidă, P. Popa, Postelnicu și, parțial, Nechi- miș și Voicu. De notat că partida a beneficiat deex- celentul arbitraj al trioului Tutun aru (Strehaia), Voicu și Bălăcescu (Tg. Jiu).,Eșecul din cupă trebuie să avertizeze „unspreze- cele“ din Lupeni. Fără 

dăruire, fără angajament total, fără respectarea indicațiilor tactice și responsabilitate în joc nu se poate atinge obiectivul final, revenirea în eșalonul secund. Or, de duminică începe noua ediție a campionatului!MINERUL LUPENI:Marton — Ungureanu, Leordean, Pocșan, Oaidă — ; lostelnicu, Voicu, P. Popa (din min. 75 Leca) — .Nechimiș, Mitrea, Coleeag
(40, Păuna).

Sever NOIAN

TELEX ■ TELEX ♦ TELEX ■ TELEXIncepînd de astăzi și pînă dumincă, 31 august, în orașul vest-german Stuttgart se vor desfășura întrecerile celei de-a 16-a e- diții a campionatelor europene de atletism.Din lotul țării- noastre pentru această importantă competiție fac parte, printre alții, Maricica Puică, Doina Melinte, Vali lones- cu, Mihaela Loghin; Cristina Gdjocaru-Ma.teî, Mariana Stănescu, Mihaela Pog'ăceanu, Daniela ■ Cos- 

tian — la feifiinin și Sorin Matei, Eugen Popescu, Constantin Miîltaru și Liviu Giurgian — la masculin.MONTREAL 25 (Ager- pres). — Campionatele mondiale de caiăc-canoe s-au încheiat la Montreal . cu un strălucit succes al sportivilor români, care au cuceri t în total opt medalii, dintre care trei ile aur, trei de argint și două de bronz!
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu

ACTUALiTATEA iN LU*E

Manifestări peste hotare 
consacrate Zilei de 23 August

fluvială a Dunării de Jos și de la Portul Liber Sulina, alți oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, care au făcut secretarului general al partidului o entuziastă și caldă primire. Inalții oaspeți sint informați de către Florica Iordache, primarul orașului, asupra stadiului realizării principalilor indicatori ai planului social- economic în profil teritorial pe anul 1986. Reține a- tenția faptul că, la nivelul industriei orașului, planul prodUcției-marfă a . înregistrat, după primele șapte luni ale anului, o depășire cu 30 de procente. De asemenea, oamenii muncii din unitățile industriale ale orașului* Sulina și-au onorat exemplar pînă la această dată sarcinile ce Ie reveneau din planurile de investiții și export.Au fost prezentate apoi aspecte ale dezvoltării so- eial-edil ilare a localității.In schița de sistematizare a orașului, revăzută și completată potrivit indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. sînt prevăzute numeroase lucrări cu caracter social- edihtar, care vor face ca Sulina să devină, pînă în 1990, un oraș-port în- floritoi. cu o populație ce va număra circa 12 000 Jo< uitori.In continuare, directorul Administrației portului liber Sulina, Mihai Micu, a informat asupra activității economice desfășurate în acest' perimetru prin care se realizează un important trafic de mărfuri, hi danele portului Sulina acostînd a- ____ ____ nual peste 1000 de nave’profilată de diverse tonaje.
pe cultura porumbului și sorgului.Adresând u-se lor comunei și felicitîn- du-i pentru bune de pînă acum, cretarul general al partidului i-a îndemânat să-și gospodărească mai bine localitatea, s-o înfrumu- sețeze continuu.

La plecare, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate cele mai vii mulțumiri pentru această vizită. Primarul comunei a dat asigurări că organizația de partid, toți locuitorii din Sfîntu Gheorghe vor acționa cu dăruire și spirit revoluționar pentru a fi la înălțimea sarcinilor pe care ’Ie au de’ îndeplinit. 'De la Sfîntu Gheorghe, survolând țărmul mării, elicopterul prezidențial a aterizat la Sulina, < de la mila zero a Dunării.Și aici, ca în toate așezările urbane ale Deltei, au devenit tot mai evidente mutațiile ; determinate de o dinamică dezvoltare, economică și socială; care 
a făcut ca. în ultimii ani, practic, numărul locuitorilor săi să se dubleze. Orașul a îmbrăcat haine de sărbătoare, pentru a primi așa cum se cuvine, cu dragoste, profund respect, tarul general al lui. tovarășul Ceaușescu, pe Elena Ceaușescu.

(Urmare din pag. I)lore, mari pancarte cu urări la adresa partidului a se-, anostru comunist și cretarului săli .general, patriei socialiste.Secretarul comunal de partid, GrigOre, a salutat ci sebit respect, in comuniștilor, al locuitorilor, pe Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu și a exprimat profunde mulțumiri pentru grija pe care conducătorul partidului și statului o poartă dezvoltării și înfloririi a- cestei localități de la gurile Dunării.Locuințele pînă cele cest trul vor ,localității Sfîntu Gheorghe în anii ce vin.Axenia Dumitrescu, directorul întreprinderii de exploatare complexă a Deltei Dunării — Sfîntu Gheorghe, a informat a- poi despre rezultatele obținute pînă acum în acțiunea de punere în valoare a imenselor resurse naturale, despre modul cum se acționează în continuare pentru înfăptuirea programelor stabilite.Secretarul general al partidului a apreciat realizările acum în ficare a apelor și tatea să tr-un puternic centru piscicol și agricol, în vederea folosirii optime a condițiilor pedoclimatice specifice acestei părți a Deltei, să se înființeze o întreprindere agricolă dc stat puternică,
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construițe acum, precum și prfevăzute pentru, a- cincinal, inclusiv cen- civic al localității, da un nou profil

obținute pînă mai buna •. ’ 'pământului a cerut ca ' —.... se transforme în- puternic
valori-Ș’ locali-

al fabricii textile „Voshod", 
din Cernăuți, au avut loc adunări festive ale oamenilor muncii, consacrate zilei naționale a poporului român, ; - . . ' ■ .

A. ASrSOFIA 25 (Agerpres). —• O seară culturală românească, dedicată sărbătoririi în R.P. Bulgaria a zilei de 23 August a fost organizată de lectoratul de limbă și literatură română din cadrul Universității „Kliment Ohridski“ din Sofia.
. / ■ ■ . .VARȘOVIA 25 (Agefpres'h In cadrul acțiunilor consacrate marcării în R.P. Polonă a celei de-a 42-a a- niversări a .victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la Casa de Cultură din Tarnow a fost organizată o adunare festivă.Au fost evocate marile realizări dobîndite de poporul român în făurirea noii orînduiTl sociale, succesele mărețe obținute în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au fost relevate .relați? ile tradiționale de prietenie româno-polone, rolul hotărîtor al întâlnirilor dintre tovarășul . Nicolae Ceaușescu și tovarășul Wojciech Jaruzelski în impulsionarea raporturilor de colaborare pe multiple planuri.Totodată, la Varșovia, Slupsk, Koșzalin» Gdansk și în alte orașe poloneze, au fost prezentate în pre- ■: mieră filme românești.

MOSCOVA 25 (Agerpres) — In cadrul manifestărilor organizate în Uniunea Sovietică, cu prilejul zilei naționale a poporului român, la Chișinău a avut, loc o adunare festivă.In . alocuțiunile rostite E.F. ■ Șmereriskaia, președintele filialei republicane a Asociației de prietenie.. sovieto-ropiâne, . șl Traian Duda.ș, amsabado- rul țării noastre în Uniunea Sovietică, au înfățișat condițiile interne și externe în care P.C.R. a organizat și condus la victorie revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și, antiimperialiș- tă, realizările de prestigiu obținute de poporul nostru mai ales în perioada deschisă de Congresul al IX-lea, cînd în fruntea partidului și statului â fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica de pace și colaborare promovată de România pe plan internațional. S-au relevat raporturile de strînsă prietenie și colaborare statornicite între P.C.R. șiP.C.U.S., între România și Uniunea Sovietică, între popoarele celor două țări, care cunosc o dezvoltare continuă pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul întâlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și M. Gor- baciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.In orașul-port Odeșa, orașul petrochîmiștilor Șumgait, R.S.S. Ajerbaid- jană, Ia palatul de cultură

Dispunând de spații pentru găzduirea muncitorilor, cantine, ateliere de reparare a tractoarelor și utilajelor agricole, dedepozitare pentru semințe și carburanți și de alte : pa" me cu o suprafață totală de peste 5 300 ha, precum și două ferme zootehnice.Aici, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le sint prezentate un lot demonstrativ, de 8 ha, cultivat cu porumb. Specialiștii că. se estimează rea unei producții_ 12 000 kg boabe la hectar.Secretarul general al partidului a apreciat a- ceste rezultate, care confirmă posibilitățile obținerii unor recolte mari de porumb pe terenurile din Delta Dunării. S-a cerut conducerii centralei de resort să întreprindă măsuri în vederea extinderii culturii porumbului în Deltă, subliniindu-se că, prin realizarea unei densități optime și a sisteme de irigații de mare randament, pot fi obținute pe terenurile din Delta Dunării producții de porumb de peste 20 000 kg boabe la hectar.Directorul general al Centralei ta Nițu, celor tarea ilor Deltei, l-a asigurat pe conducătorul partidului și statului că se va acționa cu toată hotărîrea pentru realizarea, în anul viitor, a unor asemenea produc- "ții pe suprafețe cît mai întinse.La plecarea din Chilia Veche, secretarul ra] al partidului a cuitorilor comunei noi succese în întreaga lor activitate, cerîndu-le să acționeze în așa fel îneît comuna să se dezvolte Jot mai mult, să devină un centru puternic în Delta Dunării.Noua întîlnire de lucru cu oamenii muncii din a- cest frumos colț de țară a pus cu putere în lumină, și de această dată, grija statornică .a conducătorului partidului și statului rrostru pentru dezvoltarea viguroasă, în ritm rapid, a tuturor localităților țării, printr-o folosire rațională și deplină a tuturor resurselor materiale și umane, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, a programelor speciale de dezvoltare eco- nomico-socială a țării.Mulțumind, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor județului, pentru preocuparea permanentă privind dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării; primul se-

rășei Elenă Ceaușescu o entuziastă primire, întîm- pinîndu-i cu flori, cu multă însuflețire și bucurie în inimi. Ei au exprimat, prin cuvinte și manifestări e- moționante, sentimentele de fierbinte dragoste, de profțihdă prețuire și recunoștință față de conducătorul partidului și statului.In numele celor ce muncesc și trăiesc la Chilia Veche, astăzi mult întinerită, primarul comunei, Vladimir Nicolau, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros bun venit.Dialogul de lucru a prilejuit, la început, examinarea unor aspecte im- portante ale dezvoltării actuale și în perspectivă a comunei. In acest cadru. Emil Tănase, vicepreședinte al Consiliului popular județean, a arătat că, pe baza indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului cu ocazia vizitei pre- . cedente, a fost elaborată schița- de sistematizare, care prevede ca, pînă la slîr- șitul actualului cincinal, comuna Chilia Veche să dobîndească atributele u- nui puternic centru agroindustrial. Astfel, pînă în 1990, aici urmează să se construiască un complex pentru creșterea și îngră- șarea porcilor, un abator, un centru de nutrețuri combinate, o fabrică pentru prelucrarea fructelor și legumelor, o secție de industrializare a laptelui, un atelier de întreținere și reparare a mașinilor agricole, o bază de recepție, o centrală termică. Vor fi înălțate, de asemenea, mai multe așezăminte social-culturale.Gazdele informează că au fost luate, toate măsurile pentru darea în folosință, la termenele planificate, a noilor obiective de investiții, ce asigură dezvoltarea susținută a localității, corespunzător potențialului uman și economic de care dispune.In continuare, au fost a- nalizate posibilitățile și căile prin care unitățile de producție și cercetare de la Chilia Veche pot să-și aducă o contribuție sporită la utilizarea cu rezultate superioare a marilor resurse ale Deltei Dunării.. Pentru a ilustra unele preocupări și rezultate obținute în această privință, specialiștii invită pe tovarășul Nicolae tovarășa vizi-
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parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în e- conomie,20,30 Teatru TV: 

„întîlnire pe pod“. (color).Premieră pe țară.21,50 Telejurnal.22,00 închiderea progra- mului.

gene- uratlo-Tovarâșul Nicolae Ceaușescu se interesează de măsurile luate pentru scurtarea timpului de staționare a navelor în portul liber Sulina, de structura categoriilor de produse care sînt transportate pe calea apei, cerînd să se asigure în cele mai bune condițiuni dezvoltarea tranzitului de mărfuri generale în acest spațiu destinat comerțului exterior., Secretarul general al partidului a fost informat, de ■ asemenea, despre activitatea și eficiența economică a operațiilor ce se execută la Șantierul naval. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat că a- ccste operațiuni să fie mult. îmbunătățite, să se realizeze o creștere calitativă în ceea ce privește reparațiile navelor. . .;La ’ plecare, tovarășul orașul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe oamenii muncii din Sulina pentru rezultatele obținute în activitatea social-economică, le-a urat noi succese, multa fericire și sănătate.Elicopterul prezidențial a aterizat, apoi, pe o platformă din zona noilor blocuri din comuna Chilia 
Veche.în cinstea sosirii tarului general al . dului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae parțidu- Ceaușescu, se află alini-- ată o formație alcătuită dinmembri ai gărzilor patriotice și ăi detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, care a prezentat onorul.Erau de față toți locuitorii comunei bărbați și femei, tineri și vârstnici, care au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova

locuitori-rezultatelese-

stimă și pe secre-Nicolae tovarășa Au venit să-l întîmpinc pe cel mai iubit fiu al poporului un mare număr de locuitori ai așezării de la vărsarea Dunării în mare — marinari, pescări, constructori navali și țesătoare, lucrători de la, Administrația

secre-pârti-

Ceaușescu. pe Elena Ceaușescu să teze Centrul de producție ..Antipa“ de, Ia Chilia Veche,- unitate model de organizare complexă a turale rii.Tovarășul Ceaușescu a de stadiul realizării gramului de amenajare și cretar al Comitetului ju- exploatare integrală a Deltei Dunării, mențio- nîndu-se ca s-a pus un accent deosebit pe îndeplinirea indicației de creștere â suprafeței amenajate pentru agricultură.Secretarul general .al partidului a apreciat rezultatele obținute în transpunerea în practică a programului de valorificare a imenselor' bogății de care dispune- Delta Dunării și a cerut să se a- corde o atenție deosebită protejării naturii, faunei și florei Deltei, întreținerii pădurilor, aclimatizării de noi specii de arbori.

ale

și ' exploatare resurselor na- Deltei Dună-N i c o 1 a e fost informatpro-
dețean Tul cea al P.C.R.l-a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că tulcenii vor munci cu pasiune și pricepere, cu devotament patriotic și avânt revoluționar, pentru a transpune în viață sarcinile, indicațiile și orientările date și cu prilejul acestei vizite, fiind convinși astfel își vor aduce tribuția la eforturile și complexe pe care tfegul popor le face tril a * ,tră socialistă pe calmi tot mai înalte de progres și civilizație.
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gul: Spartacus I-II.LONEA : Primăvară fără soare.VULCAN — Luceafă
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Mica publicitateV1ND Dacia 1300, neridicată. Lonea, strada 6 August, bloc 3, ap. 8, telefon 50692, după ora 16. (8701)VIND casă cu etaj, încălzire, gaze, apă, grădină. Alba Iulia, strada Călărași nr. 21. (8705) ’ ,VIND Dacia 1310, 13 000 km. Vulcan, Valea Ungurului, strada Seciului nr. 2 (lîngă statia de autobuz). (8706)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Anton Dănuț, eliberată de Î.M. Bărbăteni. O declar nulă. (8699)
PIERDUT carnet stu

dent pe numele Balog Iosif, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8703)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mâță Traian, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8704)PIERDUT carnet de student pe numele Bobic Mariana, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8707)PIERDUT cal roșu deschis — mic, însemnat pe gît stînga cu inițialele C-S. Găsitorului recompensă, Kotzur Ștefan, comuna Schela, județul Gorj. (8700)
ANUNȚ de familie

FAMILIA Stoic3 mulțumește tuturor celor care 
au fost alături de noi prin prezență și flori la du
rerea pricinuită de pierderea scumpei noastre mamă, 
soacră și bunică

STOICA ELENA
Nu o vom uita niciodată. (8702)
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