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Deschiderea lucrărilor Seminarului 
internațional „TineretulJoi s-au deschis la Cos- ret dc diferite orientări tinești lucrările Semina- politice, filozofice ■ și i- deologice din numeroase țări ale lumii, ai unor organizații internaționale de tineret, precum și ai unor organisme din sistemul O.N.U.

Participant» au primit 
cu adîncâ emoție și deose
bit interes Mesajul adre
sat Seminarului de către

rului internațional „Tineretul și pacea", organizat de Uniunea . Tineretului Comunist din România, în contextul manifestărilor consacrate Anului , Internațional al Păcii.La seminar participă reprezentanți ai unor organizații naționale de tine-

și pacea“
Nicolae

președintele
tovarășul 
Ceaușeșcu,
Republicii Socialiste Romă 
nia.Constituindu-se . nouă și strălucită sie a grijii și preocupării statornice pe care conducătorul partidului și statului nostru le manifes-

într-oexpre-
(Continuare în pag. a 4 a)

V.
Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU, de la (nalta tribună a celui

de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară

Cu planul pe 9 luni îndeplinit
Sectorul III al I. M. Vulcanbrigăzile de acest harnic talizează, deAcțiomiid perseverent pe linia îndeplinirii și depășiri] ritmice a sarcinilor de plan, dovedind prin fapte de vrednicie 

că ocuparea locului III, în primul semestru, în întrecerea dintre sectoarele de producție ale întreprinderilor miniere ale CMVJ, n-a fost deloc în- tîmplătoare, minerii din 
SECTORUL III AL 
VULCAN 
aceste zile, 
nului pe 
trimestreObținînd constant sporuri de productivitate a muncii — indicator care, pe sector, este cu . 320 kg cărbune pe post su---—--------- ,— ------------------perior celui planificat, (Continuare în pag. a 2-a)

su-

I.M. 
raportează, în 
realizarea pla- 

primele trei 
ale anului.

mineri din colectiv tola începutul anului, o producție plimentară cifrată la7500 tone de cărbune.Succesul harnicilor mineri din acest sector al minei Vulcan se constituie, • totodată, într-un răspuns muncitoresc dat însuflețitoarelor îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, secretarul general al partidului, de la înalta tribună a celui de-al III- lea forum al oamenilor muncii, de a spori continuu producția de cărbune.

PE AGENDA C.O.M, SE IMPUNE

Argumentul lipsei , efectivelor de muncă este a- deseori invocat, la mina Dîlja, pentru a explica minusurile de producție, care, de la o vreme, s-au accentuat, lună de lună. Nu contestăm că o atare situație nu ar avea un efect negativ asupra nivelului realizării sarcinilor de plan. Cînd, pînă la completarea personalului tnedîu scriptic, corespunzător preliminarului actual, mai este nevoie de 351 de oameni, este lesne de înțeles că apar dificultăți în îndeplinirea preliminarului. Dar, tot din capul locului, se cuvine să arătăm că o asemenea împrejurare nu este deloc străină (oricare ar fi alți factori exteriori) de stilul de muncă al consiliului oamenilor muncii din întreprindere, de preocuparea acestui organism pentru stabilizarea și calificarea personalului muncitor. Mai mult decît atît, lipsa de efective nu explică, întru totul, nercalizările de pro

ducție. Tocmai aceste elemente căutăm să le evidențiem în cuprinsul investigației de față, privind stilul de muncă al consiliului oamenilor muncii, orientarea activității sale spre problemele prioritare ale minei.
REVENIM

LA I.M. DlLJANu s-ar putea spune că acest organism nu-și trăiește viața, că el nu- pune în dezbatere, nu analizează și nu adoptă soluții interesînd vital producția întreprinderii. Pe ordinea de zi a ședințelor consiliului oamenilor muncii s-au aflat (și a- Iegem ca perioadă exemplificatoare ultimele 12 luni) aspecte privind realizarea ciclului de producție pe fiecare schimb, activitatea comisiilor pe probleme, a lucrărilor de cercetare pe- dologică, starea de morbiditate. rezolvarea propune-

Sl M P O ZI O NUL
„600 de ani de la urcarea pe tron a 

Marelui Mircea Voievod1*

Cărbune peste planPatru întreprinderi miniere au realizat, împreună, suplimentar preliminarului zilei de 17 septembrie, 639 tone de cărbune.
• Pentru MINERII• Pentru MINERII DE 

LA LUPENI, extragerea a 
530 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan ale zilei a însemnat majorarea o la 3 520 tone a cantității de cărbune extras suplimentar în cursul acestei luni.

• 60 de tone peste pro
ducția preliminată a reali
zat și COLECTIVUL I.M. 
LONEA. In acest mod, sporul de producție al lunii septembrie realizat de acest harnic colectiv se cifrează la 1 258 tone de cărbune.

• In ziua la care ne re
ferim, minele CIMPU LUI 
NEAG și VALEA DE 
BRAZI au extras, împreu
nă, 49 tone de cărbune pes
te plan. (Gh.O.)

In cadrul amplei suite de manifestări consacrate împlinirii a 600 de ani de la suirea pe tronul Țării Românești a Marelui Mircea Voievod, la . Tîr- goviște, a . avut loc, joi, un simpozion. Au participat cadre didactice din învățămîntul superior,, cercetători, alți specialiști din domeniul istoriei,de partid și dc stat,

meroși oameni ai triun cii. din întreprinderile, .'instituțiile tîrgoviștene studenți, elevi.Lucrările au fostchise , de Suzana _______ „membru supleant al Comitetului Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socia- activiști liste, care a relevat cănu- sărbătorirea împlinirii a

ș.l
des- Gâdea,

șase. _secole de la urcarea pe . ’tron. a Marelui M ir cea Voievod se desfășoară sub arcul de lumină al „Epocii Ceaușeșcu", cea mai înfloritoare perioadă din istoria multimilenară a poporului român.Arâtînd '. că năzuințele Marelui Mircea Voievod au coincis cu idealurile pe-
(Continuare în pag. â 4-a)

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI
înfăptuit cu răspundere și consecvență

Realizarea indicatorilor economici, 
sarcină politică majorăUzina de preparare
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rilor și sesizărilor oamenilor muncii, stadiul pregătirii viitoarelor capacități, protecția muncii. Aceasta, pe lingă, să le numim, probleme ale activității curente — acordarea de prime, rezolvarea de contestații etc. 
Este, însă, de mirare că, în 
acest interval de timp, con
siliul oamenilor muncii nu 
a luat în dezbatere nici o 
latură a recrutării, atrage
rii, stabilizării și calificării 
forței de muncă. Oare, devreme ce este considerată, cu insistență, cauza decisivă a nercalizării sarcinilor de plan, nu se itnpunea să. se analizeze acele elemente care stau în posibilitățile de soluționare ale acestui organism ? Ni se pare că o asemenea atitudine ilustrează o prejudecată existentă în practica activității nu numai de la Dîja : anume că stabilizarea și pregătirea forței de muncă sînt în sar-

C, T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

uzina de preparare a cărbunelui din Petrila este unul dintre colectivele muncitorești, puternice, în fața căruia stau pentru acest cincinal sarcini economice majore care privesc îmbunătățirea permanentă a calității căr- ’bunelui livrat termocentralele) și cocse: iilor lat preparatorii se străduiesc să fie la înălțimea sarcinilor.In primele .opt luni, ale. acestui an, dicatori de pian realizați și principalii . in-..1... au ' ' depășiți. testCa urmare a mobilizării celor peste 1200 de muncitori și cadre tehnico-inginerești, la sfîrșit.ul lunii august colectivul preparatorilor de la Petrila a raportat depășirea planului la recuperare globală cu 1,5 Ia sută, la producția netă globală cu 20,6 ia sută, cu 47,5 la sută la producția mixtă șlam. Sînt cifre care dovedesc o acțiune concertată a tuturor forțelor' politîco-orgănizatbri- ce și tehnico-productive din întreprindere pent ru

îndeplinirea sarcinilor e- conomice. In frunte, cum .este: și firesc, se : află comuniștii — la preparația din Petrila. unul din trei oameni ai muncii este membru de partid — în jurul lor mobilizîndu-se întreg- ga activitate. Organul . de partid acționează ferm pen-' tru realizarea exemplară a sarcinilor ce revin preparatorilor, din liotărîrile Congresului al Ilî-lea al oamenilor muncii.Stilul de muncă al organelor și organizațiilor de

partid este dinamic, eficient. Atît la nivelul organizațiilor de bază cît și la nivelul comitetului de partid există o vie activitate de îndrumare șl control al muncii, acționîndu- se eu fermitate, răspundere, fiecare decizie fiind a- .plieată diferențiat și • cu chibzuință, în funcție.. de ! problemele ivite, astfel îneîl rezultatele să fie
H. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag, a 3-a)

Pînă la termenul scadent

O urgență... foarte urgentă, 
la construcția noului centru 
stomatologic din Petroșani

Investițiile anului 1986

IN PAG. A 3-A
• Situația centralelor 

termice din Petrila: A 
cum nu sînt probleme. 
Vom vedea la iarnă...

• Sute de elevi integrați 
în acțiunea de depozitare 
a roadelor toamnei.

In articolul '„O urgență:? centrul stomatologic", publicat în nuînărul 10532 din 26 iulie al ziarului, ne? refeream la ritmul scăzut de lucru. înregistrat la construcția noului centru stomatologic din Petroșani.; Arătam, cu acel prilej, greutățile întîmpinate de constructorii brigăzii nr. 10 Petroșani a Trustului de antrepriză construcții montaje Hunedoara — Deva?
La atelierul de metrologie al I.P*S.R,U.E.E.M.

Etalonul profesionalității:
COMPETENȚA' Un dialog cu maistrul biografică a atelierului.Ștefan Danco, șeful a- telierului de metrologie din cadrul 1PSRUE.EM; Petroșani, este o adevărată plăcere. Mai ales că subiectul abordat — activitatea acestui atelier,' unic în Valea Jiului, iar în privința unor operațiuni chiar singurul din țai-ă —1 se -constituie în ceva inedit nu numai ; pentru reporter, ci, ere-- dem, și pentru multi dintre , locuitorii muții- ' ' 'c.ipiului nostru. ? > •? - t Mai întîig o scurtă fișă"

a începutul său a fost 1954, la IUMP. " lectiv de cinci oameni in Un co-- - - __ - care depanau diferite a- parate electrice, mașini de scris sau ceasuri de pontaj. Nimeni dintre cei care lucrau aici, la acea dată, nu î.și închipuia care va fi' viitorul acestui, ațeliei, faptul că. peste trei decenii, el va fi solicitat de beneficiari de pe tot. cuprinsul țârii: In11 epiinderea „Metroul1"? București.-; IGIU Constanta, Progresul Eră- ’

ila, l.C. Arad, l.P. Timișoara, unități economice din Suceava, Oravița, Moldova Nouă, Craiova. Roșiorii de Vede, Brașov. Sibiu. Galați, ca să amintim doar cîțiva dintre ei.1 Și, ca un *paradox ?pe deplin explicabil, cele, trei decenii de activitate au însemnat. în același timp, o întinerire și o maturizare a colecti- vtilui. întinerire în1 sensul;
Gheorghe OLTEÂNU

(Continuare in pag. a 2-a)
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dificultăți datorate neres- pectării intru ldtu| a proiectului de .execuție de către brigada nr, 5 Orăș- tie, căreia — inițial — i-a fost încredințată ridicarea respectivului ce constau îmbinările grinzilor stîlpii — așa cum le cutaseră constructorii Orăștie — nu aveau tățile de fier beton tru prindere și ' ...In urma schimbării soluției de construcție, s-a stabilit că, pentru îmbinarea g ri uzilor, să f ie spart stîlp cu stîlp și montat un manșon care să asigure îmbinarea. După cum se vede, treabă destul de grea pentru constructorii brigăzii nr. 10, caro au trebuit să revină asupra unui lucru făcut de mîntuială de către alți colegi dc-ai lor.Care este situația. laacest punct ele lucru, in septembrie ?— ■Am reușit să ridicăm un nivel și" să terminăm zidăria exterioară și interioară la parter, unde corn-' partim'entările sînt finalizate. ne spunea, 17 septembrie.Adrian Suciți, șeful : pectiviilui
s b.

edificiu. In dificultățile? cu exe- diri mus- pen- susținere.

miercuri, inginerul ves- punct dc lucru.
GEORGESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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DIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR U.T.C (Urmare din pag. I)

Educarea patriotică 
revoluționară a tinerilor 

obiectiv primordial al învățămîntului 
politico-ideologicLa loc: central, în cadrul tematicii învățămîntului politico-ideologic UTC din acest an se ....................documentelor cunoașterea cuvântărilor Nicolae Ceaușescu, tarul general al partidului, la Congresul al Ill-lea al oamenilor muncii și la festivitatea deschideriinoului an de învățămînt. Se va pune un accent, deosebit în fiecare pe necesitatea disciplinei, a inițiativei în rîndul tinerilor, educarea lor multilaterală, pe baza materialismului dialectic și în ■ spiritul muncii, dragostei față de de partid, al respectului față de tradițiile de luptă ale poporului și față împlinirile glorioase prezentului socialist. Așa cum afirma tovarășa Mî- haela Lungana. secretar cu problemele muncii de propagandă al Comitetului municipal UTC, în a- cest an de învățămînt politico-ideologic se va acționa la nivelul fiecărei grupe pentru diversifica

rea formelor și . mijloacelor de acțiune politico- educativă.
' II. ALEXANDRESCU

cina și competența altora, din afara întreprinderii. Dar cine să-i formeze r îl mineri dacă unitatea care are voie de ei ? 'Problema este,
pe viito- nu chiar atîta ne-

A doua parte a lunii septembrie aduce în prim pla- / nul -vieții organizației de tineret din municipiu o serie de acțiuni politii tied uealive al căror principal obiectiv îl constituie educarea revoluționară, patriotică a tinerei generații. La nivelul '■ rei organizații UT<7 luat toate măsârile' tiu deschiderea în condiții a ___ ... ._ ...vățămînt politico-ideologic, formă principală de acțiune politică în rîndul tinerilor pentru ridicarea pe noi trepte a nivelului lor de pregătire ideologică, pentru formarea unei conștiințe _înaintate despre iunie și viață, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei. După cum ne-a informat tovarășul loan Toacă, prim-secretar al Comitetu
lui municipal UTC. învă- țămîntul politico-ideologic 
se va deschide în acest «n în aceeași perioadă cu învățământul politico-ideologic în organizațiile de partid. Propagandiștii au fost aleși din rîndul celor mai bune cadre ale UTC, tineri care, prin activitatea lor profesională și politică se află în fruntea vieții de organizație.Organizația municipală ♦le tineret are, ca principală direcție de acțiune, pentru pregătirea anului de învățămînt , pOlitico- ideblogîe. instruirea propagandiștilor lă un înalt nivel,- garanție -sigură a ridicării calității dezbaterilor, . a creșterii eficienței acestora. In organizarea grupelor de învățământ politico-ideologic, a întregului proces de educație patriotică, revoluționară a tinerilor s-a ținut cont, de experiența anterioară, intervenindu-se eficient a- colo unde bilanțul pe a- nul trecut a evidențiat deficiențe.

f.îecă-- s-aupen- bune anului de .în

(Urmare din pag. I)că vechiului nucleu de meseriași li s-au adăugat alții, tineri. Maturizare, pentru că trecerea anilor a însemnat ...creșterea cblnipeten ței lor profesionale.— In momentul de față, ne spune maistrul Danco, atelierul nostru posedă autorizații metrologice pentru verificarea și repararea aparatelor de măsură din 9 domenii de activitate: presiune, debit,timp, frecvență, electric, cinematic, debit fin, meta- nometrie și al explozoa- reloi. Pentru a ajunge însă aici, a fost nevoie de multă muncă și învățătură. Tot ce se poate vedea acum, in atelier, a fost realizat , prin ; ' ’ ' standurile pentru verificarea aparatelor de curent continuu și alternativ, cel de măsurare debitelor, aerajului, tul. absolut totul a făcut de noi.Și cînd zice „noi' trul Danco

află studiul de partid, deplină a tovarășului secre-
dezbatere întăririi stimulării

istoric, al patrie,de ale
Mî-

(Urmare din pag. I)Pe primul Ioc în ce privește cantitatea de cărbune extras suplimentar sarcinilor de plan — 9000tone de la. începutul anului — se situează brigada condusă de experimentatul miner Gheorghe Paduraru. Plusul s-a realizat — după cum ne mărturisea șeful de brigadă — prin creșterea productivității . cu 801) kg de cărbune pe post, în condițiile
COMPEre atît pc montorii-reglori AMU Petru Relei, Matil- Lăscăian, Dinu Toma, Constan-Mun- Sabin '■ Și și pe Con- Spi.ru-

da Vuc, Petru losif Kișs,NiCo'ae Cerna, tm Marcu. Eugen teăn, Ion Mathe, Hirșch. Rudolf Loy Florin Maghiar, cît Gheorghe Clielaru, ștantin Marcu sau ca Farcaș, tineri absolvenți ai învățămîntului superior, care., au rămas pe mai departe să lucreze în acest domeniu al metrologiei.Maximum de concentrare profesională — iată doar unul din elementele pe care le sesizezi imediat cînd poposești în- tr-unul . din ateliere. Laautodptare: standul de probe de
a'. to-/ fostmais- vede-

rent ‘continuu, regloriifan Harkai seniorȘtefan Harkaimul lucrează aici de bine de 30 de ani. ' său, din 1982, odată înființareaului. Petru Both, ele la
junior. PrimaiFiulcu
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I
I
I
I 
I

desigur, mult mai complexă decît perfectarea unor forme de încadrare în muncă. îndrăznim să spunem, „pedagogia” din abataj față de1 noul îri- ’ ’ 1 cu1 de să ne. refe-

sura eficienței activității nu' o dau decît rezutatcle practice, seriozitatea și efectele propriilor hotărîri. In această privință, fără a generaliza, desigur, este cazul să cităm doar două exemple i în primul caz, c.o.m.-uj s-a întrunit doar spre a consta-

către unii membri ai acestui organism, de cei însărcinați să pună la dispoziție informații privitoare la un aspect sau altui al activității întreprinderii.A intrat în tradiția consiliului oamenilor muncii de la D î 1 j a să
AUcadrat și continuînd condițiile din căminul ..nefamiliști, ca rim doar la cîteva fațete ale problemei. E drept, starea de lucruri de la Dîlja s-a aflat pe agenda c.o.m.- ului, în cuprinsul analizei activității comisiei sociale, iar măsura adoptată mai recent — de a se asigura oameni de serviciu din întreprindere înșărcinați_ .cu

Stabilizarea forței de muncă
ta că de fapt nu are ce a- aducă nali-za, pentru, că. materialul prevăzut pe ordinea de zi... pur și simplu nu fusese alcătuit. Șr- era vorba de o ședință care fusese amîna- tă, cu doar două zile în urmă, din exact aceeași pri-, cină. Aceeași cauză,■ acele- _ __________ , __  _______ași efecte — doar atât că reprezentanți ai oamenilor această cea de-a doua' șe-........... . dință era... extraordinară, păstrarea ordinii în cămin jn mice caz, extraordinară a fost, credem, atitudinea raportorului, sing. Ioan Liska, șeful sectorului I, , care, ce-i drept, ;1 declarat cu sinceritate și autocritic i „Mă simt vinovat, să se ia măsurile cuvenite”. Că nu este vorba de o nedorită excepție, demonstrează și o altă situație : un alt raportor, la o altă ședință a c.o.m.-ului, inginerul Mihai Drenciu, a fost sancționat cu „avertisment1* pentru întocmirea necorespunzătoare a unui material privind normele de consum. Spuneam. nu ne grăbim să tragem concluzii pripite, dar parcă aceste două cazuri pun sub semnul întrebării cel puțin seriozitatea cu care sînt privite dezbaterile din cadrul c.o.m.-ului de

— este, desigur, bună, dar nu și suficientă. Este, deci, cazul, să se acționeze . pe mai multe căi, în așa fel încât acest cămin de nefamiliști, cu 136 de locuri, să devină, cu adevărat, un loc 
de refacere a forței de muncă, netulburat de impulsurile bahice ale cîtorva inși certați cu bunul simț.Desigur, activitatea unui organism cum este consiliul oamenilor muncii de la o mină nu poate fi apreciată doar după procesele verbale ale ședințelor sale ; referirile de pînâ acum au căutat numai să puncteze problemele care i-au stat în atenție și faptul că, așa cum arătam, recrutarea și stabilizarea forței de muncă au lipsit din preocupări, în de- c u r s u I unui an. Mă-

Cu
9respectării stricte a tehnologiei de lucim cu tavan o N iei și se situează creștereă kg de

a-

de rezistență pe care aplică brigada sa. brigadierul Ioan Bud ortacii, săi numai prejos. Prin randamentelor cu 560 cărbune pe post față cele, planificate, ei au
TE NȚ Acompartimehtu) tfermddi- haraic, este cunoscut nu numai ca un. meseriaș de excepție, ei și ca inovator. Ultima sa inovațje — dispozitiv de semnalizare a ușilor de lieraj — a fost aplicată eu. succes la mai multe întreprinderi miniere. Ce mai tire. în ve. icre ? „Un dispozitiv de verificare a cărucioarelor de monorai. Este aproape de finalizare. In octombrie urmează să-i facem primele probe” —■- ne spune tovarășul B.oth.— Aș putea spune că găsirea de soluții pentru rezolvarea diferitelor . probleme ce vizează bunul friers al producției este o stare permanentă a colectivului. nc relata. Lazăr, secretarul zațici de bază. Să ca exemplu aceste pentru explozoare,pînâ acum vreo doinumentelor istorice și a realizărilor din anii socialismului din orașele Tg. Jiu și Drobeta Turnu yet’in. De menționat că CENACLU. Duminică, la ganizareă unor astfel ora 10, își reia activitatea excursii constituie, comitetul UTC al întreprinderi, una de multiplele metode Petroșani vă te pentru atragereamai multor tineri 1a activitățile instructiv-edueative inițiate de- organizația de tineret.

cenaclul literar al Casei de. cultură. întâlnirea creatorilor și iubitorilor < . literatură din avea Ioc în sala (Al.H.)EXCURSIE. Mîioe, 21 de ... tineri de la IFA , Vîscoza” I Lupeni vor efectua o I eveursie de două zile, a- l vînd ca seop Vizitarea mo-
artelor.

Se- or- de pentru acestei din folosi- a cit
TEMPERATURA RECORD. Ieri, Ia ora 13. în

la cunoștință ‘ întregului. colectiv, chiar prin afișare, propriile hotărîri, în urma fiecărei ședințe ordinare, cu responsabilități, eu termene precise. Este bine,, este în spiritul activității acestui organism de conducere colectivă, în care sînt

mația, e drept, a fost creată, dar cam „pe hîrtie”, pentru că, la insistențele noastre de a ni se spune ce anume realizează concret, președintele c.o.m.-ului, tovarășul Ioan Lupu, este de părere că, deocamdată, mare lucru nu face, iar în eon- seciiiță stîlpii iau. ca și înainte, drumul mai lung și mai costisitor ai IPSRUEEM-ului.. Rezumând, credem că argumentului privitor la lipsa forței de muncă la ' mina Dîlja i se poate răspunde cu alte argumente : acestui aspect nu portanța: chiar de direct i nu toate hotărîri le adoptate’ în interesul bunului mers ai producției sînt concretizate așa cum trebuie, nu întotdeauna stilul de muncă al organului colectiv de conduri'-e probează eforturi pentru găsirea so- august A Iuțiilor optime de îndi-ep-

i se acor'dă im- corespunzătoare c ă t re cei nte re sa ț i,
muncii. Dar ar fi și mai bine dacă unele dintre acestea nu ar fi „îndeplinite” formal. Iată, de pildă, conform unei asemenea hotărîri, pî- nă în data de 15 „trebuia să se înființeze o tare a situației producției, echipă de recondiționate a stîlpilor de susținere. For- Atît deocamdată, vom reveni.
O urgență...

(Urmare din pag. I)

foarte urgentă

cumulat, pe acest an, un plus do 4000 tone de cărbune. La aceeași concluzie, că s-a muncit temeinic și cu spor, ajungem și eonsultînd realizările înscrise în dreptul brigăzilor liv Petru BălanGheorghe Monoranu: respectiv, plan, cuproductivității 620, și, respec- pc post.
2800 și, tone peste șiri ale muncii detiv, 200 kg
(Gh.O.)

plus1000 depă-

— Dorim ca, spre sfîr- șitul iui octombrie, să fim gata cu fațada, iar în lunile noiembrie și decembrie să încheiem finisările la lucrările din interior, ne mai spunea ing. Suciu.Va fi respectat termenul final de predare a lucrării la 30 decembrie 1986 ? întrebarea am adresat-o tovarășului Emiliîm Tomu- lescu, inginer șef al Antreprizei Construcții Montaje Petroșani.— Cu toate de antrepriză, avem greutăți în ce privește for. ope- ța de muncă, fără diseu- în-scurt_ . ... în
. continuare, de la interlocutor — a fost adus Un motocompresor. In condițiile în care este asigurat combustibilul necesar funcționării acestui utilaj, operațiunile de spargere a stîlpilor urmează să fie încheiate în aproximativ 10 zile. Urmează, apoi, ca echipa de zidari condusă de Vasile Lică să execute închiderea structurii de rezistență prin zidăria exterioară, după care sc vor ataca lucrările de la fațadă.

Și4 după cum se vede, ana început zidăria la etajul I. Acum urmează marea problemă: spargerea a cîte 60 de centimetri din fiecare cei 30 de stîtpi de Ia nivelul la doilea în vederea montării manșoa- nelor de îmbinare. Comparativ eu operațiunile similare executate la parter și etajul I, aici chestiunea e mai delicată: vo- Ițimul de spargeri e âțai mare și cu un grad sppt'i* de dificultate.Pentru că această rație să se desfășoare tr-un timp cît mai — aveam să aflăm.
că, Ia nivel ,, unele--

ție termenul final de pră
dare — 30 decembrie 1986 
— va fi respectat.Un răspuns care ne bucură. Ceea ce mai osie că... fierul bătut acum, cît cald... afară, cînd te cuvi nte condiții favorabile menținerii Unui ritm intens.vom urmăriși în următoarele 102 cum se acționează fi nalizarea acestei ții.Deocamdată, construcției arată imaginea

adăugăm trebuie mai este — cu al- mai existăde lucruIn ce ne privește, îndeaproape, zile, pentru in vesti -din, import, un meseriaș a conceput și matriță care concomitent, toate componentele bobinei. Apoi, tot de la noi, a plecat ideea înlocuirii plăcilor de bornă originale 1 ale explozoarelor care prezentau defecțiuni, cu plăcuțe din fibroplașt, prezintă avantajul că se mai crapă.Dacă metanometrele- din dotarea nează ireproșabil, șă știți că ele au trecut prin mîi- nile lui Tiberiu Țelegre- dean, Constantin Mende- lovici, Petru Bărăiac sau Cornelius Suditu. Și i-am numit doar pe cîțiva dintre tinerii care se ocupă ■ cu verificarea și reglarea respectivelor aparate. Tineri al căror numitor comun în muncă se cheamă precizie și autodepăși-. ie profesională.și autodepășire măsurarea cărora singur etalon: muncitorească.

aduceau Ion Mathe, foarte bun, construit o realizează,
'...St' stadiul

Tiberiu organi- luăm bobine care ani .Petroșani s-a înregistrat un record de temperatură: 35 de grade Celsius, valoare termică neînregistrată în nici una din zilele de vară. Spre seară, ,1a ora 2.1,30, mercurul termome- trului indica . 19 grade.FOLCLOR. Cîntece popu-

Precizie pentru există un conștiința
„Speo-sport ’86“.(R. Vențel, coresp.)

■i rw Iii <
IB Stminelor funcțio-

Ml

de cultură din Timișoara, pe scenă urmînd să fieprezent și îndrăgitul interpret Laza Knezevici. (A1,H.) :PREGATIRI. Nouă membri ai clubului speologic „Piatra Roșie" din Petro- perioadâ 17—21 septembrie, în tabăra de lucru de la Po- noru RăchițeanU, din munții Șureanu, Unde se pregătesc intens pentru etapa Tnală a acțiunii republi-
lare românești și sîrbești. șsni se află, în din Banat vor putea fi ascultate la Casa de cultură din Petroșani, în ziua de 23 septembrie, începând cu ora 20. Spectacolul este susținut de ansamblul „Zora” al Casei

SEARA Sîmbătă, la Clubul calelor din . Uricani, avea loc expunerea gloriosul arc de triumf al Epocii Nicolae Ceaușescu". Ex-punerea, la care participă tineri de la minele Uricani și Valea de Brazi, va fi urmată de un program de activități culturale. (El. Bej an, coresp.)

TINERETULUI, 
sindi- 

va 
„Sub

Bacău ne invită să vizionăm o atractivă comedie polițistă .— „O petrecere de pomină”, de Pierre Chernot, tradusă de Mari- ca Beligan. Spectacolul va avea loc în ziua de 26 septembrie, ora 19. (Al.II.)
t

I
I

TEATRU. Teatrul de ro informăm I stat „George Baeovia” din I

Rubrică realizată de 
Gheorghe OLTEANU
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Situația centralelor termice din. Petri la
Acum nu sînt probleme. 

Vom vedea la iarnă...
Mai puțin de două săptămîni au rămas pînă 

cînd centralele termice din Petrila vor intra în pro
bele „la cald". Anii trecuți au fost probleme cu 
încălzirea in acest oraș. Cum sînt pregătite centra
lele termice pentru iarnă ? Iată întrebarea căreia 
încercăm să-i găsim răspuns Ia fața locului, in Pe
trila.— Din cele 8 centrale termice existente pe raza orașului, trei sînț gata — ne spune directorul EGCL Petrila, Dumitru Grunță. Este vorba despre CT1, CT3, CT4. In general, nu a fost cazul unor reparații de mare amploare, ci doar de revizii mai amănunțite. 

'La CT1, din; cațtierul „7 Noiembrie", s-au schimbat 12 elemenți și mantalele de la cazane. De asemenea, cazanele au fost șamotate și izolate. S-au revizuit vanele. In exterior, se lucrează la schimbarea rețelelor de dis
tribuție între centrală și blocul 9—11, după ce s-au reparat vasele de 
expansiune. La CT3,din cartierul „8 Martie", s-aU schimbat 20 elemenți, S-au executat toate celelalte revizii și am > înlocuit conductele de alimentare cu apă pe o lungime de 2p metri. Și la CT 4, din același cartier, centrală cu 24 de cazane, s-au înlocuit 30 elemenți și s-au executat șamotări, izolații, revizii ale instalației e- lectrice, revizii la pompe, s-au refăcut postamentele la cazane.— Am. înțeles- că nula toate centralele lucrări

Foto: Al. TĂTAR

le au fost finalizate. Xu-i prea tîrziu?— Nici la celelalte centrale termice nu sînt necesare lucrări mari. Nici nu sînt alocate fonduri 
La ordinea zilei

în acest scop. In lucru se află CT5 și CT6, din Lonea, la care afn reparat un cazan. Au mai rămas de revizuit centralele termice nr. 2, cu 3 cazane și nr. 7, cu 14 cazane. Centrala termică nr. 8 din cartierul „Tudor Vladimires- cu“ este nouă și, în mod normal, trebuie să funcționeze la parametrii proiectați.
—• Ce alte preparative ați mai făcut în întîm- 

pinarea iernii ?— Am asigurat apa
ratele de măsură și control (manometre,termometre), precum și necesarul de scule și unelte. Lucrăm la repararea și confecționarea altor unelte. Probleme deosebite avem cu închiderea centralelor, dintr-o lipsă acută și îngrijorătoare de geamuri, Pentru evitarea risipei și asigurarea u- unor stocuri de cărbune 

in perioada iernii, precum și prevenirea sustragerilor, am împrejmuit curtea centralei nr. 3. Pînă la 1 octombrie, asemenea lucrări vor fi finalizate și la CT4 Și CT7. In altă ordine de idei, tot pînă la 1 octombrie definitivăm situația numerică și structurală a personalului care va lucra in cadrul centralelor termice. Față de alți ani, vom fi mai exigenți în recrutarea fochiștilor, mai ales ținînd cont de faptul că rețeaua de încălzire și, implicit, volumul de muncă,. vor creșțe (în perioada următoare, vor mai fi date în folosință centrala' termică „Măgura" și CT9, din zona ansamblului- de locuințe de lîngă Magazinul General).— Vorbeați, la un moment dat, despre stocuri...— Da, și revin. Nu este prematur să discutăm despre stocurile de cărbune. La ora actuală, nu avem în stoc nici un kilogram de cărbune alocat încălzirii. Vom trece la o susținută colaborare cu preparația, pentru a ne livra cărbune de bună 
calitate. Alte probleme deosebite nu sînt. Probele la- cald vor fi făcute în perioada 1—10 octombrie. Apoi, dacă nu vom avea necazuri privind calitatea cărbunelui, sau cu debitul de apă necesar, . centralele termice vor funcționa normal și locuitorii Petrilei vor a- vea căldură în apartamente.— Așa să fie ! Vom vedea la iarnă...

Mircea BUJORESCU

(Urmare din pag. I)optime. Un exemplu concret ne-a oferit tovarășul Emili an Doboș, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid. „Dintre toate locurile de muncă, rezultate mai slabe a dat stația de .filtre. O analiză efectuată în comitetul de partid a relevat că, deși munceau la un loc, comuniștii de la stația . de filtre'făceau parte din patru organizații de partid diferite, deci forța politică nu putea acțion'a unitar, eficient. S-a luat deci

Imagini cu putere de referința privind dezvoltarea orașului Vulcan.
Foto: O. PĂRĂ1ANU

Sute de elevi integrați în acțiunea 
de depozitare a roadelor toamneiIn fiecare zi din această toamnă, în care se string roadele cîmpului, grădinilor și livezilor în depozitele de legume și fructe de la Iscroni și Lupeni sînt aduse zeci de tone de produse destinate aprovizionării populației din Valea Jiului. La : activitățile de sortat participă, ca în fiecare început de an școlar, sute și sute de elevi din liceele municipiului. Miercuri dimineața, în jurul unor mari grămezi de cartofi, se a Hau cîteva sute de elevi de la Liceul economic și de drept administrativ din Petroșani. ■— De fapt, participarea elevilor noștri nu numai la această activitate de toamnă, ci la întreaga acțiune de înfrumusețare și bună , gospodărire a o- rașului, a dobîndit o autentică tradiție, ne spU- 

Realizarea indicatorilor economicimăsura. înființării unei organizații de partid in cadrul stației, din care să facă parte toți comuniștii care lucrează aici. S-a trecut, așadar, la o nouă structură organizatorică, în totală concordanță cu viața economică a colectivului, iar în fruntea noji organizații acționează, tivind importante sarcini politice și de producție, comuniști cu experiență, ea Gheorghe Arșoi. secretar al organizației de partid, sing. Ioan Bistriceanu, șef

' nea prof. Gheorghe Ana, directorul liceului. Este o implicare concretă a elevilor, însoțiți permanent de cadrele didactice, în viața economică șî socială a municipiului, stimulată în aceste prime zile de an școlar început sub impresia deosebită a cuvântării secretarului general al partidului, tovarășul Ni c o I a eCeaușescu, la deschiderea noului an de învățămînt, document de înaltă valoare pentru perfecționa- rea școlii românești prin- tr-o legătură continuă a procesului instructiv-edu- cativ cu munca.Tot efectivul liceului s-a alăturat zecilor de mii de elevi .și studenți din întreaga țară, în ae(i- unea pentru ; strângerea și însilozarea produselor acestei toamne. , 
de atelier, Nicolae Bum- bea, Ioan Sitea. Rezultatele se iac deja simțite sub aspect economic".Exemplul dat dovedește că la preparația din Petrila organizația de partid îsi îndeplinește rolul do conducător politic, fiecare c o m u n i. s t, fiecare muncitor . avînd o înaltă conștiință revoluționară. Printre comuniștii aflați permanentîn fruntea eforturilor colective se pot enumera maistrul Constan

— Cei . peste 700 de elevi din liceu muncesc în fiecare zi, pe două schimburi, la sortatul cartofilor și al cepei, ne informa Alexandru Pavel, maistru instructor. De' fapt ne continuăm ■ munca demarai ă încă de la începutul lunii septembrie, cînd s-a efectuat practica de vară. Ne vom continua' munca, la fel ca și în anii trecuți, timp de două săptămîni.Tinerețe, voioșie, hărnicie. Timpul parcă trece mai repede. Munca elevilor este o măsură a educației, a spiritului civic și devotamentului pentru înfăptuirea unor acțiuni prioritare și de mare utilitate pentru oameni" Văii Jiului.
T. SPĂTARUtin Bodcscu. inginerul Petru Marcu, maistrul l’anait Sorea. Și încă un amănunt : peste 40la sută dintre preparatorii din Petrila sînt u- teciști, unii fiind de pe acum membri de partid. Faptul este revelator pentru maturitatea politică și forța de acțiune a colectivului. La Uzina de preparare a cărbunelui din Petrila rolul conducător al partidului se afirmă conți.» nuu, responsabilitatea comunistă manîfeștîn- du-se. plenar și în toate laturile activității.

Duminică, 21 septembrie11.30 Telex. ..1-1,35 Lumea copiilor. Te-: iefilmpteca de ghidz-■ dan. 7 : i
Vizitatorii.Episodul 15. (color).12,40 Din cununa chite,cuiul- românesc., / Muzică populară, ■ 13.00 Album duminical.(parțial color).— Echinox de toamnă. Prefața poetică a e- misitinii;— Spre înălțimi, repor- ■' - ■. I taj; ■ -'ț -m•— Cîntec de izvor. Muzică ușoară;-— Cotidianul în 600 de secunde; ... — Marină autumnală. Pastel... muzical;— Desene animate;— Telesport;— Autograf muzical pe un „Portret de fată";— Lumea minunată a filmului;— Lumină blinda de septembrie — melodieîn primă audiție;— Secvența telespecta- torului.14,45 Roadele perseveren

ței. Reportaj de Ziua Metalurgistului. < (color).15,00 închiderea program!’ - ți ini. ..'ii,i10,00 Telejurnal.19.20 Scut și strajă. Mircea cel Mare.
600 <le ani.(color). Documentar.Producție a sludiou- lui de film TV.19 40 . La treculu-ți mare, mare viitor. Spectacol literar - muzical - coregrafic, (color).20,1.0 Film artistic.
Rug și flacără.Producție a Casei de Filme Cinci.(color).21,50 Telejurnal.

Luni, 22 Septembrie2'0,00 Telejurnal.20.20 Orizont tehnico-ști- ințific.(color).20,40 Tezaur folcloric.In aurul toamnei — cîntec românesc mereu tînăr.il (color). ■■21,00. Roman foileton.

Prețul succesului. Joi, 25 septembrie(color). "Episodul 3. 1 20,00 ‘ Telejurnal. .21,50 Telejurnal. 20,20 Actualitatea în economie.
Marți, 23 septembrie 20,35 Tineretul și pacea. Reportaj realizat la20,90 Telejurnal. Seminarul ' interna20,1’0 Teatru TV. țional ..Tineretul și
Cronică de vitejie pacea", organizat, de

■•rnitrrmztwtnfrtmrirrtuHwr/ri/nirrrm/»urmMMrMmnk

PROGRAMUL Țy
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,de Dan Tărchilă.21,50 Telejurnal.

Miercuri, 24 septembrie20,00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptuirii revoluției agrare. Episodul 4.20,35 Tribuna TV.Emisiune de dezbateri pdlitieo-idholo- gice. .20,55 Film serial.
Casă pentru- copiii 
noștri.
Producție a televizi
unii bulgare.(color).21,50Telejurnal,

C.C. al U.T.C. Ia Costinești. (color).20.50 Pentru liniștea planetei. ICîntece și versuri dedicate păcii.2.1,10 Memoria documentelor. Mircea cel Mare în istoriografia europeană, (color).21,30 Experiența înaintată — inițiative, eficiență. Gândirea colectivă în acțiune.21.50 Telejurnal.
Vineri, 26 septembrie20.00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptui

rii noii revoluții a- grare.Episodul 5.20.35 Să cînte- copiii I Program de cântece pionierești.20.50 Lumea contemporană și confruntările de idei. Clasa muncitoare — uriașă forță» revoluționară.21,10 Serial științific.
Din tainele mărilor.Episodul 16..1 (color).21.35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. Caratele din Valea Bistriței,21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 27 septembrie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă.(parțial color).Din sumar:— Cîntece de pe Olt și de pe Jii...;-— Gala desenului animat;— In acorduri de chitară;— Pentru pace. pentru om. Reportaj prile

juit Ide săptăinîna Crucii Roșii,— O paletă de culori,..;— Cîntec de iubire pentru limba română. Versuri inedite;— Mărturii pe un Stra- divarius;— Telesport;— Marile momente ale baletului;— Efigia lui Mircea cel Mare în arta românească ;— Autograf muzical — Trio Expres.14,40 Septembrie. Cronica evenimentelor po- îitice. -15,00 închiderea- programului, .19,00 Telejurnal.19.20 Teleendclopedia. (color).Monumente de artă medievală; .'I; . Natura și viața;Structura universului.1.9,50 Nuntă... la „Hanul AncUței"20,35 Film artistic.' (color).
Mă voi întoarce la 
tine.

22.20 Telejurnal
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Deschiderea lucrărilor
Seminarului

(Urmare din pag. I)tă față de destinele tinerei generații, Mesajul subliniază misiunea importantă care revine tineretului de pretutindeni în lupta generală a popoarelor pentru eliminarea pericolului unui război nuclear, pentru înfăptuirea dezarmării, instaurarea u- 
nei noi ordini economi
ce internaționale, pentru promovarea năzuințelor nobile de pace, înțelegere și colaborare internațională ale omenirii. In cadrul ședinței de deschidere a luat cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant, al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, care s-a referit la activitatea desfășurată în prezent de tînăra generație din patria noastră, împreună cu. întregul popor,

internaționalsub conducerea partidului, pentru traducerea în viață a amplelor programe de dezvoltare ceonomico- socială a țării, subliniind că înfăptuirea acestora nu poate fi concepută decît in condițiile unei lumi a păcii și securității, lipsită dc pericolul războaielor.A fost pe larg relevată adeziunea deplină _ a tineretului român față de principiile și obiectivele politicii externe a partidului și statului nostru, față de contribuția neobosită și inițiativele remarcabile întreprinse pe plan internațional de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în direcția soluționării corespunzătoare a ' problemelor vitale ale lumii contemporane.Lucrările seminarului- continuă.

Lucrările celei de-»a 4i-a sesiuni a 
Adunării Generale a O. TV. U.

Dezbaterile în problema Namibiei
Președintele Adunării Generale a O.N.U., Huma- yun Rasheed Choudhury, ales de asemenea președinte al sesiunii speciale consacrate problemei Namibiei, a declarat că respingerea rerii trage trațiabian reprezintă o la adresă întregii

de către R.S.A. a ce- legitime de a-și re- trupele și adminis- din teritoriul nami- sfidare comunități internaționale. El a adăugat că atitudinea guvernului sud-african față de Națiunile Unite este caracterizată prin „dispreț, duplicitate, rea credință și intransigență".

Necesitatea instituirii de sancțiuni obligatorii impo- ’ triva R.S.A., ca unicul mijloc capabil să determine regimul rasist de la Pretoria să nu mai împiedice evoluția spre independență a Namibiei, a reprezentat ideea comună a tuturor discursurilor rosti- zi a dezbate- speciale. De fos-t condam- de „angajare a trației amerieane Africa de Sud.Președintele în țiu al Consiliului pentru Namibia, clair (Guyana), că s-au făcut ;' destule declarații

te- în prima rilor sesiunii asemenea, a nată politica constructivă" Adminis- față de

țite dc măsuri practice; „este timpul să fie impuse sancțiuni economice severe contra R.S.A.", a spus el, denunțînd, de asemenea, o- poziția unor membri per- manenți occidentali din Consiliul de Securitate față de inițiativele întreprinse în acest organism contra R.S.A.Ministrul dc externe al Angolei,' Alfonso Van Dunen, a relevat că e- xistă o relație strînsă între ocuparea ilegală a Namibiei și acțiunile agresive împotriva teritoriului . țării sale, forțele R.S.A. folosind Namibia ca o bază pentru atacurile între- Ango-
exerci-O.N.U.Noel Sin- constata pînă acum prinse împotriva 'i neînso- lei.

PE SCURTTRATATIVE. La Geneva a început joi cea de-a șasea rundă a tratativelor ■ vieto-americane armelor nucleare mice, informează TASS.SATELIT. In Sovietică a fost telitul „Cosmos-1781", a- nunță agenția TASS. A- paratcle științifice instalate la bordul satelitului, destinate cercetărilor în spațiul cosmic, funcționează normal.SECETA. Provincia Menan, din centrul Chinei, u- na din principalele zone agricole ale țării, esteafectată de secetă, informează agenția China Nouă, citind „Ziarul Poporului". Se relevă că seceta a diminuat recoltele de pe aproximativ 15 milioane hectare.

so- asupra și cos- agențiaUniunea lansat sa-

na din principalele agricole ale țării,
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SIMPOZIOHUL 
„600 de ani de la urcarea 

pe tron a 
Marelui Mircea Voievod"

(Urmare din pag. I)lene de libertate, și progres ale român, că faptele iui arme s-au contopit lupta de veacuri a poporului nostru pentru a- părarea libertății, unității și independenței naționale, că acțiunile de podi tică externă ale voievodului de acum șase secole corespund cu cele pentru care națiunea noastră a luptat dintotdeauna dreptul tuturor popoarelor la o existență liberă, de a se afirma de sine stătător, de a. colabora în pace și securitate — vorbitoarea a subliniat că a- ceste idealuri au.. triumfat numai după grele și necurmate lupte și numai atunci cînd obștea noastră națională și-a aflat conducătorul cu adevărat devotat și cu adevărat neînfricat în luptă — clasa muncitoare și avangarda sa revoluționară, Partidul Comunist Român.Pe fundalul și din vîl- torile acestei aprige și eroice lupte — s-a relevat 
în continuare — se detașează figura luminoasă și activitatea eroică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul și comunistul care, încă din tinerețe, și-a închinat întreaga viață luptei revoluționare a. partidu- 7 iui comunist, a clasei muncitoare, fericirii și libertății poporului român.In cadrul simpozionului au fost prezentate comunicările: „Lupta lui Mir- . cea Voievod pentru pendență și unitate fală —‘ moment de rință în dezvoltarea istorică a poporului român", de conf. univ. dr. Nicolae Edroiu, prorector al Universității Cluj-Napoca, și' prof. univ. dr. Pompiliu Teodor, de la aceeași universitate, „Tîrgoviște — capitala larii Românești

. în vremea domniei lui Mircea Voievo'd" de prof. Iulian Antonescu, director adjunct în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și dr. Răzvan Theo- dorescu, cercetător științific principal la Institutul de istoria artei, „Victoriile lui Mircea cel Bătrin îm-

potriva man și pentru mâne", Imperiului Oto- însemnătatea lor apărarea țării rode col. dr. Gheor-unitate poporului de ghe Tudor, directorul cen- cu trului de istorie și teorie militară, și Sergiu losi- pescu, cercetător științific Ia centrul de istorie și teorie militară, „Lupta pentru . dreptate, unitate și independență -— factor de progres în istoria poporului român. Reflectarea acesteia în opera tovarășului Niccăae Ceaușescu", de prof. univ. Gheorghe Io- niță, decanul Facultății de istoriș-filozofie a Universității București, și conf. univ. dr. Ion Arde- leanu, de la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu", „E p o c a Nicolae Ceaușescu — perioada cea mai re din istoria român

Campionatul național al juniorilor la tir cu arculGazdele au deziluzionat

inde- sta- refe-

înfloritoa- poporului mărturie a vocației neclintite a poporului nostru pentru libertate, independență și» suveranitate națională", de conf. univ. dr. Mircea Mușat, de la Academia de Studii Economice, și conf. univ. dr. Ion Patro- iu, de la Universitatea din Craiova, „Tîrgoviște — . veche vatră de istorie — pe coordonatele dezvoltării economico-sociale în Epoca Nicolae Ceaușescu", a fost prezentată de Pan- telimon Găvănescu, prim- secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., „Concepția tovarășului N i c o 1 a eCeaușescu despre afirmarea dreptului popoarelor la independență, suveranitate și pâcb — expresie a vocației poporului român" de conf. univ. dr. Vasile Cristian, de la V- - niversitatea „Al. I. Cuza" din Iași, și dr. Gheorghe ; Buzatu, cercetător științific principal la Institutul „A;D. Xenopol".In încheierea simpozionului, într-o atmosferă de puternică vibrație pa- . participanții au o telegramă tova- Nicolae Ceaușescu, general al Parti-

Timp de două zile sîmbătă și duminică la Aninoasa, într-urr cadru natural foarte plăcut,, în poligonul de tir cu arcul, s-au desfășurat cam- dăuți (2837), A.S. „Voința' pionatul României pentru juniori I și criteriul juniorilor II, la întreceri participînd secțiile sportive „Olimpia" București, „Voința" Satu Mare, „Voința" Rădăuți, C.S. Școlar Rădăuți. „Metalul" Rădăuți, C.S.M. Iași și „Minerul" Aninoasa. Măiestria tehnică, pregătirea fizică și voința de a învinge — specifică acestei vîrste —- au constituit elementele de referință, pare i-au impus pe cei mai bine pregătiți.Iată rezultatele după concursul individual: ju
niori I: Sorin Cvasniuc — „Metalul" . Rădăuți — 1140 puncte, Mircea Firdea —• „Voința" Satu Mare (1131), Viorel Habian — „Minerul" Aninoasa (1105); ju
nioare I: Diana Nicolaes- cu „Olimpia" București (1167), Mihaela Pu- iu — „C.S.M." Iași (1143), Simona Surducan — „Voința" 
juniori II: Narcis — C.S.Ș. RădăuțL Silviu Clipa dăuți (1057), Marcel raru — „Minerul" noasa (961); junioare Lăcrămioara Frijean C.S.Ș. Rădăuți (1163), O- limpia Marciuc — C.S.Ș. Rădăuți (1094), Maria Iu- rescu — C.S.Ș. Rădăuți (1093). Pe echipe, clasamentul este următorul: 
juniori I: A.S. „Voința" Satu Mare (3263), Meta-, Iul Rădăuți (3151), „Minerul" Aninoasa (3137); ju-

Satu Mare (1117);Foray (1095), C.S.S. Ră-Mu-Ani-
II:

MEMENTO
rv

niori II: C.S.S. Rădăuți- (3092), C.S.M.’ Iași (2752),'„Minerul" Aninoasa (2749); 
juniore II: C.S.S. I Rădăuți (3350), C.S.S. II Ră- ... ..... . ...Rădăuți (2133). O mențiune specială pentru arcașii din Rădăuți — antrenor Alexandru Deneș — care au stabilit 5 recorduri naționale, prin Lăcrămioara Frijean pe distanțele 30 m (629), 50 nl (534) și la totalul probelor (1163) și echipele dc juniori și junioare II din cadrul C.S.Ș. Rădăuți. Sub posibilitățile reale, cu toate că au cîștigat patru medalii de bronz, au concurat juniorii I și II, din cadrul asociației sportive „Minerul" Aninoasa, care, dacă ar fi realizat cel puțin cifrele din concursurile precedente, ar fi determinat altfel configurația clasamentului.Opinii sfîrșitul concurs:

Eugen 
federal și președintele co
misiei centrale de arbitri 
din cadrul F.R.T. : „Concursul a relevat foarte buna pregătire tehnică și tactică dobîndită în timpul antrenamentelor, iar rezultatele de valoare au fost facilitate și de faptul că la acest concurs au fost admiși arcașii care au realizat haremurile de clasi- . ficare. O mențiune specială pentru juniorii II, care au realizat 5 recorduri naționale, fapt ce ne îndreptățește să sperăm intr-o viitoare comportare dc înalt nivel competitiv".

consemnate la acestui antrenant
Stan — antrenor

Prof. Gh. DRĂGI11CI

M i c

Comentariile agențiilor 
internaționale de presă despre 

rezuitatele meciurilor din 
prima manșă a turului I al 
Cupelor europene de fotbalComentînd rezultatele partidelor din prima manșă a turului I al Cupelor europene de fotbal, corespondenții agențiilor internaționale de presă subliniază interesul manifestat față de tradiționalele întreceri.In „Cupa campionilor europeni", de remarcat victoriile obținute în plasare de echipele yern Munchen (2—0 PSV Eindhoven) și Dynamo Berlin (3—2 cu Oergryte Goteborg), precum și rezultatul realizat slovacă meciul cu echipa locală Sț. main. Succese nete fost consemnate în jocurile F.C. Porto Ajax (Malta) și Torino

de- Ba- cu
de egalitate: 2—2 de formațiaTJ Vitkovice disputat la ceho- în Paris Ger- au

și
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triotică, adresat rășului secretardului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
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Rabat Juventus Valur Reykjavik, în care gazdele cîștigat cu 9—0 și, pcctiv, 7-In „Cupa Cupelor" fost înregistrate, în neral, scoruri strînse, ficarea urmînd să decisă, în majoritatea în- tîlnirilor, în partidele retur. Astfel, Dinamo București a fost întrecută la limită, eu 1—0, la Tirana, dc formația locală „17 Nentori", Rapid Vie- na a cîștigat cu 4—3 pe teren propriu la F.C. Bruges, VFB Stuttgart a învins cu 1—0 pe Spartak- Trnava, iar Vasas Budapesta a fost ținută în șah pe teren propriu de formația iugoslavă Velcz

•0. califi©

Mostar, cu care a terminat la egalitate 2—2. Singura excepție, prin proporția scorului, a constituit-o meciul Malmoe — Apollon Limasol (Cipru), în care fotbaliștii suedezi au învins cu 6—0.Ca de obioci, „Cupa UEFA“ a fost marcată dc unele rezultate mai puțin scontate, în prim plan si- tuîndu-se victoriile clare obținute în deplasare de echipele A.C. Torino (4—0 cu F.C. Nantes), Bayer Leverkusen (4—1 cu formația suedeză Kalmar)Raba Eto Gyor (4—2 cu Dinamo Minsk). Cu același scor: teren propriu, on ale lena, Atletico Madrid Werder Bremen și Atletico Bilbao la F.C. Magdeburg. Printre învingătoare s-au numărat și formațiile românești Universitatea Craiova, care a întrecut cu 2—0 pe Gala- tasaray Istanbul, și Sportul studențesc, care a dispus cu 1—0 de Omonia Nicosia (Cipru). De remarcat evoluția bună a echipei albaneze Flamurtari Vloră, autoarea unui rezultat de egalitate : 1—1în partida disputată pe teren propriu în compania cunoscutei formații spaniole F.C. Barcelona. Scorul zilei a fost realizat _de Sporting Lisabona, învingătoare cu 9—0, în' deplasare, în fața echipei islandeze Arkanes.

2—0 au cîștigat, pe Internazi- Milano la AEK A- la

a teCOLECTIVUL .sectorului IU de la l.M. Lonea urează multă sănătate și „La multi ani. 1“ maistrului Șarpe Ion, cu ocazia ieșirii la pensie. (8880).VIND Dacia—1300 neridicată. Uricani. Telefon 142. ' I (8879)VIND Dacia—1300, stare excepțională. Petroșani, telefon 41560.VIND Dacia—1300. convenabil.' Lupeni. Liliacului bloc 3/25.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pascu
(8871) prețAleea(8869)

Aurcl, eliberată de IUM Pe-, troșani. O declai nulă.(8375)PIERDUT contract de Închiriere pe numele Tugulea Ioan, eliberat de EGCI1 Vulcan. II declar nul. (8881)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tonta Gheorghe, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. . (8878)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bugar lo'an, eliberată de I.MI Pa-' roșeni. O declar, nulă. (8877)PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele S;:-<ău Valentin, eliberată de l.M. Paroșeni. O declar nulă.(8876)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Dănuț Alexandru, eliberată de Institutul de mine .Petroșani. O declar nulă. (8882)'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sorin, eliberată de Petroșani. O declar CrețuI.U.M. nulă.(8871)Redacția i aumiui trăi s: Petroșani, str iac Bâlci c ui 2 Telefoane, set e
tariat:'41662. secții: 41663, 42164.
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