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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Intr-o deplină con
cordanță cu cerințele de 
cărbune cocsificabil și 
energetic ale țării, har
nicii preparatori ai Văii 
Jiului și-au onorat sar
cinile, raportînd impor
tante plusuri la princi
palii indicatori ai 
nului.

Astfel, printr-o 
stantă mobilizare 
colectivelor de muncă 
I.P.C.V.J. înregistrează la 
finele primului semestru 
al anului depășiri sub
stanțiale Ia producția 
netă: 14 672 tone și, la 
brichete, peste 9 700 to
ne. De remarcat că in
dicatorii planului au fost 
îndepliniți și depășiți 
și la cărbunele sortat și 
mixtele energetice, răs- 
plătindu-se astfel din 
plin eforturile depuse de 
preparatorii din Lupeni, 
Petrila și Coroești.

pla-

con-
a

DEBUT
Prima zi de plan a lunii 

iulie a constituit pentru 
multe dintre formațiile ce 
lucrează în abatajele între
prinderilor miniere și pri
ma zi de succese, înregis- 
trîndu-se importante 
pășiri ale cantităților 
cărbune programate, 
mai bune rezultate, în 

' ceasta zi de debut, I 
obținut I.M. Lupeni și I.M. 

_ Lonea, care pe ansamblu 
raportează depășirea 
cinilor de plan ale 
Succesele înregistrate 
aceste două mine au drept 
bază, mobilizarea de excep
ție a colectivelor, abnega
ția cu care minerii răs
pund cerințelor de sporire 
a producției de cărbune.

de- 
de 

Cele 
i a- 
le-au

sar- 
zilei.

de

RODNIC
Astfel, la mina Lupeni, sec
torul IV, raportează un 
plus de 942 tone, sectorul 
V, 196 tone, sectorul II, 
163 tone, iar sectorul VI, 
101 tone, în vreme ce or
tacii lor de la mina Lonea 
înregistrează plusuri 
244 tone la sectorul 
181 tone Ia sectorul II 
80 tone la sectorul I.

Harnicii mineri ai sec
toarelor celor două între
prinderi și-au propus ca 
aceste plusuri să sporească 
zi de zi, pentru ca prin 
munca lor producția ex
trasă să crească permanent 
pentru a acoperi necesarul 
de cărbune al economiei 
naționale.

de 
IV,

Și

PRODUCȚIE PESTE PLAN
Creșterea producției de cărbune constituie un 

obiectiv cu caracter permanent al minerilor din bri
găzile sectorului I al I.M. Lupeni. In imagine cițiva 
dintre membrii a două brigăzi fruntașe, cea a lui 
Ion Divriceanu și Vasile Iușan, care au raportat 
510 tone și, respectiv, 490 tone peste prevederile pla
nului pe luna iunie.

I.U.M.P. Se montează o nouă combină.

I.M. Lupeni — emblema tehnicii 
miniere moderne

început cu multe de
cenii în urmă, mineritul 
orașului Lupeni a trecut 
prin toate fazele devenirii 
de astăzi, îmbinînd în mod 
armonios experiența că
pătată pe o anume treap
tă a dezvoltării sale cu 
noutatea de cea mai re
centă factură a treptei 
următoare, care de fiecare 
dată a însemnat o nouă 
calitate. O nouă calitate a 
muncii, o nouă calitate a 
vieții minerilor care s-au 
împlinit odată cu între
prinderea lor, trăind an 
de an bucuriile pe care 
i le-au dat modernizarea 
mineritului. Această mo
dernizare care cu fiecare 
nou pas făcut, cu fieca-

re nouă tehnologie 
cată, cu fiecare nou 
de extracție a adus 
teri substanțiale de 
ducție, înscriind mina Lu- 
peni în pantheonul elitei 
mineritului românesc. S-au 
transformat multe la mi
na Lupeni, s-au îmbună
tățit pînă în cel mai mic 
amănunt toate structurile 
economico-financiare, s-au 
schimbat tehnologiile de 
extracție cu altele noi, 
de mai mare eficiență, a- 
jungîndu-se ca producti
vitatea muncii să crească 
în procente substanțiale de 
la an la an. Nicicînd însă 
transformările ce au ca- 
caractcrizat mina Lupeni 
n-au cunoscut o amploare 
mai mare ca acelea ce

apli- 
mod 
creș- 
pro-

poartă emblema celor do
uă decenii, de cînd in 
fruntea partidului și sta
tului nostru se află perso
nalitatea proeminentă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mulți dintre minerii de 
atunci și de astăzi păs
trează cu mîndrie în su
flet momentul emoționant 
în care secretarul general 
al palidului s-a întîlnit 
cu ei, direct în 
cînd tovarășul 
Ceaușescu le-a 
generozitatea-i 
cută, valoroase
privind modalitățile

abataje, 
Nicolae 

dat, cu 
recunos- 
indicații 

de

Gh. CHIRVASĂ

recuperateIntîrzieri care se cer in pagina a 3-a
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trebări am analizat la 
locului, pe obiective, 
tuația la zi. Am aflat 
pen tiu realizarea celor
de apartamente prevăzute 
în planul anual, ccnstruc-

(Continuare in pag. a 2-a)

Facultatea de Mine din Institutul de Mine
Petroșani

O pregătire temeinică 
specialiștilor

In acest ultim an al ac
tualului cincinal orașul Vul
can beneficiază de un im
portant plan de lucrări de 

' investiții. Sînt prevăzute 
lucrări de construcții și 
montaje amplasate, cu 
precădere în zona noului 
centru civic. Majoritatea 
blocurilor de locuințe ca
re vor fi construite au 
prevăzute la parter spații 

i comerciale și . pentru pres- 
! țări de servicii către popu- 
' lație. La realizarea planu

lui de investiții din acest 
i an contribuie două unității 

brigada 30 a A.C.M.
• troșani și brigada 3 

can a I.A.C.M.M.
In ce stadiu se află 

lizările de pe șantierele in
vestițiilor ? Care sînt pro
blemele cu care se con
fruntă constructorii ? Cău- 
Vnd răspunsul la aceste în_ 
1

1
I
I

Pe-
Vul-

rea-

INVESTIȚIILE 
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depun eforturi susți- 
La blocul A, construc- 
au predat beneficia- 
apartamentele de pe

Aparta-

torii 
nute.
torii 
rului
primul tronson.
mentele de pe celelalte do
uă tronsoane se află în 
fază avansată de finisaje. 
In cartierul Straja se lu
crează în ritm susținut la 
blocul Q, iar la blocul R, 
sub coordonarea maistru-

•••••••••••••

In cei 37 de ani de ac
tivitate a Institutului de 
Mine din Petroșani în ca
drul Facultății de Mine 
au fost pregătiți peste 6 000 
de ingineri și subingineri, 
specialiști care activează în 
domeniile minier, hidroe
nergetic, transporturi și
telecomunicații, Ia între
prinderi care aparțin de
consiliile populare, pe șan
tierele de prospecțiuni 
explorări geologice 
Absolvenții Facultății 
Mine pot fi întîlniți 
pe șantierele din țară 
și în străinătate unde 
crează în cooperare 
tru valorificarea unor 
camintc de substanțe mine
rale.

In cadrul Facultății de 
Mine sînt organizate cursuri 
de zi pentru ingineri la 
specializările: Mine subte
rane și Exploatări miniere 
la zi. La specializarea Mi
ne subterane, din anul III

și 
etc. 
de 

atît 
cit 
lu- 

pen- 
ză-

funcționează grupe opțio
nale de Exploatări miniere 
subterane. Topografie mi
nieră și Prepararea substan
țelor minerale utile. Invă- 
țămîntul seral organizează 
cursuri de ingineri (Exploa
tări miniere la zi) și subin- 
gineri în specializările: Ex
ploatări miniere subterane, 

zi
Po- 
în 

din 
este 
pot

Exploatări miniere la 
și Topografie minieră, 
trivit reglementărilor 
vigoare, 10 la sută 
cifra de școlarizare 
destinată fetelor, care 
activa în minerit în orica
re din domeniile de specia
lizare. dar cu precădere se 
orientează în anul III către 
Prepararea substanțelor mi
nerale utile și Topografie 
minieră.

Conf. univ. dr. ing.
Iiie ROTUNJANU 

decanul Facultății de Mine

(Continuare in pag a 2-a)

din
ră-

pun
res-

lui Mihai Dobncr, constr 
torii turnau betonul 
fundații.

Deci, construcția de 
cuințe este atacată pe
front larg, fapt care per
mite folosirea judicioasă a 
efectivelor și utilajelor 
dotare. Există însă și 
mineri în urmă care 
sub semnul întrebării
pectarea termenelor de pre
dare a unor obiective. In 
cartierul „Brazi**, unde es
te prevăzută în plan cons
truirea blocului 44, lucră
rile n-au fost atacate încă. 
Constructorii nu au încă 
asigurată întreaga docu
mentație de execuție. In 
zona bulevardului Victoriei, 
vizavi de magazinul „Unic**, 
unde se construiește blo-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

I. M. Livezeni

Adevărata
cerință hotărîtoare, înO 

condițiile actuale, cînd pre
țul materiilor prime pe 
plan mondial este din ce 
în ce mai ridicat, o con
stituie recuperarea, rccon- 
diționarea și refolosirea ma
terialelor și pieselor de 
schimb de la utilajele ce 
intră în dotarea fiecărui a_ 
telier, sector sau întreprin
dere. Acțidnînd în spiritul 
indicațiilor stabilite de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara comună a Con
siliului Național al Oame-

i

valoare a colectivului
nilor Muncii și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, colectivul 
întreprinderii Miniere Li-

i1 Recuperare 
/ECONDITIONARE 

' \efolosire
•|<

vezeni a obținut rezultate 
remarcabile în perioada ca
re a trecut de la începutul 
anului. Materialele, piesele 
de schimb, subansamblele

_!

de la utilajele din dotare 
recuperate din subteranele 
minei, de sectoarele de 
producție, sînt aduse la 
suprafață și predate la a- 
telierul mecanic și electric. 
Avînd în vedere că pon
derea în această acțiune, 
„3 R“, o deține atelierul 
mecanic, zilele trecute to
varășa sing. Elena Pavel 
din cadrul compurtimentu-

I
------------  I
(Continuare în pag. a 3.-a)

Gheorghe SPINU
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Frigul și gerul aspru din 
iarna trecută ne-au creat 
multe greutăți. O parte în
semnată din utilaje și a- 
gregate au suferit avarii, 
necesitînd reparații. Odată 
cu venirea primăverii, con
ducerea colectivă a uzinei 
a întocmit un program de 
revizii și reparații pentru 
toate utilajele din dotare. 
Au fost stabilite grafice de 
eșalonare a lucrărilor de 
revizii și reparații la toa
te cazanele și turbinele cu 
termene și responsabilități 
precise pentru fiecare secție 
și atelier.

Pînă în prezent au fost 
finalizate lucrările la ca
zanul nr. 3, Ia care au fost 
reparate armăturile, venti
latoarele de extragere a ga
zelor arse, morile cu bile, 
alimentatorii de praf, ins
talațiile electrice de acțio
nare și siguranță în func
ționare și cazanul propriu- 
zis. De asemenea, la tur
bina nr. 1 au fost verifi
cate și reparate lagărele, 
pompa principală de ulei și 
agregatele auxiliare conform 
graficelor stabilite. Ur
mează să executăm lucrări 
de revizii și reparații la 
cazanul nr. 2 și turbinele 
2 și 3 care au termene de

Întîrzieri care se cer recuperate
(Urmare din pag l>

cui 45, lucrările de cons
trucție au stagnat la ni
velul parterului mai bine 
de o lună de zile. „Din lip
sa planșeelor prefabricate 
necesare acoperirii spațiilor 
de la subsol — ne-a in
format maistrul Dumitru 
Anghel, care răspunde de 
lucrările de construcție a 
celor 35 de apartamente 
din blocul 45. Am făcut co
menzi din timp la I.M.C. 
Bîrcea să ni se fabrice și 
-ă ni- se expedieze plan- 
șeele. Dar în pofida a nu
meroase intervenții, plan- 
șeele nu ne-au fost livra
te la timp“.

Intr-o fază avansată de 
construcție se află și noul 
complex de alimentație 
publică. — ne-a informat 
maistru] Emil Surdu. La 
complex se cere însă, de' 
pe acum, o prezență da 
zi cu zi a reprezentanților 
beneficiarului, I.C.S. Mix
tă Vulcan pentru rezolvarea 

Mihai Pfeiffer și Melania Nagy bobinatori în secția „bobinaj ușor" de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani — doi dintre tinerii meseriași cu care colectivul se 
mindreste Foto: Al. TATAR

finalizare la 22 august La 
cazanul nr. 1 au început 
deja lucrările de moderni
zare care ^constau din în
locuirea morilor cu bile cu 
mori cu plăci și role și a 
electrofiltrelor. Paralel cu 
lucrările de modernizare la

La U. E, Paroșeni

Lucrările de revizii 
și reparații se desfâșoarâ 
conform graficelor stabilite

acest cazan se execută lu
crări de revizii și repara
ții, urmînd ca acestea să 
fie finalizate pînă la sfîrși- 
tul lunii august. Au dema
rat și sînt în curs de fina
lizare și lucrările de revi
zii și reparații la cazanul 
nr. 11 de la centrala ter
mică din Vulcan.

Nu am amintit nimic pî
nă acum despre grupul de 
150 MW deoarece la acest 
grup juerăiile sînt prevăzu
te să se execute conform 
graficelor în ultimul tri
mestru din acest an. La ca- 

din timp a unor probleme 
de care depinde funcționa
rea optimă a viitoarelor u- 
nități comerciale.

In finalul analizei, tova
rășul loan Rujoi. vicepre
ședinte al ConsiFului Popu
lar Orășenesc Vulcan ne-a 
declarat „într-adevăr, pro
blema livrării planșeelor 
prefabricate de la I.M.C. 
Bîrcea ne-a întîrziat lucrarea 
de la blocul 45. O altă pro
blemă care își așteaptă re
zolvarea cît mai urgent es
te asigurarea documenta
ției lucrărilor de la blocul 
44 și deschiderea finanță
rii de către beneficiar la 
alte obiective de investiții 
din acest an“.

Este clar că strădaniile 
constructorilor din orașul 
Vulcan pentru realizarea 
sarcinilor de plan pot de
veni mai rodnice dacă ar 
fi dublate și de un spri
jin mai activ din partea 
conducerii trustului de an
trepriză Hunedoara și a be
neficiarilor. 

zânele 4 și 5, aferente aces
tui grup, se vor înlocui 
serpentinele din partea in
ferioară a focarelor, ca
nalele de circulație a ga
zelor arse, ventilatoarele de 
aspirație a gazelor arse, 
alimentatorii de praf, de 

asemenea, vor fi reparate 
morile cu bile, ventilatoa
rele de moară și conducte
le din circuitul de alimen
tare cu combustibil, iar în 
zonele cu uzuri avansate 
se vor înlocui mantalele 
metalice și se vor reface 
zidăriile refractare și izo
lațiile termice. In aceeași 
perioadă, se vor verifica și 
repara lagărele, pompa 
principală de ulei și a a- 
gregatelor auxiliare de la 
turbina nr. 4 aferentă a- 
celuiași grup.

La acest program amplu

Răspundem cititorilor
COLECTIVUL DE LO 

CATARI — blocul 9, Aleea 
Viitorului: Din ce localita
te fac parte blocul în care 
locuiți și Aleea Viitorului? 
Dv. ați omis aceasta; du
pă cum vedeți, la începu
tul acestor rînduri nu am 
putut specifica localitatea 
în care domiciliați. Am de
dus totuși că ar fi vorba 
de Lupeni. Dacă e așa, vă 
comunicăm că în problema 
ce vă frămîntă, cu apa 
caldă, într-adevăr, rețelele 
de termoficare (inclusiv u- 
zina din Paroșeni) se află 
în prezent în toiul lucră
rilor de revizii și reparații. 
De fapt, am scris pe a- 
ceastă temă în ziarul nos
tru nr. 10 199.

GHEORGHE MITICA — 
Petroșani. Starea de lucruri 
negativă din blocurile de 
pe strada Saturn, pe care 
o incriminați în sesizarea 
critică ce ne-ați adresat-o, 
este similară eu cea pe care 
am întîlnit-o, in investiga
ția noastră pe teren, și în 
strada Venus, iar în parte 

de revizii și reparații pe 
care îl avem de executat 
în acest an trebuie să-și a- 
ducă contribuția fiecare om 
al muncii din uzina noastră 
și în mod special cei din 
atelierele reparat cazane, 
turbine și construcții con
duse de maiștrii principali 
Iuliu Man, Ioan Saltelichi, 
și Vasile Păcală, precum 
și secția electrică condusă 
de sing. Gheorghe Neștean. 
Modul cum au demarat a- 
ceste lucrări și ritmurile în 
care se execută ne dau ga
ranția că ele vor fi termi
nate la termenele stabilite 
putînd astfel să asigurăm 
în iarna viitoare atît can
titatea de energie electri
că necesară economiei na
ționale cît și energia termi
că pentru încălzirea aparta
mentelor din Lupeni, Vul
can și Petroșani.

In încheiere, aș vrea să 
amintesc că au fost ter
minate lucrările de revizii 
și reparații la instalația de 
termoficare urmînd ca în 
decurs de cîteva zile să 
putem livra locuitorilor din 
municipiul nostru apa cal
dă menajeră.

Gheorghe DINEA, 
inginer șef, U.E. Paroșeni

și pe strada Aviatorilor. Ea 
a făcut dealtfel obiectul 
analizei critice în ancheta 
noastră pe această temă 
publicată sub titlul „Dru
mul lung al (ne)rezolvări- 
lor“, în nr. 10182 al zia
rului din 8 iunie 1985. Pro
blema se află acum în 
preocuparea conducerii 
E.G.C.L. Petroșani, datoare 
să ia măsurile de remedie
re. Urmărim în ce măsu
ră acționează factorii res
ponsabili de înlăturarea de
ficiențelor semnalate.

0 pregătire
(Urmare din pag. I)

Pregătirea studenților din 
cadrul tuturor specializări
lor și grupelor- opționale se 
realizează prin grupe de 
discipline fundamentale 
(Matematică, Fizică, Chi
mie, Geologie, Mecanică și 
rezistență, Termotehnicâ, 
Mecanisme și organe de 
mașini) la care se adaugă 
discipline electrice, de spe
cialitate și cu caracter eco
nomic și legislativ, precum 
și de științe sociale și limbi 
străine.
In amfiteatre și laboratoa

re, in timpul practicii in 
producție studenții facultă
ții noastre sînt pregătiți 
astfel îneît să gindească 
în funcție de diversele con
diții de lucru, care in cele 
mai multe cazuri diferă de 
la un loc de muncă la al
tul și uneori se modifică 
chiar pentru același loc. 
Răspunderea este deosebit 
de mare, atit pentru valoa
rea dotărilor tehnice pe ca
re le utilizează, cît și pen
tru procesele de extragere 
și valorificare completă a 
rezervelor de substanțe mi
nerale utile potrivit pla
nurilor și programelor de 
activitate, în condiții de 
deplină securitate a muncii 
și a zăcămîntului.

Emblema tehnicii
miniere

(Urmare din pag. I)

creștere a productivității 
muncii și a producției de 
cărbune. Eroii Muncii So
cialiste, minerii șefi de 
brigadă Constantin Popa 
și Teodor Boncalo știu e- 
xact și astăzi, din indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cum și ce tre
buie făcut pentru ca 
munca lor, a ortacilor lor 
să atingă cele mai înal
te cote ale calității și efi
cienței. De fapt, cu vizi
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în abatajele 
minei Lupeni s-au pus ba
zele celei mai fructuoase 
perioade din istoria mi
nei, treeîndu-se in mod 
intens la introducerea me
canizării lucrărilor din 
subteran. Odată pornită, 
activitatea de mecanizare 
a abatajelor avea să ca
pete proporții generaliza
toare, aducînd minei Lu
peni creșteri de producție 
duble sau chiar triple fa
ță de perioada dinaintea 
introducerii mecanizării. 
Complexele de tip SMA-2, 
fabricate in întreprinde
rea de Utilaj Minier Pe
troșani au devenit prin
cipalele mijloace de lu
cru ale minerilor, efortu
rile lor fiind răsplătite de 
productivități de pînă la 
20—24 tone pe post, pro
ducția minei înregistrînd 
creșteri fără precedent, 
mina Lupeni devenind 
astfel principala producă
toare de cărbune cocsifi- 
cabil din întreaga țară. 
Concomitent cu introdu-

L_______________ 

temeinică a
In vederea asigurării u- 

nei cît mai complete și 
complexe pregătiri profe
sionale, în concordanță cu 
sarcinile importante ale 
mineritului, în cadrul Fa
cultății de Mine a existat 
și există o continuă preo
cupare pentru dezvoltarea 
bazei materiale, pentru a- 
sigurarea de cadre didacti
ce cu înaltă competență ști
ințifică și politico-ideologi- 
că, cu o bogată experiență 
didactică. Corpul profeso
ral al facultății noastre es
te format din peste 100 ca
dre didactice caro, pe lingă 
procesul instructiv-educativ 
eu studenții, desfășoară și 
o intensă activitate de cer
cetare științifică, avînd ca 
obiect rezolvarea unor pro
bleme majore din mineri
tul românesc și în special 
ale mineritului din Valea 
Jiului.

Baza materială a ui
tă',ii este formată .lin am
fiteatre de mare capacita
te, laboratoare care permit 
efectuarea lucrărilor prac
tice atît la disciplinele fun
damentale (geologie, zăcă
minte, mecanică și rezis
tență), cît și cele de spe
cialitate (Exploatări mi
niere subterane și la zi. 
Mecanica rocilor. Mecani
ca pămînturilor, Aeraj șl 
protecția muncii, Construe-

moderne
cerea pe scară largă a 
mecanizării, o moderniza
re ecr.tinuă au cunoscut 
și celeialte activități ale 
minei. In acest sens, opti
mizarea fluxului de tran
sport, adaptara sa la noi
le capacități de produc
ție și-au găsit o eficien
tă concretizare în con
strucția puțului cu schip, 
capabil să preia întreaga 
producție a minei, în 
condiții de maximă efi
ciență. Vorbind despre e- 
ficiența activității de ex
tracție a cărbunelui cu 
ajutorul mecanizării, me
rită subliniat faptul că 
la sectoarele III și IV, 
pe lîngă folosirea com
plexelor de tip SMA-2 
a început introducerea 
noilor tipuri de complexe 
mecanizate, cele de mare 
înălțime CMA-5H al^ că
ror productivități ajung 
pînă la 30 tone pe post. 
Dealtfel, mecanizarea la 
mina Lupeni are tendin
țe generalizatoare, la o- 
ra actuală funcționînd 
nouă complexe, dar al că
ror număr va crește con
tinuu asigurînd obține
rea unor producții de 
cărbune, la nivelul volu
mului de inteligență teh
nică înglobat în comple
xele mecanizate de mare 
capacitate. Mina Lupeni, 
asemenea tuturor între
prinderilor de profil din 
țara noastră a devenit 
astăzi o adevărată cita
delă a mineritului româ
nesc, o adevărată emble
mă a tehnicii miniere mo
derne.

specialiștilor 
ții miniere subterane, Topo
grafie minieră. Prepararea 
substanțelor minerale utile), 
de o bibliotecă cu aproape 
300 000 volume.

In vederea asigurării con
dițiilor de cazare și masă, 
studenților le sînt puse la 
dispoziție 6 cămine studen
țești, cu o capacitate de 
peste 2 000 locuri, dintre 
care unul de familiști și 
două Cantine. Baza sporti
vă complexă a institutu
lui, care cuprinde terenuri 
pentru handbal, volei, te
nis de eîmp, pistă de a- 
tletism, un stadion cu o 
capacitate de 3 000 locuri, 
o sală de sport, precum și 
clubul cultural studențesc, 
asigură petrecerea în bu
ne condiții a timpului li
ber al studenților.

Prin întreaga dotare a 
facultății, prin competența 
și profesionalismul cadre
lor didactice, prin multila
teralitatea activităților se 
asigură actualilor și viito
rilor studenți o pregătire 
temeinică în domeniul teh
nic și de specialitate, ast
fel îneît, la absolvire, să fie 
capabili să traspună în 
fapte mărețele obiective 
stabilite de Congresul al 
Xlli-lea al partidului în 
domeniul valorificării ba
zei de. materii prime și e- 
nergetice.

opmărr-
sate tineretului de condu
cerea de partid si de stat. 
(G.C.)

PE ȘANTIERUL TINE
RETULUI. Un grup format 
din 47 de elevi ai Liceului 
industrial nr. 1 din Lupeni, 
constituind prima formație 
de brigadieri s-a prezentat 
pe șantierul național al ti
neretului Rovinarj — Gorj. 
Timp de două luni aceștia 
vor participa, alături de 
alți tineri din țară, la 'în
deplinirea obiectivelor tra.

Petroșani or
ia căminul 

căr- 
con- 
Be-

PREZENTARE DE CAR
TE. Miine (ora 18) Casa de 
cultură din 
ganizeazâ
l.A.C.M.M. prezentarea 
ții „Religia în lumea 
temporană" de Petru 
rar.

desfășurat zilele trecute 
mina Vulcan. Tinerii 
recuperat peste 50 tone 
fier vechi din subteran 
din incinta minei. Totoda
tă au contribuit la aprovi
zionarea locurilor de muncă 
cu 25 cărucioare cu lemn 
de mină. (P. Kovacs)

la 
au 
de
Și

mc nu trebuie să uite 
ceastă prevedere legală.

a-

deO AMPLĂ acțiune 
muncă patriotică, organiza
tă de Comitetul U.T.C., s-a

REVIZII TEHNICE, 
cepînd cu 1 iulie revizia 
tehnică anuală a autovehi
culelor se efectuează în lu
na in care sînt înmatricu
late. Posesorii de autoturis.

In-

INTRE RECENTELE ac
țiuni educative care au a- 
vut loc in orașul Uricani se 
înscrie și expunerea pe te
ma .„Efectele dăunătoare 

ale fumatului" (căminul de 
nefainiliști) și o „Diminea
ță de basme" 
pentru cei 
teca Casei 
localitate. 
Uricani)

ÎNGHEȚATA. In aceste 
zile de vară, înghețata es
te un produs foarte cău
tat. Colectivul dc muncă al 
Fabricii dc Produse Lac
tate din Petroșani va pre
para și în luna iulie o can
titate de 80 tone înghețată 
apreciată de cumpărători.

te vorba despre luna august, 
în cursul căreia pot -îi pe
trecute
12 zile
țiune a 
despre
gust, în serii de 18 zile, la
Covasna. (I.M.)

serii de odihnă de 
în frumoasa sta- 
județului nostru și 

lunile iulie — au-

organizată 
mici la biblio- 

de cultură din 
(Florin Bejan,

LOCURI SUPLIMENTA
RE pentru odihnă (Geoa- 
giu) și tratament (Covasna) 
oferă filiala municipală a 
O.J.T. în acest sezon. Es-

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU
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Bine, ca imagine de ansamblu
Ca imagine de ansam

blu, în orașul Lupeni s-a 
păstrat tradiția bună în 
activitatea comercială prin 
amenajarea unor localuri 
bine întreținute, rentabile, 
„cu vad“.

Cea mai reprezentativă 
unitate comercială, nr. 114 
Complexul de alimentație 
publică este, prin natura 
lucrurilor, și frumoasă și 
rentabilă. împreună cu res
ponsabilii unității, Vasile 
Șerb și Gheorghe Fiera am 
vizitat complexul. Ar fi 
nedrept să spunem că am 
întîlnit nereguli. Conform 

temei acțiunii noastre de 
presă, ne-am oprit la te
rasă. Și prin concepția ar
hitectonică, aceasta este 
foarte inspirat amenajată. 
Adevărat design I Lampa
dare, fețe de masă cu mo
tive artizanale, curat, dis
cret. Terasa este încercuită 
cu tuia, plantată în su
porturi speciale. Aflăm că, 
in funcție de necesități, te
rasa se poate extinde cu 
încă 10 mese... O notă bună 
— 30 la sută din vînzări 
se realizează din producție 
proprie. Micii se prepară 
chiar în bucătăria restau
rantului. Se desface și bere

Adevărata valoare a colectivului
(Urmare din pag. 1) 

lui tehnologic al minei, ne-a 
prezentat cîteva dintre 
preocupările acestui co
lectiv.

— Materialele, piesele de 
schimb și subansamblele 
care nu mai pot fi folosite 
la utilajele în funcțiune 
sînt predate atelierului și 
supuse unor verificări a- 
mănunțite pentru a fi re
condiționate sau valorifica
te. Cele mai multe recon- 
diționări se execută la sub
ansamblele de la reductoa- 
rele transportoarelor cu 
racfete și bandă și anume: 
pinioane conice, semiaxe. 
treapta 11 și III (roți din

la sticlă și la halbă. Rea
lizările — peste așteptări 

------ de la începutul anului, 
un plus de vînzări de 
600 000 lei. Este rezultatul 
strădaniilor întregului co
lectiv.

La un alt local, tot de

SEZONUL ESTIVAL IN
UNITĂȚILE DE 

ALIMENTAȚIE PUBLICA

categoria I, „Cina“, lucru
rile nu stau chiar „pe ro
ze". Există terasă, există 
mese, există scaune, dar 
nu prea există bunăvoință. 
Berea la sticlă de 1 litru 
se desface „cu plata la vîn- 
zător“, dar cu un preț ca 
și cînd ar fi servită la ma
să, Consumatorii servesc 
direct din sticlă, în lipsa 
paharelor (?) In loc de mici 
se vînd... langoși, iar bar
manul Petru Munteanu 
poartă un pulovăr de stra
dă, dar nu poartă ecuson. 
Ni s-a promis, la fața lo
cului, remedierea situației, 
chiar și amenajarea unui 
spațiu pentru vînzarea be

țate), tamburi de acționare 
și întoarcere și altele.

Sectoarele au plătit a- 
telierului mecanic, în pri
mele șase luni din acest an 
peste 600 000 lei pentru pie
sele și subansamblele re
condiționate. Dacă aceste 
piese și subansamble nu ar 
fi fost recondiționate, tre
buiau înlocuite cu altele 
noi a căror valoare ar fi 
fost de peste 3 000 000 lei. 
S-au realizat economii în 
felul acesta de mai bine de 
2 000 000 lei. Cîteva exem
ple. Din tabla de la tran
sportoarele TR 3 și TR 4, 
țeavă .de- doi țoii și alte 
materiale se confecționează 
șorturi la transportoarele 

rii la halbă, tot pe terasă. 
Este adevărat că, la această 
unitate, este minus de per
sonal, dar nu e vina consu
matorilor... Și la unitatea 
139 „Vînătorul" există gră
dină, dar localul nu prea 
e curat, deși restaurantul 
dispune de două muncitoa
re, pe care șeful de unitate 
ar trebui să le pună mai 
mult la treabă.

Mai multă grijă pentru 
curățenie pe terasa localu
lui, trebuie manifestată și 
la unitatea 116 Berăria 
„Bucegi“, unde ar fi nevoie 
ca schema să se complete
ze și cu un post de munci, 
toare.

Deci, la Lupeni, în ceea 
ce privește pregătirea uni
tăților de alimentație pu
blică pentru sezonul esti
val este bine, ca imagine 
de ansamblu. Aspectele ne
gative sesizate aici, pe ca
re le-am adus și la cunoș
tința conducerii I.C.S. Mix
tă Lupeni trebuie să cons
tituie un îndemn la mai 
bine, la mai frumos, util^ 
și rentabil. Așteptăm re
zultatele !

Mircea BUJORESCU 

cu raclete, suporți de șort, 
culegători de lanț, strîngă- 
tori pentru susținerea în 
TH. Valoarea totală a pie
selor și materialelor con
fecționate a fost de aproa
pe 2 000 000 lei, cu peste 
300 000 lei mai mult decît 
se prevăzuse în prima par
te din acest an.

Două valori care spun 
mult despre munca între
prinsă de întregul colectiv 
de la atelierul I.M. Livezeni 
pe linia acțiunii „3R“. O 
astfel de muncă ar trebui 
depusă și în abatajele do
tate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecaniza
tă, astfel ca producția de 
cărbune să crească la ni
velul sarcinilor de plan.

Primul
Cauze numeroase și com

plexe conduc la accidente. 
O mare parte dinti'e acci
dentalii grav își pierd viața 
la locul accidentului. în 
primele minute, din cauza 
suprimării funcțiilor vita
le: respirația și circulația 
singelui. Asigurînd un cli
mat disciplinat prin com
baterea panicii, aglomera
ției, cu mult calm și sînge 
rece salvatorul are de par
curs în asemenea ocazii ur
mătoarea schemă de lucru: 
degajarea victimei, inven
tarul vătămărilor, acordarea 
primului ajutor, transportul 
victimei la 
spital. Aten
ție, victima 
nu trebuie a- 
bandonată 

chiar dacă 
prezintă semne de moarte 
aparentă !

Scoaterea victimei din 
împrejurările accidentului se 
face cu cea mai mare blîn- 
dețe. Respectînd poziția în 
care ea se află, vom dega
ja capul, fața și pieptul. 
După degajare, victima va 
fi întinsă pe spate cu capul 
mai jos. Manevrele bruta
le provoacă durere, favori
zează instalarea șocului și 
complică eventualele frac
turi.

Inventarul leziunilor se 
face sistematic, căutînd he
moragiile masive, cauzele 
obturării căilor respirato
rii, plăgile toracice sau ab
dominale deschise. Urmă
rind mișcările coșului piep
tului, palpăm pulsul și pu
nem urechea pe torace pen
tru a asculta inima.

Tehnica acordării pri
mului ajutor variază după 
natura leziunilor. Oprirea 
hemoragiilor se face cu 
mijloacele de care dispu
nem. Dacă hemoragia 
este mare, facem compre
siune imediată cu degetul. 
Bandajul compresiunii se 
aplică deasupra plăgii în 
hemoragia arterială și pes
te plagă în hemoragiile 
venoase. Se consideră că 
am aplicat corect garo'iil 
dacă se oprește scurgerea 
sîngelui.

Sfatul medicului ’’

ajutor
Imobilizarea fracturilor 

se face în scopul reducerii 
durerii și evitării deplasării 
fragmentelor osoase. O 
fractură se recunoaște du
pă durere, umflătură și 
impotența funcțională a 
membrului respectiv. Imo
bilizarea se face cu o fașă 
și cuprinde întotdeauna ar
ticulațiile situate deasupra 
și dedesubtul focarului de 
fractură. Dacă imobilizarea 
este corectă, durerile scad 
și segmentul se menține în 
axul său.

Pansarea plăgilor se fa
ce după curățirea de cor

puri străine a 
pielii din jur 

spălarea 
apă oxi

genată. Pe ra
nă se pune 

un tifon, apoi vată, care 
se fixează strîns cu o fașă. 
Atenție, nu se pune tinc- 
tură de iod direct pe rană 
pentru că arde țesuturile, 
și nici vată 1

Arsurile cu flacără sau 
substanțe chimice se pan
sează steril și se trimit la 
medic. Pe aceste răni nu 
se pune nici o substanță 
(ulei, unt, albuș de ou etc.), 
pentru că se infectează.

In Caz de electrocutare, 
victima se scoate de sub 
tensiune și se face reani
mare prin respirație artifi
cială și masaj cardiac ex
tern timp îndelungat — 
3—4 ore.

După acordarea primu
lui ajutor, accidentații se 
transportă cît mai repede 
la spital. Ridicarea pe 
targă se face introducînd 
mîinile sub victimă și ri- 
dicînd-o în bloc la o înălți
me de 30—40 cm, timp în 
care o altă persoană in
troduce targa sub acciden
tat. In timpul transportului 
cu targa accidentatul se 
supraveghează cu atenție 
Este recomandabil ca în 
starea de șoc capul să fie 
mai jos decît picioarele.

Dr. CUPȘAN MORAR 
SILVESTRU, 

medic de întreprindere 
la dispensarul _ 
I.M. Aninoasa

Trenul j
Cursă, personal, accele-j 

rat, trenul care ne trans-1 
portă la locul de muncă | 
sau spre casă este un bun ■ 
comun al nostru, al tu- I 
turor. Dar, vai, unele | 
compartimente ale vagoa
nelor arată de parcă nu 
ar fi ale noastre, ci ale 
cine știe cărui dușman 
de-al nostru. Scrumiere 
smulse, tapițeria, nouă, 
tăiată, jumulită, urme de 
picioare pe banchete, iar 
pe sub ele sticle goale de 
toate calibrele...

Cînd cumpărăm o pe
reche de pantofi, știm că 
aceștia trebuie să țină un 
an, cel puțin. Cînd se | 

cheltuiesc bani pentru ■ 
stricăciunile dintr-un va-| 
gon, știm că această chel-, 
tuială se amortizează în-’ 
tr-o anume perioadă de 1 
timp. Dar, în această pe- ■ 
rioadă de timp, costurile • 
se încarcă de 2—3 ori în | 
plus...

Din al cui buzunar se 
fac aceste cheltuieli, sti
mați călători ? Din al 
statului ! Dar... statul 
este al nostru, statul 
sîntem noi !

Pe cine păgubim, sti
mați, (ne adresăm unora) 
călători ? Ne păgubim pe 
noi, ridicînd costurile de 
întreținere ale garnituri
lor — care pleacă, din 
locul de garare, integre ! 
Ne păgubim pe noi, prin 
actele de vandalism cu 
care unii degradează, 
sparg și rup !

Deci cerem opiniei pu
blice să se manifeste mai 
hotărît față de orice gest 
de necuviință, de huliga
nism, pentru ca trenurile 
în care călătorim să ara. 
te pe măsura faptelor ce
lor mulți, ce știu aprecia 
gospodărește efortul fă- | 
cut de statul nostru I ■

Maria DINCA
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Atletism petru Drăgoescu — record național

la Oslo,

Circuitul atletic interna
țional, desfășurat în aceas
tă perioadă in mai multe

Aron Cîndea, campion internațional al României
Impresionantă, fișa teh

nică a „internaționalelor" 
de lupte greco-romane și 
libere ale României — 277 
de participant! din 11 țări; 
12 locuri I pentru trico
lori, un „aconto" plin de 
speranțe pentru luptătorii 
români, înaintea „europe
nelor" de juniori de la Bo
logna (Italia), campionate
lor mondiale de lupte li
bere ale speranțelor olim
pice de la Colorado Spings 
(S.U.A.) și de seniori de la 
Budapesta (Ungaria). în
trecerile de la sfîrșitul 
săptămînii trecute, din sa
la bucureșteană Floreasca, 
au evidențiat excelenta

medalie de aur
orașe din Norvegia, con
firmă valoarea sportivilor 
români, ai căror lideri sînt 
Doina Melinte și Petru Dră
goescu. Semifondistul din 
Vale, după cum se știe le
gitimat la lini Petroșani, 
student la I.M.P., s-a cla
sat pe locul 111 in cursa de 
800 m a concursului inter
național de la Oslo, cu 
timpul 1:45,85, care consti
tuie un nou record națio
nal la 84 sutimi de secun
dă de cunoscutul atlet a- 
meriean Johny Grav, care 
a trecut primul linia de 
sosi re.

Simbătă, iu „locurile de 
la Larvik", reprezentantul 

comportare a luptătorului 
din Petrila, Aron Cîndea, 
titularul categoriei de 68 
kg al lotului național de

LUPTE LIBERE

lupte libere, seniori. Intr-o 
companie selectă, la o ca
tegorie de greutate difici
lă, cu mulți concurenți, cu 
o tehnică impresionabilă, 
Aron Cîndea s-a dovedit 
cel mai bun, în urma lui 
clasîndu-se bulgarul L. 
Isaev și canadianul P Sul
livan. Prima sa centură de

la Larvik
nostru a făcut o excelentă 
cursă tactică (timp 1:47,0), 
devansîndu-i pe Steve Scott 
(S.U.A.) și John Walker 
(Noua Zeelandă), medalia 
de aur cucerită cu acest 
prilej completînd impre
sionanta panoplie cu suc
cese, repurtate de el în 
acest an. Petru Drăgoescu 
a concurat ieri in aceeași 
țară, nu ne-a parvenit încă 
rezultatul obținut, ultima 
sa evoluție in cadrul cir
cuitului atletic norvegian 
urmînd să se desfășoare 
mîine, tot în proba care l-a 
consacrat, cea de 800 m.
(Ion VULPE)

campion internațional al 
României, oferii îndreptă
țite speranțe intr-o com
portare meritorie la cam
pionatele mondiale Im sep
tembrie de la Budapesta, 
mai ales că primul său an 
de seniorat mai are in pal 
mares un inorant loo V ia 
europene. Alături de Aron 
Cîndea, merită felicitări 
antrenorii din Vale Vasile 
Făgaș, de la C.S.Ș. Petro
șani, cel care l-a descope
rit și crescut, Ion Corbei 
și Costică Marmaliuc de 
la Jiul Petrila, cei care se 
ocupă în prezent de pregă
tirea sa sportivă.

Andrei APOSTOL

„Minerul44
Așadar, s-a tras cortina 

și peste ediția 1984—1985 
a campionatului Diviziei 
naționale B de fotbal, edi
ție care și în acest an a 
constituit — nici nu se pu
tea altfel — prilej de sa
tisfacții, de bucurii și u- 
neori de întristare pentru 

înfocații suporteri ai comba
tantelor, care adesea și-au 
văzut răsplătit entuziasmul 
prin victorii ale echipelor 
favorite sau prin locurile 
fruntașe dobîndite în cla
sament. Seria a IlI-a, una 
dintre seriile de reală va
loare ale campionatului di
viziei secunde a avut drept 
eî.știgătoare pe „U“ Cluj- 
Napoca, echipă valoroasă, 
care și-a încununat efortu
rile prin promovarea în 
prima divizie după ani 
buni de „tras", lucru care 
și el atestă valoarea de 
ansamblu a seriei. Ei bi
ne, în această serie deose
bit de „tare"' după cum 
bine se știe activează și 
Minerul Lupeni, antrenor 
Petre Libardi, o echipă a 
cărei valoare de ansamblu 
poate fi etichetată drept 
bună. Acest lucru a fost 
demonstrat, (jgaltfel, pe 
parcursul desfășurării cam
pionatului cînd datorită jo
curilor" bune prestate, e- 
chipa „Minerul" Lupeni 
s-a situat mereu în pri
ma parte a clasamentului, 
fără însă a emite pretenții 
la titlu. Nu s-ar putea 
spune că locul 9 ocupat 
în final nu este un loc 
bun, dacă ținem seama de

Lupeni—la ora bilanțului
valoarea de ansamblu a 
seriei. Considerăm însă că 
acest loc obținut, la jumă
tatea clasamentului, nu es_ 
te pe măsura posibilităților 
echipei, deși repetăm, lo
cul 9 este un loc merituos, 
ce răsplătește din plin e- 
forturile depuse de jucă
torii din Lupeni, de-a lun
gul turului și returului 
campionatului. Cele 34 de 
puncte obținute din tot a- 
tîtea jocuri au darul să 
creeze in rîndul jucători
lor motiv de satisfacție. în
să dacă privim atent cla
samentul constatăm că din 
34 de jocuri. Minerul Lu
peni a cîștigat 15 și a pier
dut tot atîtea. patru în- 
cheindu-sc la egalitate, go
laverajul fiind negativ 
— 6.

Desigur, echipa putea ob
ține un loc mult mai bun, 
o atest;'! jjlsuși talentul U

CLASAMENTUL IINAL
1. „U“ Cluj-Napoca 34 20 10 4 68—23 50
2. Gloria Bistrița 34 18 6 10 59—27 ' 42
3. C.S.M. Reșița 34 15 7 12 38—32 37
4. Aurul Brad 34 15 6 12 42—33 36
5. Strungul Arad 34 17 2 15 44—43 36
6. Armătura Zalău 34 16 3 15 53—49 35
7. Olimpia Satu Mare 34 13 8 13 51—41 34
8. C.F.R. Timișoara 34 14 6 14 42—39 34
9. Minerul Lupeni 34 15 4 15 51—57 34

10. Minerul Cavnic 34 15 3 16 69—66 33
11. Mureșul Expl. Deva 34 12 9 13 46—43 33
12. U.T. Arad 34 15 3 16 47—49 33
13. Unirea Alba lulia 34 15 3 16 45—59 33
14. Avîntul Reghin 34 14 5 15 36—36 32
15. Metalurgistul Cugir 34 12 6 16 36—43 30
16. Sticla Arieșul Turda 34 12 6 16 33—58 30
17. Gloria Reșița 34 12 2 20 33—70 26
18. Ind. sirmei C. Turzii 34 9 5 20 33—58 23

nor jucători de-acum con- 
sacrați: Nichimiș, Dina, etc, 
o atestă valoarea de ansam
blu a echipei, care nu o 
dată s-a manifestat în te
renul de joc la întreaga ei 
posibilitate. Iată de ce con
siderăm că în campionatul 
viitor „Minerul" Lupeni a- 
re dreptul să aspire la un 
loc mai bun, la un loc pe 
măsura talentului, dăruirii 
și valorii pe care le-au de
monstrat jucătorii, la un 
loc pe măsura entuziasmu
lui cu care publicul spec
tator i-a înconjurat in toa
te jocurile disputate. A- 
dresăm sincere felicitări e- 
chipei din Lupeni pentru 
locul obținut și le urăm ju
cătorilor ca în campionatul 
viitor acest loc să fie cît 
mai aproape posibil de șe
fia clasamentului.

G. C. BIRLĂDEANU
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întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hunedoa
ra.

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva înarmării nucleare

ATENA 2 (Agerpres). „Nu, 
militarizării spațiului cos
mic !“, „Nu, armelor nu
cleare în Grecia, în Bal
cani și în Europa !“ — sub 

I aceste devize se va des- 
■ fășura în Grecia, în perioa

da 1—10 august, „Decada 
I luptei pentru pacc“.

La conferința de presă 
care a avut loc la Atena, 
conducerea organizației 

' pentru pace „Apelul Acro- 
, poleiul pentru pace, viață și 
cultură", a anunțat progra
mul manifestărilor care 
se vor desfășura în cursul 
decadei. S-a relevat, de 
asemenea, dorința transfor
mării Atenei într-un oraș 
liber de arme nucleare și 
retragerea armelor nuclea
re de pe pămîntul Gre
ciei.

Cu acest prilej s-a lan-e 
sat un apel în care se cere 
retragerea rachetelor nu
cleare din Europa și înce

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Andrei Gromîko a fost ales președinte al
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

tarea militarizării spațiului 
cosmic.

☆
TOKIO 2 (Agerpres). O- 

rașele nipone Mito și Yia- 
itsu au fost proclamate lo
calități denuclearizate, re
latează agenția TASS. Au
toritățile locale au adoptat 
în unanimitate rezoluții 
prin care se interzice sto
carea sau tranzitul unor 
asemenea arme prin aces
te orașe.

Pînă în prezent, 5 prefec
turi și peste 500 de orașe 
japoneze s-au declarat zo
ne libere de arme nucleare.

☆
VIENA 2 (Agerpres). 

Programul american de 
cercetări spațiale, cunoscut 
sub numele de „războiul 
stelelor11, este o măsură de 
natură să exacerbeze cursa 
înarmărilor, au declarat, în 
cursul unei conferințe de 

presă la Vicna, fizicianul a_ 
merican W. Weiskopf și 
colegul său vest-german 
Hans-Peter Durr. în
făptuirea acestui program, 
au relevat ei, va duce la 
o creștere a numărului și 
calității rachetelor nuclea
re, și la un moment dat 
cursa înarmărilor va cu
noaște proporții greu dc i- 
maginat.

☆
LONDRA 2 (Agerpres). 

Organizația britanică „Miș
carea pentru dezarmare 
nucleară" a anunțat în
ceperea unei campanii îm
potriva planurilor de mili
tarizare a spațiului cosmic. 
In cadrul acestei campanii 
vor fi organizate mitin
guri, demonstrații, confe
rințe ale unor oameni de 
știință, relatează agenția 
TASS.

SCHIMB DE OPINII
VARȘOVIA 2 (Agerpres). 

Un schimb do opinii pri
vind stadiul și perspecti
vele relațiilor bilaterale și 
unele probleme actuale a- 
le situației internaționale a 
fost prilejuit de primirea, de 
către Wojciech Jaruzelski, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a 
ministrului de externe al 
Egiptului, Esmat Abdel 
Meguid, care a efectuat o 
vizită oficială în Polonia 
— transmite agenția P.A.P.

DECLARAȚIE A 
INTERNAȚIONALEI 

SOCIALISTE
LONDRA 2 (Agerpres). 

Intr-o declarație dată pu
blicității la Londra, Interna
ționala Socialistă a lansat 
instituțiilor financiare și 
guvernelor statelor occiden
tale apelul Ia organizarea 
unei conferințe internațio
nale cu țările în curs de 
dezvoltare, în vederea de 
gajării unor soluții concre
te la grava problemă a 
datoriei externe ce afec
tează națiunile „Lumii a 
treia" — informează agen
ția Prensa Latina. Docu
mentul propune ca In ca
drul întîlnirii să fia anali
zate, între altele, aspecte 
legate de renegocierea o- 
bligațiilor financiare și ex
tinderea perioadei de ram
bursare a datoriilor.

Iî
I
I

I
I
i
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cu cărțile pe 
față; Unirea: Presimțirea 
dragostei; Padngul: Aven
tură în Marca Nordului.

PETR1LA: Legenda sta
tuetelor Chang.

LONEA ! Jazz 20.
ANINOASA : Legenda.
VULCAN — Luceafă

rul: Dacă e divorț, divorț 
să fie.

LUPENI — Cultural : 
Simfonia primăverii.

URICANI: Tăunul.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor aparțin

L

Mica publicitate
SOȚIA, sora, copiii și 

familiile lor felicită din 
toată inima pe scumpul lor 
tată Lengyel Alexandru, cu 
ocazia împlinirii vîrstei de 
GO de ani și a ieșirii la 
pensie. Ii urăm multă să
nătate și fericire. (3931)

SCHIMB apartament, do
uă camere, Deva, cu simi
lar Petroșani. Informații, 
Deva, Aleea Romanilor, 
bloc 14, sc. 2, ap. 5. (3950)

PIERDUT legitimații spe
ciale de călătorie nr. 479,

TV

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Pentru dezarmare 

și pace 1
20,45 Tribuna TV i Con

gresul al IX-lea — 
Congresul marilor 
înnoiri. Epoca 
Ceausescu.

21,00 Film serial: „In cău
tarea fericiri'11. E- 
pisodul 1.

21,50 Telejurnal.

I
I
I
I

I
I
I 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
I

534, eliberate de E.G.C.B. 
Petroșani. Le declarăm nu
le. (3952)

PIERDUT ecuson nr. 80 
eliberat de Preparația Pe- 
trila, pe numele Fănic Du
mitru. II declar nul. (3951)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
20, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de
clar nulă. (3949)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Răsco- 
lean Ileana, eliberată de 
I.C. Vulcan. O declar nulă.

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
I.a 2 iulie, la Moscova s-au 
desfășurat lucrările sesiu
nii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S,, relatează agenția 
TASS. »

In cadrul sesiunii, a luat 
cuvîntul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., deputat al Sovie
tului Suprem.

Vorbitorul a arătat că în 
fața U.R.S.S se află un în
treg complex de sarcini 
importante-, trecerea eco
nomiei pe făgașul dezvoltă
rii intensive, înfăptuirea 
restructurării producției, 
introducerea unor forme e-

FAPTUL DIVERS

ACCIDENTELE RUTIERE 
IN JAPONIA

In prima jumătate a anu
lui în curs, din cauza acci_ 
dentelor rutiere în Japonia 
și-au pierdut viața peste 
4 200 de persoane — rezultă 
din date publicate de poli
ția niponă și citate de a- 
genția TASS.

Printre cauzele acestui 
trist record se citează, pe 
primul loc, conducerea ma
șinilor sub influența băutu
rilor alcoolice. Numai în 
luna iunie, pentru comite
rea acestui delict, au fost 
arestate aproximativ 500 
de persoane.

LUCRĂRI DE CERCETARE 
ȘI RESTAURARE A 

ARHIVELOR

Turcia are în vedere în
ceperea unor ample lucrări 
de cercetare și restaurare a 
arhivelor din perioada Im
periului Otoman — scrie 
ziarul turc de limbă en- 

ficiente de conducere, creș
terea în continuare a bu
năstării oamenilor sovie
tici. In context, vorbitorul 
a subliniat că, în prezent, 
în prim-plan se situează 
munca organizatorică, in
tensificarea activității tu
turor verigilor sistemului 
politic sovietic. Toate a- 
cestea presupun întărirea 
în continuare a rolului con
ducător al partidului în 
societate-, intensificarea ac
tivității Comitetului Cen
tral, a Biroului Politic al 
acestuia.

Mihail Gorbaciov a pro
pus ca Andrei Gromîko, 

gleză „New Spot". Aceste 
arhive cuprind cca 100— 
150 milioane de documente 
depozitate în șapte clădiri 
în Istanbul, iar alte apro
ximativ 120 000 la Palatul 
Arhivelor, din Topkapî.

Directorul General al 
Arhivelor de Stat, institu
ție înființată anul trecut, 
va avea dreptul să foloseas
că în această operațiune a- 
tît specialiști din țară, cît 
și din străinătate — infor
mează ziarul.

FEMEILE — 
MAJORITATEA 

POPULAȚIEI LUMII

Majoritatea populației lu
mii este formată din fe
mei, subliniază un studiu 
publicat la O.N.U., citat de 
agenția TASS. Pe pămînt 
trăiesc, în prezent, 2,41 mi
liarde de femei, dintre ca
re 75 la sută în țările în 
curs de dezvoltare. Ca o 
nouă expresie a decalaje
lor Nord-Sud se evidenția
ză și faptul că, în țările în 
curs de dezvoltare din A- 
sia, Africa și America La
tină, durata medie a vieții 
femeilor este cu 19 ani 
mai scurtă decît a acelora 
care trăiesc în statele in
dustrializate. 

membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., să 
fie ales președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Ales în înalta funcție. 
Andrei Gromîko a rostit o 
cuvîntare.

In cadrul aceleiași șe
dințe, Mihail Gorbaciov a 
fost ales membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

La propunerea lui Ni
kolai Tihonov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în funcția de mi
nistru al afacerilor externe 
al U.R.S.S. a fost numit 
Eduard Șevardnadze, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA (Agerpres). 
Specialiștii sovietici au 
construit o instalație care 
asigură o răcire extrem de 
rapidă a metalului topit. 
Acest „șoc" termic se rea
lizează în condițiile în ca
re, în fracțiuni de secun
dă, temperatura metalului 
se reduce cu 1 500 grade 
C. In acest fel, relatează 
agenția TASS, se obțin a- 
șa-numite metale cu struc
tură internă amorfă, care, 
în opinia realizatorilor, vor 
găsi o largă întrebuințare 
în numeroase domenii ale 
tehnicii.

☆
OTTAWA (Agerpres). 

O metodă biologică, dez
voltată inițial pentru re
cuperarea cuprului și a u- 
raniului din zăcămintele 
respective, a fost adaptată 
procesului de obținere a 
metalelor prețioase din mi
nereuri — informează re
vista „Canada Weekly11. 
Procesul tehnologic sc. ba
zează pe utilizarea unor je
turi de feroxizi — bacterie 
T — pentru tratarea, de

GLUME „NEAVENITE"
LONDRA 2 (Agerpres). 

Un diplomat omanez și un 
cetățean britanic au fost 
amendați cu sume de pînă 
la 2 000 dolari, în urma u- 
nor glume considerate 
„neavenite11, în momentul 
în care se îmbarcau pe ae
roportul din Edinburgh 
(Marea Britanie). Aceștia 
declaraseră autorităților va
male că în bagajele lor se 
află bombe. Autoritățile 
britanice au anunțat ante
rior că nu vor mai tolera 

'astfel de glume, după re
petatele incidente aviatice 
din ultimul timp, și vor 
proceda la amenzi severe, 
arestarea și chiar deferirea 
în fața instanțelor judecă
torești a celor care riscă 
astfel de glume...

Din lumea științei și tehnicii
exemplu, a minereului de 
aur, în care metalul pre
țios este amestecat cu 
structurile cristaline ale ro
cii. Procesul începe prin 
agitarea minereului timp 
de 1—5 zile în containere 
în care a fost introdusă 
cultura de bacterii. Bacte
riile se cramponează de 
cristalele sulfidice și își 
croiesc, prin „foraj", drum 
în porțiunile mai puțin ri
gide ale rocii, unde se află 
grăuntele de aur. Procesul 
este similar celui folosit 
pentru tratarea minereului 
dc cupru sau a celui de 
llraniu piritic, dar mai pu
țin complicat, întrucît me
talul rămîne la gradul de 
soliditate natural, și nu 
trebuie să fie recuperat 
ulterior, prin tratare, din 
soluție.

*

LONDRA (Agerpres). 
Specialiștii britanici au rea
lizat un nou sistem de e- 
levator cu compartimente 
din oțel inoxidabil care 
permite transportul fasolei, 
mazării și altor produse a- 
semănătoare de la o linie

471, 481, 538, 480, 484, 539, 

Fabrica de Mătase lupeni
recrutează absolvenți de liceu, treapta I, pro
moția 1985, băieți și fete, pentru Școala pro
fesională M.I.U. Hunedoara în următoarele 
meserii :

— lăcătuși mecanici

— țesătoare

Informații suplimentare — Fabrica de 
Mătase Lupeni, Biroul personal-învățămînt- 
retribuire, telefon 70814 sau 60801, interior 10.

••••••••«••••••••••••«•••••a

tehnologică la alta, fără 
pierderi. In cazul elevatoa
relor convenționale cu gă
leți, orice produs care a 
mai rămas în recipient tin
de să se desprindă și să se 
piardă. După cum scrie 
publicația „Food Trade Re
view", noul elevator cu 
compartimente constă din- 
tr-un șir de casete pe cu
rele care se deplasează în
tr-un tub cu secțiune drep
tunghiulară în mod conti
nuu, cu excepția punctelor 
de încărcare și descărcare. 
Procedeul creează posibi
litatea unei serii continue 
de compartimente perfect 
etanșe care se deplasează 
în sus și în jos; o cantitate 
oricît de mică de produse 
care nu este descărcată se 
deplasează în continuare și 
se va amesteca cu urmă
toarea încărcătură. Alt a- 
vantaj oferit de acest apa
rat este acela că, fiind 
construit din oțel inoxida
bil, are o durată dc func
ționare mult mai mare.

☆
DELII I (Agerpres). O 

instalație specială de tran

(3947) 

sformare a apei sărate in 
apă potabilă a fost pusă la 
punct de specialiștii in
dieni. Tehnologia constă în 
aplicarea originală a pro
cesului de electrodializă. 
Curentul electric trece prin 
electrozi fabricați din po
limeri speciali. In urma 
reacției produse între apa 
sărată și electrozi sc obți
ne, în final, apă.

Prima uzină de desalini
zare a apei după acest pro
cedeu a fost realizată — 
potrivit relatării transmise 
de United News of India 
— în districtul Ramnad, 
din statul Gujarat, unde a- 
șezările rurale au de făcut 
față unor serioase dificul
tăți în asigurarea aprovizio
nării cu apă potabilă. U- 
zina are o capacitate de 
30 000 litri apă pe zi, can
titate suficientă pentru a 
oferi aproximativ 10 litri 
de apă potabilă pe locuitori 
Se apreciază că metoda es
te deosebit de utilă locali
tăților rurale, orice insta
lație de acest-fel puțind să 
funcționeze continuu, cu 
un minimum de atenție și 
dc pregătire tehnică.
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