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Plenara Comitetului
municipal de partid

Intr-un climat de înaltă 
exigență comunistă și an
gajare muncitorească, la 
Petroșani a avut loc ieri 
plenara Comitetului muni
cipal de partid cu activul 
din industria Văii Jiului. 
Lucrările plenarei s-au 
desfășurat în lumina indi
cațiilor trasate de secreta, 
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară comu
nă a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale cu privire la mobili
zarea amplă a potențialului 
tuturor colectivelor de 
muncă pentru creșterea 
realizărilor și recuperarea 
restanțelor înregistrate în 
prima parte a anului, în 
vederea înfăptuirii integra
le a planului național unic 
în profil teritorial pe anul 
1985.

La lucrările plenarei cu 
activul Comitetului munici. 
pal de pa rst i d a 
luat parte tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu- 
•tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A luat parte, de 
asemenea, tovarășul Radu 
Bălan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

Plenara a adoptat în ca
drul ordinii de zi : „Rapor
tul cu privire la preocu
parea organelor și organi
zațiilor de partid și a con
siliilor oamenilor muncii 
din întreprinderile Văii Jiu
lui p< ntru realizarea pla
nului pe semestrul I a.c. 
Concluziile desprinse și 
măsurile ce se impun pen
tru recuperarea restanțe
lor și realizarea integrală 
a planului pe anul 1985“. 
Pe marginea raportului, 
prezentat de tovarășul Vio
rel Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 

partid, au luat cuvintul to
varășii Benone Costinaș, 
Aurel Bârlea, Gheorghe 
Marchiș, Ștefan Alba, An
ton Bacu, Nicolae Radu, 
Petru Pușcaș, Ion Dăbulea- 
nu, Fazakaș Francisc, Ca
rol Schreter, Victor Cliia- 
buru, Aurel Marhan, loan 
Sav, Ion Lăsat, Viorel 
Boantă.

Desfășurată în preajma 
unui măreț eveniment po
litic, cu adinei semnifica
ții în viața partidului, a 
întregului popor, marcat 
de împlinirea celor două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, ple
nara comitetului municipal 
a dat o puternică expresie 
sentimentelor de aleasă sti
mă ș: prețuire ale comu
niștilor, ale tuturor fiilor 
Văii Jiului față de secre
tarul general al partidu
lui, pentru activitatea eroi
că, revoluționară închina
tă înfloririi patriei noastre 
socialiste, pentru preface
rile fără precedent istoric 
obținute în epoca de aur 
a României socialiste, care 
a intrat în conștiința în
tregii națiuni purtînd nu
mele strălucitului ei crea
tor, drept „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Raportul Comitetului mu
nicipal de partid a relevat 
că în perioada semestrului 
I, organele și organizațiile 
de partid, colectivele de 
muncă au acți'onat cu dă
ruire și abnegație patrio
tică pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor adoptate Je Con
gresul al XlII-lea al parti
dului, a sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea ac
celerării ritmului de dez
voltare multilaterală a 
patriei. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, co
lectivele de muncă din Va
lea Jiului au obținut pes
te prevederile de plan 
14 600 tone huilă netă, 

297 000 tone huilă sortată, 
194 000 mixte-șlam, 9 700 
tone brichete și peste 2 000 
bucăți stîlpi hidra
ulici; planul se
mestrial la oțel aliat a fost 
realizat în proporție de 113 
la sută, la echipamente e- 
lectrice și pneumatice în 
proporție de 108,8 Ia su
tă, iar la confecții textile 
în proporție de 111 la su
tă, Depășiri însemnate au 
fost obținute la lucrările 
miniere din subteran un
de sarcina de plan a fost 
îndeplinită în proporție de
114,2 la sută, existînd con
diții ca ritmul acestor lu
crări să fie menținut la 
un nivel corespunzător pe 
tot parcursul anului. Indi-

Ion MUSTAȚA
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I. M. P e t r i 1 a
Înmînarea Steagului roșu și Diplomei de Onoare 

pentru ocuparea locului IV în întrecerea socialistă 
pe 1984 în ramura minieră

Ieri, în sala de festivități 
a întreprinderii Miniere 
Petrila a avut loc un eve
niment cu profunde sem- 
niffcațir în viața și activi
tatea acestui colectiv. Este 
vorba de acordarea Stea
gului roșu și a Diplomei 
de Onoare pentru ocuparea 
locului IV în întrecerea so
cialistă pe țară în ramura 
minieră, pentru rezultate
le obținute de acest harnic 
colectiv în anul 1984.

După rostirea cuvîntului 
de deschidere de către to
varășul Gheorghe Șcrban, 
președintele comitetului 
sindicatului I.M. Petrila, 
directorul întreprinderii ing.

I. M. Vulcan

Constanta devenire
Considerată pe bună drep. 

’tate drept reprezentativă 
și prestigioasă întreprinde
re a orașului, mina Vul
can se prezintă la ora 
actuală ca o unitate mo
dernă, de mare capacita
te productivă în care ele
mentele mineritului clasic 
se îmbină în mod armo
nios cu elementele mineri
tului modern, în care con
dițiile de muncă și viață ale 
minerilor s-au îmbunătățit 
substanțial, odată cu dez
voltarea fără precedent a 
orașului.

Aurel Marhan, a prezentat 
principalele realizări ale a- 
nului 1984. Printr-o valori
ficare superioară a resurse
lor umane și materiale, în 
anul 1984 colectivul I.M. 
Petrila a reușit să-și depă
șească cu 5 420 tone sarci
nile de plan, în condițiile 
reducerii cheltuielilor ma
teriale pe tena de cărbune 
cu 11 lei față de cifra pla
nificată. Este deosebit de 
semnificativ faptul că, în 
paralel cu depășirea sarci
nilor planului de produc
ție, s-au realizat în devans 
și lucrări de deschideri și 
pregătiri. La deschideri 
planul a fost depășit cu

In acești douăzeci de ani 
de înnoire permanentă, i- 
naugurați de Congresul al 
IX-lea al partidului, de 
cînd în fruntea partidu
lui nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
mina Vulcan, asemenea tu
turor întreprinderilor din 
țară, a trăit o perioadă de 
profunde transformări, o 
perioadă de esențiale mu
tații calitative. Odată cu 
vizita de lucru a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae

983 ml, iar la pregătiri cu 
689 ml, fapt care asigură 
condiții bune pentru men
ținerea liniei de front acti
ve în cărbune.

In anul 1984, datorită 
depășirii principalilor in
dicatori ai activității eco
nomice cîștigul mediu rea
lizat a fost de 4 345 lei «pe 
om al muncii la nivelul rn- 
treprinderii. „In prezent, a 
spus în încheierea cuvîntu
lui său ing. Aurel Marhan, 
colectivul întîmpină unele 
dificultăți, avînd o restan
ță față de sarcina- planului 
anului 1985 la zi. 
Dar stă în puterea 
colectivului să recupere
ze rămînerea în urmă 
și nu vom precupeți ni
ci un efort pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor 
planului anual.

Viorel STRÂUȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

I

angajament și promisiune...
Obrazul, parcă sculptat în 
cărbune, colțuros, priviri
le, ca niște lumini vioaie 
pc galerie; cumpănește 
îndelung vorbele, n-ai' zi
ce că-i moldovean, de 
fapt după 24 de ani de 
mină în Vale, Gheorghe 
Ciobanu se consideră de 
obîrșie ardeleană; încă vi
guros, aidoma semeției 
stejarilor, nu se îndoaie 
în fața greutăților.

— Avem destule, mai 
ales în aprovizionarea lo
cului de muncă. Cu toate 
acestea, ne-am 
planul, lună de 
e ușor să cari 
materialul mai

îndeplinit 
lună. Nu 
în spate 
bine de

socialistă
Ceaușescu, în subteranele 
minei, la orizontul de bază, 
care asigură cea mai mare 
producție de cărbune, ma
terializarea indicațiilor 
deosebit de valoroase, pri
vind creșterea productivită
ții muncii, au ridicat acti
vitatea de extracție a căr
bunelui Ia o nouă cotă de 
eficiență. A crescut în mod 
simțitor capacitatea de pro.

G. C. BIRLĂDEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

I. M. PAROȘENI

Minerii sectorului I
Plus 20 000 

de tone
Printr-o mobilizare e- 

xemplară, minerii de la Pa- 
roșeni au reușit să extragă 
joi, 11 iulie 3 100 tone de 
cărbune, cu aproape 400 de 
tone mai mult decît sarci
na planificată. La realiza
rea producției suplimentare 
o contribuție deosebită 
și-au adus-o minerii secto
rului I, care, prin depăși
rea ritmică a sarcinilor de 
plan, acumulează, de ia în
ceputul anului, un plus de 
peste 20 000 tone de căr
bune. Din cadrul acestui 
sector se remarcă frontaliș- 
tii din brigada condusă de 
Gavrilă Mesaroș. Rezultatele 
bune în muncă obțintXe, 
joi, 11 iulie, se datoresc și 
minerilor din brigăzile con
duse de Francisc Fazakaș, 
Constantin Ciobănoiu, Ni
colae Andraș'c și Mihai 
Șchiopu, care exploatează 
abataje frontale echipate 
cu susținere și tăiere me
canizată.

500 m. Asigurările, date 
de conducerea minei Li- 
vezeni, cum că situația se 
va îmbunătăți, au rămas 
doar promisiuni neonora
te.

— Avem, îl completea
ză. sing. Ioan Floca, șeful 
sectorului III, un utilaj 
„de aur“, un monorai ; a 
avut parte de o grămadă 
de revizii. Au venit și 
specialiștii de, 
la I.P.S.R.U.E.E.M.P., dar... 
avem probleme cu căru
cioarele de frînare.

(Continuare în pag. a 3-a)



2 Steagul roșu SIMBATA, 13 IULIE 1985

Plenara Comitetului municipal de partid
(Urmare din pag. I)

catorul de plan la produc
ția marfă a fost depășit de 
I.P.S.R.U.E.E.M., cu 7,4 la 
sută, I.A.C.M.M., cu 20,4 
la sută, întreprinderea de 
confecții Vulcan, cu 3,3 la 
sută. Pe ansamblul muni
cipiului, prevederile de 
plan la construcții-montaj 
au fost îndeplinite în pro
porție de 110,8 la sută, iar 
I.F.A. Vîscoza și Intreprin. 
derea de confecții Vulcan 
au depășit sarcinile pentru 
export cu peste 4,5 milioa
ne lei. Aceste rezultate re
flectă răspunderea colec
tivelor și dăruirea cu care 
s-a acționat pentru înde
plinirea măsurilor înscrise 
în programele proprii in 
vederea creșterii producției 
fizice și productivității 
muncii^jientru promova
rea tehnologiilor avansate, 
organizarea superioară a 
locurilor de muncă, valori
ficarea cu eficiență spori
tă a dotării tehnice, per
fecționarea efectivelor de 
muncitori, utilizarea mai 
bună a forței de muncă și 
timpului de lucru.

Cu toate rezultatele bu
ne, s-a arătat în raport, 
colectivele de muncă în
deosebi cele din întreprin
derile miniere s-au con
fruntat cu neajunsuri, fapt 
ce a condus la înregistra
rea unor însemnate restan
țe față de sarcinile de

Ing. BENONE COSTI- 
NAȘ, director tehnic al 
C.M-V.J.: Pornind de la 
obiectivul prioritar care 
stă în fața colectivelor din 
întreprinderile Combinatu
lui Minier Valea Jiului, 
realizarea integrală, ritmi
că a prevederilor de plan 
la producția de cărbune 
extras, directorul tehnic al 
C.M.V.J., a prezentat re
zultatele obținute în pri
ma parte a anului de mi
nerii Văii Jiului, preocu
pările pentru creșterea rea
lizărilor, neajunsurile și 
neîmplinirile, greutățile cu 
care s-au confruntat mi
nele. Afirmația că „avem 
create condițiile necesare 

pentru realizarea planului" 
a fost susținută prin îm
bunătățirea rezultatelor pe 
care le-am obținut în ceea 
ce privește folosirea exten
sivă și intensivă a meca
nizării, în asigurarea liniei 
de front active, în acțiu
nea de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui extras și 
a disciplinei muncii și 
tehnologice, în asigurarea 
stării de securitate a omu
lui și zăcămîntului.

AUREL BARLEA, priin- 
secretar al Comitetului O- 
rășenese de partid Vulcan: 
Considerind activitatea 
desfășurată în primul se
mestru al anului sub ni
velul posibilităților, exis
tente, deși I.M. Paroșeni 
și-a realizat planul, vorbi
torul s-a referit la princi
palele direcții de acțiune 
ce vor sta în atenția orga
nelor și organizațiilor ele 
partid, a conducerilor co
lective ale minelor Vulcan 
și Paroșeni, pentru realiza
rea integrală a planului a- 
nual și recuperarea restan
țelor acumulate. „Stă în 
puterea comuniștilor, a în
tregului colectiv de oameni 
ai muncii de a lichida nea
junsurile ce îngreunează, la 
ora actuală, obținerea u- 
nor rezultate superioare, 
realizarea integrală a sar
cinilor ți pregătirea în con
diții optime a producției a- 
nului 1986“ — a afirmat 
vorbitorul, angajîndu-se in 
numele tutui or comuniști
lor din orașul Vulcan de a 
face tot ceea ce este po
sibil, pentru îndeplinirea 
exemplară a indicatorilor 
planului economic. ___ .

plan. Pe ansamblul muni
cipiului, au fost înregistra
te însemnate nerealizări la 
huilă brută extrasă și 
la huila spălată pentru si
derurgie. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut 
nerealizările la acest in
dicator sînt cu mult 

mai mari în condițiile 
în care atît efectivul per
sonalului muncitor cît și 
gradul de dotare tehnică 
au crescut. Restanțe față 
de plan au fost înregistra
te și la alte sortimente ca 
oțel, utilaje tehnologice mi
niere, fire vîscoză, tricota
je. S-au consemnat nerea
lizări și la indicatorii pro
ducția marfă, producția ne
tă, productivitatea muncii, 
cheltuieli totale și de pro
ducție, beneficii îndeosebi 
datorită activității necores. 
punzătoare desfășurate de 
unitățile C.M.V.J., I.U.M.P., 
I. F. A. Vîscoza, 
întreprinderea de tricota
je, Țesătoria de mătase, 
Cariera de cuarț și altele. 
S-a apreciat că și în do
meniul investițiilor au e- 
xistat condiții pentru ob
ținerea unor rezultate mai 
bune, dar nu s-a acționat 
în mod organizat și cu per
severență pentru accelera
rea ritmului de lucru pe
șantiere.

Analiza întreprinsă în 
raport a reliefat că în u- 
nitățile economice care 
s-au confruntat cu neajun

Din cuvintul participanțiior la dezbateri
Ing. GHEORGHE MAR- 

C1IIȘ, directorul I.M. Lu- 
peni: Cu toate neîmplini
rile din semestrul I se 
poate spune, totuși, că, în 
prezent, avem toate condi
țiile create pentru realiza
rea integrală a sarcinilor 
de plan în lunile ce ur
mează pînă la sfîrșitul anu
lui.

Prin săparea a 1 900 ml 
in plus sarcinilor de plan, 
la lucrările de pregătire în 
semestrul 1 s-au pus în 
funcțiune noi capacități de 
producție din care patru 
dotate cu complexe meca
nizate. Noile tehnologii a- 
plicate la mina Lupeni au 
dat Rezultate remarcabil;».

Cu toate acestea ne mai 
confruntăm cu unele pro
bleme cum sînt cele legate 
de aprovizionarea cu ma
teriale și piese de schimb 
pentiu subteran, cit și de 
utilajf le necesare în carie
ră.

Nu vom precupeți nici Un 
efort pentru a da țării cît 
mai mult cărbune.

ȘTEFAN ALBA, miner 
șef de brigadă la I.M. Pe- 
trila: „Împreună cu orta- 
tacii din brigada pe care' 
o conduc am extras supli
mentar, de la începutul a- 
nului, 18 000 tone de căr
bune", spunea șeful de 
brigadă care se angaja în 
numele colectivului său de 
muncă, a.minerilor din sec
torul unde își desfășoară 
activitatea, să se mobilize
ze exemplar pentru a ob
ține, în continuare, noi și 
importante succese în în
deplinirea celei mai impor
tante sarcini care stă in 
fața minerilor Văii Jiului 
— de a da țării cit mai 
mult cărbune.

Dr. ing. ANTON BACE 
directorul I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani: Trecînd în re
vistă rezultatele bune ob
ținute de colectivul între
prinderii, în prima jumăta
te a anului, perioadă în 
Gare întreprinderea și-a 
realizat și depășit princi
palii indicatori economico- 
financiari, vorbitorul s-a 
axat pe unele deficiențe ce 
au existat în activitatea e- 
conomică, deficiențe care 
au împiedicat obținerea u. 
nor rezultate superioare ce
lor raportate. Realizarea 
sarcinilor planului anual, 

suri nu s-a acționat cu 
destulă fermitate pentru în
făptuirea neabătută a pro
gramelor proprii cuprin- 
zînd măsurile tehnico-orga- 
nizatorice și politico-e
ducative adoptate la înce
putul anului, Cu privire la 
valorificarea superioară a 
capacităților de producție, 
funcționarea utilajelor 
moderne la parametri su
periori, asigurarea plasării 
optime a fronturilor de lu
cru, respectarea disciplinei 
tehnologice, întărirea ordi
nii și disciplinei la toate 
locurile de muncă.

In mod sugestiv, rapor
tul a arătat că în unități
le miniere și pe parcursul 

după cum afirma vorbitorul 
în angajamentul luat, 
constituie principala preo
cupare a tuturor factorilor 
de răspundere din între
prindere. In acest sens, au 
fost luate măsuri de elabo
rare a unor tehnologii de 
recuperare a unor piese și 
subansamble, tehnologii 
care în viitor vor trebui 
perfecționate, pentru orga
nizarea industrială a activi
tății de reparații, a mași
nilor și utilajelor miniere.

Ing. NICOLAE RADU, 
directorul Carierei Cimpu 
lui Neag : „Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, 
respectiv semestrul I, în 

anul acesta am extras în 
plus 13 000 tone de cărbu
ne. In lunile mai și iunie 
planul la descopertă a fost 
îndeplinit ceea ce ne va 
permite ca în această lu
nă să extragem 60 000 to
ne de cărbune, iar în lu
na august 68 000 tone de 
cărbune. In semestrul II 
lață de semestrul I vom 
dubla producția de cărbu
ne extras.

PETRU PUȘCAȘ, secre
tarul Comitetului de partid, 
I.M. Livezeni : „Prin
cipala preocupare a 
organelor și organizațiilor 
de partid a constituit-o per
fecționarea conținuă a 
stilului și metodelor de 
muncă, in așa fel, ineît să 
mobilizeze Întregul colec
tiv pentru realizarea in
dicatorilor de plan".

Rezultatele necorespun
zătoare înregistrate au fost 
cauzate de unele deficiențe 
ele organizare a muncii, de 
insuficienta utilizare a 
londului de timp dișpon - 
bil, a neutilzării la întrea
ga capacitate a utilajelor 
din dotare. Angajamentul 
asumat: realizarea integra
lă a plane'ui în condiții de 
eficiență sporită și pre
gătirea corespunzătoare a 
pioducției anului viitor.

Ing. ION DABULEANU, 
director al I.M. Aninoasa : 
„Ne-am propus pentru lu
na iulie să realizăm o pro
ducție de 57 600 tone de 
cărbune" se angaja în nu
mele colectivului pe ca- 
re-1 conduce directorul mi
nei Aninoasa, și preciza că 
la lucrările de deschideri 
și pregătirii sarcinile de 
plan au fost realizate inte

semestrului I s-a înregistrat 
un număr mare de combi
ne și susțineri mecanizate 
care nu au funcționat, în 
timp ce nici randamentele 
realizate nu s-au situat la 
nivelul cerințelor și al po
sibilităților. La originea u- 
nor nerealizări stau și alte 
cauze ca neconfirmări de 
rezerve, producerea focuri
lor endogene ca efect al a- 
baterilor d<- la tehnologia 
de extracții, iprovizionarea 
neritmică a fronturilor de 
lucru, calitatea necorespun
zătoare și fiabilitatea scă
zută a unor piese de 
schimb, ca și a lucrărilor 
de revizii și reparații, coefi
cientul scăzut de utilizare 

gral, ceea ce dă posibilita
tea asigurării capacităților 
de producție necesare în
deplinirii integrale a pre
vederilor. Mai mult, la lu
crările de investiții reali
zările sînt cu peste 1 000 
ml superioare mediilor ob
ținute în ultimii doi ani.

FRANCISC FAZEKAȘ, 
miner șef de brigadă la 
I.M. Paroșeni: „La succe
sul înregistrat de mina Pa
roșeni în semestrul 1 din 
acest an, cînd au fost ex
trase în plus sarcinilor de 
plan peste 9 700 tone de 
cărbune, a contribuit cu 
aproape 19 000 tone și bri
gada pe care o conduc și 
cu care exploatez un aba
taj frontal dotat cu un com
plex de susținere și tăiere 
mecanizată de înălțime ma
re. Ar trebui să se dea 
o importanță mai mare mi
cii mecanizări deoarece de 
aceasta depinde eficiența 
marii .mecanizări. Rezolva
rea acestor probleme ne va 
permite să sporim pro- 
ductivitățile de 22 tone pe 
pest realizam în primed 
semestru".

Ing. CAROL SCHRETER, 
director al I.M. Valea de 
Brazi. Materializarea vie a 
indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al par
tidului privind valorifica
rea integrală a zăcăminte
lor de cărbune, I.M. Valea 
de Brazi va deveni, în cU- 
rînd o nouă producătoare 
de cărbune penu că, du
pă cum afirma directorul 
minei, „încă din acest an 
vom pune în funcțiune pri
ma capacitate de produc
ție". După o succintă, dar 
concisă, prezentare a rea
lizărilor obținute de colec
tivul întreprinderii, după 
evidențierea preocupărilor, 
a sarcinilor de perspectivă, 
după solicitările adresate 
plenarei, vorbitorul se an
gaja în numele tuturor oa
menilor muncii de la I.M. 
Valea dc Brazi, să îndepli
nească in mod exemplar 
sarcinile de plan pentru 
punerea grabnică în func
țiile a cît mai multe capa
cități de producție.

VICTOR CHIABURIT, in. 
giner șef I.P.C.V.J.; „Pre
paratorii din Valea Jiului 
au obținut în primul se
mestru al anului rezultate 
bune, prin aplicarea unor 

a timpului de lucru.
Obiectivul prioritar al 

organizațiilor de partid și 
colectivelor de muncă îl 
constituie în prezent creș
terea realizărilor zilnice 
pentru a se asigura recupe
rarea restanțelor și înfăp
tuirea integrală a planu
lui pe acest an. Potrivit 
sarcinilor stabilite, la hui
la netă va trebui să se rea
lizeze o medie zilnică de 
peste 29 000 tone, în tri
mestrul III, și peste 28 000 
tone în trimestrul IV. Men
ționăm că sarcina de plan 
la acest indicator a fost 
depășită în semestrul I și 
există reale condiții ca pe 
întregul an planul la huila 
netă să fie îndeplinit și 
depășit. O mobilizare sus
ținută și valorificare de
plină a potențialului pro
ductiv va trebui să fie a- 
sigurată pentru realizarea 
planului la huila cocsifica- 
bilă, fapt ce impune rea
lizarea unei medii zilnice 
de 32 500 tone cărbune 
brut, cu încadrarea strictă 
în normele de calitate. Va 
trebui să fie intensificat 
ritmul lucrărilor de des
chidere și pregătire pen
tru creșterea liniei de front 
active, se impune urgenta
rea punerii în exploatare 
a cîmpurilor miniere Lu- 
peni-Sud și Valea de Brazi, 
pentru o producție de 150 
mii tone fiecare, și urgen
tarea lucrărilor la noile 

măsuri de creștere a ca
pacităților de preparare și 
recuperare globală a căr
bunelui la preparația Pe- 
trila, modernizarea tehno
logiilor la preparația Co
rcești și alte măsuri teh- 
nico-organizatorice. Rea
lizarea planului anual este 
strîns legată de punerea în 
funcțiune a noi dotări m 
stația C.F..R Iscroni, ur
gentarea finalizării lucră
rilor la stația Bărbăteni, 
construirea instalației de 
funicular de la Coroești, 
punerea în funcțiune a ca
pacității din prima etapă de 
dezvoltare a preparației Li. 
vezeni, creșterea gradului 
de utilizare a mașinilor și 
instalațiilor, aplicarea unor 
tehnologii de lucru de mai 
mare eficiență, probleme 
care se vor situa în cen
trul atenției organului de 
partid și a celui de condu
cere colectivă".

Ing. AUREL MARIIAN, 
directorul I.M. Petrila. 
„Chiar dacă de anul trecut 
am pregătit linia de front 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan ale acestui an, în 
primul semestru am acu
mulat un minus de 56 000 
tone de cărbune la produc
ția fizică brută extrasă, da
torată faptului că nu am 
urmărit cu exigență pro
gramele de măsuri apro
bate la mceputul anului de 
organul colectiv de condu, 
cere al minei.

Cieștcrea liniei de front 
active cu 120 ml ne va per
mite ca din acest trimestru 
să ne realizăm sarcinile de 
plan. Vom acționa în con
tinuare, pentru recrutarea, 
stabilizarea și calificarea 
forței de muncă care să 
ne permită o plasare opti
mă a fronturilor de lucru 
direct productive".

IOAN SAV, secretarul 
Comitetului de partid I.M. 
Bărbăteni: Dintre măsu
rile întreprinse în pri
mul semestru al 
anului se remarcă pu
nerea in funcțiune a pri
mului complex mecanizat, 
modernirea procesului da 
extracția asigurarea unui 
indice superior de utilizare 
intensivă și extensivă a u- 
tilajelor, lolosirea raționa
lă a torței de muncă. A- 
cestea au asigurat obține
rea unor rezultate bune, 

instalații de preparare a 
cărbunelui de la Uricani și 
Livezeni. O atenție spori
tă va trebui acordată opti
mizări . fluxurilor tehnolo
gice de preparare și îm
bunătățirii calității cărbu
nelui, organizării corespun- 
zătorare a activității de 
reparații și asistenței tehni
ce pentru subteran, asigu
rării efectivelor de mun
citori, calificării și stabili
zării forței de muncă, îm
bunătățirii coeficientului de 
uVJizare a timpului de lu
cru, întăririi ordinii și dis
ciplinei. De asemenea, or
ganizațiile de partid vor 
trebui să situeze în cen
trul preocupărilor înfăptui
rea tuturor celorlalte mă
suri in vederea dezvoltării 
intensive și creșterii ni
velului tehnic, calitativ al 
producției, sporirii produc
tivității muncii și randa
mentelor, încadrării in con
sumuri și reducerii chel
tuielilor, intensificării ac

țiunilor din sfera celor trei 
„R".

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvin tul to
varășul Ilie Verdeț.

Pentru perfecționarea ac
tivității economice -și înlă
turarea neajunsurilor în
tâmpinate pe parcursul se
mestrului I plenara a adop- 
lat un cuprinzător program 
di măsuri tehnico-organi- 
zatcrice și politico-educati
ve.

dar nu să asigure realiza
rea planului semestrial. Au 
existat neajunsuri in ac
tivitatea legată de aprovi
zionare, frecvente defec
țiuni electromecanice, ne- 
realizarea productivității în 
cărbune, precum și numă
rul mare de absențe ne
motivate și foi de boală. 
Greutățile întîmpinate vor 
fi însă depășite, vorbitorul 
arătînd că mina va spori 
producția de cărbune.

Ing. IOAN LASAT, di
rector al I.A.C.M.M. Pe
troșani: Măsurile întreprin
se de colectivul de con
structori ai I.A.C.M.M. — și 
punctate de directorul în
treprinderii — vor conduce 
la respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a o- 
.biectivclor de investiții la 
care se lucrează într-un 
ritm intens. Subliniind po
sibilitățile de valorificare 
a tuturor resurselor de ca
re dispune colectivul, di-, 
rectorul întreprinderii so
licită și sprijinul C.M.V.J., 
al Ministerului Minelor 
mai ales în problema apro
vizionării tehnico-materia- 
le. In încheiere vorbitorul 
asigura plenara că întregul 
colectiv va acționa cu ho- 
tărîre pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor care 
îi revin în domeniu] său 
de activitate.

Ing. VIOREL BOANTA, 
director al I.M. Lonea. 
Continuînd să se mențină 
în rindul unităților miniere 
fruntașe, raportînd Jîo-pri- 
mul semestru realizarea și- 
depășirea sarcinilor de 
plan, minerii I.M. Lo
nea confirmă prin fapte 
eficiența măsurilor între
prinse de organele și orga
nizațiile de partid, de 
C.O.M. „Programul de mă
suri ce urmează a fi apli
cat în semestrul al Il-lea 
vizează asigurarea liniei de 
front active necesare, extin
derea capacității de pro
ducție, adoptarea tehnolo
giei de extracție la condi-, 
țiile concrete de zăcămînt, 
folosirea. utilajelor și a 
forței de muncă la întrea
ga capacitate, măsuri ca
re, vor asigura în continua; 
te realizarea integrală a 
sarcinilor de plan și pre
gătirea în cele mai bune 
condiții a producției pen
tru anul viitor".



SIMBAtA, 13 IULIE 1985 Steagul roșu 3
suavi

MINERI ȘI ARTIȘTI 
sub același numitor comun: 
pasiunea muncii și frumosului
Prezența în aceste zile a 

ansamblului folcloric „Rap
sodia Română" (condus de 
tovarășul loan Stoichiciu) 
In Valea Jiului se înscrie 
ca unul din momentele de 
vînf ale activității cultu- 
ral-artistice, spectacolele 
fiind așteptate cu legitim 
interes.

In aria acestei prezențe 
notabile s-au înscris și ce
le trei microconcerte sus
ținute miercuri, joi șj vi
neri, în sălile de apel ale 
întreprinderilor miniere din 
Lupeni, Uricani și Aninoa- 
sa.

Frumusețea portului, căl
dura cîntecelor, coregrafia 
executată 
strie — 
expresie 
inimile 
mineri din sala de apel. A- 
vind in Elena Merișorea
nu, Nelu Bălășoiu, Mar*a 
Apostol Elena Ionescu. E- 
lena Pascu, Dumitru Con
stantin în grupul vocal, cel 
de dansatori și în membrii 
orchestrei de muzică popu
lară condusă de reputatul 
dirijor Marin Ghiocel — 
autentici mesageri ai fol
clorului românesc din toa
te zonele țării, ansamblul 
„Rapsodia Română" a rea. 
lizat o reală „punte 
simțire artistică" între sce
nele microspectacolelor și 
sutele de mineri. Așa cum 
se spunea, în cuvîntul de 
deschidere al microspecta- 
colului de la Lupeni, „pre
zența mesagerilor cîntecu- 
lui popular 
mijlocul 
«drumul 
rii este 
omagiu 
care, din adîncuri,

(Urmare din nag. I)

Constanta devenire socialistă

cu înaltă măie- 
iată mijloace de 
care au cucerit 
spectatorilor —

românesc în 
celor ce făuresc 
de lumină» al ță- 
cel mai fierbinte 
adus oamenilor 

trimit

Curier juridic
GRIGORUȚA dumitru, 

Lupeni: Puteți cumpăra a- 
partament numai după a- 
probarea prealabilă a Co
mitetului Executiv al Con
siliului popular județean 
deoarece orașul Iași, po
trivit Decretului nr. 68/1976, 
face parte din categoria ora- 
șeloi declarate „orașe mari".

I’ERARU IOSIF, Lupeni; 
Conform prevederilor
H.C.M. 1683/1957 pensiona
rii mineri care au lucrat 
in întreprinderile ce a- 
parțin de C.M.V..I. Petro
șani, beneficiază de două 
rații de cărbune pentru uz 
casnic la preț preferențial. 
Cei ce locuiesc în aparta
mente termoficate benefi
ciază anual de suma de 
1370 lei. întreprinderile din 
subordinea C.M.V.J. pot su
porta costul încălzirii cen
trale pentru personalul 
muncitor ce deține aparta
mente din fondul locativ 
de stat numai pînă la li
mita competenței rațiilor 
de cărbune (sumelor 
bani) la care aceștia
dreptul. In cazul că în pe
rioada cit ați fost în cîmpul 
muncii întreprinderea v-a 
acordat mai multe rații, 

.surplusul rămas poate fi 
restituit numai la întreprin
dere.

C-tin BOARIU, jurist

de 
au

yq infor-mârr-

spre ziuă rodul muncii lor". 
Spectacole-omagiu, spec

tacole dedicate mun
cii și pasiunii, susținute 
de artiști, care au dăruit 
din adincul ființei lor cel 
mai de preț dar, reprezen- 
tînd rodul măiestriei lor. 
Această nouă prezență a 
ansamblului artistic „Rap
sodia Română" în mijlocul 
minerilor din Valea Jiului 
constituie un act de garan
ție a aprecierii de care se 
bucură acest harnic deta
șament muncitoresc în a- 
tenția creatorilor și expo- 
nenților artei populare, a 
fruntașilor scenei româ
nești.

Alexandru TĂTAR

ducție a minei, a crescut 
substanțial, odată cu des
chiderea de noi capacități 
de producție, numărul 
personalului muncitor, s-a 
ridicat continuu nivelul de 
calificare al oamenilor, în
treaga activitate a între
prinderii situîndu-se astăzi 
la un înalt nivel de efici
ență și calitate. Concomi
tent cu lucrările de moder, 
nizare, o atenție sporită a 
fost acordată îmbunătățirii 
condițiilor de muncă, asi- 
gurîndu-se pentru munca 
din subteran un nivel spo
rit de securitate. Totoda
tă, in perioada celor două-

zeci de ani,, pe care cu 
justificată mîndrie patrio
tică îi numim „Epoca 
Ceaușescu" s-a construit o 
modernă cantină minereas
că in incinta întreprinde
rii, s-a îmbunătățit conti
nuu nivelul de asistență 
medicală, dispensarul me
dical fiind foarte bine do
tat cu aparatură tehnico- 
medicală modernă, avînd 
cadre medicale de înaltă 
competență profesională. De 
asemenea, întreprinderea 
Minieră Vulcan are la o- 
rt actuală nn colectiv de 
muncă bine calificat, dis
pune de un personal teh- 
mco-inginei esc cu o ridi-

speciali- 
zi eu zi a 

regăsindu-se în 
de
în

catâ pregătire de 
tale, munca de 
oamenilor 
substanțialele creșteri
producție înregistrate 
ultimii ani, care au făcut 
ca mina să se situeze în 
rindul unităților miniere 
de mare capacitate pro
ductivă. In condițiile creș
terii continue a nivelului, 
producției, la mina Vulcan 
s-a trecut la introducerea 
mecanizării, care și-a de
monstrat din plin eficien
ța productivă, așa cum de 
cîțiva ani buni combinele 
de abataj își demonstrase, 
ră capacitatea spor.ită de 
producție, ușurînd foarte

mult munca oamenilor. In
troducerea mecanizării, fă
cută sub auspiciile unor re
zultate deosebit de edifica, 
toare, constituie de fapt 
un simbolic pas în direcția 
eficientizării activității din 
abataje, mareînd, de fapt, 
începutul unei noi etape 
de dezvoltare a capacită
ților de producție, etapă 
care va înscrie mina Vul
can printre întreprinderile 
de profil de mare capaci
tate productivă, așa cum 
minerii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii s-au ho- 
tărît să devină, prin mun
că, prin ambiție și compe
tență profesională.

Aspect din timpul desfășurării microspcctaco lului din sala de apel a 
l.M. Uricani. Cîntă Elena Merișoreanu, acompaniată de orchestra condusă de 
dirijorul Marin Ghiocel. Foto: T. ALEXANDRU

în minarea Steagului roșu 
și Diplomei de Onoare

(Urmare din pag. 1)

In numele minerilor din 
brigada pe care o conduce, 
minerul șef de brigadă Ște
fan Alba, care în 1984 a 
realizat o producție supli
mentară de cărbune de 
4.' 000 tone, 
substanțial la 
planului întreprinderii, 
angajat să mențină și 
c cest an la un nivel 
ștacheta realizărilor, 
varășul loan Stanciu, 
cretarul organizației 
partid din sectorul de 
vestiții, sector fruntaș 
întrecerea socialistă pe 
treprindere și Valea Jiului 
pe anul trecut, a sublimat 
în cuvîntul său că în pri
mul semestru al acestui an 
planul lucrărilor de inves
tiții a fost depășit cu 254 
ml, iar pînă la sfirșitul a- 
nului s-a angajat, in nume
le colectivului, să depășeas
că cu 500 ml planul lucră
rilor de investiții. Minerul 
șef de brigadă loan Rota
ru, din cadrul sectorului V 
și-a luat, de asemenea, an
gajamentul de a ocupa și 
în acest an un loc fruntaș

cărbune 
contribuind 

depășirea 
s-a 
în 

înalt 
To- 
se- 
de 
in- 
în 

in-

a

Congres al IX-lea al parti
dului.

COLOCVTI DE ISTORIE. 
Muzeul mineritului, în co
laborare cu Casa de Cultu
ră a Sindicatelor, Bibliote
ca municipală și Grupul 
școlar minier organizează 
luni, marți și miercuri, la 
sediul muzeului și l.M. Li- 
vezeni colocvii de istorie 
dedicate aniversării a două, 
zeci de ani de la istoricul

UTILA. Posesorii de au
toturisme din municipiul 
nostru sint informați din 
nou pe această cale că la 
parterul blocului nr. 59 de 
pe bulevardul Republicii 
s-a deschis noua filială
F.A.C.R., de unde se pot 
procura huse de mașini, 
hărți și carnete de bord, 
și alte accesorii auto.

a

în întrecerea 
a da lună de 
ții suplimentare de 
bune.

Din pa> tea Consiliului 
Central al Uniunii Geue- 
rale a Sindicatelor, tova
rășul Vasile Martinelli a 
înminat colectivului de la 
l.M. Petrila Steagul ro
șu și Diploma de Onoare, 
felicitînd colectivul între
prinderii și adresîndu-i 
rări de noi succese in 
itor. Calde felicitări și 
rări de noi succese au 
dresat colectivului, în 
vintul lor, și tovarășii Ște
fan Todea, din partea con
ducerii Ministerului Mine
lor, Benone Costinaș din 
partea conducerii C.M.V.J. 
și Gavrilă David 
tea Comitetului 
de partid Petrila

Desfășurată în 
ra entuziastă, caractristică 
acestor zile cînd in întrea
ga țară se omagiază apro
piata aniversare a două 
decenii de cînd’ în fruntea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, festivi
tatea inminării Steagului

socialistă, de 
lună produc- 

căr-

u-
vi- 
u- 
a- 

cu-

din par- 
orășenesc

atmosfe-

Stoica, secretar al Filialei 
de Vînătoare și Pescuit 
Sportiv din Petroșani, in 
primele zile ale săptăminii 
viitoare se va încheia cam
pania de populare a apelor 
de munte cu puiet de păs
trăv indigen și curcubeu. 
Pînă în prezent, în apele 
curgătoare de munte au 
fost aduși 200 000 de puicți 
de păstrăv indigen; ur
mează să fie populat lacul 
de acumulare Valea de 
Pești cu 150 000 de puiețiPESCĂREASCĂ. Așa cum

am fost informați de loan de păstrăv curcubeu.

roșu și a Diplomei de O- 
noare colectivului l.M. Pe- 
trila a exprimat hotărîrea 
fermă a minerilor, ingineri
lor și tehnicienilor de a 
da viață indicațiilor trasa
te de secretarul general al 
partidului pentru creșterea 
producției de cărbune, pen
tru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului 
XIII-lea al partidului.
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<
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. Diferența dintre 
angajament și promisiune...

(Urmare din pag. 1) ca șef al ei. Pentru că e 
un bun organizator, știe 
meserie și mai are acel 
„ceva", care îndeamnă la 
muncă, cu alte cuvinte 
climatul brigăzii este fa
vorabil rezultatelor bune, 
oamenii săi fiind pătrunși 
de necesitatea de a execu
ta cu rapiditate, dar și de 
calitate, lucrările de pre
gătire, nu se feresc de 
locurile grele de muncă, 
deși uneori acolo se cîș- 
tigă bani mai puțini. Ia
tă de ce formația a căpă
tat renumele de „forță de 
șoc" a sectorului, ba chiar 
a minei. In aceste condi
ții nedumerește irespon
sabilitatea unor oameni 
cu nunei de răspundere 

din această întreprindere, 
care au obligația să „nete
zească" drumul spre suc
cese tot mai mari ale bri
găzii de elită și totuși 
n,u-și îndeplinesc nici mă
car sarcinile de serviciu. 
Oare, în contractul colec
tiv nu s-a prevăzut, că 
transportul materialelor 
se va face cît mai aproa
pe de locul de muncă al 
brigăzii ? Cei vinovați 
fie trași la răspundere 
să stînjenească dorința 
afirmare a ortacilor 
Gheorghe Ciobanu! Și 
bia atunci, să cumpănim 
concordanța 
jamente și 
nînd deci 
deșarte.

linia

Pregătirile asigură fron
tul de lucru și dacă sec
torul c> raportat pe iunie 
aproape 1 800 tone de căr
bune în plus, este și me
ritul ortacilor lui Cioba- 
nu, care deschid
frontalului lui Dumitru 
Perju. Brigada „de șoc“, 
cum o numește secreta
rul comitetului de partid 
pe mină, Petru Pușcaș, se 
află întotdeauna acolo 
unde este mai greu. La 
montarea complexului, 
spre sfîrșitul primăverii, 
unii spuneau că nu au 
experiență. Și într-ade- 
văr așa era. La început 
au mers cu o secție pe zi, 
apoi au ajuns la două pe 
schimb."

— fi-e mai mare dra
gul să muncești cu ortacii 
mei mai tineri Marcel E- 
pure Ion Iepure, Vasile 
Vîrvorea. Ori cu ajutorul 
miner Constantin Florică, 
ori cu nou-încadrații Con
stantin Gheorghe, Doiu 
Roșu. Dacă ne-ar merge 
monoraiul acela cu hiba, 
în cele două locuri de 
muncă, cei 25 de ortaci 
ai mei ar realiza nu 62 
ml, ca în iunie, ci o su
tă, ba chiar mai mult.

Deviza „nici o lună sub 
plan" este respectată de 
această brigadă, de cînd 
se știe Gheorghe Ciobanu

să 
nu 
de 
lui
a-

dintre anga- 
fapte, elimi- 
promisiunile

*l*
*

*II

CENACLU. Astăzi, de Ia 
ora 17, membrii cenaclului 
„Panait Istrati" din Petro
șani au o intîlnire de lu
cru în sala artelor a Casei 
de cultură a sindicatelor 
din localitate. Tot astăzi, și 
la aceeași oră, in sala de 
dans a casei de cultură, 
debutează discoteca vacan
ței pentru elevi.

EXCURSIE. Celor intere
sați le semnalăm că Filia
la Petroșani a O.J.T. orga
nizează, în perioada 18—26 
septembrie, o excursie în

Ungaria și Cehoslovacia, 
primesc deja înscrieri 
sediul filialei.

la
ora 19, sala Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani găzduiește specta
colul oferit de Teatrul „Ion 
Vasilescu” cu comedia mu
zicală „Sosesc de la Paris!", 
după Tudor Mușatescu. 
(S.B.)

troșani se deschide o 
poziție de medalii și insig
ne minerești. Exponatele a- 
parțin lui Ion și 
Velica și Petru 
membrii ai secției 
troșani a Societății 
mismatică Română.
ția poate fi vizitată în fie
care zi între orele 10—18, 
pînă la 1 august 1985. (LV.)

Dragoș 
Melha, 

1 Pe- 
de Nu- 
Expozi-

■
II
II

EXPOZIȚIE. Astăzi,
Muzeu] mineritului din Pe

Rubrică realizată de 
BOȚEA
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Turcia
ANKARA 12 (Agerpres). 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, . pre
ședintele Republicii Socia
liste România, s-au tran
smis președintelui Republi
cii Turcia, Kenan Evren, 
un călduros mesaj de sa
lut, urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, 
prosperitate și progres 
porului turc prieten.

Mulțumind cu multă 
dură pentru mesajul
mit, președintele Turciei a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere 
Urări de sănătate și ferici-

ro-

a
po-
Ro-

po-

internațio- 
cu consec- 
român, de 

i c o 1 a e

rii economico-sociale a Ro
mâniei și Turciei, cît și pe 
plan internațional, în efor
tul îndreptat spre soluțio
narea— în interesul tuturor 
popoarelor, al păcii și co
operării — a problemelor 
majore care confruntă 
mea contemporană.

Schimbul de mesaje

1U-

căl-
pri-

re personală, de progres și 
bunăstare poporului 
mân prieten.

Președintele Turciei 
dat o înaltă apreciere 
liticii externe active a
mâniei v.zînd instaurarea u. 
nei păci durabile, înțelege
rii și cooperării 
nale, promovată 
vență de statul 
președintele N
Ceaușescu. A fost evocată 
recenta vizită în țara noas
tră a șefului statului turc, 
care s-a înscris în cadrul 
preocupărilor celor două 
țări de a îmbogăți necon
tenit colaborarea reciprocă, 
atît în domeniul dezvoltă-

a 
avut loc cu ocazia primi
rii de către președintele 
Turciei a delegației parla
mentare române con
dusă de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale a 
Turciei, întreprinde o vizi
tă oficială de prietenie în 
această țară.

Acțiuni în favoarea păcii 
pentru

TOKIO 12 (A'gerpers). La 
Tokio se desfășoară reuniu
nea internațională pe tema 
„Lupta pentru prevenirea 
războiului nuclear și eli
minarea armelor nucleare". 
Participă delegați reprezen- 
tînd 27 partide comuniste, 
muncitorești, democratice 
și de orientare progresistă 
de pe cinci continente.

Poziția Partidului Comu
nist Român, activitatea sus
ținută și acțiunile între
prinse de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
în direcția adoptării unor, 
măsuri imediate de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pre
cum și voința hotărîtă a 
țării noastre de a acționa

dezarmare nucleară

Alegeri generale anticipate în Portugalia
LISABONA 12 (Ager

pres). Președintele Portu
galiei, Antonio Ramalho 
Eanes, a dizolvat, vineri, 
parlamentul și a anunțat 
organizarea, la 6 octombrie, 
de alegeri generale antici
pate, în vederea soluționă
rii crizei politice declanșa
te la 13 iunie, prin retra
gerea din coaliția guverna-

mentală a celor șapte mi
niștri social-democrați — 
informează agenția 
tcr.

Scrutinul legislativ 
chide în Portugalia

Reu-

des- 
pe- 
va

o 
rioadă electorală care 
dura pînă spre sfîrșitul a- 
nului, urmînd a mai avea 
loc alegeri prezidențiale și 
municipale.

Declarația vicepreședintelui 
Republicii Nicaragua

în vederea unirii tuturor 
forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste de 
pretutindeni în lupta pen
tru oprirea actualului curs 
periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, 
pentru destindere, încredere 
sporită, securitate și pace 
în lume, au fost prezenta
te de tovarășa Tamara 
brin, membru al C.C. 
P.C.R., vicepreședinte 
Consiliului National 
F.D.U.S.

☆
BONN 12 (Agerpres). Un 

grup de 70 de oameni de 
știință naturaliști din Ham
burg au \ dat publicității o 
declarație prin care anun
ță constituirea organizației 
„Uniunea oamenilor de ști
ință naturaliști din Ham
burg — răspundere pen
tru cauza păcii", care consi
deră drept principala sa

Do. 
al 
al 
al

(Agerpres). 
guvernului 
Gonzalez,

sarcină lupta împotriva fo
losirii rezultatelor cercetă
rilor științifice în scopuri 
militare — relatează agen
ția TASS. Inițiatorii orga
nizației intenționează să 
activizeze propaganda pen
tru pace, împotriva cursei 
înarmărilor în cercuri largi 
ale tinerelului.

☆
BONN 12 

Președintele 
spaniol, Felipe
a apreciat că așa-numita 
„inițiativă de apărare stra
tegică11 preconizată de ad
ministrația americană re
prezintă o „serioasă ame
nințare la adresa omenirii". 
Intr-un interviu acordat 
revistei vest-germa- 
ne „Quick11, citat de agen
ția France Presse, el a e~ 
vocat pericolele escaladării 
competiției militare în spa
țiul extraterestru.

LIMA 12 (Agerpres). In- 
tr-o declarație făcută la 
Lima, unde se află în vizi
tă oficială, vicepreședinte
le Republicii Nicaragua, 
Sergio Ramirez Mercado, 
s-a pronunțat pentru 
tragerea tuturor
rilor militari străini 
America Centrală și a 
pus Statelor Unite 
vorbiri fără agendă și

re- 
consilie- 

din 
pro- 
con- 
con-

diții prealabile — transmi
te agenția spaniolă de pre
să EFE. „Nicaragua este 
dispusă să retragă pe cei 
700 de consilieri 
străini din țară, dacă 
celelalte state 
— în special 
Costa Rica și 
vor proceda 
spus Sergio Ramirez Mer
cado.

militari 
Și 

din regiune 
Honduras, 

Salvador — 
la fel11 — a

• KUWEIT. Explozia a 
două bombe plasate în zo
na comercială a capitalei 
kuweitiene s-a soldat cu 
11 rnorți și 89 răniți. Prin
tre victime se află directo
rul unui departament din 
Ministerul de Interne Ku- 
weitian. Surse oficiale ci
tate de agențiile Reuter și 
France Presse au 
Că exploziile s-au 
simultan în două

PE SCURT

declarat 
produs 

cafenele.

• TIRANA?. Guvernele 
Republicii Populare Socia
liste Albania și Republicii 
Malawi au convenit să 
stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadori 
— informează agenția al
baneză de presă AT A.

ririi unor plantații de can
nabis pe loturile cultivate, 
cu porumb și floarea-soa- 
relui. Cannabis — denumi
tă și „cînepă indiană" — 
este o plantă din care se 
extrage o parte din dro
gurile folosite de toxico
mani. In total poliția a i- 
dentificat circa 75 000 plan
te de cannabis, ceea ce re
prezintă cea mai mare des
coperire de acest fel din 
Portugalia, informează a- 
genția Reuter, citind sur
se ale poliției.

lor Externe, citat de 
genția AP.

a-

en- 
do- 

suges-

• LISABONA. Poliția 
portugheză a arestat cinci 
persoane în urma descope-

• ANKARA?. Turcia a 
informat Franța că dorește 
să participe la proiectul 
„EUREKA11 privind cer
cetări în domeniul tehnolo
giilor devîrf — a anunțat 
Ministerul turc al Afaceri-

UN NOU NĂSCUT DE
8,25 KG

kg. Acesta depășește cu 4,3 
kg greutatea recordului 
precedent în materie, care 
data din 1940. In corpul 
somnului prins de studentul 
iugoslav a fost găsit un alt 
pește, un lipan 
care constituise 
a somnului. .

de 46 cm, 
ultima cină

• LONDRA. Mișcarea 
gleză antiapartheid în 
cumentul, intitulat 
tiv „Cum înarmează Ma
rea Britanie apartheidul", 
demască modalitățile prin 
care firmele britanice oco
lesc embargoul asupra 
livrărilor de material mili
tar către ■ regimul rasist 
de la Pretoria — relatează 
agenția- France Presse.

• LUXEMBURG. Par
lamentul vest-european 
și-a manifestat via deza
probare față de politica 
protecționistă a Statelor U- 
nite în schimburile cu par
tenerii lor comerciali : li
mitarea importurilor la o 
serie de produse și un 
program de exporturi su-

pradimensionat. Potrivit 
agenției Asociated Press, 
numeroși deputați, reu
niți în sesiune la Luxem
burg, au cerut organisme
lor. Pieței comune să ia; 
la rîndul lor, măsuri de 
ripostă, în apărarea inte
reselor economice ale țări
lor respective.

Intensificarea terorismului pe plan 
Internațional

WASHINGTON 12 
gerpres). 
Statelor 
Bush, a 
sificarea 
plan internațional a consti
tuit principala temă a dis
cuțiilor pe care le-a pur
tat cu oficialitățile dintr-o 
serie de state vest-europe- 
ne, vizitate recent, subli
niind că, în vederea eradi
cării acestui fenomen con
damnabil, a solicitat co-

(A-
Vicepre.ședintele 

Unite, George 
declarat că inten- 
terorismului pe

operarea 
rință de 
de numirea amiralului 
retragere James Holaway, 
în fruntea comisiei ameri
cane pentru combaterea te
rorismului, vicepreședin
tele Bush a precizat 
acest organism a fost 
sărcinat cu elaborarea 
nor măsuri concrete, 
clusiv cooperarea S.U.A. la 
eforturile internaționale în 
acest domeniu.

lor. La o confe- 
presă, prilejuită 

în

ca 
în- 
u- 

in-

Recent, în provincia Ca- 
a 

văzut lumina zilei un copil 
în greutate de 8,25 kg — 
informează agenția spanio
lă E.F.E. Părinții săi, Gcr- 
trudis Romero și Rafael Vi
tal, mai au șapte copii, ca
re de asemenea, s-au năs
cut robuști.

In cei 20 de ani de cînd 
profesez nu mi-a fost dat 
să văd un caz similar — 
a declarat obstetricianul 
care a asistat-o la naștere 
pe Gertrudis.

diz, din sudul Spaniei,
POPULAȚIA INDIEI

UN SOMN DE... 41,3 KG.

al 
de 

presă 
P.T.I., în secolul următor. 
India va deveni țara cu cel 
mai mare număr de locui
tori, dacă se menține rit
mul actual de creștere a 
populației. Dacă în 1983, 
India număra 733 milioane 
de locuitori, peste un se
col, estimează raportul, ea 
va avea 1 700 milioane, de
pășind China, care ar ur
ma să înregistreze atunci 
circa 1 570 milioane.

Potrivit unui studiu 
Băncii Mondiale, citat 
agenția indiană de

timpul celui de-al doilea 
război mondial, efectuează 
cu un avion monomotor, a- 
daptat pentru a putea fi 
pilotat numai cu mîinile, 
un zbor solitar, dus-întors, 
pe ruta Atlanta (statul 
Georgia) — Anchorage (A- 
laska). După cum arată 
Harrison, încercarea sa are 
drept obiectiv să sporească 
moralul persoanelor handi
capate.

• KUALA LUMPUR. In
tr-o declarație făcută 
Kuala Lumpur, unde 
desfășoară lucrările reuniu
nii anuale a organizației 
Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (ASEAN) 
și partenerilor săi occiden
tali, reprezentantul neoze
elandez Frank O’Flynn, 
ministru de stat și minis
tru al apărării, a relevat 
că a avut o convorbire cu 
secretarul de stat la S.U.A., 
George Shultz, în cadrul 
căreia a reafirmat hotărî- 
rea guvernului de la Wel
lington de a nu admite in
trarea unor nave străine 
cu arme nucleare la bord 
în porturile Noii Zeelande.

la 
se

Studentul iugoslav Dze- 
vad Sarkinovici, din Sara
jevo, a prins, recent, in La
cul Plavsko, din Republica 
Muntenegru, un somn lung 
de 148 cm și cîntărind 41,3

ZBOR SOLITAR
Americanul Clark Harri

son, în vîrstă de 60 de ani, 
care are jumătatea inferioa
ră a corpului paralizată ca 
urmare a unor răni din

COLIER
Cu prilejul lucrărilor de 

amenajare a unui teren de 
fotbal, la Treglonou, în pro
vincia Bretagne, din vestul 
Franței, a fost descoperit 
un colier din aur, unic. în 
genul său pe teritoriul fran
cez. Oficiul departamental 
de arheologie a declarat 
presei că este vorba despre 
„o bijuterie' excepțională11 

care ar putea data din a- 
nii 1500—2000 î.e.n.
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Telex.
La sfîrșit de săptă- 
mînă. (color)
Mîndru cîntec ro
mânesc; gala dese
nului animat; Mo
ment poetic; atlas 
muzical; univers ro
mânesc; fapte ale 
devenirii — repor
taj; telesport; melo
dia lunii... la ale
gerea dumneavoas
tră.
Săptămîna politică. 

Telejurnal.
Pentru dezarmare și 
pace!
Teleenciclopedia. 
Studioul varietăților.
(color)
Film artistic. Ruy 
Bias.
Mondovision. (color) 
Telejurnal.

Secetă și ploi torențiale
NAȚIUNILE UNITE 12 

(Agerpres). Ca urmare a 
secetei prelungite ce afec
tează întinse regiuni de pe 
continentul african, cel pu
țin o jumătate de milion 
de oameni au murit de foa
me — a declarat un purtă
tor de cuvînt al Oficiului 
Națiunilor Unite pentru a- 
jutoarele de urgență des
tinate Africii, citat de a- 
gențiile France Presse și 
United Press International. 
Cele mai multe victime se 
înregistrează îh zonele izo
late, greu 
ajutoarele 
timp.

accesibile, unde 
nu ajung la

Săr
WASHINGTON Prima

rul marelui oraș american 
New York, Edward Koch, 
a anunțat instituirea de noi

restricții privind consu
mul de apă potabilă din 
cauza secetei prelungite, 
fără perspective de amelio
rare, relatează agenția A- 
sociated Press, precizînd 
că rezervele de apă au 
scăzut pînă la 40 la sută 
din capacitățile existente, 
înainte de intrarea în sezo
nul canicular.

&
DHAKA 12 (Agerpres). In 

Bangladesh alte 15 000 de 
persoane au rămas fără lo
cuință ca urmare a ieșirii 
din matcă a apelor princi
palelor rîuri din țară. I- 
nundații puternice sînt 
semnalate în partea nordi
că a țării ca urmare a ploi
lor torențiale din ultimele 
zile, relevă agenția Reu
ter, citind surse oficiale.

Mica publicitare

■V nr. 94 din 
de 

nr. 4 Pe- 
Murar 

declar nulă.

VIND Dacia 1300 cu mo
dificări tip 1410 și rulotă 
„Turist11 cu 5 locuri. In
formații, Uricani, Aleea 
Progresului, bloc 18 A, sc. 
I, ap. 7, după ora 18. (4014)

PIERDUT foaie matrico
lă clasele I
7 iulie 1970, eliberată 
Școala generală 
troșani pe numele 
Viorica. O 
(4015)

PIERDUT 
serviciu pe 
Marius, eliberată de 
parația Coroești. O declar 
nulă.' (4016)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popescu

ANUNȚ

legitimație de 
numele Bodi

Pre-

Dumitru, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (4017)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Paring 
Daniela, eliberată de Pre- 
parația Coroești. O declar 
nulă (4018)

PIERDUT legitimație pro
vizorie de serviciu pe nu
mele Urdari Constantin 
Gheorghe și Rîșniță Gheor- 
ghe, eliberate de I.U.M. Pe
troșani. Se declară nule. 
(4011)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
3972, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (4013)

DE FAMILIE

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 
a 4 ani de la dispariția bunului meu soț

COROI CORNEL
(4010)
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