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Ampla dezvoltare și modernizare a centrelor urbane ale Văii Jiului nu 
a ocolit nici orașul Vulcan. In imagine, un aspect cit se poate de grăitor, 
surprins pe bulevardul Victoriei. Foto: Robert TAVIAN

Pe marginea Plenarei Comitetului Municipal de Partid

Node capacități de producție — 
puse în funcțiune înaintea

termenelor
Pentru minerii Văii Jiului realizarea 

producției viitorului cincinal constituie o 
sarcină de o deosebită importanță pentru 
îndeplinirea căreia trebuie luate, așa cum 
se sublinia în cadrul plenarei Comitetu. 
lui Municipal de Partid, cele mai efici
ente măsuri, mai ales că prevederile de 
plan sînt mult sporite față de actualul 
cincinal.

Realizarea acestei sarcini de perspec
tivă trebuie începută azi, cînd se află 
în construcție obiectivele industriale ca
re, odată puse în funcțiune, vor contri
bui nu numai la creșterea producției de 
cărbune extras ci și la îmbunătățirea ca. 
lității acestuia. Printre cele mai impor
tante obiective industriale de investiții 
care se află în curs de execuție, unele 
într-un stadiu avansat chiar, și care au 
stat în atenția analizei desfășurate de 
plenara Comitetului Municipal de Partid 
se află I.M. Valea de Brazi și cele două 
preparații de la Livezeni șl Uricani.

Materializînd orientările formulate de 
secretarul general al partidului, tovarășul

planificate
Nicolae Ccaușescu, privind punerea în 
valoare a tuturor zăcămintelor de mate, 
rii prime și mai ales de materii prime e. 

nergetice, la I.M. Valea de Brazi, între
prindere situată în extremitatea vestică 
a bazinului, anul acesta se vor pune în 
funcțiune primele capacități de produc
ție. S-au evidențiat în cadrul dezbateri
lor eforturile depuse pentru urgentarea 
lucrărilor, pentru crearea fluxurilor de 
producție și silozurilor de înmagazinate 
temporară a producției, pentru asigura, 
rea căilor de transport și aerăj. Pentru 
I.M. Valea de Brazi s-a prevăzut o pon
dere de producție extrasă mecanizat de 
80 la sută din totalul producției ce va fi 
realizată, urmînd ca productivitatea 
muncii să ajungă la 510 tone pe om și 
an. S-a indicat, s-a trasat ca sarcină pen
tru organizația de partid din întreprin
dere, pentru întregul colectiv, să spo
rească vitezele de avansare atît Ia 
lucrările de înaintare pe orizontală cît

(Continuare în pag. a 2-a)

Ani rodnici pentru dezvoltarea 
învățămîntului Văii Jiului

In perioada profunde, 
lor transformări revolu
ționare inaugurate de 
Congresul al IX-lea al 
partidului s-au înălțat 
noi orașe, s-a accelerat 
procesul de urbanizare, 
viața economico-socială a 
patriei a cunoscut cea 
mai rodnică etapă din is
toria noastră. Toate a- 
ceste mărețe și trainice 
ctitorii au fost realizate 
de oameni cu un ridicat 
grad de calificare și pre
gătire tehnico-științifică, 
formați în școală, princi
palul factor de cultură și 
civilizație, așa cum au 
fost strălucit subliniate 
sarcinile învățămîntului

românesc de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De-a 
lungul acestor două dece
nii caracterizate prin mari 
realizări socialiste, in
disolubil legate de activi
tatea prodigioasă desfășu
rată cu clarviziune și pro
fund spirit înnoitor de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, învățămîntul 
din Valea Jiului a cunos
cut, împreună cu viața e- 
conomico-socială, un con
tinuu proces de dezvolta
re și modernizare. In ce
le peste 100 de unități de 
învățămînt, de toate gra
dele, se pregătesc aproape 
35 000 de fii ai minerilor.

I.M. VALEA DE BRAZI

Argumente ale 
competenței profesionale

Lucrările de intrare în exploatare a cîmpului 
minier Valea de Brazi constituie un minunat prilej 
pentru harnicul colectiv al noii mine de a-și demon
stra capacitatea de mobilizare, abnegația și compe
tența profesională, puse din plin in slujba sporirii 
producției de cărbune a țării. Astfel, după ce lună 
de lună brigăzile conduse de Ianoș Doboș, la puțul 
auxiliar și Gherasim Tamaș la puțul de aeraj nr. 7 
au obținut în medie avansări de peste 30 ml, în lu
na iulie pînă la această dată, ele au realizat cîte 
18 ml de săpări și betonări angajîndu-se ca în 
cinstea aniversării a două decenii, de cînd în frun-

Gheorghe CHIRVASA
labora-Viitoarele cadre de specialitate beneficiază în anii studenției de 

toare și ateliere unde-și pot desăvîrși pregătirea profesională.

preparatorilor, construc
torilor, ai tuturor oame
nilor muncii. întregul pro
ces instructiv-educativ din 
școli a fost revoluționat 
de două idei forță, sinte- 
tizînd preocuparea stator
nică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, față 
de acest important do
meniu: generalizarea în
vățămîntului de 10 ani, 
ceea ce situează România 
în rîndul celor mai avan
sate țări din lume, și in
tegrarea lui armonioasă 
cu cercetarea științifică și 
producția.

învățămîntul din Valea 
Jiului s-a dezvoltat în a- 
ceste două decenii pe do
uă coordonate, ambele 
stimulînd gindirea și crea
tivitatea elevilor: constru
irea unor moderne uni
tăți școlare și moderniza
rea formelor și metode
lor de instruire și educa
ție patriotică. S-au edi
ficat școlile generale nr. 
1 și 7, Liceul economic și 
de drept administrativ, 
Liceul de matematică și 
fizică, Liceul industrial 
minier, toate în Petro
șani, multe alte școli ge
nerale în Petrila, Lupeni, 
Vulcan și Uricani, atelie
re școlare și săli de gim
nastică. baza sportivă din 
Paring a C.S.Ș. Petroșani 
și internate pentru elevi. 
Prin implicarea largă și

Tiberiu SPĂTARU

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

I.M. PIUA

Ce ne-am propus, 
am obținut

Cantitatea de cărbune ex
trasă în cele șase luni ca
re au trecut de la începu
tul anului a fost cu mult 
mai mică față de aceeași 
perioadă a anului trecut, 
deși sarcinile de plan au 
fost aproximativ aceleași. 
Din punct de vedere ca
litativ însă nu se poate 
spune același lucru. Căr
bunele extras în acest an 
din zăcămîntul aferent 
cîmpului minier Dîlja a 
fost net superior celui ex-, 
tras anul trecut în aceeași 
perioadă. Se poate spune 
cu certitudine că, ce s-a 
livrat preparației Corcești 

pînă în prezent de la în
ceputul anului, a fost un 
cărbune de calitate chiar 
dacă el a fost depășit cu 
0,1 procente, depășire ce a 
atras după sine o penaliza
re, în perioada amintită, 
de numai 198 tone de căr
bune. Urmărind evoluția 
conținutului de cenușă în 
masa de cărbune livrată 
beneficiarului, pe luni, de 
la începutul anului, a re
ieșit că numai în ianuarie 
și iunie acesta a fost pes-

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

„Ecoul Văii Jiului mă
Orașul minerilor din Va

lea Jiului — Petroșaniul 
— este de nerecunoscut 
prin înfățișarea arhitectu
rală a noilor construcții 
ridicate aici în ultimii 20 
de ani.

Pentru mine care am 
muncit și trăit in Petro
șani, unde m-am format ca 
om-de folos . societății, în 
perioada 1954—1968 și care 
am revenit după 3—4 ani 
de la ultima vizită în Va
lea Jiului în pitorescul o- 
raș de la poalele Parîngu- 
lui, am rămas plăcut im
presionat de ceea ce 
s-a construit și făcut în 
reședința municipiului. Cen
trul orașului este de nere
cunoscut, deși mai este în. 
că șantier; arhitectura blo. 
curilor, linia constructivă, 
dau un aspect de stațiune 

de odihnă, nu de oraș mi
nier. Au dispărut acele co
lonii cu case mici și înne
grite de fumul coșurilor, 
au apărut obiective social- 
culturale noi, cum sînt

«• '*♦’ ’>•

Un constructor despre 
Petroșaniul 

de ieri și de azi

•e-

casa de cultură, cochetul 
stadion, magazinul „Jiul", 
noua aripă a aulei Institu
tului de mine, noul și mo
dernul sediu al Teatrului 
de stat și multe altele.

Minele noi în curs de 
deschidere la Lupeni Sud 
și Valea de Brazi, sarcini
le sporite de extragere și 
prelucrare a cărbunelui, 
fac din Valea Jiului un

recheamă**
centru muncitoresc puter
nic dezvoltat economic, cu 
o pondere importantă în 
economia țării. Amintiri 
frumoase de ieri și de azi 
despre Petroșani — reșe
dință a municipiului — tre
zesc de fiecare dată senti
mentul revenirii în acest 
oraș al minerilor, pentru a 
contribui la realizarea sar- 
ciniloi economice ce le re
vin oamenilor harnici și 
cu obrajii înroșiți de sănă
tatea aerului de munte, o- 
zonat de brazii și pinii pă
durilor din Paring, Vîlcan 
sau Retezat, oameni cu su
flet larg aidoma Jiurilor 
de Est și Vest, ce-și reu
nesc apele la Livezeni.

Benoni DASCĂLU, 
constructor — T.A.G.C.

Ind. Craiova, Antrepriza I

(Coittiuuaț* m pag- a 2-ai

LA PETROȘANI 
ARE LOC AST A ZI, 

SIMPOZIONUL OMAGIAL 
CU TEMA 

„Epoca 
Nicolae

Ceaușescu — 
epoca marilor 

împliniri 
privind 

dezvoltarea 
industriei 

carbonifere"
In organizarea Comitetu

lui Municipal de Partid, 
la Petroșani are loc astăzi, 
simpozionul de comunicări 
cu tema „Epoca N'colae 
Ceaușescu — epoca marilor 
împliniri privind dezvolta
rea industriei carbonifere",

Simpozionul se înscrie în 
suita amplelor manifestări 
politico-ideologice și cultu- 
ral-.științifice de omagiere

(Continuare in pag a 2-i>
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Experiențe, rezultate și idei noi in domeniul 
recuperării materialelor refolosibile

In întreprinderi și instituții, în școli și în orga
nizațiile de tineret se desfășoară o neîntreruptă ac
tivitate pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului privind intensificarea hotărîtă 

a recuperării și valorificării materialelor refolosibile. 
Despre această importantă acțiune economică am 
vorbit cu tovarășul Vasilc Diaconu, șeful Centrului 
de recuperare, colectare, achiziții și desfacere.

— Cum sînt sintetiza
te în bilanțul pe jumă
tate de an preocupările 
existente în Valea Jiu
lui în domeniul recupe
rării materialelor refolo
sibile.

■— Avem rezultate 
foarte bune la mulți indi
catori de plan, astfel că la 
un plan total valoric de 
23 783 mii lei, în primele 
6‘ luni ale acestui an am 
realizat 25 784 mii lei, 
ceea ce arată că oamenii 
muncii din Valea Jiului și 
micul colectiv de lucră
tori din centrul nostru ac
ționează cu toată respon
sabilitatea pentru recupe
rarea materialelor refolosi. 
bile. Am obținut rezultate 
bune la recuperarea oțelu
lui, fontei, cuprului, ce
nușii de plumb, aluminiu
lui, chiar și la bronz și 
plumb, indicatori la care 
sarcinile de plan au fost 
realizate și avem impor
tante depășiri. Dar nu a- 
vem o situație la fel de 
bună Ia colectarea hîrtiei, 
resturilor textile, ciobu
rilor, materialelor din 
cauciuc și masei plastice.

Noile capacități 
de producție

(Urmare din pag. 1 >

și la cele pe verticală, prin 
folosirea celor mai adec
vate metode, a tehnologi
ilor moderne, eficiente.

O dată cu sarcina de 
intensificare a ritmurilor 
de execuție plenara Co
mitetului Municipal de 
Partid a cerut colectivu
lui de oameni ai muncii 
din cadrul l.M, Valea de 
Brazi să grăbească pu
nerea în funcțiune a în
treprinderii cu un an și 
să contribuie astfel la 
cî.știgarea independenței 
energetice a țării.

Totodată, plenara 
stabilit ca sarcină și i 
tensificarea lucrărilor pen. 
tru punerea în funcțiune 
în cit mai scurt timp a 
celor două preparații —

a 
in-

iniri în industria mica
Unitățile de industrie 

mică ale întreprinderii de 
Gospodărie Comunală și 
Locativă din Petroșani în
registrează, la zi, un fruc
tuos bilanț, reflectat în 
depășirea principalilor in
dicatori cantitativi și cali

tativi ai planului de la în
ceputul anului pînă în pre
zent. Astfel, sporurile la 
producția marfă se cifrea
ză la mai bine de 370

în ziarul

I PRECIZARE. Concursul 
! de admitere în învăță-
• mîntul superior pentru 
| candidații înscriși la sub-

ingineri se desfășoară în
• zilele de 18 și 19 iulie, nu 
I în zilele de 19 și 20 cum

eronat a apărut

I nostru de ieri. 
IN TURNEU.

manifestărilor
* educative și artistice 
| dicate aniversării a
I de ani de la Congresul al

In cadrul 
cultural- 

de-
20

fliiiiiiiiiiiiiiiiiriiiniinn

Interviul 
săptămînii

wzzzwzmzwz/zz/zz/zz/z/zzz.

— Care sînt cauzele 
care au determinat a- 
ceastă situație ?

•— Dacă în unele insti
tuții, cum sînt școlile din 
municipiu, are loc o ac
țiune susținută pentru re
cuperarea materialelor re
folosibile, mai sînt și uni
tăți economice în care nu 
se respectă prevederile 
Decretului 465/1979 care 
ne reglementează activi
tatea.

— Intr-adevăr, între
prinderile și instituțiile 
au sarcini legale în ceea 
ce privește predarea u- 
nor cantități de materia
le refolosibile, cum este, 
de pildă, hîrtia. Dar ce 
a întreprins C.R.C.A.D. 
Petroșani pentru a crea 
in rîndul populației un 
climat optim pentru 
strîngerea hîrtiei și al
tor materiale ?
— In cartierul Aeroport 

viitor 
în același 

îmbunătățirea 
a calității

una situată în imediata 
apropiere a minei Livc- 
zeni și cealaltă la Uricani. 
Prin punerea lor în func
țiune se creează posibilita
tea preluării în totalitate 
a producției sporite de 
cărbune extras prevăzută 
pentru cincinalul 
contribuind, 
timp, la 
necontenită 
cărbunelui.

Analiza exigentă a sta
diului de execuție a lucră
rilor la obiectivele de in
vestiții industriale amin
tite, măsurile stabilite, 
transpunerea în viață a 
sarcinilor trasate vor 
conduce, în mod nemijlo
cit, la sporirea, în perspec
tiva cincinalului viitor, a 
producției de cărbune ex
tras.

mii de lei, iar cele la pro
ducția globală se ridică la 
600 de mii de lei. De subli
niat faptul că produsele u- 
nităților de profil sînt ob
ținute, cu precădere,’ 
valorificarea 
riale textile 
între aceste 
mărîndu-se 
stambă, de mătase, s 
pilotele, cearceafurile

(S.B.)

prin 
unor inate- 

refolosibile — 
sortimente nu. 
plapumele de 

altele, 
etc.

IX-lea al partidului, un 
colectiv artistic al Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui" se află într-un turneu 
prin localitățile județu
lui cu spectacolul „Lun
ga poveste de dragoste" 
de Tudor Popescu. As
tăzi, spectacolul va fi pre
zentat la Geoagiu. (T.S.)

LUCRĂRILE de moder
nizare a Bulevardului Re
publicii din orașul Pe
troșani continuă și în zo
na cartierului Aeroport, 
zonă în care formațiile 
de lucru ale I.G.C.L. ac
ționează intens, primul ki.. 

din Petroșani s-au mon
tat, în scările blocurilor și 
în școli, aproape 400 de 
recipienți confecționați 
din sîrmă. Mulți dintre 
aceștia nu mai sînt. Este 
o experiență care nu ne-a 
dezarmat. Vom continua, 
însă, să căutăm și să a- 
plicăm alte forme și me
tode de muncă pentru a 
stimula participarea ce
tățenilor din cartierele 
municipiului la acțiunea 
de recuperare și predare 
a hîrtiei, deșeurilor tex
tile, masei plastice etc. 
Lucrătorii din unitatea 
noastră, așa cum proce
dează Ion Tampa, Traian 

Bolosin, Vasile Pătrășcioiu, 
loan Colceag, Camelia 
Marin, Vasile Mărgules- 
cu. Ana Pavel și alții, do
vedesc spirit creator în 
munca lor cu importante 
semnificații economice și 
educative. Va trebui să 
înființăm în tot munici
piul centre la care copiii 
și părinții lor să predea 
orice cantitate de materii 
și materiale refolosibile. 
In acest fel, prin aplica
rea unor soluții noi și e- 
ficiente, colectînd toate 
materiile și materialele 
destinate reciclării econo
mice, activitatea noastră 
va cunoaște rezultate su
perioare.

Tiberiu SPĂTARU

Vînzărl record
Activitatea rodnică consti

tuie caracteristica de bază a 
lucrătorilor din 
alimentară nr. 
trila. După cum 
formează Mihai 
și Ion Popa, șefii
te, luna trecută, magazinul 
a realizat un record de 
vînzare: 1,3 milioane lei.
(V. Beldie)

unitatea
29 Pe
ne in- 

Mătușoiu 
de unita.

Ce ne-am propus, am obținut
(Urmare din pag. 1)

te cel planificat. Bonifica
țiile obținute în celelalte 
luni din semestrul I sînt 
convingătoare, arătînd de 
fapt, strădaniile depuse de 
întregul colectiv de oameni 
ai muncii de la I.M, Dîlja 
de a expedia beneficiarului 
un cărbune de calitate. Re
zultatele obținute în acest 
an pe linia calității cărbu
nelui de către mina Dîlja 
nu sînt întîmplătoare, ele 
au la bază măsurile între
prinse la locurile de mun
că productive, pe fluxurile 
de transport și în sistemul 
de claubaj de la suprafață. 
Eficiența măsurilor aplica, 
te la mina Dîlja este arăta
tă atît de diferența dintre 
cele 198 tone penalizare în 
anul acesta și cele 2 700 to
ne penalizare anul trecut, 
în aceeași perioadă, cît și 
diferența dintre cele 2 800

lometru de bulevard fiind, 
deja, finalizat. (S.B.)

SUGERAM instituțiilor 
care folosesc' afi.șajele 
publice revizuirea acesto
ra și reactualizarea lor. 
Prea sînt perimate cele e_ 
xistente la ora 'actuală 
de-a lungul Bulevardului 
Republicii ! (G.C.)

EXEMPLU. Dacă și alți 
conducători auto de pe 
autobuzele I.T.A. Petro
șani ar proceda la fel ca 
și confratele lor Constan
tin Bogatu (31-HD-5574) 
—• opriri în stații, amabi- 
litate, disciplină, poate că 
pentru călători naveta nu

„Epoca Nicolae 
Ceaușescu**
(Urmare din pag. I)

a celor două decenii de la 
istoricul Congres al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român, de cinstire a glo
rioasei activități revoluțio
nare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera] 
al partidului, președintele 
Republicii, închinată pro
gresului și înfloririi patriei 
noastre socialiste.

Vor fi prezentate urmă
toarele comunicări: „Con
gresul al IX-Iea al Partidu
lui Comunist Român — mo
ment de referință în via
ța partidului și a întregu
lui popor", „Două decenii 
de mari înfăptuiri în dez
voltarea și creșterea pro
ducției de cărbune în Valea 
Jiului", „Implicarea activi
tății de cercetare și pro
iectare în perfecționarea 
tehnologiilor și metodelor 
de exploatare, pentru creș
terea nivelului tehnic al 
minelor' de cărbune", „Preo
cupări și realizări ale uni
tăților din Valea Jiului, 
pentru ridicarea gradului 
de mecanizare a lucrărilor 
miniere" și „Strălucită po
litică de integrare a învă- 
țămîntului cu cercetarea și 
producția".

„Ecoul Văii Jiului mă recheamă**
Urmare din pag. 1)

înDacă cu cîțiva ani 
urmă încă se mai vorbea 
despre Petroșani ca despre 
un orășel puternic poluat, 
în limbajul ce definește 
Petro.șaniul contemporan se 
regăsesc adjective cu ter
meni de comparație la su
perlativ ce-i conferă statut 
de centru cultural de în
vățămînt prin Teatrul de 
stat și Institutul de mine 
care funcționează cu profil 
minier, singurul în țară,

în
5 479 

i a-

tone de steril claubate 
semestrul I 1984 și 1 
tone steril claubate în 
ceași perioadă a anului cu
rent. Evident, că prima di
ferență scoate în relief e- 
ficiența întregului ansam
blu de măsuri întreprinse. 
Cea de-a două diferență de
monstrează că sistemul de 
claubaj a avut și mai are 
încă resurse de îmbunătă
țire a calității cărbunelui.

„Concret, amănunțit nu 
este cazul să se arate ce 
s-a făcut în această direc
ție. Acest lucru l-am ară
tat la sfîrșitul primului tri
mestru. Cert este că ce ne
am propus am obținut, dar a- 
cest lucru numai și numai 
prin transpunerea cu fer
mitate în practică a tutu
ror măsurilor stabilite la 
începutul anului, bineînțe
les urmărite la fiecare ni
vel. Cine s-a abătut de la 
programul de măsuri a su
portat consecințele. De alt-- 

ar fi chiar atît de grea. 1 
Să sperăm... (A.T.)

DACĂ printre lucrurile 
găsite de cineva se numă
ră și un rînd de chei pen- j 
tru autoturism Dacia 1300, i 
păgubașul le așteaptă la I 
redacția ziarului nostru. f

CUPA „MINERUL" la | 
fotbal desfășurată între ■ 
sectoarele I.M. Petrila a | 
fost cîștigată de echipa ■ 
sectorului VII transport. 
In finala competiției 
ceasta a dispus cu 
de echipa sectorului XI 
— investiții. (G.S.)

Rubrică realizată de
Gh. CIIIRVASĂ

a-
4—1

Ani rodnici
(Urmare din pag. I)

e-cu bogate semnificații 
ducative a elevilor în via
ța economico-socială și 
edilitar-gospodărească din 
Valea Jiului, prin succe
sele lor la învățătură, la 
olimpiadele școlare, în 
creația științifico-tehnică 
și viața culturală, tînăra 
generație pregătită de a- 
proape 1 500 cadre didac
tice răspunde grijii parti
dului și statului prin re
zultate superioare, mun
cind și învățînd, învățînd 
și muncind.

împreună cu întreg în- 
vățămîntul din școlile 
municipiului, Institutul de 
Mine din Petroșani de
monstrează cît de favo
rabilă pentru dezvoltarea 
școlii românești a fost a- 
ceastă epocă glorioasă i- 
naugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului. In 
această perioadă s-au con
struit și amenajat atelie
rul de microproducție 
(1212 mp), platforma de 
mașini miniere (454 mp), 
3 cămine studențești cu 
peste 1 400 paturi, com
plexul sportiv și corpul 
nou de învățămînt (7 000 
mp), cuprinzînd labora
toare și amfiteatre de ma
re capacitate. Orașul Pe- 

prin industria minieră pu
ternic dezvoltată pe baza 
mecanizării complexe în 
subteran, cu fabrici în do
meniul industriei ușoare 
etc, care fac din Petroșaniul 
de ieri un oraș modern în 
plină dezvoltare, și care 
pe mine personal mă atra
ge spre revenire, deși lu
crez în prezent în Craiova 
din anul 1969.

Pentru mine care 
trăit în acest oraș și care 
sînt de origine de pe me
leagurile Doljului, ecoul 

am

fel noul mecanism economi, 
co-finaciar nu iartă pe cei 
ce ignoră calitatea produ
sului livrat beneficiarului. 
Acest lucru a fost înțeles 
anul acesta de marea ma
joritate a oamenilor muncii 
de la Dîlja, care au simțit, 
anul trecut, cît costă căr
bunele extras ce nu se în
cadrează în indicatorul de 
calitate", ne spunea ing. 
Constantin Groșeanu, șef 
birou programare și urmă
rirea producției.

Evident că mina Dîlja 
prin rezultatele obținute a- 
nul acesta privind îmbună
tățirea calității cărbunelui 
se înscrie printre minele 
fruntașe — în această di
recție — din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, după 
Vulcan și Livezeni. 

Argumente ale competenței 
profesionale

(Urmare din pag. 1)

tea partidului se află tovarășul 
secretarul general al partidului, 
sfîrșitul lunii cîte 40 ml.

De altfel, la sfîrșitul lunii se
Iul orizontului 400, ceea ce constituie o etapă deo
sebit de importantă pentru pregătirea viitorului cir
cuit de aeraj al minei. Concomitent, brigăzile de 
deschideri și-au propus realizarea a 70 ml pe lună 
Ia cele 3 galerii principale ale minei: magistrala de 
la orizontul 400 (brigada lui Gheorghc Cercel), ga
leria de aeraj puțul nr. 7 orizontul 400 (brigada lui 
Miron Moraru) și planul înclinat colector, din blo
cul 9 Nord (brigada lui Gheorghe Sagiu),

Finalizarea acestora, ca și realizările celorlalte 
brigăzi vor constitui cel mai mare volum de lucrări 
executate de la începutul activității de deschidere 

; a minei, fiind de trei ori mai mare față de cel din 
i lunile primului trimestru al anului.

I

f

i

troșani a devenit un im
portant centru universitar 
în care se pregătesc pes
te 4 000 de studenți care, 
desfășurînd o bogată crea
ție tehnică în cercurile ști. 
ințifice îndrumate de un 
corp profesoral cu valo
roasă experiență științifi
că, se pregătesc cu res
ponsabilitate pentru a de
veni ingineri și subingi- 
neri, specialiști care vor 
contribui la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea ba
zei de materii prime și 
energetice.

In aceste zile apropiate 
aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, contribuția 
educativă, instructivă și 
formativă a școlii de toate 
gradele și profilurile 

se sintetizează în excep
ționale împliniri socialis
te, constituind un puter
nic îndemn petru tînăra 
generație de a se pregăti, 
așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la tri
buna Forumului tinerei 
generații, în vederea par
ticipării la realizarea is
toricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului.

1
Î 
I
I

1 

î

*

*

*

Văii Jiului mă recheamă 
irezistibil și prin oamenii 
pe care i-am cunoscut și 
îi cunosc și în prezent.

Iată de ce am încercat 
să-mi spun impresia mea 
despre Petroșaniul de azi, 
așa cum l-am văzut și i-am 
simțit pulsul, întrucît eco
ul Văii Jiului mă recheamă, 
mă recheamă mereu acolo 
unde m-ain format și am 
învățat să lucrez și să con
viețuiesc cu oamenii, în
tre oameni onești, capabili 
de a-și făuri propriul des
tin lumincs într-o țară în
floritoare.

Unitate modernă, secția 
Autoservice — Dacia Pa- 
roșeni dispune de instala
ții și utilaje pe măsura 
cerințelor.

Foto: Al. TATAR

Nicolae Ceaușescu, 
să realizeze pînă la

I

I

Is
I

I
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înfloritoare înfăptuiri socialiste
Se împlinesc, peste cîteva zile, două 

decenii de cînd, in fruntea partidului a 
fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, Minerul 
de onoare al țării, a cărui activitate pu
să cu. neprecupețită energie în slujba 
bunăstării materiale și spirituale a po
porului nostru s-a materializat an de an 
în rodnice împliniri socialiste.

Importanța deosebită pe care mine
ritul o reprezintă pentru dezvoltarea în. 
tr-un ritm susținut a bazei de materii 
prime energetice a țării, creșterea con
tinuă a producției de cărbune cocsifica- 
bil și energetic au impus cu necesitate 
asigurarea unor condiții optime de des
fășurare a activității din subteran. Pro
tecția muncii minerilor a cunoscut o 
îmbunătățire constantă, la aceasta con
tribuind în egală măsură atît introduce
rea mecanizării, ca element fundamen
tal de ușurare a efortului fizic al oa

menilor, cît și acordarea unor importan
te fonduri de investiții pentru asigurarea 
tuturor instalațiilor și utilajelor necesa
re creării unor condiții sporite de secu
ritate a muncii. Din acest punct de ve
dere, perioada celor douăzeci de ani de 
rodnicie, simbolic numită „Epoca 
Ceaușescu" se înscrie și în domeniu! 
protecției muncii ca una dintre cele mai 
fertile și mai rodnice etape din istoria 
mineritului, minerii avînd astăzi asigu
rate condiții optime de desfășurare a u- 
nei activități în deplină siguranță.

De altfel, acești douăzeci de ani au în
semnat pentru minerii Văii Jiului nu 
numai o perioadă de îmbunătățire a ni
velului de siguranță a muncii lor, ci au 
însemnat însăși transformarea calitati
vă a întregii lor munci, întreaga lor ac
tivitate economică și socială purtînd 
amprenta profundelor prefaceri calitati
ve ce caracterizează întreaga noastră e- 
conomie națională.

OMUL, 
în centrul preocupărilor partidului 

si statului nostru

Csrcstarea in slujba securității muncii

Perioadă de amplă înflo
rire a tuturor structurilor 
economice și sociale ale 
României „Epoca 
Ceaușescu'1 se înscrie în 
conștiința noastră ca o e- 
tapă de profunde mutații 
calitative în toate domeni
ile muncii și vieții. Conco
mitent cu dezvoltarea și 
modernizarea fără prece
dent a industriei miniere 
din Valea Jiului o impor
tanță deosebită s-a acor
dat, in acești douăzeci de 
ani, inaugurați de Congre
sul al IX-lea al partidului, 
de cînd in fruntea partidu
lui se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general, al partidu
lui, îmbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor, 
creșterii gradului de secu
ritate a muncii în minerit. 
An de an, grija partidului 
și statului nostru pentru a- 
sigurarea unor condiții op
time de protecție a muncii 
s-a materializat în acorda
rea unor importante fon
duri de investiții, în do
tarea întreprinderilor mi

niere cu cele mai moderne 
și mai complexe instalații, 
în ridicarea nivelului de 
securitate pentru toți oa
menii care muncesc în sub
teran.

Totodată, în perioada la 
care ne referim, odată cu 
introducerea mecanizării 
lucrărilor din subteran, 
securitatea muncii s-a îm
bunătățit substanțial, in- 
tensifieîndu-se întreaga 
activitate de protecție a 
muncii în cadrul întreprin
derilor miniere din Valea 
Jiului. In acest sens, s-a 
pus un mai mare accent pe 
respectarea monografiilor 
de armare, pe intensifica
rea instructajelor de pro
tecție a muncii, pe mări
rea frecvenței acțiunilor 
de șistificare și alte mă
suri care să permită des
fășurarea activității în de
plină siguranță. Din acest 
punct de vedere, se- poate 
aprecia că introducerea 
instalațiilor antigrizume- 
trice în subteran, mărirea 

Pagină realizată la cererea C, M. V. J.

numărului de capete de 
detecție pentru telegrizu- 
inetrie la fiecare mină 
au constituit una din mă
surile de cea mai marc e- 
ficiență pentru evitarea a- 
cumulărilor de metan, ga- 
rantînd din plin securita
tea muncii în subteran. 
De altfel, o privire retro
spectivă asupra evoluției 
accidentelor din ultimii ani 
ne relevă faptul că acestea 
au scăzut substanțial, în 
vreme ce coeficientul de 
gravitate al accidentelor 
s-a redus și el. De exemplu, 
în ultimii cinci ani, ponde
rea acestora, 29 la sută, o 
dețin cele de pe fluxurile 
de transport pe orizontală 
cu un grad scăzut de in
capacitate temporară de 
muncă. Acest lucru demon
strează ca multe altele, că 
grija permanentă pentru 
oameni, pentru securitatea 
muncii lor s-a îmbunătățit 
continuu, concomitent cu 
perfecționarea activității 
de protecție a mucii, așa 
cum partidul și statul nos
tru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Minerul 
de onoare al țării, ne-au 
cerut-o și ne-au ajutat s-o 
înfăptuim.

Siguranța muncii omului 
și a zăcămîntului. constituie 
așa cum mai spuneam, o 
condiție absolut necesară 
desfășurării normale a pro
cesului de producție, o con
diție obligatorie pentru spo
rirea productivității muncii 
și pe această bază a canti
tății de cărbune extras, con
tribuind în felul acesta, în 
mod direct, la cîștigarea in
dependenței energetice a 
țării, cea mai importantă 
sarcină trasată minerilor de 
partidul și statul nostru.

Ing. Traian AVRAMESCU, 
Inspector șef I.S.T.P.M. 

Hunedoara, 
Filiala Petroșani

Una dintre modernele stații telegrizumetrice a- 
flate în dotarea întreprinderilor miniere din Valea 
Jiului. -

Mina noastră fiind des
chisă în anul 1976 s-a dez
voltat în cei mai luminoși 
ani Qi socialismului și a 
beneficiat încă de la în
ceput de mașini și utilaje 
moderne. A fost dotată cu 
complexe de susținere me
canizată, combine de aba
taj și înaintare și alte uti
laje care să ușureze mun
ca celor care își desfășoa
ră activitatea în subteran. 
In cei aproape 10 ani de 
activitate, pentru protecția 
omului și a zăcămîntului, 
de la bugetul de stat au 
fost alocate însemnate su
me care au crescut de la 
an la an. Un exemplu con
cludent în acest sens îl 
constituie faptul câ în pri
mul semestru din acest an 
la mina Livezeni au fost 
cheltuite, pentru protecția 
muncii peste două milioa
ne de lei, cu aproape 
600 000 lei mai mult decît 
în aceeași perioadă a anu
lui trecut. O parte însem
nată din fondurile alocate 
a fost investită pentru 
punerea în funcțiune a 
stației telegrizumetrice care 
are 40 capete de detecție, 
iar în prezent se lucrează

In anii democrației so
cialiste, dar mai ales de 
cînd în fruntea partidului 
și statului nostru se află 
cel mai iubit fiu al neamu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mineritul a cu
noscut profunde și impor
tante prefaceri privind teh
nologiile de exploatare ale 
zăcămintelor de minerale 
utile.

Au fost alocate sume im
portante pentru ca dotarea 
mineritului să fie la nive
lul tehnicii mondiale în 
condiții de scădere a efor
tului fizic, completat de 
creșterea siguranței de ex
ploatare a zăcămîntului și 
a muncii omului.

Grija pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul de onoare al țării o 

Acțiuni ferme, eficiente
la montarea unei stații de 
degazare prealabilă a zăcă
mîntului și la o stație mo
dernă de dispecerizare cu 
circuit de televiziune în
chis.

Comitetului sindicatului 
de la mina noastră îi re
vin sarcini deosebite în 
ceea ce privește respecta
rea normelor de protecție a 
muncii. Pentru aceasta s-a 
creat un larg corp de in
spectori obștești care își 
desfășoară activitatea la 
nivelul brigăzilor, sectoare
lor și a minei. Aceștia au 
calificarea de mineri, e-
lectromecanici. maiștri, sub- 
mgineri și ingineri și ve
ghează la respectarea cu
strictețe a normelor de
protecție a muncii, interzic 
executarea unor lucrări ca
re nu corespund și totodată 
acționează pentru crearea 
unui climat de muncă pro
pice pentru subteran. Prin 
activitatea intensă pe care 
o desfășoară, numărul ac
cidentelor de muncă a fost 
in continuă scădere. In 
primul semestru din acest 
an numărul acestora a scă
zut față de aceeași perioa
dă a anului trecut - u pes

poartă minerilor se regă
sește și în creșterea necon
tenită a condițiilor minu
nate de viață și trai, este 
întregită de investițiile fă
cute pentru asigurarea secu
rității muncii, investiții ca
re sînt de 3,7 ori mai mari 
în industria minieră față 
de alte industrii. Un rol 
important în această di
recție îi revine Centrului 
de Cercetare pentru Secu
ritate Minieră din Petro
șani, ca unitate de cerce
tări științifice în dome
niul protecției muncii pen
tru întreaga industrie mi
nieră. Temele adoptate sînt 
de importanță majoră fiind 
izvorîte din problematica 
mineritului Văii Jiului și a
țării și au condus la o îm
bunătățire a stării de sigu
ranță a zăcămîntului de 
cărbune și a muncii oame
nilor. Dintre cele mai im
portante studii amintim 
„Optimizarea aerajului ge
neral al minelor prin sis
tematizarea circuitelor de 
aeraj la toate unitățile din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului" care simplifică în 
mod evident sistemul de 
dirijare a circuitelor de 
aer, asigurînd, în același 
timp, o atmosferă propice 
desfășurării normale a pro
cesului de producție.

In domeniul emanațiilor 
de gaze s-a pus la punct 
procedeul de degazare a 
stratelor de cărbune în 
sistem central și local e- 
laborîndu-se soluții tehni
ce de amplasare a găuri
lor. Pentru stingerea focu
rilor și incendiilor în con
diții de eficiență sporită au 
fost elaborate rețete și apa
ratură pentru intervenția 

cu spume mecanice și chi
mice. Realizarea unor dis
pozitive de stropire auto- 

te 60 la sută. Tot pentru 
prevenirea accidentelor de 
muncă s-a îmbunătățit pro
paganda audio-vizuală prin 
afișe care sînt expuse la 
locuri vizibile în sălile de 
apel, rampele puțurilor, pe 
galerii, iar stația de ra
dioamplificare transmite 
periodic Ia intrarea în 
schimburi emisiuni cu te
matică de protecția muncii.

In contextul preocupări
lor privind protecția mun
cii, comitetul sindicatului 
acționează permanent pen
tru crearea unor condiții 
optime de muncă și viață.

In primul semestru din 
acest an peste 300 de mi
neri de la Livezeni au fost 
prezenți în stațiunile de o- 
dihnă și tratament. Con
dițiile optime de muncă și 
viață create minerilor de 
la Livezeni sînt roadele 
grijii permanente cu care 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înconjurat în. 
totdeauna acest detașament 
puternic pe care îl consti
tuie minerii Văii Jiului.

Nicolae BUCIUMAN, 
președintele comitetului 

-indicatului. I.M Livezeni 

mată a prafului de cărbu
ne pe fluxurile de transport 
dotate cu benzi și trans
portoare cu raclete, la 
punctele de culbutare și 
concasare a cărbunelui au 
condus la reducerea gra
dului de îmbolnăviri profe- 
sionale și a riscului de ex
plozie. In colaborare cu 
Combinatul Chimic Făgă
raș s-a realizat un nou tip 
de exploziv A.G.P. — anti- 
grizutos, pulverulent care 
înlocuiește explozivii de 
tipul A.G.C. și A.G.S. pre- 
zentînd caracteristici balis
tice și de siguranță supe
rioare.

Rezultate remarcabile 
s-au obținut în domeniul 
electrosecurității miniere, 
unde instalația locală gri- 
zumetrică concepută la 
C.C.S.M. asigură controlul 
continuu al metanului în 
locuri cu grad deosebit de 
pericol. Continuăm activita
tea de încercare și atestare 
a materialelor și echipa
mentelor electrice destina
te să se • folosească în me- 
dii ‘cu pericol de explozie.

Dintre preocupările vi
itorului se pot aminti cele 
legate de automatizarea 
aerajului general al mi
nelor, automatizarea con
trolului concentrațiilor de 
gaze în subteran, mecanis
mul de acumulare a me
tanului în spațiul exploa
tat, combaterea acestora, 
perfecționarea tehnologi
ilor de împușcare și altele, 
toate avînd menirea să îm. 
bunătățească starea gene
rală de securitate a mun
cii oamenilor și zăcămîn
tului.

Prof. dr. ing.
Constantin TEODORESCU, 

Directorul C.C.S.M.
Petroșani

FONDURI
In acest an întreprinde

rile miniere din Valea Jiu
lui beneficiază de la buge
tul de stat de fonduri pen
tru protecția muncii, care 
depășesc 51 milioane lei, 
cu aproape șase milioane 
mai mult decît în anul tre
cut și cu peste 10 milioane 
mai mult decît în anul 1983.

Aceste fonduri sînt chel
tuite pentru ; ventilație 
(5 121 000 lei); măsuri igie- 
nico-sanitare (1 972 000 lei); 
materiale igienico-sanitare 
(2 541 000 lei), echipament 
de protecția muncii 
(13 105 000 lei); echipament 
die lucru (7 370 000 lei); ali
mentație specială (458 000 
lei); cercetare și proiecta
re (624 000 lei); propagandă 
și instruire (6 303 000 lei).

Aceste fonduri care se 
cheltuiesc anual de la bu
getul de stat pentru pro
tecția omului și a zăcămîn
tului demonstrează grija 
pe care conducerea supe
rioară d£ partid și de stat, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Minerul de o- 
noaire al Văii Jiului, o 
poai'tă celor care își des
fășoară activitatea în sub
teran

i
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Poziția țării noastre prezentată pe larg 
la Conferința ptnîru tezartnare de ta Geneva

Acțiuni în favoarea păcii,

GENEVA 16 (Agerpres). 
Conferința pentru dezar
mare de la Geneva își 
concentrează în aceste zile 
atenția asupra temei „Pre
venirea războiului nuclear, 
incluzind toate problemele 
conexe".

Poziția țării noastre pri
vind problematica dezar
mării nucleare a fost pe 
larg prezentată, marți, de
legațiilor participante la 
conferință. Evidențiind re
centele propuneri și iniția
tive de pace ale țării noas
tre în acest domeniu, șe
ful delegației române a re
levat că în viziunea Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea 
actualului curs al eveni
mentelor, pentru preveni
rea războiului nuclear, nu 
există altă cale decît aceea 
a încetării cursei înarmări, 
lor, în primul rînd a celei 
nucleare, a opririi produc-

Acord local, 
sovieto-chinez
BEIJING 16 (Agerpres). 

Un acord privind deschide
rea porturilor Heihe, din 
provincia chineză Heilong
jiang, și Blagoveșcensk, din 
Extremul orient sovietic, 
precum și cu privire la 
circulația de bunuri și 
transportul între cele două 
regiuni de la frontiera chi- 
no-sovietică a fost semnat, 
local, în conformitate cu 
schimbul de scrisori care a 
avut loc, în 1983, între gu
vernele R.P. Chineze și 
U.R.S.S. — relatează agen
ția China Nouă.

După cum menționează 
agenția citată, comerțul de 
frontieră dintre cele două 
țări a fost reluat în urmă 
cu doi ani.

<ț. PARIS. Intr-un in
terviu acordat agenției 
France Presse, primul mi
nistru al Franței, Laurent 
Fabius, a relevat că politi
ca de austeritate economi
că instaurată în 1983 va fi 
continuată. Totodată, el a 
exclus orice devalorizare a 
francului.

4> TEL AVIV. Ritmul 
creșterii inflației în Israel 
a fost, luna trecută, de 14,9 
la sută, relatează agenția 
TASS, citind datele publi
cate de Biroul central de 
statistică din Israel. A- 
ceastă cifră constituie re
cordul de inflație înregis- 

ției de arme nucleare și 
tiecerii la reducerea trep
tată a stocurilor existente 
de astfel dc arme, pină la 
lichidarea lor totală. S-a 
evidențiat că, dacă se ac
ționează cu răspundere de. 
plină pentru viața și pacea 
popoarelor, se poate ajunge 
la realizarea de acorduri in 
domeniul dezarmării. A- 
ceste acorduri ar trebui să 
vizeze în special interzi
cerea tuturor expert mțelor 
cu arma nucleară, oprirea 
oricăror acțiuni de natură

„Declarația de
MADRID 16 (Agerpres) 

La Barcelona, s-au încheiat 
lucrările Congresului mon
dial al U.N.E.S.C.O. pri
vind tineretul, amplă ma
nifestare organizată în 
contextul marcării Anului 
Internațional al Tineretului 
— „Participare, Dezvoltare, 
Pace".

Timp de șapte zile, în 
cadrul lucrărilor, la care a 
luat parte și o delegație 
din țara noastră, au fost 
dezbătute probleme pri
vind educația, munca, dez
voltarea culturală, coopera-

Starea sănătății președintelui S.U.A.
WASHINGTON 16 (Ager, 

preș). Analizele de labora
tor — relatează agențiile 
de presă — au arătat că 
cel de-al doilea polip intes
tinal extirpat sîmbătă în 
cadrul intervenției chirur
gicale la care a fost supus 
președintele S.U.A. Ronald 
Reagan, a fost de natură 
canceroasă — a anunțat, 
într-o conferință de presă, 
dr. Steven Rosenberg, chi
rurg șef la Institutul na
țional american al cance
rului, unul dintre medicii 

pI

trat în luna iunie în întrea
ga istorie a statului res
pectiv.

4 KHARTUM. Guvernul 
sudanez a elaborat pro

iectul unei constituții pro
vizorii a țării. După a- 
prob nea finală a cabinetu
lui și Consiliului militar de 
tranziție, ea ar urma să ră- 
mînă în vigoare pînă la a- 
legerile parlamentare in 
vederea revenirii la un re- 

„Rapa Nui“ Enigma Pacificului

să contribuie la prolifera
rea armelor nucleare, crea
rea de zone denuelea '>zate 
angajamentul statelor de 
a nu folosi primele arma 
nucleară, acordarea de ga
ranții de securitate țări
lor neposesoare de arme 
nucleare, măsuri de pre
venire a izbucnirii unui 
conflict nuclear din eroare 
sau accident, măsuri vizind 
reglementarea pașnică a di
ferendelor dintre state și 
de prevenire a conflictelor 
armate între națiuni.

la Barcelona*'
rea și înțelegerea interna
țională, din perspectiva ro
lului și aspirațiilor speci
fice ale tinerei generații.

In ultima sa ședință, 
Congresul a adoptat prin 
consens „Declarația de la 
Barcelona", în care se su
bliniază însemnătatea pro
fundă a participării tinere
tului la modelarea viitoru
lui umanității și contribuția 
valoroasă pe care tineretul 
o poate aduce la înfăptuirea 
unei noi ordini economice 
internaționale întemeiate pe 
justiție și echitate.

care l-au operat pe șeful 
statului american. El a 
tăcut cunoscut că, întrucît 
chirurgii au extirpat por
țiunea de colon afectată de 
polipul malign, „toate pro
bele de laborator promit 
optimism în legătură cu 
evoluția viitoare a mala
diei. Există toate indiciile 
că această problemă loca
lă a fost vindecată. Sînt 
șanse excelente — a dccla. 
rat dr. Rosenberg — ca a- 
ceastă tumoare să nu mai 
reapară".

gim civil, programate să 
aibă loc, în aprilie anul 
viitor — informează agen
ția M.E.N.

4 MOSCOVA. După cum 
transmite agenția TASS de 
la Centrul de dirijare a 
zborurilor, la 15 iulie, nava 
cosmică de transport „Pro- 
gress-24“ s-a decuplat de 
complexuj orbital „Saliut- 
7“ — „Soiuz-13". Ea a pă
truns în păturile dense ale 
atmosferei terestre și s-a 
dezintegrat.

Echipajul aflat la,bordul 
stației „Saliut-7" își" conti
nua activitatea de cerce
tări științifice.

pentru
BRUXELLES 16 (Ager

pres). In apropierea bazei 
militare americane de la 
Florennes a avut loc o 
demonstrație de protest îm
potriva amplasării de ra
chete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Belgiei. Po
liția a intervenit împotriva 
demonstranților, arestînd 
cîteva persoane — relatea
ză agenția TASS.

☆
TOKIO 16 (Agerpres).

Consiliul prefecturii Oki

Suveranul Belgiei a respins demisia guvernului
BRUXELLES 16 (Ager

pres). La Bruxelles s-a des
fășurat, marți, o reuniune 
extraordinară a guvernu
lui belgian, consacrată e- 
xaminării situației create 
de demisia din cabinet a 
miniștrilor liberali. Aceasta 
a fost motivată prin refu
zul cabinetului de a-și a- 
suma răspunderea ce îi 
revine în legătură cu inci
dentele tragice produse pe

RUTIERĂ

ru-

al 
în

In Kenya s-a desfășurat 
prima Săptămînă a securi
tății rutiere din istoria ță
rii. Organizarea ei a fost 
impusă, relatează agenția 
TASS, de creșterea numă
rului evenimentelor 
tiere. Potrivit datelor sta
tistice, numărul total 
accidentelor produse 
prima jumătate a anului 
a fost de peste 3 500, ele 
provocînd moartea unui 
număr de 852 de persoane.

Printre măsurile preconi
zate de autorități se nu- 
măiă, pe de o parte, or
ganizarea unui sistem spe
cial de pregătire a condu- 
cătcrilor auto și, pe de 
altă parte, introducerea u- 
nor limitatoare de 
pe automobilele 
tate personală.

viteză
proprie-

DEFICIENȚE DE 
ALE MARILOR

VEDERE
PICTORI

ca re
alii.

După cercetări 
durat mai mulți 
oftalmolog ungur a făcut 

au 
un 

o
serie de aprecieri interesan
te în legătură cu deficien
țele de vedere ale marilor 
pictori și în influența a-

dezarmare nucleară
nawa a cerut autorităților 
militare americane din 

"insulă să oprească zborurile 
avioanelor și elicoptere
lor S.U.A. deasupra regiu
nilor dens locuite ale insu
lei — relatează agenția 
TASS. Cererea a fost moti
vată prin recenta prăbu
șire a unui elicopter ame
rican în nordul Okinawei. 
In rezoluție se apreciază că 
zborurile și aplicațiile frec
vente ale aviației america

stadionul Heysel din Bru
xelles cu ocazia meciului 
de fotbal Juventus — Li
verpool.

La sfîrșitul ședinței, pri
mul ministru, Wilfried Mar
tens, a prezentat regelui 
Baudouin demisia întregu
lui guvern. Potrivit unui 
comunicat oficial, citat de 
agenția France Presse, su
veranul belgian a respins 
demisia, după ce s-a con

PE TOT GLOBUL-
cestora asupra culorilor fo
losite. El a constatat că a- 
cteași formă sau culoare 
este interpretată în mod 
diferit de pictori și :n func
ție de vîrsta lor. Cataracta 
antrenează o diminuare a 
acuității vizuale, dar mă
iiiMumuuuuiuitMiiuiitiffiiiNiiiiiiiiiniiuiiinmiiinuu

PETROȘANI — 7 No 
■cmbr'e: Fapt divers; U- 
nirea: Cu cerul sub pi
cioare ; Parîngul: Un șe
rif extraterestru.

PETRILA: Cancan fre
netic.

LONEA; Iubire pentru 
iubire.

ANI NO AS A: După
mulți ani.

VULCAN — Luceafărul; 
Zonă periculoasă.

LUPENI — Cultural : 
Tatăl meu pe termen 
scurt.

URICANI; Călărețul fă
ră cap.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine- 

ne constituie un pericol 
pentru locuitorii insulei.

☆
GENEVA 16 (Agerpres). 

Marți a avut loc la Gene
va ședința plenară de în
cheiere a celei de-a doua 
runde a tratativelor so- 
vieto-americane cu privi
re la armele nucleare și 
cosmice. S-a convenit ca 
următoarea rundă a nego
cierilor să înceapă la 19 
septembrie, informează a- 
genția TASS.

sultat cu liderii principa
lelor partide politice.

Primul ministru a decla
rat că guvernul rămîne la 
conducere în componența 
sa actuală pînă la organi
zarea de alegeri legislative 
anticipate. Acestea au fost 
fixate pentru 8 octombrie, 
cu două luni înaintea ex
pirării mandatului parla
mentului.

rește perceperea culorilor 
roșu și galben. Astfel,, la 
bătrîncte, Rembrandt su
ferea de cataractă și în o- 
perele pictate la acea vîrsta 
domină roșul și galbenul. 
Pictorii daltoniști utilizează 
în special tonurile pastel.

matografice Județene Hu
nedoara.

TV

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Cinstind Congre

sul IX, sărbătorim 
o țară ! Emisiune 
de versuri.

20,45 Congresul al IX-lea 
— Congresul mari
lor înnoiri.

— Forța de neclintit 
a unității națiunii 
noastre socialiste.

21,00 Film serial. „In cău
tarea fericirii**. Co
producție interna
țională, Ultimul e- 
pisod.

21,50 Telejurnal.
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' Se spune că, atunci cînd 
pasărea „manu-tara" (pa
sărea norocului) nu mai 
cîntă și doar se întreză
rește lunecînd ca o umbră, 
tăcută, printre piscurile și 
vulcanii insulei „Rapa 
Nui“, atunci — se spune 
— piaza rea aduce neno
rocul peste viața simplă și 
pașnică a locuitorilor a- 
cestor meleaguri.

Sursă de inspirație pen
tru mulți poeți, enigmati
că provocare pentru is
torici și ecologiști, oază 
neasemuită pentru turiști, 
Insula Pa.ștelui a devenit 
subiectul numărul unu al 
presei internaționale, de 
cînd S.U.A. au făcut pu
blică cererea lor de a in
clude acest teritoriu în 
programul spațial al Admi
nistrației pentru anul vi
itor. Pista aeroportului 
Mata Veri ar urma să fie 
lărgită cu 700 rrmși pe insu

lă pînă mal ieri necon- 
taminată, vor fi instalate 
utilaje și aparate electro
nice, de comunicații și ge
neratoare de energie elec
trică etc. Agenția spațială 
americană NASA încearcă 
să potolească temerile, in- 
sistînd că proiectele pre

Din presa străină
(„PRENSA LATINA**)

conizate sînt „pur pașnice", 
iar guvernul chilian al ge
neralului Pinochet asigură 
că nu va face nici un com
promis care să lezeze su
veranitatea și interesele na
ționale. Numai chilienii, 
poporul, se tem de perico
lul care îi amenință! (...)

„Rapa Nui“ — Insula 
Peștelui — nu are o isto
rie antică știută. Numai 

legende transmise din ge
nerație în generație. Una 
dintre ele amintește de o 
populație străveche, venită 
din Polinezia, din apropie
rea coastelor Australiei, 
cu 15—17 secole în urmă. 
In frunte venea Akiri Ha- 
tu Matu A. El a botezat 

insula „14 Pito o te he- 
nua“ adică „Buricul Pă- 
mîntului". O altă legendă 
spune că regele înțelept a 
venit pe insulă cu consoar
ta lui, cu un preot, un 
sculptor, un agricultor, un 
corăbier și un războinic, 
dintr-o altă insulă acope
rită de ape. Dar, legendele 
sînt multe... Statuile mo
numentale cum or fi apă

rut ?! Și unde sînt pirații 
de odinioară, care âu folo- 
sit-o ca bâză pentru trafi
cul de sclavi și amiralul 
olandez care a descope"it-o 
în 1772 ! Și cum a ajuns, 
în 1888, proprietate a sta
tului Chile ?...

Acum, cînd pasărea 
„manu-tara" nu mai cîntă 
și cînd, în capitala insu
lei, „oamenii blonzi" și 
militarii chilieni hotărăsc 
soarta acestor meleaguri, 
răzbat adesea șoaptele lo
cuitorilor blînzi și odinioa
ră senini — „rake-rake" ! 
(rău-rău !) — în timp ce 
privirile lor caută între
bătoare spre „moais", poa
le una din aceste modelate 
stînci mute se hotărăște 
să rupă tăcerea de secole 
și să strige semnalul de 
alarmă împotriva perico
lului militar care amenin
ță insula I

(Agerpres)
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