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în întâmpinarea Zilei Minerului

Productivitatea muncii - bază temeinică de 
creștere a producției de cărbune

Considerată unanim și justificat drept 
epoca celor mai semnificative împliniri 
socialiste „Epoca Nicolae Ceaușescu", i- 
naugurată de cel de-al IX-lca Congres 
al partidului, a însemnat, de fapt, pen
tru întreaga activitate economico-socială 
a țării materializarea celor mai noi și 
revoluționare concepții despre muncă, 
despre producția de bunuri materiale, în 
care fundamental a devenit conceptul de 
intensivitate. Sau, mai exact spus, crește
rea fără precedent a productivității mun
cii sociale, obiectiv central cu mari im
plicații economice, pentru atingerea că
ruia, întregul nostru popor muncitor a 
depus eforturi stăruitoare în toate sec
toarele economiei naționale. Multiplele 
căi de obținere a unor productivități spo
rite în activitatea economică și-au găsit 
o eficientă materializare în practica pro
ducției, în care elementele teoretice pri-

fost adaptate în mod științific la condi
țiile concrete din fiecare domeniu de 
activitate, conducînd la rezultate fără 
precedent în procesul de producție. Toa
te împlinirile din economia națională, 
rezultatele fără precedent istoric pe care 
poporul nostru le-a obținut în acești 20 
de ani, de cînd în fruntea partidului și 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, au drept fundament creșterea conti
nuă a productivității muncii, ridicarea 
la un înalt nivel a eficienței activității 
economice, ca rod al modernizării și per
fecționării industriei, a tuturor mecanis
melor și pîrghiilor sistemului nostru e- 
conomic.

Pe acest temeinic suport al materia
lizării gîndirii novatoare, al introducerii

Gh. CIIIRVASĂ

vind sporirea productivității muncii au

Una dintre formațiile fruntașe ale minei Lonea 
care se numără printre cele mai bune din Valea Jiului, 
este cea condusă de comunistul Grigore Mindruț. In 
imagine, doi dintre membrii acestei brigăzi.

Soluții tehnice eficiente
Dacă atelierul de revi

zii din cadrul S.U.C.T. Pe
troșani ar fi mult mai ma
re și-ar merita cu prisosin
ță denumirea de „policli
nică auto", pe care șoferii, 
mai in glumă, mai în se
rios i-au dat-o, ca o recu
noaștere unanimă a înaltei 
calități a reparațiilor și re
viziilor efectuate la ma
șinile întreprinderii. Ne
voia menținerii în perma
nentă stare de funcționare 
a utilajelor de transport 
auto a generat o constantă 
intensificare a activității 
mecanicilor atelierului, o 
continuă căutare de soluții 
operative, eficiente pentru 
rc medierea defecțiunilor. 
Fiecare problemă pe care 
o ridică o mașină intrată 
pe poarta atelierului con
stituie pentru cei patru me
canici: Iosif Aradi, Ion
Baia, Ion Bolescu și Iosif 
Deac, ca și pentru revizorii 

Adrian Petcu și Petru Csiki 
o nouă posibilitate de de
monstrare a înaltei lor com
petențe profesionale. Toți, 
meseriași destoinici, cu 
bogată experiență, găsesc 
mereu cele mai potrivite 
soluții tehnice, găsesc me
reu drumul cel mai scurt 
pentru înlăturarea neajun
surilor. Acum, principala 
lor preocupare, care-i fră- 
mîntă de mai multă vre
me, o reprezintă adoptarea 
unei soluții tehnice noi ca
re să le permită obținerea 
unor importante economii 
de piese de schimb. In a- 
cest sens, s-au făcut deja, 
și cu rezultate bune, pri
mele încercări privind re
cuperarea și refolosirea ca-

Vasile BELDIE

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Expresie a grijii partidului pentru 
sănătatea minerilor

In anul 1967, prin grija 
permanentă pe care parti
dul și statul nostru o poar
tă minerilor din Valea Jiu
lui, la Petroșani a luat fi
ință Laboratorul de pneu- 
moconioze al I.C.P.M.C. 
Menirea lui? Cercetarea in- 
terrelațiej între condițiile 
de muncă din subteran și 
păstrarea stării de sănăta
te a lucrătorilor ce extrag 
cărbunele din adîncuri. La 
înființare, în dotarea la
boratorului exista doar o 

autocaravană de microradio- 
fotografii, un aparat Roent
gen și un expirograf cu care 
lucrau 3 cadre medicale cu 
pregătire superioară și 4 
cadre cu pregătire medie. 
Evoluția dotării, a moder
nizării și amplificării acti
vității laboratorului nostru

I.M, ANINOASA

Angajare fermă, acțiuni hotărîte 
în vederea sporirii producției

Darea de seamă prezen
tată în fața reprezentanți
lor oamenilor muncii de la 
I.M. Aninoasa a reliefat si
tuația economico-financia- 
ră după șase luni de acti
vitate în procesul de ex
tracție a cărbunelui. Cu toa
te eforturile și strădaniile 
depuse în primul semestru 
din acest an și mai ales în 
primul trimestru, cînd mi
na a înregistrat cele mai 
frumoase rezultate din ul
timii ani, extracția de căr
bune nu s-a desfășurat la 
nivelul planului, mina ln-

Producție 
peste plan

700 tone de cărbune 
extrase suplimentar

Minerii sectorului IV de 
la I.M. Vulcan au extras în 
primele șapte luni din acest 
an o producție suplimentară 
de peste 7 100 tone de căr
bune, iar în cinstea Zilei 
Minerului vor mai adăuga 
la acestea încă 200 de to
ne.

Dornici să întîmpine ma
rea sărbătoare de la 23 
August cu noi succese — 
așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, — 
minerii acestui sector se 
angajează să extragă supli
mentar sarcinilor de plan 
în luna august €00 tone de 
cărbune. Printre brigăzile 
cu rezultate bune se numă
ră cele conduse de Cezar 
Butnaru, Alexandru Szabo, 
Vasile Crețu, Vladimir So- 
rodoC și Iosif Pop.

a urmat același curs al as- 
■ndenței necontenite pe 

He cărei coordonate s-au 
înscris, fără excepție, toa
te domeniile vieții în acești 
douăzeci de ani ai epocii 
de înflorire fără precedent 
a patriei, inaugurată la Con
gresul al IX-lea și care es
te nemijlocit legată de nu
mele și geniala operă re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului. 
De-a lungul anilor labora
torul a fost înzestrat cu 
cea mai perfecționată apa
ratură radiologică, o auto
caravană medicală nouă, 
modernă cu filme de 11/11 
față de cea veche care u- 
tiliza film de 7/7. De ase
menea zestrea laboratorului 
s-a îmbogățit cu aparatură 

registrînd la sfîrșitul pri 
mului semestru un minus 
de peste 20 000 tone de 
cărbune, minus înregistrat 

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

in lunile din trimestrul II 
Activitatea de extracție a 
cărbunelui nu a atins co
tele planificate și s-a des
fășurat și în condiții de 
ineficiență. Astfel, produc

Folosind eficient zestrea 
tehnică din dotare, minerii 
de la Paroșeni au debutat 
în luna august cu rezulta
te bune. Conștienți de sar
cinile ce le stau în față, răs- 
punzînd chemărilor secre
tarului general al partidu
lui, minerii Paroșeniului au 
extras, suplimentar sarcini
lor de plan, în primele pa
tru zile din această lună 
aproape 700 tone de cărbu
ne. Cu rezultate deosebite 
în muncă s-au înscris în 
acest început de lună mi
nerii sectorului II care 
și-au depășit ritmic sarci
nile de plan, acumulând 
astfel o producție suplimen
tară de 661 tone de cărbune. 
Organizîndu-și mai bine 
munca frontaliștii din bri
gada condusă de Nicolae 
Ar.drașic, au realizat pro- 

ultramodernă pentru ex
plorări funcționale respira
torii și cu un electrocardio
graf permițînd ca diagnosti
cele date de noi să fie com
parabile cu cele puse în cli- 
nicile de Medicina muncii, 
din țară.

Determinările de praf 
se efectuează atît prin me
toda gravimetrică cu filtre 
FRA-1, cît și prin metoda 
de recoltare continuă cu 
aparatul ARPS-2,5, tip 
C.C.S.M. Bilanțul activității 
noastre cuprinde rezultate 
semnificative mai ales în

Dr. Veturia PICK, 
Laboratorul de 

pneuinoconioze al 
I.C.P.M.C. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a) 

tivitatea muncii în abataje 
nu a fost realizată cu 463 
kg pe post, iar la nivel de 
întreprindere cu 31 kg pe 

post. Producția marfă rea
lizată a fost sub sarcinile 
planificate cu 19 milioane 
lei.

Tot în darea de seamă 
au fost arătate o parte a 

ductivități superioare sar
cinilor planificate cu 1500 
kg pe post. Un alt colectiv 
fruntaș al minei este cel al 
sectorului III care cu 136 
tone de cărLune extrase 
suplimentar în primele zi
le ale lunii august, acumu
lează, de la începutul anu
lui, un plus de peste 7 500 
tone. La realizările secto
rului o contribuție deose
bită revine minerilor din 
brigăzile conduse de Fran- 
cisc Fazakaș și Mihai Șchio- 
pu care exploatează aba
taje frontale echipate cu 
susținere și tăiere mecani
zată.

Consecvență
Colectivul sectorului I 

de la mina L u p e n i 
Revirimentul a avut- 
loc. Lunile mai și iunie 
sînt încheiate cu rezultate 
peste sarcinile de plan la 
producția fizică de cărbune 
extras. In luna iulie, mi
nerii, inginerii și tehnicienii 
ce formează harnicul colec
tiv, cu cele 1400 tone de 
cărbune extrase în plus 
sarcinilor de plan se situea" 
ză în fruntea întrecerii so
cialiste între sectoare. Iată 
că și luna august debutea
ză cu rezultate la fel de 
bune ca și cele înregistra
te în lunile precedente. Du
pă patru zile, din abatajele 
sectorului au fost trimise 
spre lumina zilei 150 tone 
de cărbune cocsificabil în 
plus sarcinilor de plan. A- 
cest succes este rezultatul 
bunei organizări a muncii, 
respectării tehnologiilor de 
lucru cit și bunei aprovi
zionări cu materiale și pie
se de schimb. Este meri
tul întregului colectiv, dav 
în mod deosebit al mineri
lor din brigăzile conduse de 
Ion Divriceanu, Vasile I'J- 
șan, Ioan Benko, Teodor 
Cășuneanu și Pali Ludovic.

(Gli. S.) 

cauzelor do natură obiecti
vă (prin neconfirmarea ză- 
cămîntului, presiuni exce
sive, apariția unor feno
mene de autoîncălzire, care 
au scos din funcțiune ca
pacități de producție, cum 
este cazul abatajelor din 
cadrul sectorului V) sau de 
natură subiectivă prin ne- 
plasarea în abataje a pos
turilor planificate și în
călcări ale disciplinei mun
cii ca urmare a numărului

Gh. SPINU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Mobili zarea întregului efectiv ia o 
activitate ritmică

In colectivul sectorului 
VIII al minei Vulcan se 
face permanent simțită 
preocuparea grupelor sin
dicale, organizate i>e 
schimburi, pentru intensi
ficarea ritmului de lucru 
în abataje. Duo* cum ne-a 
relatai inginerul Gheor- 
ghe Ile, președmtele co
mitetului de secție, dez
baterile lunate ale adu
nărilor de grupă sindica
lă sînt orientate cu pre
cădere spre găsirea celor 
mai adecvate soluții 
problemele m care 
confruntă formațiile 
lucru. Nivelul sporit
răspunderii ce caracteri
zează dezbaterile — și în
treaga viață sindicală a 
sectorului — este dovedit 
si de faptul că fiecare 
dunăre se desfășoară 
prezența unui membru 
comitetului de sindicat 
mină, sau a) conducerii 
tehnice a întreprinderii.

Deși este un colectiv tî- 
năr și chiar în pofida U- 
nor greutăți neașteptate, 
sectorul a desfășurat de 
la începutul anului o ac
tivitate bună 0 excepție

s-a petrecut în 
nie, cînd două 
de abataje au 
capacitatea de 
a sectorului, dar de la în
ceputul semestiului II 
ritmul bun i tost reluat, 
cu un plus de 40-60 to
ne pe zi. ti jiu* grupelor

luna iu- 
închideri 
diminuat 

producție

In preocupările 
grupelor 

sindicale
în

de 
al

a- 
în
al 
pe

smdicale a usiistat în or
ganizarea unor frecvente 
discuții cu oamenii mun
cii .din dorința de a sti
mula întreaga activitate 
productivă. Din discuții 
s-au desprins multe în
vățăminte pentru condu
cerea sectorului și comi
tetul de secție sindicală.

Principala problemă a 
colectivului o constituie, 
în prezent, disciplina. Gru
pele sindicale intervin stă
ruitor pentru creșterea 
■orȚirlentului de prezență 

și utilizarea 
timpului de 
constată că unii tineri c»

o vechime încă mică, nu 
folosesc în mod corespun
zător timpul de odihnă, în 
sensul că după două zile 
libere, în cea de a treia 
săvîrșeso o „nemotivată". 
O preocupare asiduă o 
constituie formarea pro
fesională a tinerilor elec- 
trolăcătuși și creșterea răs
punderii pentru calitatea 
lucrărilor electromecani- 
nice

Viața sindicală, acțiuni
le întreprinse de comite
tul de secție și la nivelul 
grupelor sînt intens spri
jinite de cadrele de ba
ză ale sectorului ca șefii 
de brigadă Gheorghe Go- 
gu, loan Sinea, Dumitru 
Valică, loan Tamaș, Emil 
Teleman, loan Munteanu, 
Vasile Cerceja, Constan
tin Scutelnicu. Alături de 
ei. activează în mod stă
ruitor și maiștri, Vasile 
Merfu, Dumitru Păilă, 
Ioan Husar și alții, preo
cupați să îmbine perma
nent sarcinile de produc
ție cu îndatoririle ce 
revin în activitatea 
sindicat. (I.M.)

Manifestări 
politico- 

educati ve
In unitățile miniere ale 

Văii Jiului au loc în aceste 
zile, manifestări politico- 
educative și culturale dedi
cate „Zilei Minerului".

• Ieri, la I.M. Dîlja, în 
sala de apel, membrii cena
clului literar Panait Istrati 
au susținut un recital de 
poezie minerească intitulat 
„Minerului — un cînt 
slavă". Același recital
fi susținut și astăzi, la I.M. 
Livezeni, tot în sala de 
pel.

de 
va

a-

• Mîine, începînd cu 
ra 12,30, la I.M. Dîlja 
avea loc un interesant co
locviu de istorie cu tema 
„Semnificația eroicei lup
te revoluționare a munci
torilor mineri de la Lupeni 
din August — 1929". Co
locviu] este organizat în 
colaborare cu Muzeul mi
neritului și Casa de Cul
tură a Sindicatelor din Pe
troșani. Vor participa spe
cialiști din domeniul mine
ritului, istorici, cadre di- 
lactice. (H. DOBROGEANU)

o- 
va

Productivitatea muncii
(Urmare din pai». I)

g ă 
s-a

Și 
din 
ora

pe scară Iar 
a progresului tehnic, 
dezvoltat în acești ani 
industria mineritului 
Valea Jiului, care la
actuală se prezintă la nive
lul celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, la 
tivelul celor mai înalte pro* 
ductivități obținute în acti
vitatea de extracție a căr
bunelui. Odată cu introdu
cerea pe scară largă a me
canizării muncii din sub
teran, a automatizării pro
cesului de extracție, a u- 
nor tehnologii de mare e- 
ficiență productivă, o conti
nuă perfecționare profesio
nală și îmbunătățire a cu
noscut întreaga muncă 
viață a minerilor.

Mecanizarea care a adus 
productivități situate între 
20—30 tone pe post, cu ajuto
rul complexelor mecanizate 
de tip SMA2 și CMA-5 H, 
perfecționarea organizării 
muncii și a producției, îm
bunătățirea climatului de 
muncă, celelalte măsuri 
tehnico-organizatorice ce au 
condus la sporirea produc
tivității muncii sînt doar 
cîteva dintre elementele ce

Și

Angajare fermă 
hotărîteacțiuni

(Urmare din pag. 1)

(8444 
boa- 
în- 
s-au 
eăr-

mare de nemotivate 
om zile, 1287 om zile 
lă și de 912 om zile 
voiri pentru care 
pierdut 16 600 tone de
bune, cantitate de cărbu
ne care se regăsește în res
tanța primului semestru).

Cu toate aceste greutăți, 
planul la lucrările de des
chidere a fost îndeplinit în 
proporție de sută la sută, 
iar la pregătiri s-a înre- 

- gistrat un plus de 43,5 ml.
Au fost puse în funcțiune 
o serie de obiective de im
portanță majoră pentru 
dezvoltarea capacităților de 
producție actuală și 
perspectivă a minei 
ar fi lucrările miniere 
fluxul de transport 
benzi, adîncirea [ 
principal Nord și a 
lui orb nr. 9, galeria 
versală din blocul 
orizont IX și altele.

Tn cuvîntul lor

de 
cum 

și 
pe 

puiului 
i puțu- 
i trans- 

zero,

Petru 
Birleanu. Zian Hodor, Flo- 
rea lonescu, Gheorghe Ho
țea, Gheorghe Negruț,

Constantin Lăbușcă, Cris
tian Ciornei, Nicolae Zgu
ră și Ion Dăbuleanu au 
asigurat adunarea generală 
că prin măsurile stabilite 
pentru semestrul ,11 al a- 
cestui an, mina Aninoasa 
are torte condițiile nu nu
mai să-și realizeze sarci
nile dar să-și recupereze o 
parte a restanțelor înregis
trate în prima jumătate a 
anului. Trebuie acționat 
în < < ntinuare pe respecta- 
rea timpului de lucru în 
cele opt ore, a zilelor de 
odihnă acordate pentru re
facerea potențialului fizic 
al muncitorilor.

Din dezbateri a rezultat 
că există rezerve pentru 
realizarea sarcinilor 
plan cu condiția ca, 
care om al muncii să-și 
că norma, ca la fiecare 
de muncă să se realizeze 
sarcinile de plan. Deci, 
rezerve la mina Aninoasa 
există, lucru ce trebuie în
țeles de fiecare om al mun- 

ii în condițiile actuale cînd 
țara are nevoie de tot mai 
mult cărbune.

optimă a 
lucru. Se

In cadrul Centrului de calcul al C.M.V.J. prelucra
rea datelor se efectuează Ia aparate moderne in pas 
cu ultimele cuceriri ale științei și tehnicii.

Răspundem cititorilor
CORNEL VOI NA. Pe

troșani: Am comunicat Con
siliului popular municipal și 
E.G.C.L. situația semnala
tă de dumneavoastră și am 
primit asigurări că proble- 

inma va fi soluționată 
cursul lunii august.

N FIL1P, Petroșani : To
nul ironic — persiflant al 
scrisorii dumneavoastră, 
ne-a determinat s-o lectu- 
răm cu atenție. Clasifica
rea „gropilor", pe care ne-o 
propuneți pentru „omologa
re" a fost respinsă, chiar

de 
fie- 
fă- 
loc

Expresie a
(Urmare din pag. 1)

grijii partidului

Iacă criteriile după care a 
fost făcută sînt, in parte, 
reale. Stilul „didacticist" al 
scrisorii (punctele 1, 2, 3 
subpunctele, 1.1. 1.2 etc) do
vedește că aveți talent. Vă 
sugerăm să-l folosiți in co
laborarea cu noi, numai că 
așteptăm de la dumnea
voastră lucruri mai concre
te, mai interesante 
mai semnificative.
dacă nu vă deranjează, 
semnați cu numele întreg 
și comunicați-ne unde vă 
piitem găsi.

Și 
Și.

PIERDERE. Organul de 
miliție din orașul Vulcan 
ne face cunoscut că aici a 
fost predată o importantă 
sumă de bani, găsită de o 
persoană onestă, cu sim
țul cinstei și datoriei ci
vice. Păgubașul este aștep
tat pentru a da relațiile 
necesare la organul oră
șenesc de miliție și a re
intra în posesia banilor

CALIFICARE. Azi, la
M. Aninoasa se deschid 

cursurile de policalificare 
pentru artificieri de mină, la 
care 
meni 
se 
ze 
te 
fii

s-au înscris 20 de oa- 
ai muncii dornici să 

perfecționeze și să Here
in această profesie. Es- 
primul curs de acest pro- 
și al cincilea din acest

an, organizat la școala de 
calificare a întreprinderii 
pentru asiguraiea cadrelor 
calificate în meseriile dt 
bază ale mineri tu :ai.

au concurat nemijlocit la 
creșterea substanțială a 
producției de cărbune. Pri
vind necesitatea sporirii 
continue a nivelului de 
productivitate a muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului arăta: „Trebuie să 
acordăm o atenție deosebi
tă creșterii productivității 
muncii sociale, prin mai 
buna organizare a produc
ției și a muncii, 
a mecanizării, automatizării 
și robotizării*'.

In acest context al nece
sității continue a ridicării 
nivelului productivității 
muncii, al nevoii tot mai 
ji; rî de cărbune pentr u e- 
r.nomii națională, întrea

ga activitate viitoare a în
treprinderilor miniere din 
Valea Jiului trebuia să si
tueze în prim planul preo
cupărilor, creșterea perma
nentă a productivității mun
cii, indicator esențial, al 
activității din subterjn ca
re asigură pe deplin spori
rea producției de cât bu
ri’ și implicit realizarea in
tegrală a planului la nive
lul cerințelor industrii i si
derurgice și energetice.

Soluții tehnice eficiente
(Urmare dm pag. 1)

petelor de bară de la di
recție. Ideea i-a aparținut 
lui Iosif Aradi și tot lui 
ii aparține și materializa
rea ei, care deja este apli
cată și de ceilalți colegi. De 
fapt așa cum a făcut și co
legul său Ion Baia, care a 
găsit o eficientă modalitate 
de recuperare a saboților 
de frînă.

Rezultatele de piuă a-

cum, ca și marea putere de 
concentrare 
ambiția și 
profesională 
demonstrate, 
temeinic fundament al an
gajamentului acestor sufle- 
tiști oameni care 
propus găsirea unor noi și 
eficiente modalități de scur
tare a timpului de revizii 
și reparații și, totodată, 
sporirea considerabilă a nu
mărului de piese de schimb 
ce vor fi economisite.

a mecanicilor, 
competența 

de atitea ori 
constituie un

și-au

anii 1980—1984. In această 
perioadă au lost colectate și 
prelucrate probe de la ab
solut toate întreprinderile 
miniere din Valea Jiului. In 
anul 1980 au fost colectate 
și analizate aproximativ 
2600 probe de praf, ca in 
1984 să fie recoltate peste 
3 000 probe de praf de 
214 locuri de muncă, 
de 107 locuri de muncă 
trolate în 1980.

In decursul anilor 
reușit, ca urmare a educa
ției sanitare făcute de ca
drele medicale, a acțiuni
lor de mobilizare întreprin
se de serviciul 
ția muncii 
minier, ea 
mineri să 
controlul 
grafic cu ajutorul căruia e- 
fectuam depistările în ma
să a cazurilor de patologie 
pulmonară (silicoze) 
apoi urmează a

la 
față 
con-

s-a

de protec- 
Combinaiul 
mai mulți 
cuprinși în

din 
tot 
fie 
microradiofoto-

oare 
fi confir

mate sau infirmate de ra

CONCURSUL Tr< h ui mi
nerului, desfășurat 
Livezeni a avut ca 
goriiști ai fazei pe 
prindere tineri 
gătiți profesional, 
uei

la I.M. 
prota- 
intre- 

bine pre-
P rimele 

locuri fruntașe pe în
treprindere au fost ocupate 
de Marcel llic, de la „Ae- 
raj" 
din 
ban 
țiț
ei 
treprinderea

, Leonte Sava Croitoru, 
sectorul I și Ion Șer- 
din sectorul de investi- 
Eăcînd mențiunea 
vor reprezenta 

la faza

că
în-
pe

diografia pulmonară stan
dard. Dacă in 1980 s-au 
efectuat 18 000 de MRE, 
numărul lor a crescut de 
la un an la altul fiind în 
prezent de peste 20 000 
MRE, și crește în continua
re, ca urmare a posibilită
ții tot mai mari de cuprin
dere in acțiunea de control 
medical periodic a mineri
lor, preparatorilor, și celor
lalți oameni ai muncii din 
unitățile C.M.V.J. oferite de 
folosirea celor 2 autocara- 
vane.

Numărul radiografiilor 
pulmonare standard a cres- 
i ut și el la fel și probele 
funcționale respiratorii, in 
1980 efectuîndu-se aproxi
mativ 3000 de radiografii 
pulmonare standard și pes
te 4 000 probe funcționale 
ventilatorii ajungîndu-se in 
prezent la 3500 RPS și 6900 
probe funcționale respirato
rii. Rezultatul amplificării 
și creșterii calitative a ac
tivității Laboratorului de 
pncumoconioze? Datorită

EXCURSIE, Filiala O.J.T. 
Petroșani face înscrieri pen
tru o excursie cu avionul 
in R.S. Cehoslovacă și R.D. 
Germană. Excursia va avea 
loc între 6—18 octombrie 
a.c. pe următorul itinerari 
Prag a — Karlov i vary — 
Drcsda — Leipzig — Post
dam — Berlin. (I D.)

TURISTICA. Binevenit 
indicatorul pentru orienta-

pentru sănătatea minerilor
țării. Iar grija față de om, 
in patria noastră, 
noi și incomparabile 
mensiuni in perspectiva 
itorului nostru luminos ț 
figurat de Congresul 
XIII-lea, de Programul 
partidului de edificare a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism. Am reținut acest 
adevăr, cu nemărginită sa
tisfacție și din magistrala 
euvîntare a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. și a activu
lui central de partid con
sacrată aniversării a 20 de 
ani de la Corn 
IX-lea al P.C.R., 
pentru noi toți c< 
convingere în pl 
țreaga politică a 
nostru slujește c.‘ 
lui și fericirii or 
vorăște din profundul uma
nism al orînduirii noastre 
socialiste.

măsurilor tehnice radicale 
care s-au luat pentru eli
minarea prafului în lucră
rile miniere, a controalelor 
periodice medicale făcute 
în acțiunea de combatere a 
pneumoconiozelor, numărul 
îmbolnăvirilor de silicoză a 
scăzut foarte mult în ulti
mii 20 de ani Dacă în a- 
nul 1970 cazurile de sili
coză depistate se ridicau la 
peste 90, în anul 1984 au 
fost depistate și declarate 
doar 8 cazuri. Important 
mai este un alt aspect deo
sebit de semnificativ: ca
zurile depistate au fost 
declarate ca fiind silicoze 
1 si nu în stadii de silico
ză TI /III și silicoză III. A- 
ceasta ca urmare a controa
lelor perseverente, efectuate 
anual, a eficienței acestor 
acțiuni profilactice. Sînt 
rezultate concrete ale gri
jii permanente a partidului 
nostru pentru păstrarea stă* 
i ii dp sănătate a minerilor 
din Valea Jiului, a tuturor 
celor ce asigură cărbunele

fi-
pe 

din

rea turiștilor, plantai de 
curînd in punctul de inter
secție din țața clădirii 
Halei Băncii Naționale, 
bulevardul Republicii
noul cartier Petroșani-Nord. 
In, acest loc, turiștii intere
sați intră in posesia in
formației cum că pe dru
mul național 7 A aude 
curs 146 km pînă la 
Vilcea și 
Voineasa. Toate bune, 
mai rămine de făcut ceva 
pentru ca acest util ele-

îmbrai a 
,;i- 
vi- 
re* 
al

ri
e

ment al propagandei turis- | 
tice să fie desăvîrșit: în
scrisul să fie aplicat pe 
ambele părți ale plăcii in- I 
dicatoare, pentru a putea 
fi văzul din cele două sen
suri de către trecătorii de 
pe bulevard. O sugestie,

l, pentru edili.

•
I
I 
I

Rubrică realizată de 
Iosif BALAN

83 km pînă
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Duminică, start în divizia B de fotbal

„Jiul“ se lansează în campania 
de repromovare

COMPETIȚII OMAGIALE
Fotbal „CUPA MINERUL"

Noua ediție a diviziei A 
a debutat, duminică, fără... 
Jiul, echipă, care, cu Mul- 
țescu pe banca tehnică, dar 
și în teren, pornește în cursa 
de repromovare. In săptă- 
mîna care a trecut, divi
zionara B din Petroșani a 
susținut alte două partide 
amicale în deplasare Joi, la 
Mureșul Explorări Deva a 
ealfzat un draw 1—1 (1—1); 
mai întîi gazdele au deschis 
scorul prin Vidican, a res
tabilit egalitatea Neagu, 
prmtr-o lovitura de cap. 
Același scor s-a înregistrat 
și în partida de duminică, 
cu „Unirea" Alba Iulia. „U- 
nirea" a deschis scorul în 
prima repriză prin jucăto- 
rul-antrenor Al. Moldovan, 
din lovitură directă. La re
luare, oaspeții au reușit să 
refacă handicapul, a înscris 
Mulțescu, din lovitură de 
pedeapsă, o replică reușită 
la adresa fostului său 
coechipier de la Jiul.

Sîntem în măsură, înain
tea partidei inaugurale de 
duminică, să oferim amă
nunte privind noua struc
tură a lotului Jiului Petro
șani. Au primit dezlegare i 
Mircea Popa (pentru Spor
tul studențesc București), 
Varga (Dinamo București). 
Cavai („U„ Cluj-Napoca), 
Stoinescu și Tereche (Mi
nerul Lupeni), precum și o 
serie de jurimrj din fosta 
echipă de tineret-speranțe, 
care au opt it pentru div. 
zionarele C din Vale; cei
lalți coechipieri ai loi își 
vor conjuga eforturile în 
cadiul noii secții de fotbal

a I.U.M. Petroșani, colec
tiv care are ambiția să-și 
sporească prestigiu] și pe 
linia sportivă. Au primit 
dezlegări pentru Jiul și 
au fost transferați: portarul 
Toma, Mihai Răducanu 
(foști la Dinamo București), 
Pachițeanu și Iliescu (O- 
țelul Galați). Neagu (reîn
tors de la Mureșul Ex
plorări Deva) și, bineînțe
les. Mulțescu.

Partidele de verificare au 
oglindit integrarea „din 
mers" a noilor jucători, mai 
mult chiar „vechea gardă" 
demonstrează ambiție spo
rită în cursa de relansare 
io elita fotbalului româ
nesc. Miercuri, la Petro
șani, se vor desfășura tes
tele fizice, la care iau 
parte componenții celor do
uă divizionare B din Vale, 
'’ele pentru divizia G sînt 
programate în săptămîna 

următoare. In încheierea 
discuției purtate cu preșe
dintele clubului Jiul Pe
troșani, Ștefan Mariș, i-am 
solicitat părerea în legă
tură cu disputele din seria 
a IlI-a a diviziei B

— Seria cea mai grea din 
eșalonul secund. Alături de 
F.C.M. Baia Mare și Jiul, 
pînă în vară mai candidea
ză la promovare în divizia 
A, alte formații care au 
cochetat cu „prima scenă": 
F.C.M. U.T.A., F.C.M. Reși
ța, Olimpia Satu Mare. Glo
ria Bistrița și alte comba
tante vor să facă o figura 
frumoasă. Jiul și-a propus 
un sirgur obiectiv — PRO-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „B“ - EDIȚIA 1985-1986
ETAPA I (11 august 1985)

F.C.M U.T. Arad — Jiul Petroșani ------
Unirea Alba lulia — Gloria Bistrița-----
Aurul Brad — F.C. Maramureș B.M.-----
C.l.L. Sighet — Mureșul Deva ------
Metalul Bocșa — Armătura Zalău-----
C.F.R. Timișoara — Minerul Cavnic-----
Minerul Lupeni — Olimpia Salu M -----
înfrățirea Oradea — C.S.M. Reșița-----
Mecanica Orăștie — Strungul Arad ----- ■

ETAPA A 11-a (18 august 1985)
Minerul Cavnic — Aurul Brad -----
Strungul Arad — Unirea Alba lulia-----
Mureșul Deva — Înfrățirea Oradea ------
F.C. Maramureș — Metalul Bocșa -----
C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni -----
Gloria Bistrița — F.C.M. U.T. Arad-----
Olimpia Satu Mare — Mecanica O.-----
Jiul — C.F.R. Timișoara -----
Armătura Zalău — C.l.L. Sighet-----

ETAPA A III-a (25 august 1985)
Olimpia S. M. — Armătura Zalau-----
înfrățirea Oradea — C.l.L. Sighet -----
C.F.R. Timișoara — Strungul Arad-----
Minerul Lupeni — Mecanica Orăștie-----
Gloria Bistrița — Minerul Cavnic-----
Aurul Brad — Jiul Petroșani -----
F.C.M. U.T. Arad — F.C. Maramureș-----
Unirea Alba Iulia — Mureșul Deva-----
C.S.M. Reșița — Metalul Bocșa ------

ETAPA A IV-a (1 septembrie 1985)
Metalul Bocșa — Gloria Bistrița-----
Minerul Cavnic — Unirea Alba lulia------
C.l.L. Sighet — C.S.M. Reșița -----
Strungul Arad — Olimpia S. M. —- 
Aurul Brad — Minerul Lupeni -----
Armătura Zalău — F.C.M. U.T. Arad-----
Mureșul Deva — Jiul Petroșani -----
F.C. Maramureș — Înfrățirea Oradea-----
Mecanica Orăștie — C.F.R. Timișoara-----

ETAPA A V-a (8 septembrie 1985)
Minerul Lupeni — înfrățirea Oradea ----- -
Jiul Petroșani — Strungul Arad -----  

vIOVAKEA. Mă bucură fap
tul că, sub conducerea teh- 
n;că_ a lui Mulțescu, în a- 
celași timp conducător de 
joc în teren, campania de 
integrare s-a desfășurat fă
ră fenomene de respingere. 
A crescut potențialul fizic 
al echipei, s-a îmbunătățit 
repertoriul tactic, s-a în
registrat un salt spectaculos 
în omogenizarea intercom- 
partimentală, mai mult 
chiar, înaintarea dă sem
ne de apetit de gol. Așa
dar, încă din prima parti
dă, foarte dificilă, la F.C.M. 
U.T.A., pornim cu gîndul 
într-o comportare cît mai 
bună. In acest sens, aștep
tăm, măcar pentru partide
le de acasă, sprijinul e- 
ficient, al suporterilor noș
tri, care trebuie să fie a- 
iături de echipă și la greu.

Ion VULPE

La Stara Zagora (Bulga
ria;, start canicular în cea 
de-a 44-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de Atletism, dar 
și cu... ploaie de recorduri 
balcanice și naționale, cu 
performanțe meritorii pen
tru sportivii români. In
tre aceștia s-a detașat re
prezentantul nostru Petru 
Drâgoescu (Jiul Petroșani), 
care și-a adăugat în pal
mares două prețioase titluri 
balcanice, la 800 și 1500 m.

Vineri, în cursa de 800, 
semifondistul din Vale a 
adoptat o tactică inedită, 
dar excelentă, așteptind 
dezlănțuirea adversarilor

Unirea Alba Iulia — Aurul Brad-----
F.C. Maramureș B.M. — C.l.L. Sighet------
F.C.M. U.T. Arad — Mecanica O. -----
Mureșul Deva — Metalul Bocșa -----
C.F.R Timișoara — Armătura Zalău----- -
C.S.M. Reșița — Gloria Bistrița -----
Minerul Cavnic — Olimpia S.M.-----

ETAPA A Vl-a (15 septembrie 1985)
Metalul Bocșa — Unirea Alba lul'a —— 
C,S,M, Reșița — F.C. Maramureș B.M.-----
Mecanica Orăștie — Jiul Petroșani -----
Olimpia S.M. — F.C.M. U.T. Arad-----
Strungul Arad — C.l.L. Sighet -----
Gloria Bistrița r- Armătura Zalău -----
înfrățirea Oradea — Minerul Cavnic -----
Minerul Lupeni — C.F.R, Timișoara-----
Aurul Brad — Mureșul Deva ------

ETAPA A Vil-a (22 septembrie 1985)
F.C. Maramureș — Minerul Cavnic-----
C.l.L. Sighet — C.F.R. Timișoara ——
FC.M. U.T. Arad — înfrățirea Oradea —•— 
Jiul Petroșani — C.S.M. Reșița -----
Mecanica Orăștie — Metalul Bocșa —— 
Mureșul Deva — Strungul Arad -----
Armătura Zalău — Unirea Alba Iulia —— 
Olimpia Satu Mare —• Aurul Brad------
Gloria Bistrița — Minerul Lupeni-----

ETAPA A VIIl-a (29 septembrie 1985)
Aurul Brad — Mecanica Orăștie ---- -
C.S.M. Reșița — F.C.M U.T. Arad-----
Minerul Cavnic — Armătura Zalău-----
C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița-----
Unirea Alba lulia — Înfrățirea O.-----
C.l.L. Sighet — .Olimpia S.M. -----
Mureșul Deva — Minerul Lupeni-----
Strungul Arad — Metalul Bocșa-----
Jiul Petroșani — F.C. Maramureș-----

ETAPA A IX-a (6 octombrie 1985)
Minerul Lupeni — Jiu) Petroșani-----
Minerul Cavnic — C.l.L. Sighet -----
înfrății ea Oradea — C.F.R. Timișoar a-----
Armătura Zalău — F.C. Maramureș------
F.C.M. U.T. Arad — Strungul Arad-----

LUPENI

O competiție anuală, ca
re pe timpul verii captează 
atenția tuturor iubitorilor 
de fotbal din orașul Lu
peni, este „Cupa Minerul" 
la fotbal, organizată în ca
drul întreprinderii miniere 
din localitate.

Partidele, găzduite de 
cochetul stadion „Minerul", 
reunesc toate sectoarele 
minei șl, prin desfășurarea 
de pînă acum, se bucură 
de un mare succes de pu
blic. Ce se poate conclu-

DILJA

La mina Dîlja s-a dat 
startul, săptămîna trecută, 
întrecerilor sportive de ma
să în cadrul „Cupei Mine
rul" la fotbal. Organizată 
de comitetul sindicatului și 
organizația U.T.C. din în
treprindere în cinstea a- 
propiatei sărbători mine
rești, competiția are ca 

Petru Drâgoescu,

Două titluri balcanice
săi, ba chiar după primul 
tur de pistă s-a aflat pe ul
timul loc. Cu 200 m îna
inte de final, el a țîșnit în
să ca un veritabil vitezist. 
depă.șindu-i pe rînd pe Sa- 
vici, (Iugoslavia), Mutanas 
(Grecia) și Popovici (Iugo
slavia), adjudecîndu-și deci 
cel de-al doilea titlu con
secutiv de campion balca
nic, în vreme ce învingă
torul său de la recentele

ziona pînă la disputarea 
partidelor din optimile de 
finală? Că s-au evidențiat 
cîteva echipe care pot să 
aspire la ocuparea primu
lui loc și deci, cîștigarea 
ttofeului. Ele ar fi echipele 
sectoarelor X, VI, XIII sub
teran, XIII — suprafață. 
Două partide s-au ridicat 
cu mult peste cota calitati
vă așteptată. Cele care au 
opus sectoarele X și IV 
(scor 4—2) și sectoarele VI 
și VIII (scor 4—3). Se 
poate spune chiar că echi
pele învinse au jucat de la

protagoniste 8 echipe de 
fotbal reprezentînd tot a- 
tîtea sectoare de producție 
și auxiliare ale minei, cu- 
prinzînd aproximativ 120 
de sportivi amatori pasio
nați ai jocului cu balonul 
rotund.

Cinstea de a susține me
ciul inaugural al competi
ției le-a revenit, în urma 
tragerii la sorți, echipelor 
reprezentative ale sectoare-

campionate naționale, C. E- 
ne (1:51,73), a trecut linia 
de sosire abia al șaptelea, 
la 3,04 secunde de învin
gător.

Sîmbătă, în cea de-a do
ua probă a semifondului 
(1500 ni), Petru Drâgoescu 
a preferat să ruleze o vre
me în pluton, nealrăgînd 
atenția astpra sa. Pe ulti
ma sută de metri, purtăto

Metalul Bocșa — Aurul Brad -----
Olimpia Satu Mare — Gloria Bistrița ------
Mecanica Orăștie — Mureșul Deva-----
Unirea Alba lulia — C.S.M. Reșița-----

ETAPA A X-a (13 octombrie 1985)
*

F.C.M. U.T. Arad — Mureșul Deva-----
Jiul Petroșani — Armătura Zalău -----
Minerul Lupeni — Unirea Alba Iulia-----
Gloria Bistrița — Aurul Brad -----
Metalul Bocșa — C.F.R. Timișoara -----
Olimpia Satu Mare — Înfrățirea O.-----
Mecanica Orăștie — C.l.L, Sighet -----
C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic -----
F.C. Maramureș — Strungul Arad -----

ETAPA A Xl-a (20 octombrie 1985)
Unirea Alba Iulia — F.C. Maramureș------
C.l.L. Sighel — Metalul Bocșa -----
Înfrățirea Oradea — Mecanica Orăștie-----
Jiul Petroșani — Minerul Cavnic-----
Mureșul Deva — Gloria Bistrița .-----
Strungul Arad — C.S.M. Reșița -----
Aurul Brad — F.C.M. U.T. Arad -----
C.F.R. Timișoara — Olimpia S. M.------
Xrinătura Zalău — Minerul Lupeni ——-

ETAPA A Xll-a (27 octombrie 1985)
Gloria Bistrița — C.l.L. Sighet -----
Mecanica Orăștie — Unirea Alba lulia----- -
Minerul Cavnic — Strungul Arad-----
F.C.M. U.T. \rad — C.F.R. Timișoara------
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Reșița —— 
Metalul Bocșa — Minerul Lupeni-----
Mureșul Deva — F.C. Maramureș ------
Aurul Brad — Armătura Zalău -----
înfrățirea Oradea — Jiul Petroșani-----

ETAPA A XlII-a (3 noiembrie 1985)
F.C. Maramureș — Mecanica Orăștie —■— 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad -----
Armătura Zalău — înfrățirea Oradea----- -
Unirea Alba lulia — Olimpia S.M.-----
Metalul Bocșa — Jiul Petroșani ——
C.l.L. Sighel — F.C.M U.T. Arad-----
Minerul Lupeni — Minerul Cavnic-----  

egal la egal cu învingătoa
rele.

Competiția este organiza
tă de comitetul sindicatu
lui, comitetul U.T.C. în 
colaborare cu Asociația 
sportivă Minerul Lupeni.

Componenții echipelor ali
niate la startul competiției, 
tineri sau mai puțin tineri 
foști practicanți a sportu
lui cu balonul rotund — 
toți deopotrivă au satisfac
ția petrecerii în mod plă
cut a timpului liber.

Al. TATAR

lor I și VI, urmînd cele
lalte întîlniri de fotbal pro
gramate pe sectoare, iar Ia 
11 august, de Ziua Mineru
lui va avea loc finala cupei 
omagiale.

Atractiva competiție spor
tivă de masă este dotată cu 
o frumoasă cupă de cristal, 
care va fi înmînată, într-un 
cadru festiv, echipei de fot
bal cîștigătoare a finalei. 
(I.B.) 

rul tricoului nr. 51 a sprln- 
tat decisiv, trena a conve
nit doar iugoslavului Dra
gan Zdravkovici, care a 
trebuit să se mulțumească, 
în final, cu medalia de ar
gint. Este adevărat, timpii 
realizați de studentul Insti
tutului de mine din Petro
șani, în cele două probe, 
nu constituie nici măcar na
ționale, victoriile obținute 
într-o companie valoroasă, 
denotă însă maturizarea sa 
tactică și îmbunătățirea fi
nișului, altădată porțiunea 
sa vulnerabilă. Felicitări 1

Andrei APOSTOL

Strungul Arad — Gloria Bistrița ------
C.S.M. Reșița — Mureșul Deva -----

ETAPA A. XlV-a (10 noiembrie 1985)
Minerul Cavnic — Mureșul Deva----- -
F.C.M. U.T. Arad — Minerul Lupeni------
C.S.M. Reșița — Aurul Brad ----- .
Înfrățirea Oradea — Strungul Arad----- -
C.F.R. Timiș. — Unirea Alba Iulia —— 
Armătura Zalău — Mecanica Orăștie------
Gloria Bistrița — F.C. Maramureș —— 
Olimpia Satu Mare — Metalul Bocșa ------
Jiul Petroșani — C.l.L. Sighet ------

ETAPA A XV-a (17 noiembrie 1985)
F.C. Maramureș — Olimpia S. M. ------
Mecanica Orăștie — C.S.M. Reșița-----
Mureșul Deva — C.F.R. Timișoara------
Jiul Petroșani — Gloria Bistrița ------
Aurul Brad — înfrățirea Oradea ------
Metalul Bocșa — Minerul Cavnic —— 
Strungul Arad — .Armătura Zalău------
C.l.L. Sighet — Minerul Lupeni ----- .
Unirea Alba lulia — F.C.M U.T. Arad ------

ETAPA A XVI-a (24 noiembrie 1985)
Mecanica Orăștie — Gloria Bistrița------
Minerul Lupeni — Strungul Arad -----
Unirea Alba Iulia — Jiul Petroșani ------
Aurul Brad — C.l.L. Sighet ——
F.C.M. U.T. .Arad — Minerul Cavnic----- *
Armătura Zalău — C.S.M. Reșița ——
înfrățirea Oradea — Metalul Bocșa-----
Olimpia Satu Mare — Mureșul Deva —— 
C.l’R. Timișoara — l'.C. Maramureș-----

ETAPA A XVII-a (1 decembrie 1985)
Jiul Petroșani — Olimpia Satu Mare------
C.l.L. Sighet — Unirea Alba lulia------
C.S.M. Ri șița — C.F.R. Timișoara ----- -
Mureșul Deva — Armătura Zalău ------
Strungul Arad — Aurul Brad ---- -
Minerul Cavnic — Mecanica Orăștie------
F.C. Maramureș — Minerul Lupeni------
Metalul Bocșa — F.C.M. U.T. Arad-----
Gloria Bistrița — înfrățirea Oradea ----- -
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merherilo
Tovarășului 

conferite
MADRID 5 (Agerpres). 

Tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
i-au fost conferite „Medalia 
comemorativă". Diploma 
specială și titlul de „Mem
bru do onoare" al Asocia
ției spaniole a prietenilor 
operei pictorului Francisco 
Jose de Goya — important 
for cultural din Spania —, 
în cadrul acțiunii de oma
giere pe plan internațional 
â marelui pictor.

Totodată, consiliul 
conducere și primarul lo
calității Fucndetodos — Za
ragoza, unde s-a născut pic
torul Francisco Jose de 
Goya, a acordat președin
telui Nicolae Ceaușescu ti
tlul de „Cetățean de onoa
re" al acestei așezări cu 
puternice rezonanțe în via
ța artistică a Spaniei, a lu
mii întregi.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost oferit,

de

Evoluția 
situației, din 

Orientul 
Mijlociu

AMMAN 5 (Agerpres). 
Ministrul iordanian al in
formațiilor, Mohamed Al- 
Khatib, a declarat că ho- 
tărîrea cabinetului israelian 
privind deportarea locuito
rilor palestinieni din terito
riile arabe ocupate, consi
derați suspecți sau poten
țiali inițiatori ai unor „ac
țiuni antiisraeliene", fără 
constatarea vinovăției aces
tora într-un proces, repre
zintă o violare a normelor 
de drept internațional.

☆
TEL AVIV 5 (Agerpres). 

Cabinetul israelian a a- 
probat o nouă serie de mă
suri împotriva populației 
palestiniene din teritoriile; 
'arabe ocupate suspectate 
că ar desfășura așa-zise 
„activități antiisraeliene".

Potrivit agențiilor Asso
ciated Press și Reuter, în
tre noile măsuri se numără 
expulzarea sau detenția 
persoanelor considerate pe
riculoase pentru securita
tea Israelului și interzice
rea ziarelor palestiniene 
care nu acceptă cenzura 
israeliană.

3

3
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CALENDAR SAPTAMINAL
MARȚI, 6 AUGUST
— In Liban urmează să fie creat ,,Frontul de u- 

nitate națională" care va stabili termenii reconcilierii 
naționale.

MIERCURI. 7 AUGUST
— La Casablanca (Maroc) este programată 

se desfășoare o reuniune arabă la nivel înalt.
JOI, 8 AUGUST
— Comisia de apel a U.E.F.A. se reunește 

privind tulburările 
clin Bruxelles.

să

la
Zurich în legătură cu sancțiunile 
soldate cu victime pe stadionul

VINERI, 9 AUGUST
— Comemorarea lansării, în 

mice asupra orașului Nagasaki.
— „Ziua internațională de solidaritate cu lupta 

femeilor din Africa de Sud și Namibia".
DUMINICA, 11 AUGUST
— In capitala togoleză, Lome, se deschid lucră

rile conferinței „Securitate, dezarmare și dezvoltare 
în Africa", organizată sub egida O.U.A. (II—15).

1945, a bombei alo-

Nicolae Ceaușescu i-au fost 
înalte distincții spaniole 
de asemenea, de Către Aso
ciația spaniolă a prieteni
lor operei pictorului Goya, 
volumul omagial „Tauro- 
maquia" — care conține lu
crările de grafică ale ma
relui artist — editat în- 
tr-o versiune specială.

'Adresînd președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia rugămintea de a primi 
aceste mărturii de profun
dă stimă și admirație, con
ducerea Asociației a evocat 
tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare din
tre popoarele român și spa
niol, întemeiate pe originea 
lor comună, pe afinitățile 
de limbă și cultură, pe i- 
dcalurile și năzuințele de 
pace și progres ale celor 
două națiuni.

Asociația spaniolă a prie
tenilor operei pictorului 
Goya a organizat la Ma
drid o festivitate. In acest 
cadru a fost adus un cald 
elogiu șefului statului ro-

• LUANDA. La Luanda 
s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii — relatea
ză agenția TASS. Au fost 
examinate probleme le
gate de dezvoltarea politi
că și social-economică a 
R.P. Angola.

Analizînd stadiul înde
plinirii planului de dezvol
tare economică și socială a 
țării, plenara a stabilit mă
suri concrete pentru per
fecționarea activității apa
ratului de stat, a unor ra
muri ale industriei și a- 
griculturii. Au fost aborda
te și probleme ale vieții 
internaționale.

• LA PAZ. Candidatul 
Mișcării Naționaliste Re
voluționare, Victor Paz Es- 
tenssoro, a fost ales, pre
ședinte al Boliviei, după 
două tururi de scrutin în 
cadrul Congresului (parla
mentul țării). Victor Paz 
Estenssoro obținuse cel 
mai mare număr de voturi 
din partea deputaților și 
după primul tur de scru
tin. Au participat cei trei 
candidați care au totalizat 
cele mai multe sufragii în 
cursul alegerilor preziden
țiale. 

i

mân, președintele Nicolae 
Ceaușescu, căruia i-au fost 
transmise cordiale felici
tări, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate, fe
ricire personală, de pace și 
prosperitate poporului ro
mân. S-a relevat, totodată, 
larga apreciere de care se 
bucură în România opera 
ilustrului pictor spaniol.

Aceste distincții au fost 
acordate în semn de înal
tă considerație față de per
sonalitatea proeminentă a 

. președintelui Nicolae
Ceausescu, față de activi
tatea sa prodigioasă consa" 
erată propășirii României, 
împlinirii aspirațiilor de 
bunăstare materială și spi
rituală ale poporului român, 
promovării nobilelor idea
luri de libertate, indepen
dență și progres ale tuturor 
națiunilor, edificării unei 
lumi mai drepte și mai bu
ne, fără arme și fără răz
boaie, o lume a păcii, în
țelegerii și colaborării.

• WASHINGTON. Paul 
Bregman, navigator în for
mația de avioane care a 
participat la lansarea bom
bei atomice, asupra ora
șului Nagasaki, în august 
1945, s-a sinucis, duminică 
la Los Angeles, informea
ză agențiile internaționale 
de presă. Se precizează că 
Bregman și-a luat viața 
cu numai cîteva zile îna
inte de 
ani de 
dament 
nit vii 
întreagă.

împlinirea a 40 de 
la primul bombar- 
atomic, care a stîr- 
protcste în lumea

• OUAGADOUGOU. Tho
mas Sankara, președinte
le Comitetului Național al 
Revoluției, președintele Re
publicii Burkina Faso, șef 
al guvernului, luind cu- 
vîntul cu prilejul sărbăto
ririi zilei naționale, a apre
ciat ca pozitiv bilanțul ul
timilor doi ani de la înfăp
tuirea revoluției. In context 
a scos în evidență însem
nătatea înfăptuirii refor
mei agrare.

ALGELE VERZI ȘI- 
COMBINATELE AVICOLE

In localitatea Saint 
Brieuc, din Franța, va 
intra în curînd în funcțiu
ne o uzină neobișnuită — 
de transformare a algelor 
verzi, prezente în mari 
cantități pe litoralul fran
cez, în făină destinată 
combinatelor avicole. Spe
cialiștii stațiunii de algo- 
ologie de la Banner — 
Pleubian consideră că 
proteinele și pigmenții a- 
cestor alge dau consis
tență cojii și gălbenușului 
de ou. Uzina va produce 
două tone de făină pe zi 
— relatează ziarul „Le 
Figaro".

ARTERIOSCLEROZA

Doi medici belgieni, A- 
lain Deloche și Philippe 
Gorny, au ajuns la con
cluzia că arterioscleroza

și ample manifestări 
pentru pace, împotriva 

înarmării nucleare
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

Agenția TASS informează 
că, într-un mesaj de răs
puns la o scrisoare primi
tă din partea Consiliului 
japonez al organizațiilor 
victimelor bombardamente
lor atomice, Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a reafir
mat că U.R.S.S. este gata 
— în cazul în care se va a- 
junge la un acord cu alte 
puteri nucleare — să trea
că imediat la dezarmarea 
nucleară. Uniunea Sovieti
că — se subliniază în me
saj — nu va începe un răz
boi nuclear, și ea și-a asu
mat deja angajamentul de 
a nu folosi prima arma 
nucleară. Dacă toate pute
rile nucleare ar adopta o 
asemenea măsură s-ar crea 
condiții favorabile pentru 
încheierea unui tratat in
ternațional privind interzi
cerea folosirii armelor nu
cleare.

☆
WASHINGTON 5 (Ager

pres). In cadrul acțiunilor 
de comemorare a împlini
rii a 40 de ani de la bom
bardamentele atomice asu
pra orașelor japoneze Hi
roshima și Nagasaki, la 
Washington a avut loc o 
impresionantă și emoțio
nantă demonstrație pentru 
interzicerea completă a ar
melor nucleare. Potrivit a- 
gențiilor A.P., U.P.I., Reu
ter și France Presse, mii 
de persoane de pe tot cu
prinsul Statelor Unite și re
prezentanți ai tuturor sta
telor americane și ai unor 
organizații de luptă pentru 
pace din alte țări, au alcă
tuit un uriaș lanț viu, por
nind de pe Potomac, de la 
intrarea principală a Pen
tagonului, avînd ca puncte 
de reper pe traseu Centrul 
Memorial Lincoln, și Casa 
Albă, pînă pe Capitqjiu, 
unde se află sediul Con
gresului.

In rîndurile mănifestan- 
ților care intonau cîntece 
de luptă pentru pace și 
purtau pancarte chemind la 
dezarmare și la asigurarea 
păcii pe planeta noastră,

constituie, după cancer, 
principala cauză a mor
talității în lumea occiden
tală •— informează ziarul 
„Le Libre Belgique". Creș
terea colesterolului în sin
ge, fumatul, stressul și 
sedentarismul sînt prin
cipalele cauze ale arterio- 
sclerozei, iar hipertensiu
nea, diabetul și guta au 
ca efect agravarea mala
diei.

9000 DE ANI VECHIME

unei 
circa

Arheologii turci, ameri
cani și veșt-germani au 
descoperit, în provincia 
Diyerbakier, din sud-estul 
Turciei, vestigiile 
așezări datînd de 
9 000 de ani. Cercetătorii 
au constatat că locuitorii 
ci practicau agricultura și 
creșterea vitelor și folo
seau obiecte construite din 
aramă.

FAPTUL DIVERS

astfel îneît oamenii să 
mai permită repetarea trage
diilor de la Hiroshima și 
Nagasaki, se aflau multe 
femei și copii.

☆
CANBERRA 5 (Agerpres). 

O mare demonstrație de 
masă a fost organizată în 
orașul australian Sydney, 
cu prilejul comemorării a 
40 de ani de la bombarda
mentele atomice asupra o- 
rașelor japoneze Hiroshi
ma și Nagasaki. Participan- 
ții — reprezentanți ai or
ganizațiilor muncitorești, de 
tineret și intelectuali — au 
purtat pancarte prin care 
au evocat cutremurătoare 
tragedii ale celor două o- 
rașe nipone, au chemat la 
luptă pentru prevenirea u- 
nei catastrofe nucleare, 
pentru lichidarea totală a 
armelor atomice, pentru de
zarmare și lichidarea baze
lor militare străine, 
clusiv din Australia.

in-

BANGKOK 5 (Agerpres). 
Peste 300 de partizani ai pă
cii din Thailanda au par
ticipat la Bangkok, la un 
marș în favoarea păcii, or
ganizat în legătură cu îm
plinirea a 40 de ani de la 
bombardamentele atomice 
asupra orașelor nipone Hi
roshima și Nagasaki. Pro
fesori 
alți 
talei

■ bri
ce ’85 

universitari, studenți, 
locuitori ai 
thailandeze, 

ai mișcării
Thailanda",

capi- 
mem-
„Pa- 

au luat 
parte la această acțiune, r

*

ROMA 5 (Agerpres). Cu 
amplă manifestație deo

masă organizată în locali
tatea siciliană Comiso, în 
Italia a fost declanșată du
minică săptămîna de acțiu
ne pentru pace și pentru 
încetarea cursei înarmări
lor. Manifestația a fost ini
țiată de noua organizație i- 
taliană Comitetul pentru 
demilitarizarea Siciliei, ca
re î.și are sediul în această 
insulă unde se află instala
te obiective militare ale 
N.A.T.O., inclusiv rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune.

Mica publicitate
de
Pe 

eli-

II

PIERDUT certificat 
absolvire a zece clase 
numele Pricop Maria, 
Herat de Grupul școlar Pe
troșani în anul 1982. 
declar nul. (4103)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mân- 
drean Ana, eliberată de

ANUNȚURI

PIOS omagiu dragului nostru
MARIN BADEA (M1NICA)

din Ui'lueni-Argeș la 7 ani de la deces (fost condu
cător auto la S.T.R.A. Petroșani). Fam. Ion Badea. 
(4101)

SOȚIA Doina și copiii mulțumesc tuturor celor 
care prin prezență și flori au fost alături de ei la 
greaua încercare pricinuită de decesul fulgerător al 
celui care a fost

CHIRIAC CORNEL (42 ani)
Nu te vom uita niciodată. (4100)

I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Jandarmul și 

extratere.ștrii; Unirea: Ghe
țuri pe înălțimi; Parîn- 
gul: Sandokan, tigrul Ma- 
layezici.

LONEA: Prințeasa Pă
un.

ANINOASA: O afacere 
murdară.

VULCAN — Lucea
fărul: Nick Carter, super- 
detectiv.

LUPENI — Cultural; 
Răfuieli personale.

URICANI: Povestea u- 
nei orchestre.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în progra
marea filmelor 
întreprinderii 
grafice Județene 
doara.

aparțin
Cinemato- 

Ilune-
i

TV
20,00

20,20

20,35

20,55

21.35

21,50

Telejurnal.
In întîmpinarea zi
lei de 23 August. 
Actualitatea în eco
nomie.
Universul familiei. 
Epoca Ceaușescu. 
Două decenii de îm
pliniri pentru noi 
și copiii noștri. 
Reportaj.
Bucurie și responsa
bilitate. Reportaj- 
anchetă.
Omul și sănătatea.
Am filmat pentru 

dvi noutăți pentru 
cei mici.
Pagini din operetele 
lui Johann Strauss, 
(color)
Experiența înaintată 
— inițiative, eficien
ța.
Telejurnal.

PRONOEXPRES

I i
17, 39, 2, 
a II-a > 
31, 4, 41, 
a III-a:

16

24

31

Numerele extrase la 
tragerea excepțională 
pronoexpres-box din 

4 august 1985
FAZA I i
Extragerea

13, 4, 22, 38,
Extragerea

39, 8, 22, 33,
Extragerea

41, 27, 6, 21, 33, 22, 10, 
FAZA a II-a r 
Extragerea a IV-a >

1, 17, 18, 42, 5, 44 
Extragerea a V-a i

26, 38, 27, 44, 29, 6 
Extragerea a Vl-a >

15, 12, 22, 24, 2, 14
Fond total de cîștiguri: 

956 082 lei.

9

Preparația Coroești. O de
clar nulă. (4099)

PIERDUT certificat 8 
clase pe numele Ștefănică 
Viorica, eliberat de Școala 
generală nr. 6 Petroșani în 
anul 1977. II declar nul.
(4102)
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