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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
în unități economice din 

județul Constanța

ANUL IXL, NR. 10 234

ȚĂRII, Cfr MAI MULT .CĂRBUNE!

In întâmpinarea Zilei Minerului
I.M. ANINOASA

Puterea de a reveni
După o perioadă în care întregul co

lectiv al sectorului III de la I.M. Ani- 
noasa și-a concentrat eforturile spre gă
sirea celor mai eficiente soluții de creș
tere a producției de cărbune, demonstrînd 
marea lui putere de revenire, iată că 
revirimentul s-a produs, harnicii mineri 
reușind să depășească sarcinile zilei de 
marți cu 25 tone de cărbune, cantitate 
care se adaugă plusului de 243 tone pe 
care colectivul sectorului îl păstrează de 
la începutul anului. In întîmpinarea ma
rii sărbători a minerilor, sectorul I s-a 
angajat, așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului, să sporească acest 
plus cu alte tone de cărbune pe care le 
vor scoate la lumină peste prevederile 
planului. Tenacitatea, abnegația, dăruirea 
și competența profesională cu care ac
ționează brigăzile conduse de Sava Ro-

I.M. BARBĂTENI

bu și Gheorghe Vîslă, în abataje cu front 
scurt, cele de pregătiri conduse de Mate 
Francisc, Rakoczi Francisc și Vasile Mirău- 
ță, ca și ajutorul operativ dat de brigada de 
întreținere condusă de Mihai Iura, consti
tuie cîteva dintre argumentele ce stau 
chezășie că angajamentul luat reprezin
tă o nouă dovadă a responsabilității și 
maturității de care dau dovadă minerii 
sectorului I. De altfel, acest lucru este 
susținut în mod convingător și de pro- 
ductivitățile înalte obținute de brigăzi
le lui Sava Robu și Gh. Vîslă în abata
jele cu front scurt, precum și de vite
zele de înaintare mari realizate de cele 
trei brigăzi de pregătire a căror preocu
pare pentru asigurarea fronturilor de lu
cru corespunzătoare capacităților preli
minate, se dovedesc 
eficiente.

mereu la fel de

în 
Ște- 
I.M. 
I B,

Florile și felicitările a- 
cordate marți membrilor 
brigăzii de pregătiri 
cărbune condusă dc 
fan Conduruță, de la 
Bărbăteni, sectorul 
la ieșirea din schimb își 
au o motivație bine în
temeiată. Brigada, ce se 
numără printre cele mai 
bune din mineritul Văii 
Jiului și-a cîștigat 
te merite în frontul 
cii pentru țară, în 
turile lor ample de
sigura fronturi de lucru 
la nivelul cerințelor pla
nului, contribuind cu rea Gh. CHIKVASA

G. C. BIRLĂDEANU
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în- 
mai

serioase greu- 
atîrnat destul 
balanța reali- 
toate aceste

a liniei și stației 
de

PAȘI FERMI PE CA
LEA MECANIZĂRII, A 
MODERNIZĂRII EX
TRACȚIEI

♦ Continuă dezvol
tare
♦ In fruntea întrecerii
♦ O formație de eli

tă, brigada condusă de. 
Mircea Murărașu

■■■■■■■■■■■■■>

profesională
creșterea

cărbune. O

Competență
lă dăruire la 
producției de 
privire retrospectivă asu
pra rezultatelor obținute 
de la începutul anului ne 
relevă faptul că brigada 
nu numai că și-a înde
plinit lună de lună sar
cinile planului, ci le-a 
depășit constant, înregis- 
trînd viteze de înaintare 
foaie mari, recordul fi
ind stabilit în luna iulie 
cu 105 ml, în galerie cu 
profil TH. 5.

Continuînd să se situe
ze pe aceeași linie a rezul
tatelor meritorii brigada 
lui Ștefan Conduruță ra-

avut li- 
închis 

plus, 
ne-a

Autodepășirea
Am „buctat" în iu- 

își manifestă nemul
țumirea maistrul princi
pal Aurel Nelepcu, șeful 
sectorului IV al minei Lo- 
nea. N-am prea 
nie de front, am 
două frontale. In 
fluxul de transport 
creat greutăți.

Am crezut inițial 
sectorul a rămas sub 
doar după șapte luni de 
activitate a 
17 000 tone 
la care se
13 700, pe

că 
plan,

raportat plus 
dc cărbune, 

adaugă alte 
primii pairii
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portează 
depășiri 
planului la zi, depășiri pe 
care minerii sînt ferm ho- 
tărîți să le situeze la un 
nivel cît mai ridicat. Se
cretul acestor rezultate 
de excepție îl constituie 
munca plină de pasiune, 
colaborarea permanentă și 
hotărîrea unanimă a 
schimburilor conduse de 
Alexandru Macavei, și de 
frații Atila și Vasile Csibi, 
a căror competență pro
fesională este mereu 
neratoare de succese.

la această dată 
față de sarcinile

care
suc-

ani ai cincinalului, certi
tudine a cincinalului 
deplinit cu o lună 
devreme.

— Intre factorii 
au contribuit la acest 
ces, menționează interlo
cutorul nostru, amintesc 
îmbunătățirea stării disci
plinare, creșterea nivelului 
de calificare și policalifi
care a oamenilor, dar, In 
primul rînd, și-a relevat 
superioritatea noua teh
nologie, a exploatării sub 
tavan de rezistență, pe ca
re am extins-o din blo-

membru al Comi- 
Politic Executiv al 
P.C.R., ministrul a- 
naționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
continuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
miercuri, 7 august, vizita 
de lucru la importante o- 
biective economice din ju
dețul Constanța.

Vizita a început la kilo
metrul 1, în sectorul ce se 
construiește cu participarea 
armatei.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășului Nicolac 
Ceaușescu i-a fost prezen
tat raportul de către ge
neral-colonel Constantin Ol- 
teanu, 
totului 
C.C. al 
parării

De pe un podium special 
amenajat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat a- 
ceastă zonă a canalului, 
care pe o distanță de cîți- 
va kilometri este deja ter
minat. De la această înăl
țime se deschide panorama 
noii căi navigabile în 
punctul său de legătură cu 
impunătoarea magistrală 
albastră Dunăre — Marea 
Neagră, epocală realizare a 
poporului nostru, dată 
folosință

fn fața 
trecut în 
lele date 
canalului. Lucrare de pro
porții, noul drum de 
ce va străbate podișul con- 
stănțean are o lungime de 
31 kilometri. Pe traseul vi-

în
anul trecut.
unor hărți s-au 
revistă principa- 
constructive ale

apă

Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii

I. U. M. Petroșani

Planul anual poate și trebuie să fie îndeplinit
In contextul în care 

întreprinderea de Mașini 
și Utilaje Miniere Petro
șani a ajuns la un nivel 
de dezvoltare ce-i conferă 
pe drept cuvînt statutul 
de cea mai mare între
prindere de profil 
ră, (convingătoare

cții IV și în blocul III.
Nemulțumirea de sine, 

mai bine-zis continua au- 
todepășire, constituie 
„combustibilul" succesu
lui în acest tinăr colectiv 
— ne referim desigur la 
vîrsta medie. Un exemplu 
concret. Pe la începutul 
lui iulie, cînd Grigore 
Mîndruț se afla în con
cediu, brigada sa a trăit 
un moment de cumpănă 
care punea la îndoială

Ion VULPE
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itorului canal vor fi con
struite două ecluze, una la 
Ovidiu, cealaltă la Midia. 
Ambele vor dispune, în a- 
monte și aval, dc porturi 
de așteptare. Noua cale 
navigabilă va fi traversată 
de șase poduri, trei de ca
le ferată și trei rutiere.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
de ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Va
sile Bulucea, că lucrările 
de construcție au fost ataca
te pe întreaga întindere a 
canalului.

Ministrul apărării națio
nale a raportat că militarii 
au realizat 4 kilometri de 
canal, la încă 4 kilometri 
lucrările fiind în fază 
vansată.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, adresîndu-se 
tașilor i-a felicitat pentru 
activitatea depusă și le-a 
urat succese în realizarea 
lucrărilor încredințate, pen
tru a-și aduce contribuția 
la darea în funcțiune a ca
nalului în toamna anului 
1986.

Militarii l-au asigurat pe 
comandantul suprem că-.și 
vor îndeplini la . timp mi
siunea primită la construc
ția canalului Poarta Albă 
— Midia — Năvodari.

Kilometrul 23 500. Aici se 
află Șantierul național al 
tineretului de la Canalul 
Poarta Albă — Midia — 
Năvodari. In vastul amfi
teatru al muncii creatoare, 
al educației patriotice, care 
îl reprezintă șantierul na-

a-

a e 
os-

cest sens imaginea alătu
rată). problema eficienței 
activității economice se 
pune cu tot mai multă 
acuitate, știută fiind im
portanța pe care unitatea 
o reprezintă pentru dez
voltarea și modernizarea 
industriei mineritului din 
Valea Jiului.

Profunda analiză a ac
tivității primului semes
tru făcută în adunarea 
generală, acum după pri
ma lună —- iulie — în ca
re planul a fost realizat, 
a reliefat modul respon
sabil în care oamenii mun
cii acționează pentru ob
ținerea unor rezultate su; 
peripare în toate dome
niile de activitate, așa 
cum de fapt au acționat 
și în primul semestru al a- 
nului, dar în care, de

apartamentelor- din Uricani
Ampla dezvoltare econo

mică din perimetrul orașu
lui Uricani, reprezentată 
îndeosebi de apropiata pu
nere în funcțiune a minei 
Valea de Brazi, de construc
ția noii preparații pentru 
cărbune, 
C.F.R. a unor puncte 
triaj și altor obiective de 
investiții, antrenează și o 
puternică dezvoltare ur
banistică a localității. Ca 
pondere în municipiu, con
strucția de locuințe din U- 
ricani se află pe locul al 
doilea în acest an. Valoa
rea totală a lucrărilor- de 
construcții și montaje în 
1985 pe șantierul locuin
țelor din Uricani este de 
peste 52 milioane lei. Sînt 
prevăzute să fie date în

■le ță- 
nobila tradiție

. al P.C.R., 
al C.C. al

N i c o 1 a e 
primit rapor-

țional al tineretului, vatră 
nestinsă a romantismului 
revoluționar, brigadieri ve- 
niți din toate județ-ele 
rii continuă 
a muncii.

Secretarul 
partidului a 
lă sosire de 
Ceaușescu, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. 
prim-secretar ; 
U.T.C.

Tovarășul 
Ceaușescu a 
tul de muncă al brigadieri
lor care au informat, cu 
deosebită satisfacție, înde
plinirea sarcinii ce le-a fost 
trasată: finalizarea lucrări
lor pe tronsonul de 4 kilo
metri de canal, încredințat 
spre execuție Uniunii Tine
retului Comunist.

In fața unor panouri și 
grafice, comandantul șan
tierului național al tinere
tului, Constantin Andrei, a 
informat asupra volumului 
de lucrări efectuate pe a- 
ceastă porțiune de canal.

Adresîndu-se brigadieri
lor, conducătorul partidului 
și statului le-a transmis 
cele mai călduroase felici
tări pentru rezultatele ob
ținute în realizarea acestei 
porțiuni a Canalului Poar
ta 'Albă — Midia — Năvo
dari și le-a urat ca și în 
continuare să acționeze, îm
preună cu celelalte grupări 
de forțe care lucrează la

(Continuare în pag. a 4-a) 

fapt, rezultatele înregi
strate n-au răsplătit e- 
forturile stăruitoare depu
se. Și aceasta datorită 
faptului că în perioada a- 
nalizată întreprinderea a 
întîmpinat 
tăli ce au 
de greu în 
zărilor. Cu 
neajunsuri activitatea în
treprinderii a cunoscut 
multe împliniri, ce de
monstrează încă o dată ca
pacitatea deosebită de mo
bilizare a acestui colectiv 
de a trece cu succes pes
te greutățile ce s-au i- 
vit.

Nu împlinirile au consti
tuit obiectul dezbaterilor 

folosință 252 de noi apar
tamente, o centrală termi
că, spații . comerciale la 
parterele unor blocuri, iar 
bulevardul Bucura se va 
extinde considerabil. Ana
liza stadiului de realizare 
a sarcinilor prevăzute în 
planul fizic de apartamen
te, pune în evidență unele 
rămîneri în urmă față de 
prevederile graficului în
tocmit la începutul anului. ; 
Pînă în 23 iulie a.c. din j 
cele 252 de apartamente ’ 
prevăzute în planul anual 
au fost predate beneficia- ț 
rului doar 52 de aparta- ' 
mente. Este adevărat, însă, .

Viorel STRĂUȚ ,

(Continuare in pag. a 2-a)
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In întîmpinarea Zilei Minerului
Manifestări politico-educative

un 
la 

din 
co-

III. IV și XI, sectoare ca
re se află, de asemenea, în 
fruntea întrecerii pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil.

Acțiunea se înscrie în 
suita de manifestări po
litico-educative grupate în 
cadrul 
cației 
sportului", 
propiatei 
lui.

Tot ieri, 
celorași manifestări,

„Săptămînii edu- 
politice, culturii și 

dedicată a- 
zile a mineru-

Marți, în incinta minei 
Lupeni, la monumentul c- 
roilor clasei muncitoare, 
căzuți în august 1929 în 
lupta pentru dreptate so
cială, a avut loc o emo
ționantă festivitate. La ie
șirea din schimbul I mi
nerii au fost întîmpinați, 
în semn de prețuire a 
muncii lor pline de abne
gație pe frontul cărbune
lui, muncă pe care o de
pun zi de zi, în abatajele 
și galeriile minei, de 
grup de pionieri de 
Școala generală nr. 1 
oraș. Fanfara minei,
lectiv artistic de presti
giu al Văii Jiului, parti
cipantă la Festivalul na
țional al muncii și crea
ției „Cîntarea României", 
laureată în numeroase 
concursuri cu caracter ju
dețean și republican, a 
intonat tradiționalul „Imn 
al minerilor" precum și 
alte lucrări din creația 
românească de gen. Prin
tre cci care au primit o- 
magiul artiștilor amatori 
din Lupeni și al pionieri
lor s-a aflat și brigada 
condusă de Constantin 
Popa, Erou al Muncii So
cialiste, brigadă fruntașă 
în întrecere în acest an. A- 
ilături de ei am remarcat 
minerii de la sectoarele

în cadrul a-
a a- 

vut loc, în organizarea 
Clubului Sindicatelor din 
orașul Lupeni, o gală do 
filme și diapozitive cu 
tema „Dezvoltarea orașu
lui Lupeni în Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Au 
prezentat lucrări membrii 
cineclubului „Amafilm" 
din oraș, colectiv artistic de 
tradiție, cu rezultate deo
sebite 
ediție 
țional 
niei“„

Manifestările din ca
drul - Săptămînii educației 
politice culturii și sportu- 
tului dedicată Zilei 
nerului, aflată la 
de-a treia ediție, conti
nuă.

obținute în actuala 
a Festivalului na- 

„Cîntarea Rontâ-

Mi
cea

obligațiile 
călătorii 

dimineața,
31 HD 8170 

la

PLUS ȘI... MINUS
Două modalități diferite 

de a respecta 
profesionale și... 
din stații. Ieri 
autobuzul ITĂ
a oprit de la Lupeni 
Vulcan în toate stațiile (e- 
liberînd și bilete !) In con
trast, autobuzul 31 HD 1854 
nu a oprit decît unde avea 
cîte o... cunoștință. Aducem 
și noi la cunoștința 
cerii I.T.A. ca cel 
doilea conducător 
procedează așa în
dimineață! Așteptăm să ni 
se aducă la cunoștință mă
surile luate. (A.T.)

condu-
de-al
auto

fiecare

(Urmare dm pag. I)

ca blocurile de locuințe nr. 
29, 31 B și 23, care însu
mează alte 80 de aparta
mente se află în faze avan
sate de execuție. Pentru e- 
forturile pe care le depun 
în vederea respectării ter
menelor de predare a lu
crărilor la beneficiar, me
rită cuvinte de laudă con
structorii din formațiile 
conduse de maistrul Gheor
ghe Avram, mecanicul șef 
Viorel Hărănguș, Aurel Sin- 
georzan, Ion Diaconu, ion 
Cimpoia, Ion Țir, Constan
tin Victor și excavatoristul 
Constantin Mihalache, 
re și-au depășit lună 
lună sarcinile de plan.

Din întregul front de 
cru pentru anul 1985,
nivelul brigăzii 50 Uricani 
a A.C.M. Petroșani, sint a-> 
tacate peste 80 la sută din

ca
de

lu- 
la

HB

y
I
I 
(
(
)
I
( 
J
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

îndeplinirea planului. A 
venit Grigore, s-a sfătuit, 
ba chiar s-a certat cu 
frații săi Petru, Vasile și 
Nicolae, cu șefii de schimb 
Teofil Holiciuc și Petru 
Negrea, cu ceilalți ortaci; 
și-au dat seama unde și 
cînd au greșit,... la sfîrși- 
tul lunii 
tone de 
Cumulat 
anului — plus 4 800 tone. 
Minerii lui Anton Flo- 
rea și-au adus și 
bolul — plus 
Formația 
Lipșa — plus 
De ce 
ortacii lui Grigore 
Mîndruț la locurile frun
tașe? Ne răspunde 
șeful de brigadă.

— Pentru că 
noastră e prețuită

au raportat 1500 
cărbune în plus, 
de la începutul

lui

sînt 
lui

ei o-
2 800 tone. 
Gheorghe 

1500 tone.
„abonați"

însuși

munca 
și răs

plătită la adevărata ei 
valoare. Și apoi mai este

Autodepășirea, 
„combustibilul" succesului
mîndria de a răspunde a- 
tenției de care ne bucu
răm din partea conduce
rii de partid și de stat, a 
Minerului de onoare al tă
rii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Concret, retribuția și ce- ' 
lelalte venituri ale mine
rului Grigore Mîndruț au 
însumat, în anul trecut, 
139 000 lei. „Cît doi 
rectori la un loc“, 
glumesc ortacii.

— Noi, subliniază

de 
pe 
în

Ba>.
Iosif

di-
cuip

cu 
mîndrie sing. Ion Carașca, 
cei de la sectorul III, am 
realizat planul pe opt luni 
în șapte. Practic am ob
ținut un plus de 20 901 to
ne. Remarcabile perfor
manțe, sub tavan de re
zistență au obținut for
mațiile lui Iosif Bucur,

Vasile Rus, Carol Repaș, 
Grigore Fatol. Productivi- 
tățile au sporit, față 
plan cu 1—1,5 tone 
post. Ne-am încadrat 
indicii de calitate,
chiar am obținut economii 
substanțiale — cheltuielile 
materiale și consumul 
de energie au scăzut cu 
12,80 lei pe tona de căr
bune extras. Au săltat 
spectaculos și brigăzile 
nou înființate, cea a arti
ficierului Vasile Rus, a 
tinerilor frați Petre, 
Gheorghe și Mihai Hîr- 
lea.

Masa rotundă încropită 
ad-hoc, cu prilejul rapor
tului. concretizează ambi
țiile minerilor de a ono
ra cu noi succese „Ziua 
Minerului" și apropiata a-

niversare a Eliberării pa
triei.

Ortacii mei, raportează 
Grigore Fatol, se angajea
ză să încheie luna august 
cu plus 200 tone, ceea 
ce înseamnă creșterea pro
ductivității cu 100 kg pe 
post.

— Noi vom da 300 tone, 
vine replica lui 
Bucur.

Cumulînd angajamente
le se ajunge la 1 000 tone, 
exact cît și-a propus și 
colectivul sectorului IV. 
Cine va ciștiga întrecerea? 
Oricare brigadă s-au sec
tor poate fi pe cea mai 
înaltă treaptă a podiu
mului de premiere, dar 
vor exista tot atîția cîș- 
tigători, cîți competitori. 
Fiindcă vor cî.știgă mino
rii, formațiile lor, mina, 
dar plusul de lumină și 
căldură va avea efecte 
favorabile pentru bună
starea și prosperitatea în
tregii țări.
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SĂ FI DISPĂRUT GUSTUL ESTETIC ?
Noi, înclinăm să credem că nu, mai ales în con

dițiile actuale, în care modernitatea orașului reședin
ță de municipiu este o vie realitate. Afișul de lîngă 
clădirea poștei pare însă să contrazică orice speran
ță în direcția calității și esteticului afișajelor. Un a- 
fiș, interesant de altfel, anunțînd spectacolul „Poveste 
la Hollywood", este, pur și simplu, aruncat peste un 
suport din lemn, creînd un aspect deplorabil. Oare 
cel care l-a pus acolo nu are nici un fel de gust pen
tru frumos ? (G.C.)

Pianul anual poate și 
trebuie să fie îndeplinit

II. DOBROGEANU

O nouă promoție de tinere a absolvit recent cursul de stenografie-dacti- 
lografie la Clubul sindicatelor Lupeni.

obiectivele prevăzute în 
plan. Deși ne aflăm la în
ceputul lunii august, deci 
în a doua jumătate a anu
lui, amplasamentele pen
tru blocurile 48 și 34, ca-

l,.
- . li.

- sji
SIHIii

din adunarea generală, ci 
atit darea de scamă, cît 
și vorbitorii s-au axat in 
principal pe elementele ce 
trebuie să conducă la 
îmbunătățirea substan
țială a activității, pentru 
ca l.U.M.P. să se înscrie 
pe linia obișnuită a 
registrării succeselor 
i-au creat o carte de 
zită onorantă. Astfel, 
dorul Constantin 
ing. Filip Alicu, 
Vasile Dogaru, 
Vasile Stăncioiu

chipe în plus de mozaicari 
și cu una de parchetari în 
scurt timp am putea să Li
chidăm restanțele la apar
tamente".

O problemă majoră, care

în- 
ce 

vi- 
su-

Pîrjol, 
maistrul 
sudorul 
s-au re

ferit la finalizarea lucră
rilor de intrare in func
țiune a atelierului de cu
rățătorie, la pregătirea 
corespunzătoare a forței 
de muncă, la imbunătăți- 

cu
u- 
la 
de 

pen - 
producției 

de export. De asemenea in 
cuvîntul lor ing. 
Giurea, maistrul 
Flore'scu, ing. Franeisc E- 
lekeș, ing. Mircea Mun- 
teanu, ing. Vasile Mure-

rea aprovizionării 
materiale, întreținerea 
tilajelor și mai ales 
necesitatea pregătirii 
ansamblu a uzinei 
tru preluarea

Sorin 
Marin

șan, maistrul Nicolae Gea
măna și tratamentistui A- 
ron Martin au formulat 
propuneri interesante me
nite să conducă la ri
dicarea eficienței muncii, 
dintre care se remarcă ce
le privind organizarea 
mai bună a producției și 
a muncii, ridicarea calită
ții produselor, îmbunătă
țirea asistenței tehnice 
în toate sectoarele de ac
tivitate, finalizarea obiec
tivelor de investiții, ele. 
Problema activității de 
export, necesitatea pregă
tirii corespunzătoare a a- 
cesteia, sarcinile ce stau 
în fața colectivului pen
tru îndeplinirea integrală, 
a planului și pregătirea 
producției anului viitor 
au constituit principalele 
aspecte asupra cărora ing. 
Iosif Kelemen, directorul 
întreprinderii, a insistat 
in cuvîntul său, exprimîn- 
du-și Încrederea în capa
citatea de mobilizare a 
colectivului, pentru va
lorificarea tuturor resur
selor care să asigure în
deplinirea integrală a 
prevederilor planului a- 
nual.

că, 
nou 

nu Semne de întrebare

Priorități pe șantierul 
apartamentelor din Uricani

re totalizează 38 de aparta
mente n-au fost eliberate. 
Obligația de a elibera am
plasamentul, după cum 
ne-a informat mg. Petre 
Panaite, șeful brigăzii nr. 
50, revine l.G.C.L. Petro
șani. „Avem restanțe — 
ne-a informat șeful brigă
zii —, din cauza lipsei de 
efective. Se resimte îndeo
sebi nevoia mozaicarilor și 
parch etarilor. Cu două e-

de pe acum trebuie înscrisă 
pe agenda priorităților, o 
constituie asigurarea agen
tului termic necesar încăl
zirii apartamentelor care se 
află in construcție. Lucră
rile de construcții la C.T. 
2 din cartierul Bucura nu 
s-au atacat deoarece am
plasamentul nu este elibe
rat. Terenul amplasamentu-

lui CT 2 este... cultivat eu 
porumb și cartofi I

Este lăudabil faptul 
în prezent, blocurile 
construite în Uricani
sînt predate beneficiarului 
decît cu fațadele și cu sis
tematizările aferente ter
minate. Dar mai este de 
finalizat o fațadă restanță 
din anul trecut la blocul 
16 D, în care s-au mutat lo
catarii.

Pentru 
lui fizic 
șantierul 
ricani să 
cuvenită
rării în întregime a ampla
samentelor, lichidării res
tanțelor la apartamente și 
la fațade acum, vara, cînd 

'există condiții optime de 
lucru.

*

NU E PREA MULT?

realizarea planu
se cere deci, pe 
locuințelor din U- 
se acorde atenția 

problemelor elibe-

Pe bună dreptate, minerul Dumitru Balotă, loca
tar al blocului 8, din cartierul „8 Martie" — Petrila 
se Întreabă dacă nu e prea mult un an de cînd soli
cită secției E.G.C.L. din oraș să se dezinfecteze sub
solul blocului cu pricina. E.G.C.L.-ul știe, Inspectora
tul sanitar de stat știe, locatarii însă simt... zi de zi, 
ce înseamnă un subsol inundat de atîta vreme. Ne fa
cem purtătorii de cuvînt ai locatarilor acestui bloc și 
întrebăm și noi: nu e prea mult un an ?

GOGOȘI t
Vineri, in piața agroalimentară din Petroșani. A- 

glomerație mare. La chioșcul restaurantului cu auto
servire „Cerna" se vînd langoși. Dar, după cum ne 
spun mai mulți cetățeni și ne convingem personal, 
incepînd cu ora 10 la acest chioșc nu se mai găsesc- 
gogoși. Să înțelegem că respectiva unitate vinde... go
goși numai pînă la această oră ?

M. BUJORESCU

ACȚIUNI PENTRU TI
NERI. In perioada 8—24 
august, Comitetul muni
cipal U.T.C. organizează 
in întreprinderile și insti
tuțiile Văii Jiului o largă 
paletă de acțiuni politi- 
co-ideologice, cui tui al-ar- 
tistice și sportive, dedica
te Zilei Minerului și ani
versării a 41 de ani 
la actul istoric de la 
August 1944. (M.B.)

DEZBATERE. La I.M. 
Vulcan, oamenii muncii 
au participat ieri la o 
dezbatere cu tema „Pro
ductivitatea .muncii, posi
bilitatea realizării ei la 

întreprindere,
brigadă, miner", 
care își propune 
în sprijinul pro-

nivel de 
sector, 
acțiune 
să vină 
ducției.

☆
FACE ORDINE ?

de
23

CINE
In ziarul de duminică, 4 
august a.c„ s-a 
zona verde din
gării C.F.R. Petroșani, ca

atribuit 
spatele

spațiu aflat in întreține
rea l.G.C.L. și nu a C.F.R., 
așa cum de fapt este. O- 
ricum, zona respectivă se 
află in mare dezordine și 
proprietarii de drept tre
buie să intervină de ur
gență pentru a-i da aces
teia aspectul impus de 
modernitatea în plină as
censiune a orașului.
(Gh. S.)

•ir
EXPUNERE. Astăzi, la 

clubul din Aninoasa, are 
loc o interesantă expune

re cu tema „Tradiții de 
peste un secol de la ex
tragerea primei tone de 
cărbune la Aninoasa". 
(Al. H.)

☆
AMENAJARE lnccpmd 

de astăzi, cantina-reslau- 
rant de pe strada llie 
Pintilie este închisă în 
vederea unor ample lu
crări de amenajări și igie
nizări. După cum ne in
formează șeful unității, 
Georgică Ceaureanu, lu
crările vor dura cît mai 
puțin posibil și vor fi de

bună calitate. Unități si
milare unde se poate 
servi masa — restaurantul 
„Bulevard" — linia de au-

pînă la mină, acest luci u 
nu s-a făcut, deși se im
punea din prima lună a 
primăverii. Sugerăm or-

toservire — și in piața a- 
groaliinentară. (M.B.)

☆
SUGESTIE. Aproape pe 

toate arterele de circula
ție rutieră din municipiul 
Petroșani s-au făcut plom
bări. Amintim celor în 
drept că pe drumul spre 
Aninoasa, de la Iscroni

ganelor competente să • 
„circule" odată și cu au- I 
tobuzele spre . Aninoasa. | 
(Gh. S.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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In preajma aniversării ,,Zilei Mineru- j 
lui", colectivul I.M. Vulcan răspunde prin ’ 
fapte demne de muncă chemării secretaru- 
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 

j Ceausescu, de a da ȚĂRII CIT MAI MULT .
CĂRBUNE. ț

Pași fermi pe calea mecanizării, 
a modernizări^ extracție^

Continua dezvoltare
Mina Vulcan poate fi 

considerată pe drept cu- 
vînt un simbol al dezvol
tării impetuoase a mine
ritului țării și Văii Jiului 
în anii luminoși ai celei 
mai fertile epoci din isto
ria țării, epocă numită eu 
mîndrie patriotică — „E- 
poca Nicolae Ceaușescu".

închisă in anii grei ai 
capitalismului ca fiind ne
rentabilă, mina Vulcan a 
fost redeschisă în primii 
ani de construcție liberă 
a țării, urniînd neabătut 
calea continuei moderni
zări. Deși condițiile geo- 
tectonice de zăcămînt nu 
au permis pînă acum o 
introducere pe scară largă 
a mecanizării, în general, 
și a mecanizării comple
xe, în special, tehnologi
ile clasice au fost conti
nuu perfecționate, iar oa
menii, minerii și-au ridi
cat nivelul pregătirii pro
fesionale adaptîndu-se 
necontenit, prompt și e- 
ficient la noile 
de lucru.

In ultimii ani, 
ales în acest an, 
aniversăm două 
de cînd în fruntea parti
dului se află cel mai iu
bit fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la mina Vul
can s-au făcut pași fernii 
pe calea mecanizării lu
crărilor din subteran. Un 
prim complex de înălți
me mică a fost introdus 
și s-au obținut, deja cu 
ajutorul lui realizări care 
au determinat extinderea 
acestui gen de susținere. 
Productivitățile realizate

condiții

dar mai 
în care 
decenii

au fost in medie de 14—15 
tone pe post. In aceste zi
le se lucrează intens și cu 
cel de-al doilea complex 
de susținere și tăiere me
canizată. In felul acesta 
s? demonstrează cu priso
sință că minerii Vulcanu
lui îmbrățișează cu căldu
ră, dai și cu luciditate tot 
ceea ce este nou și "efi
cient în modernizarea 
procesului de extracție.

De fapt începuturile 
mecanizării se situează ( u 
eîțiva ani în urmă, cînd 
‘la una din vizitele de lu
cru făcute la locurile de 
muncă din subteranul mi
nei Vulcan, chiar tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Mi
ner de onoare al țării, a 
mînuit „ca un adevărat 
miner", așa cum aprecia 
șeful de formație llie 
Chiron, o combină de îna
intări în steril.

Revenind la mecanizarea 
actuală mai amintim a- 
daptarea unor combine la 
condițiile de tăiere exis
tente în abatajele <u 
fronturile scurte, susținu
te metalic; extinderea 
fluxurilor de transportoa
re cu covor de cauciuc; 
introducerea și punerea in 
funcțiune a stațiilor de 
degazare și telegrizume- 
triee. Cu aceste cîteva 
realizări la mina Vulcan 
s-au făcut, cu fermitate, 
pași hotărîți, așa cum mai 
spuneam, pe calea mecani
zării și modernizării pro
cesului de extracție a căr
bunelui.

Ing. Iulian FILIP, 
inginer șef producție

In sectorul VII al mi
nei Vulcan, minerii for
mației conduse de Mircea 
Murărașu au demonstrat 
cu puterea de netăgăduita 
realizărilor înregistrate a- 
vantajele oferite de intro
ducerea unei noi tehno
logii de lucru la o mină 
unde preponderent erau 
tehnologiile clasice. Cîte- 
va precizări sînt absolut 
necesare și anume: la
mina Vulcan cea mai ma
re parte a producției este 
extrasă din abataje came
ră susținute în lemn, a- 
bataje in care tăierea căr
bunelui se face prin îm
pușcare și aceasta datori
tă condițiilor specifice de 
zăcămînt. A doua preci
zare, sau in al doilea

PENTRU SIGURANȚA MUNCII MINERULUI
Grija partidului și statului nostru față de mineri, 

față de siguranța lor și a muncii pe care o desfășoa
ră in subteran se materializează și prin importantele 
fonduri alocate pentru protecția muncii. In anul 1985, 
valoarea totală a fondurilor destinate acestui impor
tant domeniu de activitate s-a ridicat la I.M. Vulcan 
la 6 000 000 lei, cu 500 000 lei mai mult decît în anul 
1984. In primul semestru din acest an valoarea fon
durilor cheltuite pentru siguranța muncii omului a 
fost superioară valorii planificate cu 777 000 lei, ceea 
ce demonstrează o preocupare susținută pentru conti
nua îmbunătățire a condițiilor de lucru. Cele mai im
portante sume cheltuite au fost la capitolele ; ventilația 
de protecție a muncii (1035,9 mii lei); echipament de 
lucru (712,2 mii lei) și echipament de protecție ; (696,6 
mii lei); tehnica securității (674,7 mii lei); măsuri i- 
gienico-sanitare (354,9 mii lei).

La toate acestea se adaugă acțiuni ferme și e- 
, ficiente întreprinse de specialiști pentru prevenirea e- 
ventualelor abateri de la normele de protecție a 
muncii, acțiuni dintre care cea mai importantă răntî- 
ne propaganda vizuală și auditivă.

Anul 1985 s-a dovedit a fi deosebit de rodnic 
pentru brigada condusă de comunistul Glieorghe Bu- 
huțan din cadrul sectorului VI de la mina Vulcan.

In fruntea întrecerii

O formafie de elita, 
brigada condusă de 

Mireea 5!urărașa
rînd : tehnologia folosită 
de formația condusă de 
Mirca Murărașu nu este 
nouă decît pentru mina 
Vulcan, nu și pentru al
te mine din Valea Jiului. 
In ce constă această teh
nologie? Abataje frontale 
echipate cu susținere in
dividuală metalică, în ca
re tăierea, se face cu com
bina. Realizările obținute 
de formația amintită in 
luna iulie sînt elocvente, 
demonstrind cu prisosință 
avantajele oferite de noua

ex-
a

tehnologie: producția 
trasă în luna iulie 
fost superioară sarcinilor 
planificate cu aproape 8 
la sută, ca urmare a spo
ririi productivității mun
cii cu peste 1 000 kg pe 
post. Rezultatele obținute 
in luna iulie nu constituie 
o excepție pentru minerii 
acestei brigăzi" și ai sec
torului, ei depă.șindu-și 
sarcinile de plan în 
proape toate lunile 
acest an, succese care 
confirmate și în luna

gust cînd brigada înregi
strează un plus de 100 to
ne de cărbune.

La bunele rezultate ale 
brigăzii a contribuit între
gul colectiv, disciplinat, 
priceput și cu o deosebi
tă putere de mobilizare. 
J-'iecare schimb își înde
plinește cu promptitudine 
preliminariile stabilite si 
aceasta ca urinare a or
ganizării ireproșabile a în
tregii activități 
minerii șefi de 
loan Adămuț,
Bejan, Glieorghe Manola- 
che și Victor .Ciobanu.

Realizările obținute, 
zultatele înregistrate 
din formația condusă
Mircea Murărașu, o ade
vărată formație de elită.

de către 
schimb 

Franci.se
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Pagină realizată de

Dorin GHL|A,
loto:

Glieorghe BOTF \
Al. TATAR

Lucrări de

Punct vital al, minei, dispeceratul de la I.M. Vul
can este dotat cu o modernă instalație telegrizume- 
trică.

Mîndria formației de 
lucru condusă de minerul 
șef de brigadă Vasile Lu- 
pu, o constituie calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor 
executate. Recunoașterea 
acestui merit incontesta
bil a determinat conduce
rea sectorului și a între
prinderii să-i încredințeze 
brigăzii lucrări de o deo
sebită complexitate, vitale 
pentru desfășurarea nor
mală a procesului de ex
tracție, creșterea pro
ducției de cărbune. O ast
fel de lucrare, care va îi 
finalizată în cinstea Zilei

Minerului o constituie 
lozul
Vil, 
siloz
ductia 
și VI.

Cu cele peste 7 000 tone 
de cărbune extras supli
mentar de la începutul a- 
nului minerii sectorului IV 
se află pe primul loc în 
întrecerea socialistă pe mi
nă. S-a ajuns la aceste rea
lizări prin aprovizionarea 
ritmică cu materiale, folo
sirea utilajelor din dotare 
la înalți parametri tehno
logici și a timpului 
de lucru. Intr-un euvînt, 
prin îmbunătățirea activi
tății la toate locurile 
muncă. Toate acestea 
dus la obținerea unei pro
ductivități a muncii supe
rioare sarcinilor planifica
te cu aproape 1000 kg pe 
post.

Cu rezultate deosebite în 
muncă s-au însi ris în acest 
an ortacii lui Traian Bor- 
șa, care au realizat de la 
începutul anului o produc
ție suplimentară de 4 800 
tone de cărbune, participând 
in acest fel decisiv la plu
sul înregistrat dc acest sec
tor. Nu trebuiesc uitați nici 
minerii din celelalte abata
je cameră pe care le ex
ploatează: brigăzile condu
se de Cezar Butnaru, Ale
xandru Szabo, Vasile Crețu 

_și Vladimir Sorodoc, care 
lună de lună, prin depăși
rea sarcinilor de plan au 
contribuit și ei la depășirea 
sarcinilor de plan ale sec- 

■ torului.
.Acest colectiv, care pe 

drept cuvint, este conside
rat fruntaș la mina Vulcan, 
sc preocupă in permanență 
de" asigurarea liniei de front

de 
au

active care să permită rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. De fapt minerii 
sectorului s-au angajat ca 
pînă la Ziua Minerului să 
adauge la plusul cumulat 
in primele xșapte luni din 
acest an încă 200 tone de 
cărbune, iar pînă la sfîrși- 
tul lunii plusul acumulat 
de la începutul anului 
ajungă la 8 000 tone 
cărbune. Ba mai mult, 
lectivul sectorului este 
lărît ca pînă la sfîrșitul a- 
nului plusul pe care il rea
lizează să se ridice la pes
te 10 000 tone de cărbune, 
adică să extragă de aproa
pe trei ori mai mult decît 
angajamentul asumat la în
ceputul anului. Cînd spu
nem acest lucru avem în 
vedere faptul că pînă a- 
cum brigada de pregătiri 
condusă de Iosif Pop, a 
realizat de la începutul a- 
nultli peste sarcinile de 
plan 210 ml asigurînd în 
acest fel punerea in func
țiune a trei abataje came
ră cu aproape o luna mai 
repede. Prin devansarea a- 
ccstor lucrări de pregătiri 
se pot extrage suplimentar 
sarcinilor de plart aproape 
5 000 tone de cărbune. Bu
nele rezultate obținute in 
primele șapte luni din acest 
an demonstrează că acest 
colectiv poate și va reuși 
să-și îndeplinească angaja
mentul asumat acum in 
preajma Zilei Minerului și a 
marii sărbători de la 23 Au
gust.

înaltă calitate
î- 

colector din blocul 
orizontul 360—380,
:ue va prelua pro- 
sectoarelor 

Capacitatea 
lui este de .’00 de 
Prin

IV, V 
si loz.u- 

lone 
darea in folosință a 

silozului formațiile de lu
cru ale sectoarelor nu vor 
ma: li condiționate de 
eventualele stagnări inter
venit- pe fluxurile de 
transport fie din 
lipsei vagonetelor 
fie din cauza preparâției, 
care nu a putut prelua c-

i a liza
goale,

perativ producția depozi
tată in silozurile centrale 

Ce înseamnă executa
rea unui astlel de siloz? 
Răspunsul este cit se poa
le de simplu, pentru un 
om care lucrează in sub
teran: precizie și '.dila
te ireproșabilă, in condi
țiile un.iii volum dfiusebit 
de muncă, de muncă fizică 
in care treouie 
late însemnate 
de fier și beton 
mai importantă
lucrării o constituie pla
carea silozului, unde in
tervine adevărata măiestrie

manipu-
canlilăți
Dai cea 
fază a

a

să 
de 
co
li o-

minerilor din formația 
de lucru.

Udată terminate lucră
rile acestui siloz, forma- 

_ ția condusă de Vasile Lu- 
pu al'e. asigurat, deja, 
nou loc de muncă, de ; 
sași complexitate și 
portantă 
un nou 
această dată în blocul IV.

Și ce

, un 
ace- 
im- 

l'iind vorba de... 
siloz colectai, ie

recunoaștere mii.i 
■videnlă a meritelor lor- 
mației poate fi decît, în
credințarea execuției "li
nei noi lucrări, la caro 
calitatea este dîn nou pe 
prun plan ?

Franci.se
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag '

canal, în așa fel îneît, 
septembrie anul viitor 
ceastă lucrare să fie 
minată.

Următorul obiectiv al vi
zitei a fost ecluza de la 
Năvodari, cea mai comple
xă lucrare de pe întregul 
traseu al Canalului Poarta 
Albă — Midia — Năvodari, 
amplasată la kilometrul 
25,400.

Directorul general al 
Centralei de construcții hi
drotehnice Constanța, Lau- 
rențiu Țulinghibel a pre
zentat schița viitoarei eclu- 

, re.
Apreciind rezultatele ob

ținute de constructorii e- 
cluzei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, totoda
tă, ca prin impulsionarea 
ritmului lucrărilor, prin 
întocmirea unui program 
riguros de activitate, prin 
mai buna folosire a forței 
de muncă la executarea tu
turor lucrărilor, inclusiv a 
canalului navigabil ce va 

r lega canalul propriu-zis 
' prin lacul Tașaul, cu portul 

fcuminița — destinat tran- 
: sportului de materii prime 
I pentru combinatele siderur- 
■ gice de la Călărași și Ga

lați, precum și cel de lianți 
și azbociment de la Medgidia 
•— să se devanseze darea în 
folosință a noii artere na
vigabile Poarta Albă — Mi
dia — Năvodari, astfel în- 

‘ Cît la sfîrșitul lunii septem
brie 1986 întreaga investi- 

' ție să fie finalizată.
In continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost oaspeții Complexului 
de odihnă pentru copii — 
Năvodari, unde au fost în
tîmpinați într-o atmosferă 
entuziastă, sărbătorească. 
Un impresionant număr de 
pionieri și șoimi ai patriei,

•■■!•«»•«»»•»«••»• ••■«»■•■■■■■■■■II*

în 
. a- 
ter-

aliniați pe 
xului, 
ționat 
preș ie 
leasă 
pe care cea mai tînără 
nerație a țării 
tovarășului

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Glasurile tinere 
au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — România o- 
crotesc copilăria !“, simbol 
al profundei recunoștințe 
pentru condițiile minunate 
de învățătură, de pregătire 
pentru muncă și viață, de 
recreere asigurate tuturor 
copiilor României socialis
te.

La intrare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de președin
tele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Po- 
liana Cristescu, de alți 
membri ai conducerii orga
nizației.

In cursul vizitei a fost 
prezentat Complexul de 
odihnă de la Năvodari, ca
re găzduiește în fiecare 
vară numeroși pionieri și 
șoimi ai patriei din întrea
ga țară.

Vizita, o 
re dovadă 
statornice 
partidului 
tru pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
pregătire și recreere a co
piilor a găsit un puternic 
ecou în rîndul tuturor ce
lor aflați la odihnă la 
Complexul din Năvodari. 

Sentimentele lor de vie 
gratitudine față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au găsit și de această 
dată multiple și elocvente 
forme de exprimare.

De-a lungul aleilor com-

aleile corn pic
au aplaudat și ova- 
îndelung, dînd ex- 
simțămintelor de a- 

dragoste și prețuire 
ge- 

le poartă 
Nicolae

nouă și grăitoa- 
a preocupării 
a conducerii 

și statului nos-

Ceaușescu 
Elena 
exuberantă 
dragoste și 

expresie a
care îi ani-

plexului, pionierii și șoi
mii patrei au făcut tova
rășului Nicolae 
și tovarășei 
Ceaușescu o 
manifestare de 
recunoștință, 
sentimentelor
mă pe toți copiii patriei.

S-a vizitat în continuare 
Combinatul petrochimic Mi
dia, modernă 
industrială, care 
ză capacitatea 
noastre naționale 
liza obiective i 
puternice, unde se aplică 
procedee tehnologice com
plexe, în condiții de înal
tă eficiență, concepute de 
specialiștii din țara noas
tră.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu spe
cialiștii de pe platforma 
combinatului, la care au 
luat parte tovarășii Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru 
al guvernului, Gheorghe 
Dinu, ministrul industriei 
chimice, Ion C. Petre, mi
nistrul construcțiilor in
dustriale, s-a axat pe as
pectele concrete ale înde
plinirii sarcinilor de plan, 
îndeosebi a investițiilor.

Subliniind necesitatea 
terminării în cel mai scurt 
timp a construcției tutu
ror celorlalte instalații de 
pe platforma combinatu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
ia măsuri pentru livrarea 
urgentă a materialelor, 
mașinilor și utilajelor ne
cesare șantierului de la 
Midia, pentru asigurarea 
întregului necesar de forță 
de muncă pentru construc
ții și montaje. S-a subli
niat importanța utilizării 
atelierelor de întreținere 
din cadrul combinatului la 
executarea unor utilaje și

platformă 
: ilustrea- 
economici 

■ de a rea- 
industriale

piese de schimb. Mențio- 
nînd că actualele capaci
tăți pot li exploatate la un 
nivel superior de eficien
ță, secretarul general al 
partidului a indicat folo
sirea factorilor intensivi, 
îndeosebi în plan tehnolo
gic, de sporire a produc
ției și diversificare a fa
bricației prin valorificarea 
superioară a materiilor 
prime petrochimice obținu
te în instalațiile combina
tului.

Ultimul obiectiv al vizi
tei a fost Instalația de se
parare, tratare, depozitare 
și transfer a hidrocarburi
lor de la Midia — Năvo
dari, aflată în probe teh
nologice, care constituie 
punctul final al conductei 
submarine de transportat 
țiței și gaze de pe platoul 
continental
Mării Negre la Combinatul 
petrochimic — Midia.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i-a fost prezen
tat, de către ministrul pe
trolului, Ilie Cîșu, activita
tea de cercetare și pre
gătire a exploatării zăcă
mintelor de hidrocarburi 
de pe platoul continental, 
precum și lucrările ce se 
execută în prezent pe pri
ma platformă fixă de pro
ducție, unde a început de
ja forajul de 
cu platforma i 
ria".

Secretarul 
partidului a 1 
că s-au finalizat lucrările 
la conducta submarină de 
aducțiune a hidrocarburi
lor de pe platforma conti
nentală, precum și conduc
ta terestră care face le
gătura între aceasta și 
Instalația de separare, tra
tare, depozitare și transfer 
a hidrocarburilor, de unde

românesc al

■ exploatare 
marină „Glo-

general al 
fost informat

țițeiul va fi livrat Combina
tului petrochimic — Midia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat agre
gatele noii instalații de se
parare, depozitare și tran
sfer a hidrocarburilor.

Apreciind nivelul tehnic 
la care sînt realizate, pre
cum și rezultatele obținute 
pînă în prezent în activi
tatea de cercetare și pre
gătire a exploatării hidro
carburilor submarine, secre
tarul general al partidului 
a cerut Ministerului Petro
lului și Ministerului Geolo
giei să întocmească pînă la 
sfîrșitul lunii un program 
de punere în valoare a a- 
cestor zăcăminte de hidro
carburi, potrivit celor' mai 
eficiente variante de ex
ploatare.

Miile de oameni ai mun
cii prezenți la locul de de
colare a elicopterului pre
zidențial au dat din nou ex
presie, cu putere, celor mai 
alese sentimente de dragos
te și aleasă stimă ce le 
poartă secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind cu deosebită 
căldură tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru această 
nouă întîlnire cu făuritorii 
de bunuri materiale din ju
dețul Constanța, primul 
secretar al Comitetului 
județean de partid a dat 
glas angajamentului tutu
ror celor ce muncesc în 
unitățile economice vizitate, 
al tuturor constănțenilor, 
de a obține realizări cit 
mai mari în cinstea apro
piatei aniversări a revolu
ției de eliberare socială 
națională, antifascistă 
antiimperialistă de la 
August.
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memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Jandarmul și
extra tereștrii; Unirea: 
Mitică -Popescu; Parîngul: 
Sandokan, tigrul Malaye- 
ziei.

PETRILA : Cu tine via
ța e frumoasă.

LONEAi 
lelor, I—II.

VULCAN:
LUPENI: 

traterestru.

Războiul stc-

Rocky, II.
Un șerif ex

URICANI: Polițist 
delincvent.

sau

N.R. Eventualele 
dificări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice Județene Hu
nedoara.

mo- 
pro- 

apar- 
Cine-

TV
20,00 Telejurnal. 1

In întîmpinarea zi
lei de 23 'August. 
Actualitatea în eco
nomie.
De pe frontul mun
cii — în cinstea ma
rii sărbători 1 
Invitație în Studioul 
de concerte al Ra- 
dioteleviziunii. (co
lor)
Memoria documen
telor.
Zile eroice pentru 
noul destin al țării, 
(II).

— 23 August 1944 în 
documente și în ini
mile noastre.

21,20 Serial științific. „Pla
neta vie". Episodul 
7. (color) 
Telejurnal.

20,20

20,35

21,00

21,50

radio

Plenara Comitetului Central al P.M.U.PAcțiuni în favoarea păcii, pentru 
dezarmare nucleară

sovietic pentru 
și cooperare eu- 
dat publicității o 
în care se su- 

,un moratoriu

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Comitetul 
securitate 
ropeană a 
declarație 
bliniază că 

reciproc al U.R.S.S. și S.U.A. 
privind încetarea oricăror 
experiențe nucleare ar con
stitui un exemplu bun pen
tru toate statele posesoare 
de arme atomice" — rela
tează agenția TASS. Opri
rea experiențelor nucleare 
— arată documentul — ar 
reprezenta un pas impor
tant pe calea spre dezar
mare nucleară. Conducerea 
Statelor Unite ale Americii, 
subliniază declarația, ar tre
bui să răspundă prin fap
te exemplului U.R.S.S. și să 
înceteze experiențele sale 
nucleare.

VIENA 7 (Agerpres). Re
prezentanții a 65 de partide, 
organizații și grupuri par
ticipante la mișcarea anti
războinică din Austria, pre
cum și 48 de membri ai 
parlamentului austriac au 
semnat o rezoluție care 
cheamă la reluarea cît mai 
grabnică a negocierilor pri
vind interzicerea completă 
a experiențelor cu arma 
nucleară și semnarea unui 
acord 
tează 
ierea
— se 
ar constitui un pas impor- 

în acest sens — rela- 
agenția TASS. Inche- 
unui astfel de tratat 
spune în rezoluție —

tant pe calea spre dezar
mare.

OSLO 7 (Agerpres). In ca
pitala Norvegiei au început 
lucrările celui de-al cinci
lea forum antirăzboinic al 
tineretului din Europa de 
nord — „Ințîlnirea păcii ■— 
’85", la care participă re
prezentanți ai organizațiilor 
antirăzboinice din Norvegia 
Danemarca, Suedia și Fin
landa, precum și deputați 
și lucrători pe tărîmul vie
ții sociale din țările res
pective. Participanții s-au 
adunat în piața centrală a 
orașului Oslo, în fața Par
lamentului, pentru a păstra 
un moment de reculegere 
în memoria victimelor pri
melor bombardamente ato
mice. Vorbitorii la mitin
gul organizat cu acest pri
lej au condamnat hotărît 
cursa aberantă a înarmă
rilor și s-au pronunțat pen
tru crearea unei zone fără 
arme nucleare în nordul 
Europei.

STOCKHOLM 7 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la o întîlni- 
re a militanților pentru pa
ce din Suedia, consacrată 
împlinirii a 40 de ani de 
la bombardamentul atomic 
asupra orașului nipon Hi
roshima, primul ministru 
suedez, Olof Palme, a rele
vat că tragedia acestui oraș 
ne amintește de pericolul 
care amenință omenirea da

că nu vor fi înlăturate ar
mele nucleare. El a mai 
declarat că înfăptuirea pro
gramului cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor" 
va însemna o extindere a 
cursei înarmărilor și o 
subminare a securității in
ternaționale.

Arătînd că în actuala si
tuație internaționala încor
dată o însemnătate deose
bită o au tratativele sovie- 
to-americane de la Geneva 
cu privire la armele nu
cleare și cosmice, premie
rul suedez a subliniat că 
la lichidarea armelor nu
cleare trebuie să-și aducă 
contribuția toate țările și 
popoarele.

• SANTIAGO DE CHILE. 
Guvernul militar chilian a 
dispus domiciliu forțat pen
tru 14 personalități politice 
de opoziție, care vor fi 
trimise în regiuni izolate 
din țară — informează a- 
genția Prance Presse. Au
toritățile au motivat deci
zia prin participarea aces
tor personalități la mani
festațiile de protest îm-

Polonez are me- 
principală forță 
înfăptuirii pro- 
de dezvoltare so- 
țării — transmite

VARȘOVIA 7 (Agerpres). 
In cuvin tarea rostită la ple
nara Comitetului Central al 
P.M.U.P. consacrată alegeri
lor din acest an pentru Sei
mul R.P. Polone, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a subli
niat că Partidul Muncito
resc Unit 
ni rea de 
motrice 
gramului 
cialistă a 
agenția P.Ă.P. Reliefînd ne
cesitatea unității ca „nor
mă a normelor" centralis
mului democratic, vorbito
rul a arătat: „In pofida o- 
ricăror impedimente, sîn- 
tem ferm hotărîți să mer
gem pe această cale, fără 
abateri de la linia reînnoirii 
socialiste". „In țara noastră
— a relevat W. Jaruzelski
— există probleme litigioa- 

potriva răpirii și asasinării 
a trei membri ai Partidului 
Comunist din Chile, inter
zis de autoritățile chiliene.

• WASHINGTON. Fiecare 
al cincilea adult american 
nu poate citi un ziar, rele
vă o analiză publicată re
cent de Congresul S.U.A. și 
citată de agenția A.D.N. Se 
precizează că 16 la sută din
tre americanii albi, 44 la 
sută dintre cei negri și 56 
la sută dintre cei de origi
ne hispanică sînt „funcțio
nal analfabeți", respectiv 
pot citi și scrie doar pro
priul nume sau propoziții 
și cuvinte simple. 

se, contradicții vechi și noi. 
Țelul partidului constă în 
aceea că, în cadrul acestei 
diversități și pe baza ei, să 
se întărească înțelegerea și 
consensul cu privire la pro
blemele vitale ale poporu
lui și statului".

Pentru rezolvarea proble
melor țării nu există rețe
te dc-a gata. Răspunsurile 
le vom căuta împreună, ur- 
mînd a se regăsi în pla
nul cincinal, un plan rea
list prin structura lui inter
nă, prin activizarea rezer
velor prin metode eficiente, 
novatoare — a arătat 
mul secretar al C.C. 
P.M.U.P.

Mica publicitate

pe numele Bejan 
eliberată de I.M.
O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leban 
Florea, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(4108)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu
Antonel,
Vulcan.
(4107)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și marca nr. 7203,

ANUNȚ DE

Cu adîncă durere familia anunță împlinirea a șase 
săptătnini de cind a trecut în neființă scumpa noastră 
soție, mamă, soacră și bunică

NAVRADI HILDA din Lupeni
Nu te vom uita niciodată. (4111)

10,00 Buletin de știri. 
10,05 Moment folcloric. 
10,30 Armonii corale. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Sîn- 
tem copiii soarelui. 11,50 
Buletin hidrologic. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului. 12,15 
Magazin tehnico-științific. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00
Club univers 20. 16,00 Bu
letin de știri. 16,05 Muzi
că ușoară. 16,25 Radioga- 
zeta economică. 17,00 Bu
letin de știri. 17,05 Epoca 
Ceaușescu. 17,35 Te apăr 
și te cînt patria mea —• 
program muzical. 18,00 
Orele serii. 20,00 Radio
jurnal. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Nocturnă mu
zicală. 23,55—24.00 Bule
tin de știri.

pe numele Vladu Octavian, 
eliberate de Preparația Pe- 
trila. Le declar nule. (4106) 

loan Naște aduce since
re mulțumiri medicilor Dur- 
leșteanu, Benedec, Duma și 
Csantoș, de la Spitalul Lu- 
peni, care, prin competen
ță și interesul acordat 
mi-âu redat sănătatea. Le 
transmit multă sănătate și 
putere de muncă. (4109)
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