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Obiectivul muncii politice pe șantierele
investițiilor miniere

Devansarea termenelor de execuție, 
realizarea la

a
înalt nivel calitativ 
lucrărilor
de 

do-
Cu o viață internă 

partid exigentă, cele 
uă organizații de bază ca
re activează în cadrul bri
găzii complexe Lupeni — 
Valea de Brazi a 
I.A.C.M.M. își exercită în 
mod plenar rolul de fac
tor politic conducător, 
pentru mobilizarea și 
valorificarea superioară a 
potențialului tehnic și u- 
man, al acestei formații, 
în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de 
plan. Consemnăm că 
brigada a ocupat timp 
de 4 ani consecutiv — 
deci pe tot parcursul a- 
cestui cincinal — locul I 
în întrecerea socialistă 
pe întreprindere, și are 
reale condiții ca și în 
1985 să raporteze înche
ierea anului cu două luni 
mai devreme. Succesele 
brigăzii încorporează, la 
loc de frunte, preocupă
rile stăruitoare ale co
muniștilor, consacrate în
tăririi răspunderii față 
de plan și îmbunătățirii 
permanente a climatului 
de muncă, de ordine și 
disciplină, pe fondul că
ruia activitatea con
structorilor a dobîndit de 
la un an la altul valen
țe superioare.

Pe scurt, despre aces
te valențe, ne-a vorbit cu 
două zile în urmă tova
rășul Petru Fusu, secre-(Continuare în pag. a 2-a)

tarul organizației de ba
ză nr. 4 :

— De la o valoare a 
realizărilor la construc- 
ții-montaj de 52 milioane 
lei, cît am raportat în 
primul an al cincinalu
lui, am ajuns în 1985 la 
peste 130 milioane lei. 
Această creștere a fost 
însoțită de o evoluție si
milară a nivelului teh
nic al lucrărilor. Insta
lația de extracție puțul 
cu sehip și cea de dis- 
pecerizare de la mina 
Lupeni, ca să amintim 
doar două dintre obiec
tivele executate de bri
gada noastră, au ridicat 
pretenții deosebit de 
mari, în fața cărora mun
citorii, inginerii, maiș
trii, tehnicienii s-au mo
bilizat plenar. Putem 
spune că aceste lucrări 
— și altele desigur — 
definesc astăzi gradul 
înalt de pregătire pro
fesională ce caracterizea
ză constructorii 
vestiți; miniere.

„Punerile în 
cum se spune 
cor-structori, 
de brigadă de la înce
putul cincinalului sînt 
ed:ficatoare pentru a 
susține spusele interlo-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, în cursul dimi
neții de miercuri, o întîl
nire de lucru cu cadre de 
conducere și specialiști din 
cercetare și producție din 
domeniul mecanizării a- 
griculturii și construcției 
de mașini. A fost analizat 
modul în care se acționea
ză pentru înfăptuirea sar
cinilor de perfecționare, jn 
continuare, a unor siste
me de mașini realizate pe 
baza extinderii tipizării și 
modernizării tractoarelor 
și mașinilor folosite în a- 
gricultură, în vederea re- 
strîngerii la minimum ne
cesar a tipurilor acestora 
și, prin aceasta, a crește
rii eficacității lor, reduce-

rii consumului de com
bustibil și metal.

Analiza s-a desfășurat la 
Institutul de cercetare ști
ințifică și inginerie tehno
logică pentru mașini și u- 
tilaje agricole de la Bă
noasa. _

Noua întîlnire a secreta
rului general al partidului 
eu specialiști din acest do
meniu de activitate a pus, 
încă o dată, cu pregnanță 
în evidență preocuparea 
sa statornică pentru do
tarea agriculturii noastre 
socialiste cu tractoare, ma
șini și utilaje agricole-din- 
tre cele mai perfecționate, 
prin a căror utilizare să 
se obțină recolte mari și 
sigure, să se ușureze mun
ca în această ramură de 
bază a economiei națio
nale, paralel cu crearea 
unor disponibilități pen
tru export.

Cei ce își desfășoară ac
tivitatea în cadrul institu
tului, numeroși alți oameni 
ai muncii din unitățile a- 
propiate au făcut conducă
torului partidului și statu
lui o caldă primire, dînd 
expresie, prin îndelungi a- 
plauze și urale, sentimen
telor de stimă și prețuire 
ce le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu față de 
tot ceea ce a făcut și face 
pentru ca agricultura țării 
să cunoască un proces ra
pid de dezvoltare și mo
dernizare.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost pre
zentate de către directorul 
institutului, Pavel Babiciu, 
o serie de mașini și utilaje 
agricole noi sau moderni
zate. realizate recent ca

(Continuare în pag. a 4-a)

dc in-

funcție", 
printre 

raportate

Ion MUSTAȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va efectua o
R.P. Chineză

vizită oficială

Rezultatele foarte
ne, iată „cartea de vizită" 
a brigăzii condusă de 
Gheorghe Stoica de la 
I.M. Dîlja.

de prietenie în
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară Chine-

ză, la invitația tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, și 
a tovarășului Li Xiannian, președintele 
Republicii Populare Chineze, în prima 
jumătate a lunii octombrie 1985.

ondiții favorabile pentru 
redresarea producției

de
su-
cu

în-

doua oară două zile, pen
tru reducerea gabaritelor 
de cap a abatajelor. Evi
dent, aceasta s-a reper
cutat nefavorabil și asu
pra productivității mun-

3 Simpozion

Doar în luna august, sec
torul I al I.M. Livezeni 
și-a realizat sarcinile 
plan. A reușit chiar 
plimentarea acestuia 
350 tone de cărbune.

Toate acestea au fost
să în august. In luna sep
tembrie sectorul înregis
trează o rămînere în ur
mă, față de sarcinile de 
plan, de aproape 1800 to
ne. De ce ? Ne răspunde 
ing. Traian Iordache, loc
țiitorul șefului de sector. 
„La începutul acestei luni 
a crescut decalajul între 
abataje (între panoul 3—4) 
și am fost nevoiți să 
oprim, o dată 3 zile,

LA SECTORUL I
AL I.M. LIVEZENI

a scă- 
cărbu-

celor

le
a

A

Funcționarea ireproșabilă a utilajelor — o grijă de zi cu zi a mecanicilor 
de la Cariera Cîmpu lui Neag. Foto: Gh. OLTEANU

cii din sector, care 
zut cu 1,58 tone de 
ne pe post".

Normal, situația 
două abataje mecanizate
din panoul 3—4 a dat de 
gîndit conducerii secto
rului. Dacă în panoul 3 se 
realizau oarecum pro
ductivități apropiate de 
cele planificate, nu același 
lucru se poate spune des
pre complexul din panoul 
4, unde productivitatea 
muncii înregistrată era cu

cîte 4—5 tone/post mai mi
că decît cea planificată". 
Pentru eliminarea acestor 
decalaje — continuă inter- 

. locutorul — s-a trecut la 
reîntregirea brigăzii con
duse de Cristea Valache, 

Reorganizarea brigăzii, 
numirea în fruntea schim
burilor a minerilor Ilie 
Valache, Gheorghe Cos- 
tea, Vasile Ciuciureanu 
și Gheorghe Nicoară au a- 
vut în mare parte efectul 
scontat. Din 18 septembrie 
abatajele arată 
S-au cuplat cele 
rămase decuplate 
tunci, s-a ridicat 
sportorul, a fost revizuită 
combina și s-a completat 
susținerea la ambele sec-

Gheorghe OLTEANU

altfel.
11 secții 
pînă a- 

tran-

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI :

♦ Creșterea producției de căr
bune impune RESPECTAREA 
ÎNTOCMAI A NORMELOR DE 
SECURITATE MINIERA

♦ Săptâmîna Crucii Roșii
♦ Rubricile noastre : Vă infor

măm; Aflăm de la organele de 
stat; Sport.

Incepînd de astăzi și 
pînă în 28 septembrie, 
la Bușteni se desfășoa
ră al doilea simpozi m 
cu tema „Perspectiva 
pluridisciplinară asu
pra creativității și cre
ației în cercetarea ști
ințifică și tehnică", or
ganizat de Uniunea 
Sindicatelor din Invă- 
țămînt și Institutul 
Politehnic din Bucu
rești. La această ma
nifestare științifică 
participă și cadre di
dactice de la Institutul 
de mine din Petroșani cu 
comunicarea „Realizări 
în activitatea de creație 
științifică și tehnică în 
cadrul disciplinelor de 
specialitate" elaborată 
de prof. univ. dr. îng. 
Dumitru Fodor, 
rul institutului, 
conf. univ. dr.
Gheorghe Oncioiu. (T.S.)

recto- 
Și 

ing.

Hotărîrea-Chemare a Congresului consiliilor populare,
vibrant apel la conștiința și responsabiiita tea cetățenească

Dezvoltarea industriei mici
orientată spre
Secția de industrie mică 

a întreprinderii de gospo
dărie-comunală și locațivă 
din Petroșani nu mai are 
nevoie de prezentare. O 
bună parte a activității u- 
nităților de profil este des
tinată lucrărilor întreprin
derii (pentru termoficare, 
întreținerea fondului loca
tiv, construcții), dar și pen
tru nevoile populației, care 
poate procura, din sectorul 
textil, de pildă, plăpumi de 
stambă, saltele, pilote, per
ne și fețe de perne, cear
șafuri de pat, saci de dor
mit ș.a. In total, aici se 
desfășoară 23 de activități.

Aceasta este, în mare, 
ceea ce s-a întreprins pînă 
acum, în ce privește uni
tățile industriei mici din 
cadrul întreprinderii de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă Petroșani. Este un

satisfacerea cerințelor populației
început promițător, 
încă nu la nivelul 
taților și, mai ales, la 
al exigențelor impuse 
hotărîrile Congresului

I
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i
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I
i
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dar 
necesi- 

cel 
de 
al 

III-lea al consiliilor popu
lare. De la tribuna înaltu
lui forum democratic al 
țării tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia nece
sitatea ca „în următorii 5 
ani să dublăm producția in
dustriei mici, dar în unele 
județe rămase în urmă va 
trebui ca mica producție 
industrială să crească de la 
3 ori pînă la 3 ori și jumă
tate". Sînt sarcini mobili
zatoare și, în acest 
desigur, unitățile de pro
fil ale întreprinderii 
gospodărie comunală și lo- 
cativă Petroșani trebuie să 
aibă o contribuție însem
nată prin valorifica
rea superioară a materia

sens,

de

lelor locale, a materiale
lor recuperabile. De pil
dă, în prezent, se folosesc, 
pentru obținerea unor pro
duse utile, 120 pînă la 150 
de tone de „deșeuri". Este 
necesar însă, ca programe
le pentru viitor să fie a- 
cordate la amplitudinea 
dezvoltărilor preconizate 
de hotărîrile forumului con
siliilor populare. Există, 
deja, cîteva inițiative în a- 
cest sens: dezvoltarea ba
lastierei de la Pui (menită 
să valorifice, pentru im
portante activități de con
strucții, materialele loca
le), înființarea unei carie
re de piatră (și în acest 
sens, atît posibilitățile cît 
și cerințele sînt foarte 
mari, ele fiind rezolvabile

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Săptămîna Crucii Roșii
Reprezentare meri

torie. In cadrul fazei ju
dețene a concursului gru
pelor sanitare ale Crucii 
Roșii, formațiile care au 
reprezentat municipiul 
nostru au obținut rezul
tate meritorii. Grupa
sanitară a I.M. Paro- 
șeni (comandant Ana
Spînoche) a obținut lo
cul II, cea a I.M. Dîl- 
ja (comandant Elena
Moldovan) locul III, iar 
cea a minei Uricani (co
mandant Maria Cim- 
poner) locul V din zece 
grupe prezentate.

+ Acțiune educativ- 
sanitară. Astăzi, Ia ora 
10, în sala mică a Ca
sei de cultură din Pe
troșani, lucrători de la 
fabricile de pline și pro
duse lactate, de la 
I.A.C.C.V.J. și I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani se tntîl- 
nesc cu medicul George 
Dârlea, pentru a audia

ultimele precizări pri
vind igiena în alimenta
ția publică. Intîlnirea se 
va încheia cu prezen
tarea unui film pe a- 
ceeași temă.

< Concurs. Tot astăzi, 
începînd de la ora 13, 

■se desfășoară faza locală 
a concursului posturilor 
sanitare de prim-ajutor. 
Locurile de confruntare 
— incintele spitalelor din 
fiecare localitate.

0 Cartea educativ-sa- 
nitară. Librăria „Ion 
Creangă11 din Petroșani 
a aranjat și expus în 
vitrină două stative de 
cărți cu tematică educa- 
tiv-sanitară. Cităm din
tre lucrările expuse : 
Bronhopneumopatiile în 
mediul industrial, Boli
le noului născut. Diabe
tul zaharat, Tratat de 
pediatrie, Cardiopatia 
ischemică. Standuri și 
expoziții de lucrări cu

tematică educativ-sani- 
tară sînt organizate în 
toate unitățile de librărie 
din municipiu.

< Panou sugestiv. Tot 
în librăria „Ion Crean
gă11 a fost expus un su
gestiv panou cu date și 
imagini din activitatea 
formațiilor de Cruce 
Roșie intitulat „Tinere
tul în acțiune — Parti
cipare, Dezvoltare, Pa
ce11.

< Pentru igienă și să
nătate. Echipierele gru
pelor sanitare, împreu
nă cu membrii comisi
ilor de Cruce Roșie efec
tuează în zilele Săptă- 
mînii Crucii Roșii acți
uni de igienizare și e- 
ducativ-sanitare la că
minele de nefamiliști ale 
întreprinderilor minie
re și ale Institutului de 
Mine din Petroșani.
(T.V.)

Dezvoltarea industriei mici Aflăm de la
(Urmare din pag. 1)

în condiții de eficiență e- 
conomică sporită); pentru 
anul 1986 este prevăzută 
transformarea a două fos
te centrale termice în uni
tăți ale industriei mici, do
tările cu utilaje și amena
jările însumînd 
lioane lei, sumă 
timează, va fi 
foarte repede.

Atît cifrele la 
referit, cit și curba ascen
dentă a creșterii activității 
de industrie mică pledea
ză pentru dezvoltarea ac
celerată a acestui sector, 
dată fiind rentabilitatea sa, 
dată fiind capacitatea de 
a satisface cerințele popu
lației, ale vieții economi- 
co-sociale în general. De
sigur, volumul producției 
realizate în unitățile de 
profil ale întreprinderii de 
gospodărie comunală și 
locativă, cifrat, în acest 
an, la 7,8 milioane de lei

peste 2 mi- 
care, se es- 
amortizată

care ne-am

nu este de neglijat. Dar el 
poate și trebuie să crească, 
în lumina hotărîrilor Con
gresului al III-lea al con
siliilor populare, în ritmuri 
susținute. Pentru aceasta, 
desigur, este nevoie de eva
luarea resurselor locale, de 
testarea cerințelor popu
lației (și deci a pieței de 
desfacere). Intr-un cuvînt, 
se cere punerea acestei ac
tivități pe baze 
noi. Inițiativele 
început să se 
cum am desprins din discu
ția cu tovarășul Cornel Ma- 
cavei, șeful secției de in
dustrie mică; dar ele se 
cuvine să se îngemăneze, 
cît mai repede, 
plan de perspectivă, 
cis și ferm „defalcat11 
concretizat în timp, 
parte integrantă a progra
mului general de dezvoltare 
a activității de industrie 
mică în localitățile Văii 
Jiului.

I

organele
de stat

CU NUMELE DOAR...

calitativ 
deja au 
contureze,

într-un 
pre- 

Și 
ca

Se zice că la Țesătoria 
de Mătase din Lupeni 
xistă o formație de 
pieri alcătuită din 
femei și un bărbat, 
prezența formației 
mai 
cît, 
nu 
a-și 
menirea pentru care 
fost creată. Atenție, 
teia neglijenței poate pro
voca pagube însemnate!

e- 
pom- 
două 
dar 
este 

întru-mult scriptică,
în caz de incendiu, 
are posibilitatea de 

demonstra concret
a 

scîn-

dispariție

Devansarea termenelor 
de execuție>

(Urmare din pag. I)
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cutorului. In afara ce
lor două obiective amin
tite, numeroase alte lu
crări au devenit 
zentative pentru 
nutul nou al 
constructorilor 
pentru calitatea 
munci, înscrisă 
ordonatele unei 
tiri profesionale 
rioare. 
mel-concasor pire 
funcție la minele 
peni, Uricani și 
Cîmpu lui Neag, 
destinate 
alimentării 
lectrică, termică și 
matică, atelierele 
tromecanice și de 
gntrie, instalațiile 
transport cu bandă, 
menajările sociale între 
care se detașează can
tina de la mina Lupeni 
și alte lucrări au fost 
realizate cu devansarea 
termenelor planificate, 
și la nivelul calitativ ce
rut. Toate a- 
ceste lucrări poartă „sem
nătura11 unor muncitori 
destoinici cum sînt șefii 
de echipă Ion Popa, To
ma Achiriloaie, Ion Mă- 
nărăzan, Iosif Borșodi, 
Constantin Anofie, 
dam Gunther, Uie 
nu, Vasile CoȘută, 
maiștrii Nicolae Dragoș, 
Constantin Lai, Geza 
Kiss, Ervin Wissermayer, 
Nicolae Belgun, Ion E- 
șiu și alții.

— In mod frecvent, la 
dezbaterile din adună
rile generale ale celor 
două organizații, a ținut 
să precizeze interlocuto
rul. participă un mare 
număr de comuniști, in
teresați de creșterea a- 
portului tuturor echipe
lor în activitatea de ba
ză. Comuniștii fac pro
puneri utile pentru mai 
buna organizare a punc
telor de lucru și folosi
rea cu eficiență sporită a

repre- 
conți- 

muncii 
minieri, 

acestei 
pe co- 

pregă- 
supe- 

Instalațiile trom- 
în

Lu- 
cariera 

cele 
îmbunătățirii 
cu energie e- 

pneu- 
elec- 
dul- 

de 
a-

A-
Jia-
sau

forței de muncă, 
propuneri se referă 
economisirea 
lor și energiei, la califi
carea forței de muncă. 
Toate sînt analizate cu 
atenție de șeful brigăzii, 
sing. Carul Ridzi, îm
preună cu membrii celor 
două birouri ale organi
zațiilor de bază. Dez
baterile din adunări și, 
în general, munca poli
tică desfășurată între 
adunări la punctele de 
lucru au făcut să creas
că spiritul de ordine, de 
bună gospodărire, au 
stimulat participarea 
muncitorilor la realizarea 
și depășirea sarcinilor 
zilnice.

Un indicator 
susține, din nou, 
secretarului de 
Creșterea valorii 
rilor de la 52 milioane 
lei în 1981, la peste 
milioane în acest an 
fost obținută în 
pal pe seama 
productivității 
Acest indicator 
mă cu fidelitate 
calitativ al omului: 
la 165 mii lei pe persoa
nă, în 1981, s-a ajuns 
la o productivitate valo
rică de 225 mii lei pe 
persoană în acest an. 
Creșterea dovedește pre
ocupări neobosite 
tru îndeplinirea 
piară a sarcinilor 
plan pe anul 1985 — 
întregul cincinal, 
nul 1986 și cincinalul 
re va începe în curînd 
vor aduce sarcini prio
ritare 
torilor 
niere, 
cărora 
ză de 
eași răspundere ce 
caracterizat 
activitate, 
dezvoltării și 
zării cit.aeției 
bune din zona
Văii Jiului.

ț

RECUPERARE. Colec
tivul de muncă de la în
treprinderea de gospo
dărie comunală și locati
vă Petroșani a depășit, la 
zi, sarcinile de plan re
venite la recuperarea ma
terialelor din oțel refolosi- 
bile cu aproape 10 tone. 
(S.B.)

IGIENIZĂRI. începînd 
de ieri, unitatea 313 —
restaurantul de categoria

I
I
I
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A- 
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în fața construc- 
de obiective mi- 

pentru preluarea 
brigada acționea- 
pe acum cu ace- 

a 
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moderni- 
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I „Carul cu bere11 din 
Aeroport — a intrat în 
lucrări de igienizări. 
(M.B.)

RECOLTARE. Se des
fășoară, din plin, campa
nia de recoltare a conuri
lor de brad, necesare asi
gurării semințelor pentru 
plantațiile de conifere. Se 
lucrează, deci, pentru vi
itoarele păduri de brazi ! 
(S.B.)

BRIGADA. Mîine, la 
ora 14, la Oficiul P.T.T.R. 
Petroșani, colectivul de 
muncă de aici se va în- 
tîlni cu brigada științifi-

ții. se respectă întru totul 
tehnologia de exploatare.

— Practic, se destăinuie 
mg. lordache, abatajul 
din panoul 3 trebuia por
nit în ianuarie, dar abia 
în august a ajuns la pro
ducție.

— De ce ?
— El a fost echipat de 

către sectorul IV, am a- 
vut brigăzi neomogene...

Fluctuația este și 
o problemă cu care 
confruntă sectorul I. 
cesteia i se adaugă 
pregătirea 
meseriașilor, a 
nilor. în speță, care 
de dorit.

Cu toate acestea, în 
noul 3—4 se observă 
reviriment. Dacă în luna 
trecută se realiza, în am
bele panouri, o avansare de 
30 ml, acum doar în pa
noul 3 se înregistrează o

acum 
se

A- 
și 

profesională a 
electricie- 

lasă

pă
un

producției
avansare de 20 ml. Situa
ție identică și în panoul 
4 : luna august se înche
iase cu avansări de 17 ml. 
In 21 de zile din septem
brie, în același panou, a- 
vansarea realizată este de 
11,5 ml. Cifre care deno
tă că minerii sectorului I 
se înscriu pe o traiectorie 
ascendentă. In schimbul 
III al zilei de 22 septem
brie s-a tăiat o fîșie și 
jumătate. In schimbul I 
din 23 septembrie, din a- 
batajele sectorului s-au 
scos 270 tone de cărbune.

La sectorul I al minei 
Livezeni au fost create 
condiții de revenire, de 
încadrare în sarcinile de 
plan. Pînă la sfîrșitul lunii 
în curs, colectivul 
propus să recupereze 
tone de cărbune din 
tanța acumulată în 
tembrie. Angajament 
care-1 dorim onorat.

Băr- 
Ma- 

Cz.ura 
n-au 
pînă

Trei „crai11 ai parazi
tismului au fost depistați 
recent în cartierul 
băteni din Lupeni. 
rin Pîrvoiu, Nicolae 
și Gavrilă Pocșa 
așteptat prea mult
au aflat verdictul legii — 
au primit „frățește11 con
damnări de cîte patru luni 
închisoare contravențio
nală, conform Decretu
lui nr. 153/1970. Drept 
pentru care pe cuvenitul 
termen au și dispărut din 
peisajul Lupeniului.

POLICALIFICARE

și-a
1 000
res- 

sep- 
pe

In cadrul colectivului de 
la I.P.S.R.U.E.E.M. tine
rețea este unul din atu- 
urile în obținerea succese
lor de muncă. Unul din 
tinerii vrednici ai uzinei 
este și strungarul Alexan
dru Szabo, în imagine.

Foto : Robert TAVTAN

Zi de tîrg în piața 
groalimentară din 
șani. aglomerație 
deci, datorită apre 
nărilor pentru tonmnă- 
iaină. Unui vechi client 
al legii, Petru Ciocoiu, din 
Ghelari (Hunedoara), nu-i 
surîdeau însă legumele și 
fructele de toamnă ci... 
buzunarele cetățenilor ve- 
niți la piață. La cercetări 
avea să se afle că hoțul de 
buzunare era 
cat11, dovedindu-se 
a două furturi de...
clete.

a- 
Petro- 
mare 
■'izio-

.policalifi-
„utor 
tici-

Rubrică realizată 
sprijinul Miliției 

piului Petroșani

ru 
Munici-

Rugby, divizia B bronz pentruSPORT’SPORT ® SPORT • SPORT 0 SPC>RT :« SPORT • SPORT * SPORT e SPORT

Trei puncte mari!
UTILAJUL PETROȘANI 

— METALURGISTUL CU- 
GIR 18—17 (3—0). Cu deo
sebită ardoare și-a dispu
tat șansele proaspăta e- 
chipă în divizia B în fața 
retrogradatei echipe (din di
vizia A) a metalurgiștilor 
din Cugir. Speculînd gre
șelile adversarului și pozi
ția soarelui strălucitor, e- 
echipa noastră preia con
ducerea prin l.p. transfor
mată 
peste 
3—0, 
cheie 
cui de uzură fizică îi debu- 
solează pe metalurgiști ca
re încasează un eseu splen
did prin Mezofenyi, pe 
care Honciuc îl transfor-

Pe 
al 
au

de Dan Vasile de la 
40 m în min. 18 ; 
scor cu care se în- 
prima repriză. Jo-

mă în min. 48 : 9—0 ! 
fondul jocului avîntat 
localnic ilor dintre care

că a Casei de cultură a 
sindicatelor, tema dez
baterii constituind-o „Po
luarea mediului înconju
rător și metodele de com
batere a acesteia11.

TURNEU. Un colectiv 
de actori ai Teatrului de 
Stat „Valea Jiului11 a în
ceput un lung turneu prin 
țară (deplasarea se va în
cheia pe data de 26 oc
tombrie) cu spectacolul 
„Motanul încălțat11, a- 
daptare după Charles 
Perrault. Regia și sceno
grafia aparțin lui Aurel 
Florea. (S.B.)

excelat Zavila (Cicio), Bă- 
loi, Căsănduc, Prislopea- 
nu, Dăiescu, Mălinaș, și 
Grivei, degringolada oas
peților duce la greșeli din
tre care una, cea din min. 
56, e transformată de 
mijlocul terenului de 
Dan : 12—0 ! Abia 
văd oaspeții că jocul 
scapă definitiv șț se mobi
lizează exemplar 
două eseuri „ca la 
prin Pogan, scorul 
nind 12—8 în 
ultimul minut 
ciuc e trecut 
de fundaș pe 
tură, orientare tactică sal
vatoare prin reușita unui 
dropgol victorios : 18—17.

la
V. 

acum
le

reușind 
carte11 
deve-

65. Inmin.
de joc Hon- 
de pe post 
cel de uver-

Ion Dan BALAN

REALIZĂRI. Organi- 1 
zațiile U.T.C. din muni- I 
ci piu înregistrează rezul- I 
talc notabile în ce pri- I 
vește valoarea lucrărilor 
efectuate prin muncă pa- | 
triotică Le la începutul 
anului și pînă în prezent, 
tinerii au înscris în acest I 
cont lucrări însumînd 
peste 2 milioane de

Argint arcașii de la Minerul Aninoasa
Plecînd de la ideea 

un concurs îl pregătește 
celălalt, specialiștii F 
rației Române de Tir 
programat progresiv 
petițiile cele mai 
tante ale acestui 
această idee, 
le naționale și, respectiv, 
finalele pe țară ale „Daci- 
adei11 au fost precedate de 
diferite confruntări repu
blicane, dotate cu trofee și 
cupe, precum cupele „Pri
măverii11, „Municipiului 
Satu Mare", „®limpia", 
„Minerul", „Decebal", „Vo
ința", „Cupa României". 
Considerîndu-se că acestea, 
la rîndul lor. au pregătit 

a
luna

va-

că 
pe 

Fede- 
au 

com- 
impor- 

an. In 
campionate-

Rubrică realizată 
C.T. DIACONU

curba formei sportive 
trăgătorilor și că în 
septembrie s-a atins 
loarea maximă, s-a hotărît 
desfășurarea, în zilele de 
13—14 septembrie în nor
dul țării, la Rădăuți, 
celei mai populare și 
preciate posibilități de ie
rarhizare 
mâni, 
de vîrstă 
naționale ale României.

Secția de tir cu arcul a 
A.S. Minerul Aninoasa 
(președinte Eugen Șerbănes- 
cu, antrenor Vasile Tămaș) 
a reușit și în această edi
ție să se numere printre 
combatantele cele mai te
nace și 
vidual, 
Habian 
intrînd 
liei de 
Jega a

a
a-

a arcașilor ro
la diferite categorii 

campionatele

puternice. La indi- 
juniorul 1 Viorel 
a obținut locul III, 
în posesia meda- 
bronz, iar Nicolae 
ocupat locul IV, în

vreme ce junioara 1 An
gela Ștefan și juniorul . II 
Dumitru Jega s-au < :• sat 
pe lpcul V.

Echipa de juniori I, eom- 
pu'să din Viorel Ilabian, 
Nicolae Jega și Zoltan Ko
vacs, a realizat un punctaj 
care a situat-o pe poziția 
secundă, intrînd în pose
sia medaliilor de argint. 
Junioarele 1 Angela Ște
fan, Viorica Șteț și Ani- 
șoara Sărdaru au fost răs
plătite, pentru buna 
comportare 
mare finală, 
de bronz

Antrenorul 
ma.ș, cel care 
ceste amănunte, părea doar 
în parte 
zultatele 
levii săi. 
condițiile 
putea ocupa mai îndeaproa
pe de Viorel Habian, An
gela Ștefan, Gheorghe Pop 
și Dorina Urițescu, cei mai 
valoroși trăgători ai repre
zentativei miniere din A- 
n incasa, puncta lele vor fi 
fără îndoială îmbunătățite. 
Deocamdată, antrenorul 
din Aninoasa este nevoit 
să facă o instruire de grup 
și nu individuală, așa cum 
o cere acest sport al' pre
ciziei, în care unui arcaș i 
se cer o sumă de calități, 
„șlefuite" după sute de ore 
de muncă anual, cu mate
riale la nivelul tehnicii mo
derne.

lor 
din această 
cu medaliile

mulțumit de re- 
obținute de e- 
Pe viitor însă în 
în care se va

Prof. Teodor TRlFA
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Creșterea producției de cărbune, realizarea sarcinilor de plan impun

RESPECTAREA ÎNTOCMAI A 
NORMELOR DE SECURITATE MINIERĂ
Pentru bunul mers al procesului de

producție din subteran

Un aeraj corespunzător 
la fiecare loc de muncă

de 
subteran, in- 

modernelor 
hidraulice de 
metalică me-

Aerajul constituie o pro
blemă deosebit de impor
tantă, căreia, la mina 
noastră, i se acordă aten
ția cuvenită. In ceea ce 
privește aerajul general, 
la I.M. Livezeni funcțio
nează două stații princi
pale de aeraj, echipate 
cu instalați) tip WOT 6,2, 
instalații care 
Ia ora actuală 
de aer necesar 
tru o perioadă 
gată de timp.

Referindu-mă 
jul parțial, doresc 
ționez că se realizează de
bitele de aer pentru fie
care loc de muncă, debite 
reieșite din calculele fă
cute special în acest scop. 
Mina se confruntă, în u- 
nele locuri de muncă, cu 
probleme de presiune, ca
re dtic la strangularea căi
lor de aeraj. Am în vede
re panoul 3 Sud, unde, la 
ora actuală, există un 
traseu îngust. Cele două 
brigăzi de întreținere ca
re lucrează aici au execu
tat reprofilarea 
înguste, creînd, 
și condiții pentru un ae
raj corespunzător.

Cu toate acestea, mai 
există încă anumite locuri 
d< muncă, în cadrul sec
toarelor III și IV, unde 
nu întotdeauna se acordă 
o atenție cuvenită mo
dului de etanșare a tubu
rilor de aeraj. Aș exem- 
olifica pi in a aminti ca-

satisfac —
— debitul 
minei pen- 

îndelun-

la aera- 
să men-

zonelor 
totodată

de acest gen semna
la brigăzile conduse

zuri 
late 
de Aurelian Pipan (sectorul 
IV) și Ioan Puiu (sectorul 
III) unde, în urma 
troalelor întreprinse, 
constatat, nu o dată,

respectă distanța 
de 

de

securita- 
au 

minelor 
cu un 

mașini și 
a crescut

niere, ale echipamentelor 
de susținere, să fie eva
cuate din lucrările mini
ere în ritmul înlocuirii ce
lor scoase din uz cu alte
le roi sau recondiționate. 
Corect, în acest mod ar 
trebui să se procedeze. In 
realitate însă, evacuarea 
e'.emntelor deteriorate ale 
utilajelor este neglijată în 
mai toate unitățile minie-

de
3,

al I.M. Petrila, galeria de 
cap panoul 3, stratul 3, din 
sectorul I și galeria 
cap panoul 7, stratul 
blocul VIA din sectorul
III ale I.M. Livezeni, ga
leria direcțională în cul
cușul stratului 3, blocul II, 
orizontul 350, de la I.M.

* Dîlja.
In galerii cu profilul și 

așa redus, din cauza pre-

con-
am 
că

la capătul 
aeraj pînă

co
la

nu se 
admisă 
Ioanei 
front.

Desigur, 
resort ale 
cînd sesizează situații de 
acest gen, iau pe 
șurile în vederea 
montării situației.

Tot în legătură 
jul, doresc să mai 
tesc faptul că, 
zeni, 
pentru transpunerea 
practică a programelor de 
degazare și înnămolire. In 
acest sens, urmează să fie 
pusă în funcțiune cea de-a 
treia stație locală 
gazare, ir; stratul 
VI A, loc in care, 
menea, peste puțin 
finalizează lucrările la 
a doua stație de înnămolire.

Am dorit să punctez cî- 
teva din problemele de 
aeraj asupra cărora com
partimentul de specialitate 
al minei își îndreaptă a- 
tenția în scopul creării u- 
nor 
mai

organele 
minei,

de 
atunci

loc mă- 
regle-

cu aera- 
amin- 

la Live- 
se acționează intens 

în

de d
3, bloe 
de ase- 
timp si-

condiții de muncă tot 
bune pentru mineri.

ing.
Ioan CIUNGAN, 
șef securitate minieră

I.M. Livezeni

Mecanizarea tot mai ac
centuată a proceselor 
extracție din 
troducerea 
echipamente 
construcție
nite să înlocuiască lemnul 
și să sporească 
tea muncii în abataje 
implicat dotarea 
din Valea Jiului 
mare volum de 
utilaje. In fond
într-un ritm impresionant 
masa elementelor de me
tal din zestrea tehnică a 
întreprinderilor miniere, 

ceea ce constituie un fac
tor pozitiv, căci complexe
le de tăiere și susținere 
mecanizată, celelalte e- 
chipamente de susținere 
modernă, combinele de 
abataj și de înaintare, fo- 
rezele și instalațiile de 
perforat, transportoarele de 
mare capacitate și toate ce
lelalte mijloace de
transport de înaltă tehni
citate șj randament spo
rit conferă activității de 
producție eficiență econo
mică ridicată, iar muncii 
minerilor securitate tot 
mai deplină. Cu o condi
ție însă : toată această bo
gată zestre de 
tr.fteriale să fie 
rită cu un spirit 
ne desăvîrșită.

mijloace 
gospodă- 
de ordi- 
Aceasta 

presupune ca, odată cu 
îngrijirea corespunzătoa
re și exploatarea raționa
lă a do’.ărilor tehnice, e- 
lementele deteriorate — 
piesele și subansamblele 
uzate — ale utilajelor mi-

Pagină
cererea
Minier

realizată la 
Combinatului
Valea Jiului

Pregătirile de iarnă trebuie accelerate, 
finalizate la termen!

Instalarea toamnei, iar 
în perspectiva apropiată 
venirea frigului și a în
ghețului aduc în actualita
te urgența finalizării pre
gătirilor pentru .iarnă. O 
atenție deosebită s-a acor
dat și se acordă de fieca
re dată pregătirii cu te
meinicie în vederea func
ționării corespunzătoare, 
condițiile iernii, mai 
seamă a instalațiilor de 
suprafață cu rol vital 
procesul de extracție 
fie ele puțuri 
stații de 
presoare, 
instalații 
dare sau 
riale etc.

In ce stadiu se află pre
gătirea pentru iarnă a a- 
cestor instalații ? Din 
recentele controale între
prinse la unitățile C.M.V.J. 
de către organele 
I.S.T.P.M. rezultă neîm- 
pliniri, rămîneri in urmă a 
lucrărilor prevăzute în 
programul pregătirilor de 
iarnă de la unitățile Com
binatului Minier Valea 
Jiului. Rău este, cu atît 
mai mult cu cît nu au 
fost făcute încă pregătiri
le necesare la instalațiile 
de preîncălzire a aerului 
ce se introduce în subte
ran pe puțurile principa
le. In iarna trecută, deo
sebit de aspră, la aceste 
înst lății, s-au întîmpinat 
greutăți mari determina
te de îngheț. A fost nevo-

ie de intervenție energică 
și măsuri speciale din 
partea Combinatului mi
nier pentru remedierea 
deficiențelor și învinge
rea greutăților ivite la u- 
nități. Cu toate acestea, ia
tă că nu s-au tras învăță
mintele necesare, iar ace-

Prevenirea riscului de accidente
pe traseele subterane de transport

și circulație presupune

Ordine fermă în gospodărirea 
mijloacelor materiale!

ce, sectoarele acestora fi
nd confruntate cu mari 

neajunsuri și dificultăți de 
pe urma blocării lucrări
lor inniere — în speță căi
le 
Și 
de 
se

evacu- 
stînje-

subterane de transport 
circulație — cu tot felul 
utilaje defecte sau pie- 
uzate ale acestora care 

încurcă fluxul de
are a producției, 
nesc activitatea de aprovi
zionare a locurilor de 
muncă, grevează aerajul 
etc Asemenea deficiențe 
se întîlnesc în galeriile de 
•ap din blocurile III, IV 
și VI de la I.M. Lonea, 
galeria de cap blocul II, 
stratul 4, din sectorul V

siunii miniere, se întîlnesc 
aspecte de-a dreptul alar
mante; chiar și spațiile de 
sub benzile transportoa
re cu covor de cauciuc sînt 
ticsite cu tot felul de ma
teriale, cu elemente 
riorate 
Riscul 
muncă 
menea 
sebit de 
zîndu-i 
huț din 
Petrila.
ție a galeriei 
le nr. 138, orizontul 
unde se afla el la lucru, 
era complet blocată cu tot 
felul de materiale. Din a-

dete- 
ale unor utilaje, 

accidentelor de 
generate de ase- 

deficiențe este deo- 
mare, victimă că- 

tînărul Dorel Mi- 
sectorul I al I.M. 
Secția de circula- 

transversa- 
200,

ceastă cauză șija asumat 
riscul de a circula pe 
transportorul aflat în func
țiune în acea galerie Dez- 
nodămîntul : un grav ac
cident de muncă. Acci
dente cauzate de neajun
suri și lipsuri asemănătoa
re — de încălcarea nor
melor de protecție a mun
cii, care interzic blocarea 
căilor de transport și de 
circulație prin lucrările 
miniere, au mai suferit în 
acest an loan Călina, în 
galeria de bază, panoul 
III sud din sectorul I al 
I.M. Livezeni, precum și 
Daniel Angliei, în galeria 
de bază a frontalelor din 
panoul I sud de la aceeași 
întreprindere minieră.

Concluziile care se 
desprind din aceste ac
cidente și cauzele ce le-au 
determinat ne scutesc de 
alte comentarii. In’ schimb 
se impune subliniată ce
rința expresă ca factorii 
investiți cu răspunderea 
organizării producției în 
întreprinderile miniere, 
compartimentele de aeraj 
și protecția muncii, orga
nele de îndrumare și con
trol să activeze preven
tiv pentru a stopa la timp 
blocarea galeriilor cu tot 
felul de materiale pentru 
a nu se ajunge la situații 
de genul celor exemplifi
cate.

Ing. Claudiu NICOLAU, 
inspector principal I — 

I.S.T.P.M., grupa Petroșani

in 
cu 
la 
în

Semnal 
de sezon

principale, 
aeraj, de com- 

de degazare, 
de rambleu, hal- 
depozite de mate-

le măsuri au fost uitate.
Așa stînd lucrurile, ne 

facem ecoul opiniei orga
nelor de control din cadrul 
I.S.T.P.M. privind necesi
tatea stringentă de a se 
urgenta' lucrările din pro

gramul pregătirilor pen
tru iarnă. In centrul aten
ției și preocupărilor gospo
darilor din întreprinderile 
minere să stea accelerarea 
și finalizarea acestor lu
crări la obiectivele de 
suprafață supuse vicisitu
dinilor iernii și care au 
un rol și influență deose
bite în angrenajul proce
sului productiv din subte
ran, în desfășurarea nor
mală, în condiții de secu
ritate deplină a muncii 
minerilor, cum sînt :

+ revizuirea, repara
rea .Și punerea în stare de 
funcționare a instalațiilor 
de. preîncălzire a aerului 
de la puțurile principale;

+ acoperirea circuite
lor și instalațiilor — sus-

ceptibile blocării de către 
zăpadă și îngheț aferente 
transportului de materiale 
de la suprafață, destinate 
aprovizionării locurilor de 
muncă din subteran;

♦ completarea geamu
rilor sparte, refacerea izo
lațiilor menite să împie
dice infiltrațiile de apă 
și pierderile de căldură în 
clădirile halelor de lucru, 
atelierelor, caselor de ma
șini etc.

+ remedierea 
defecțiunilor și 
rea funcționării 
bile a 
călzit
hainele de lucru, a celor 
care furnizează apă caldă 
și căldură în băile mineri
lor. (I. Brădeanu)

tuturor 
asigura- 

ireproșa- 
instalațiilor de în- 
din vestiarele cu

telegrizumctrică aI.a stația 
registrează situația metanii lui, semnalată de c; 
Ie de detecție amplasate la locurile de muncă 
subteran. 1'oto : Al. TÂT

Faza pe întreprindere 
a concursului de protecție a muncii

să aibă câștigători, să fie aleși cei mai 
mai buni care să for- 
reprezentativ al I.M.

I s-a clasat minerul 
de brigadă la abata- 
din sectorul VI 
artificierul loan

Marți, 24 septembrie, la I.M. Aninoa- 
sa-s-a desfășurat concursul de protecție 
a muncii, faza pe întreprindere, în ve
derea stabilirii echipajului care va- 
participa, în luna octombrie, la faza pe 
Combinat a concursului. Au participat 
mineri, artificieri, electricieni și lăcătuși 
de la toate sectoarele minei, verifieîn- 
du-se cunoștințele teoretice și practice 
din domeniul protecției muncii. Pe 
timpul desfășurării concursului, concu- 
rențij au dat dovadă de o bună pregă
tire teoretică și practică, răspunsurile 
lor fiind apreciate de membrii juriului. 
Dar, ca orice concurs și acesta trebuie

buni dintre cei 
meze echipajul 
Aninoasa. Pe locul 
Aurel Boancă, șef 
jul frontal 15—16 
ducție, pe locul II 
lan din sectorul 111. și electricianul 
Eremia din sectorul IV producție, 
pe locul I1T minerul Valentin Murariu, 
șef de schimb la abatajul frontal 3—2 
din sectorul IV.

Le dorim succes în pregătirea pen
tru faza pe combinat a concursului I

pro- 
Cîr- 
loan 

iar

LA I.M. BARBATENI, 
IN CONSTRUCȚIE

0 stație centrală 
de degazare 

Aflăm de la ing. loan 
Kramer, inginerul șef cu 
securitatea minieră Is 
I.M. Bărbăteni că, în cu- 
rînd, această întreprinde
re va dispune de o mo
dernă stație de degazare 
prealabilă a zăcămintului. 
Constructorii și montorii 
de la I.A.C.M.M. Petro
șani desfășoară o activita
te intensă la acest obiectiv 
de investiții cu însemnă
tate deosebită pentru secu
ritatea zăcămintului, a 
minei. Prin punerea în 
funcțiune a acestei stații 
centrale de degazare se 
creează posibilitatea folo
sirii pentru încălzire, în 
clădirea sediului social- 
administrativ, a meta
nului captat prin degazarea 
zăcămintului de cărbune. 
Pînă in prezent degazarea 
prealabilă a -zăcămîiitu- 
lui prin cele șase stații lo
cale nu permitea capta
rea metanului, însemnate 
cantități de gaz erau eli
minate în atmosferă, fără 
posibilitatea de a li se da 
o întrebuințare. Totoda
tă, prin renunțarea la sta
țiile locale (cu funcționa
re pneumatică) în urma 
punerii în funcțiune a 
stației centrale de dega
zare se va reduce sub
stanțial consumul de aer 
comprimat și deci con
sumul de energie elec
trică. Pentru început, sta
ția centrală va servi la 
degazarea stratului III 
din blocurile 6—11, ur- 
mînd să se extindă ulti- 
lizarea ei, în funcție de 
dezvoltarea ulterioară a 
minei, în alte zone ale 
cîmpului minier Bărbă
teni. (Gh.B.)
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Intîlnirea de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

prototipuri în cadrul insti
tutului și de unele între
prinderi de profil din țară 
pe baza indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului cu prilejul altor 
analize de lucru.

Examinînd tractoarele 
expuse, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a remarcat că 
este încă prea mare numă
rul de tipuri care se pro
duc, subliniind că trebu
ie să se acționeze cu țoa
lă fermitatea pentru ca, 
I" funcție de necesitățile re- 
•le ale agriculturii noas
tre, să se producă o gamă 
(nai restrînsă, de tractoa
re, indicând conducerii mi
nisterului de resort, speci
aliștilor din acest sector să 
Sporească funcționalitatea 
acestora. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat că 
producerea celei mai efici
ente game de tractoare, cu 
parametri tehnico-funcțio- 
ftali la cel mai înalt nivel, 
perfecționarea continuă a 
Acestora este sarcina ex
clusivă a Institutului de 
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru
•..................... ......................................................

Lucrările întâlnirii prietenești dintre reprezentanți 
ai tineretului din R.S. România și R.D. Germană
BERLIN 25 (Agerpres). 

— La Neu Brandenburg 
S-au deschis miercuri după- 
amiază lucrările întîlnirii 
prietenești dintre repre
zentanți ai tineretului din 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democra
tă Germană. In . cadrul a- 
dunării festive organizate 
cu acest prilej, reprezen
tanții tinerei generații din 
cele două țări, numeroși ti
neri, membri ai Tineretu
lui Liber German au pri
mit eu deosebită emoție și

MIERCURI a avut loc 
la Geneva ședința grupu
lui pentru armele strate
gice din cadrul negocie
rilor sovieto-americane cu 
privire la armele nuclea
re și cosmice, anunță a- 
genția TASS.

PRIMUL MINISTRU al 
Indiei, Rajiv Gandhi, a 
procedat la o reorganizare 
a guvernului, în cadrul 
căreia în funcția de mi
nistru al afacerilor exter
ne l-a desemnat pe Bali- 
ram Bhagat. Pînă în pre
zent, portofoliul externe
lor fusese deținut de pre
mierul indian.

MIERCURI a luat sfîrșit 
zborul comun al celor cinci 
cosmonauți la bordul 
complexului științific or
bital „Saliut-7, Soiuz T-13, 
Soiuz T-14". Nava cosmică 
„Soiuz T-13“, avînd la bord 
pe Vladimir Djianibekov 
și Gheorghi Greciko, s-a 
decuplat de stația „Saliut- 
7", unde echipajul format 
din Vladimir Vasiutin, 
Viktor Savinîh și Alexandr 
Volkov își va continua cer
cetările. Vladimir Djanibe- 
kov și Gheorghi Greciko 
vor reveni pe Terra joi.

IN 1983, populația Fin
landei totaliza 4 870 000 lo
cuitori, 60 la sută dintre 
aceștia locuiesc în orașe. 

tractoare din Brașov, care 
trebuie să se ocupe inclu
siv de probele necesare și 
de omologarea tractoare
lor înaintea începerii fa
bricației de serie.

Au fost examinate în 
continuare o serie de ma
șini destinate prelucrării 
solului și executării lucră
rilor de întreținere a cul
turilor.

In cadrul analizei, o a- 
tenție deosebită a fost a- 
cordată agr 'gafelor pen
tru recoltare, domeniu în 
care s-au realizat noi e- 
chipamente ce se atașează 
la mașinile aflate în dota
re, mărindu-le astfel do
meniul de utilizare și per- 
mițînd executarea conco
mitentă a mai multor ope
rațiuni de lucru la o sin
gură trecere.

A fost examinată, în con
tinuare, gama de mașini 
destinate legumiculturii, po- 
miculturii și viticulturii. Au 
fost prezentate noile mașini 
de recoltat pe faze, în func
ție de coacere, a legume
lor.

S-a indicat să se concea
pă noi mașini pentru re

satisfacție mesajele de 
salut adresate participan- 
ților la întîlnire de către 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și de către tovarășul 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania, președintele Con
siliului de Stat al R.D.

Studiu privind „Războiul stelelor”
WASHINGTON 25 (A-

gerpres). — Proiectul ame
rican denumit „Inițiativa 
strategică de apărare 
(I.D.S.)**, cunoscut și sub 
numele de „Războiul stele
lor", nu va putea apăra 
niciodată întreg teritoriul 
S.U.A. de un atac nuclear, 
se arată într-un studiu în
tocmit de Oficiul pentru e- 
valuări tehnologice (O.T.A.) 
al Congresului S.U.A., dat 
publicității la Washington. 
Raportul subliniază că pro

IN AL ȘAPTELEA CER
Perechea de tineri Al

ber Arrieta și Marichu 
Chanfo din Țara Basci
lor a fost „în al șaptelea 
cer" nu numai la figu
rat, dar și la propriu, 
cu prilejul căsătoriei 
lor, relatează agenția 
D.P.A. Intr-adevăr, la 
încheierea ceremoniei 
căsătoriei, cei doi au fost 
urcați la bordul unui ba
lon, care i-a transportat 
la 27 kilometri în locali
tatea Zubiri, unde îi aș
teptau ceilalți nuntași 
pentru a sărbători cum 
se cuvine evenimentul. 
Surpriza acestei călăto
rii sub cerul senin a fost 
oferită tinerjlor căsăto
riți de un prieten mare 
amator de călătorii cu 
balpnul. Și cu toate că 
vîntul potrivnic a întîr- 
ziat cu două ore începe
rea petrecerii, nuntașii 

coltarea cartofilor, inclusiv 
pentru soluri grele.

In domeniul instalațiilor 
menite să contribuie la 
mărirea gradului de me
canizare în zootehnie, au 
fost examinate instalații 
fixe și mobile pentru muls, 
agregate de distribuire a 
apei și a hranei, de colec
tare a dejecțiilor, cu pa
rametri tehnici și calitativi 
superiori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut Institu
tului de cercetare științi
fică ș[ inginerie tehnolo
gică pentru mașini și uti
laje agricole de la Băneasa 
să preia și sarcina conce
perii și realizării — pe 
baza unor soluții simple, e- 
ficiente —■ a mașinilor și 
instalațiilor destinate lu
crărilor din zootehnie și 
să acorde o atenție deose
bită acestui sector în ve
derea modernizării conti
nue a proceselor industri
ale de creștere a animale
lor.

Au fost examinate rea- . 
Uzările obținute în dome
niul transporturilor în a- 
gricultură, evidențiin-

Germane, mărturii ale gri
jii și atenției permanente 
pe care cele două partide 
le acordă formării și edu
cării comuniste a tineretu
lui, ale preocupării stator
nice pentru intensificarea 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre tinerii ță
rilor noastre, contribuție 
la dezvoltarea raporturi
lor de cooperare pe multi
ple planuri dintre popoa
rele și statele noastre.

gramul I.D.S. „prezintă ris
cul de a declanșa o nouă 
cursă a înarmărilor" și de 
a crea „grave instabilități".

„Aceasta vrea să însem
ne că după ce s-ar cheltui 
miliarde și miliarde de 
dolari, ne-am da seama că 
am plătit pentru cea mai 
mare instabilitate pe care 
omenirea, ar cunoaște-o de 
la începutul erei nucleare", 
subliniază studiul mențio
nat.

FAPTUL DIVERS

i-au sărbătorit din plin pe 
tinerii căsătoriți care își 
începeau în mod atît de 
original viața de familie.

COLECȚIE
Familia Kammhoff din 

localitatea Templin (R.D. 
Germană) a strîns de-a 
lungul anilor o colecție u- 
nică în țară : aproxima
tiv 60 de receptoare ra
dio din perioada 1923— 
1933, toate în stare de 
funcționar?. Potrivit a- 
genției A.D.N., printre e- 

xemplarele cele mai intere
sante' se numără un ra
dioreceptor din anul 1926 
care funcționează fără 
alimentare cu curent e- 
lectric, dar numai în a-

du-se îndeosebi realizarea 
unor remorci multifuncți
onale, de mare capacita
te.

In încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului, apreciind preocu
pările specialiștilor din 
cercetare și producție 
pentru realizarea unei sis
teme de mașini și utilaje 
agricole de înaltă eficaci
tate, a cerut tuturor facto
rilor de răspundere din 
acest sector să revadă în
treaga gamă de astfel de 
mașini și utilaje în vede
rea realizării unui număr 
restrîns de tipuri, dar cu 
utilizări multiple, univer
sale. De asemenea, a fost 
subliniată necesitatea scoa
terii din fabricație a acelor 
mașini cu specializare în
gustă, care nu s-au dove
dit eficiente în practi
ca agricolă. S-a indicat, 
totodată, ca paralel cu a- 
similarea noilor produse, 
să se ia măsuri pentru 
perfecționarea tehnologi
ilor agricole, astfel îneît 
noile mașini și utilaje să 
poată da randamentul 
maxim.

(Agerpres)

CAPITALA MEXICULUI
Revine la normal
CIUDAD DE MEXICO 

25 (Agerpres). — Capitala 
Mexicului își revine pro
gresiv la normal, după șa
se zile de la primul cutre
mur devastator care a a- 
fectat-o. In cursul acestor 
zile s-au depus eforturi 
susținute, zi și noapte, pen
tru salvarea de sub dărî- 
mături a supraviețuitorilor 
și reluarea activității eco
nomice. Autobuzele care 
asigură legătura inter
urbană, ca și transportul 
în comun, inclusiv me
troul, din Ciudad de Me
xico au început din nou 
să circule, aproape nor
mal, populația revenind la 
locurile de muncă.

In ceea ce privește ulti
mul bilanț oficial transmis 
pînă în prezent de autori
tăți, se menționează că ci
fra persoanelor care și-au 
pierdut viața este de 3 500, 
dar se apreciază că tota
lul va crește pînă la a- 
proximativ 5 000. Cei pes
te 30 000 de sinistrați au 
fost găzduiți în locuri spe
cial amenajate.

propierea unui emițător 
de radio.

ORNITOLOGICA
Experții britanici în 

ornitologie sînt confrun
tați, în prezent, cu o 
problemă aparent difi
cil de rezolvat: cauzele 
unei adevărate „invazii", 
total neașteptate, a unor 
păsări ce trăiesc în nor
dul continentului euro
pean, înregistrată în
cursul acestei veri în Ma
rea Britanie. Este cel mai 
mare asemenea aflux sem
nalat în țară din anii 
’60, a declarat, în legătu
ră cu aceasta, un ornito- 
log britanic.

Fenomenul este consi
derat cu atît mai singu
lar, cu cît în țările scan
dinave, Olanda sau Elve
ția, de pildă, nu s-au 
înregistrat „musafiri" de 
acest gen peste numărul 
obișnuit.

Carnet
BERLIN 25 (Agerpres).

— Cea de-a Vl-a Săptă- 
mînă mondială a muzicii 
s-a deschis printr-o serie 
de concerte la Dresda. In 
programul acestui eveni
ment muzical, ce are loc 
pentru prima dată în R.D. 
Germană, sînt înscrise a- 
proximativ 60 de concerte, 
informează agenția A.D.N. 
Soliști și ansambluri din 
întreaga lume vor inter
preta lucrări muzicale de 
cele mai diferite stiluri și 
orientări pe scenele din 
Berlin, Leipzig, Halle și în 
regiunea Gera.

ANKARA 25 (Agerpres).
— „Noi tendințe în artă" 
este deviza sub care se vor 
desfășura manifestările 
culturale de la Istanbul, 
începînd de la 14 octom-
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FILME 21,00

PETROȘANI — 7 No-'
iembrie: Rocky II; Uni
rea: Kramer contra
Kramer; Farîngul: A- 
casă.

PETRILA: Loto-pro-
no ’82.

LONEA: Rîpa, I—II.
VULCAN — Luceafă

rul: Provocarea dragonu
lui.

LUPF.NI — Cultural: 
Ciuleandra.

URICANI — Gară pen
tru doi, I—II.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,40 A patriei cinstire 

(color).
„Bogată toamnă ro
mânească".
Emisiune de versuri.

«Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzn

Hîca publicitate
VIND casă ocupabilă i- 

mediat. Informații î Pe
troșani, strada Gelu, nr. 
3. (2018)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Câtea 
Mioara, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(2017)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Morar Vasile, eli
berată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (2016)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, copiii și nepoții anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a scumpului lor

IAIiO ȘTEFAN
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 15,30 de la 

domiciliu.
Nu l vom uita niciodată. (2015)

CU multă tristețe amintim împlinirea a doi 
ani de cînd ne-a părăsit bunul nostru soț și ginere 

Ing. MlRlCA GHEORGHE
Amintirea lui rămîne veșnic vie în sufletele 

noastre. (1996)

SOȚIA Elisabeta și fiica Brigitta amintim că se 
împlinește un an de la decesul devotatului nostru 
soț și tată

NAGY CAROL
Durerea și golul din sufletele noastre sint de 

neînlocuit. (2020)

cultural
brie, informează publica
ția „New Sport-Turkish 
Digest" din Ankara. Or
ganizate sub auspiciile U- 
niversității Mimar Sinan, 
manifestările vor prilejui și 
deschiderea unor expozi
ții internaționale de pic
tură, sculptură, grafică, 
ceramică și tapiserii.

PARIS 25 (Agerpres). — 
La Paris a fost inaugurat 
Muzeul Picasso care cu
prinde cîteva mii de pic
turi, sculpturi, lucrări de 
grafică și alte opere ale 
celebrului artist. In cadrul 
muzeului sînt cuprinse și 
o sei’ie de lucrări din 
colecția particulară a ar
tistului, care nu au fost 
niciodată prezentate în 
public pînă la moartea 
pictorului, în 1973.

20,50

21,20

Agenda Festivalu
lui internațional „G. 
Enescu" (color). 
Ediția a X-a.
Memoria documen
telor.
Serial științific i 
„Planeta vie", 
(color).
Episodul 12.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

PRONOEXPRES

Numerele extrase la 
tragerea pronoexpres din 
25 septembrie 1985 :

Extragerea .1 1 28, 37,
41, 39, 40, 31.

Extragerea a II-a 1 1,
32, 15, 4, 5, 2.

Fond de cîștiguri : 
756 070 lei.

merhenlo

PIERDUT legitimație bi
bliotecă cu nr. 5239, elibe
rată de Institutul de Mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2009)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Latku- 
lik Maria, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2011)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Fur- 
nea Sorin, eliberată de 
Institutul de Mine Petro
șani. O declar nulă. (2013)
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