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Vibrant omagiu adus tovarășei 
academician doctor inginer 

ELENA CEAUȘESCU 
pentru contribuția creatoare la 
progresul neîntrerupt al patriei

ANUL VIUL, NR. 10 334 MIERCURI, 4 DECEMBRIE 1985 4 PAGINI — 50 BANI

Cu planul anual îndeplinit

Fruntași printre fruntașii
• De la începutul anului — un plus de 

23 275 tone de cărbune • Productivitatea mun
cii planificată la nivel de sector a fost depă
șită cu 106 kg pe post • Cheltuielile materi
ale — reduse cu 16 lei pe tona de 
extras 
cu 15

• Consumul de 
la sută.

cherestea a
cărbune 

fost redus

cînd am intrat în
Și

extinderea 
rezistență în 

sectoru- 
lucru

îndeplinirea 
termen a sar- 
plan. Printre 
numără și cel 

III de la 
Lonea, care.

Acum 
ultima lună a anului 
a actualului cincinal, tot 
mai multe colective de 
mineri din Valea Jiului 
raportează 
înainte de 
cinilcr de 
acestea se
al sectorului
I.M. Lonea, care, prin- 
tr-o puternică mobiliza
re, prin acțiuni hotărîte 
și ferme a reușit în pri
mele 11 luni din acest an 
să extragă suplimentar 
sarcinilor de plan peste 
23 000 tone de cărbune, 
îndeplinind astfel planul 
anual la producția fizică 
cu aproape o lună 
devreme. Ce a stat 
bazei acestui succes?

mai 
la
In

primul rînd, 
tavanului de 
toate abatajele 
lui, tehnologie de 
folosită cu succes de mai
mulți ani la I.M. Lonea. 
Printre primii din sector 
și de la mină care au fo
losit tavanul de rezisten
ță se numără minerii din 
brigăzile conduse de
Iosif Bucur și Grigore 
Fatol, care în acest an
au obținut producții și 
productivități superioare 
sarcinilor planificate, si- 
tuîndu-se pe locuri frun
tașe în întrecerea socia
listă pe mină. Și alte 
brigăzi, cum sînt cele 
conduse de Vasile Rusu. 
Gheorghe Cozma și
Vasile Gaiță au acumu-

lat experiență în exploa
tarea abatajelor frontale 
echipate cu stîlpi indi- 
dividuali și grinzi îngro
pate în vatră, ridicînd re
alizările zilnice peste sar
cinile planificate, con
tribuind în acest fel la 
realizarea planului anual 
de către sector înainte de 
termen. Evidențiem 
minerii din brigada 
pregătiri condusă 
Vasile Pînzaru, care 
avansările suplimentare a 
asigurat linia de front 
activă a sectorului la ni
velul sarcinilor de plan.

Meritele acestui colec
tiv sînt cu atît mai mari 
cu cit depășirea planului 
la producția fizică de 
cărbune s-a făcut în con
diții de eficiență sporită, 
înregistrîndu-se însem
nate economii la cheltuie
lile materiale pe tona 
de cărbune extras.

și
de 
de 

prin

Tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, l-au fost adresate, cu 
prilejul desemnării în func
ția de președinte al Consi
liului Național al Științei 
și Invățămîntului, nume
roase telegrame și scrisori 
de felicitare de către co
mitetele județene, munici
pale, orășenești și comuna
le de partid, ministere, ins
tituții centrale, organizații 
de masă și obștești, acade
mii de științe, institute de 
cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și pro
iectare, alte unități de cer
cetare. școli, licee, institu
te de învățămînt superior, 
ccnsilii județene ale educa
ției și invățămîntului. co
mitete județene de cultură 
și educație socialistă, cen
trale industriale și între
prinderi economice, per-

sonalități ale ' ieții politice, 
științifice și cultural-ariis- 
tice din țara noastră.

In aceste mesaje, în nu
mele a milioane de cetă
țeni ai patriei, de cele mai 
diferite profesii, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, 
sînt exprimate, din adîncul 
inimii, cele mai calde și 
respectuoase felicitări tova
rășei Elena Ceaușescu pen
tru desemnarea sa 
tatc de președinte 
siliului Național al 
și Invățămîntului,
nism unic de conducere 
democratică a întregii ac
tivități din aceste domenii 
esențiale pentru progresul 
multilateral al patriei, pen
tru creșterea necontenită 
a nivelului de civilizație și 
bunăstare al națiunii noas
tre socialiste.

Congresul științei și în- 
vățămîntului — se subli
niază în scrisori și telegra-

ge- 
pre- 

tova-

LA I.M. VALEA DE BRAZI

Avansări superioare la săparea 
circuitului

La mina Valea de Brazi, 
brigada condusă de Gheor
ghe Cercel a realizat în 
luna noiembrie o avansa
re de 103 ml la săparea 
galeriei de aeraj spre
puțul nr. 7, Sterminos, de 
la orizontul 400. Recordul 
de avansare obținut — cu 
60 la sută superior față de 
luna precedentă — asigură 
corelarea cu o altă lucra
re de mare importanță, res-. 
pectiv, cu străpungerea în* 
puț realizată de formația 
lui Gherasim Tamaș. Sînt 
urgentate astfel lucrările ne
cesare realizării în ter
men a circuitului propriu 
de aeraj al minei, în ve-

de

la
ae-

de aeraj
derea punerii în funcțiune a 
primelor capacități 
producție.

Avansarea realizată 
săparea galeriei de
raj are la bază preocupa
rea stăruitoare a mineri
lor pentru organizarea su
perioară a producției și a 
muncii, climatul exem
plar de disciplină și cola
borarea strînsă cu celelalte 
echipe din subteran.

De la conducerea între
prinderii aflăm că forma
ția condusă de Gheorghe 
Cercel s-a angajat ca 
luna decembrie să 
ze o avansare de

în 
realize- 
150 ml.

investițiile anului 1985

Gh. BOȚEA 
____________7

La cerințe

în cali- 
al Con
științei 

orga-

me — eveniment de mare 
însemnătate în viața social- 
politică și cultural-științi- 
fică a țării, organizat din 
inițiativa secretarului 
neral al partidului, 
ședințele Republicii,
rășui Nicolae Ceaușescu, a 
pus încă o dată, cu preg
nanță, în lumină preocupa
rea statornică a partidului 
și statului nostru pentru 
perfecționarea democrației 
muncitorești revoluționa
re, care asigură, într-o con
cepție unitară, participa
rea activă a științei și în- 
vățămîntului la dezvolta
rea economico-socială tot 
mai puternică a României 
socialiste.

In mod unanim se dă 
cea mai înaltă apreciere 
magistralei cuvîntări ros
tite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna a- 
cestui larg și reprezentativ

(Continuare în pag. a 4-a)

In ziarul de aziIn spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, trasate la Congresul științei și învățămîntului.
LA I.C.P.M.C.

• Angajare plenară pentru sporirea pro. 
ducției de cărbune.

calitativ sporite în economie
Calitate superioară în munca de partid
De curind, în întregul 

municipiu s-au încheiat a- 
dunârile generale ale oa
menilor muncii din unită
țile economice, iar în or
ganizațiile de partid, dez
baterile din adunările ge
nerale 
anuale 
de bază 
velor de 
prilejuit
ple și exigente 
supra activității 
ce și sociale pe anul care 
se încheie, precum și mă
surile, modalitățile de acți
une pentru pregătirea te-

de dări de seamă 
ale organizațiilor 
și adunările acti- 
partid.
cadrul

pe 
condițiilor 

exem- 
planu- 

al nou-an

la 
in

rezulta-
perioada 

progresc- 
au fost

organelor superioare 
propriilor programe

Ele au 
unor am- 
analize a- 
economi-

O urgență: frontul de lucru 
timp de iarnăpe

In ultimele 30 de zile, 
activitatea brigăzii nr. 20 
a Antreprizei de construc
ții montaje Petroșani a 
fost concentrată pentru în
chiderea spațiilor comer
ciale de la parterul noilor 
blocuri de locuințe și pen
tru asigurarea frontului de 
lucru în perioada de iar
nă. Iar rezultatele sînt 
vizibile. Spațiile comer
ciale de La parterul blo
curilor 119, 81, 76, 61 au 
fost închise, prin monta
rea geamurilor vitrinelor. 
In faze avansate se află 
și lucrările de închidere a 
vitrinelor de la parterul 
blocurilor 79, 77, 61 C și 

-61 A. Pentru abnegația cu 
care au lucrat, în condi
ții grele, de frig, merită 
cuvinte de laudă formați
ile de constructori con
duse de Gheorghe Ncagoe

(dulgheri), Dumitru Nego- 
iță (mozaicari), Tudor 
du. Teodor Gali și 
Militam (zidari), 
Chiferiuc 
grupul de 
operativei 
miși în 
structorilor.

In ceea ce privește 
gurarea frontului de 
cru

(geamgii) 
geamgii al 
„Unirea", 
sprijinul

San-
Ion 

loan 
Și 

co- 
tri- 

con-

asi- 
lu- 

pentru iarnă, lucrurile 
se complică. Au apărut îp-
tirzieri care se cer grabnic 
înlăturate acum, cînd zile
le favorabile turnării 
toanelor sînt din ce în 
•mai rare, iar gerul e 
aproape. Lîngă blocul 
unde sînt de
toane pentru consolidarea 
postair cntelor

turnat

be- 
ce 
pe
77, 

be-

vitrinelor, 
sâptămîna trecută am 
ti'nit constructori 
nu aveau de lucru 
cauza lipsei de beton.

în
carc - 
din 
Ion

Militaiu, șeful echipei de 
zidari și Gheorghe Nea- 
goe au reclamat in zadar 
conducerii brigăzii lipsa 
betoanelor.

Din constatările făcute la 
fața Jocului, la nivelul for
mațiilor 
nate de. 
Cosma, 
hăiescu, 
Ion Trântea 
mai bine 
formațiile de dulgheri, zi
dari .și mozaicari stau ore 
în șir în așteptarea be
toanelor și mortarului. In 
această situație am cerut 
lămuriri de la irig. Mi
hail Radu, 
nr. 
ce 
tea

meinică a producției 
I960 a tuturor 
pentru înfăptuirea 
piară a sarcinilor 
lui pe primul 
lui cincinal.

Pornind de 
tele obținute
analizată, de la 
Ic înregistrate, 
analizate într-un spirit de 
înaltă exigență și neajun
surile, deficiențele care au 
cauzat o seamă de rămî- 
neri în urină. S-a criticat, 
bunăoară, persistența u- 
nor fenomene de indisci
plină și de încălcare a în
datoririlor profesionale — 
folosirea nejudicioasă a 
timpului dc lucru, exploa
tarea și întreținerea 
corespunzătoare a 
lor, ceea 
obținerea 
vități sub 
realizarea 
de slabă
șirea cheltuielilor 
riale. Acestea denotă ne
ajunsuri în activitatea de 
organizare și conducere a 
producției și a muncii, în 
urmărirea de către 
nele și organizațiile 
partid a înfăptuirii
nilcr de pian, a hotărîri-

iar orga- 
partid. organc- 

și-au luatanga- 
le vor duce la 
că vor ridica

<
<
i
i
l
<
<

Anu? I al erei socia
liste, în cea de-a 103-a 
zi de la victoria Revo
luției române de elibe
rare socială și naționa
lă antihitleristă și anti- 
imperialistă, mai pre
cis la 4 decembrie J944, 
apărea, la Petroșani, pri
mul număr al ziarului 
„Zori noi“, purtătorul de 
cuvînt al partidului 
rîndul minerilor, 
părătorilor și 
oameni ai muncii 
Valea cărbunelui.
mă scrisă a comuniști
lor, ziarul, purtînd ulte
rior numele „Steagul 
roșu", a devenit cronica 
vie a epopeii construc
ției socialiste, ilustrând 
eroismul cotidian al 
stăpînilor 
destin, mutațiile 
turale ale 
mân ești

Scris

în 
pre- 

celorlalți 
din 
Ar-

de lucru coordo- 
mai.ștrii Petre 
Constantin Mi- 

Viorel Cimpoia și 
reiese că de 

de o săptămînă,

am 
irig.

șeful brigăzii
20 Petroșani. Și iată 

am aflat: din cantita- 
medie de circa 80-100

Viorcl STRAUȚ

(Continuare în pag a 2-a)

ne- 
utilaje- 

ce a determinat 
unor 
nivelul 
unor

calitate

producti- 
planului, 
producții 
și depă- 

mate-

orga- 
de 

sarci-

lor 
și a 
de măsuri adoptate în ve
derea desfășurării în con
diții optime a activității 
productive.

S-a relevat' bunăoară, că 
în cursul anului, cu prile
jul diferitelor analize, pro
gramele inițiale au fost 
completate de fiecare dată 
cu noi măsuri, 
nizațiiie de 
le colective 
jamente că 
bun sfîrșit,
realizările economice la ni
velul sarcinilor. Or. la ora 
bilanțului, la termenul sca
dent se constată cu totul 
altceva : că programele a- 
doptate au fost realizate 
parțial, altele se află abia 
în faze incipiente, iar 
consecințele sînt rămîne- 
rile în urmă într-o seamă 
de domenii și sectoare. Și 
toate acestea, deoarece la 
multe cadre de conducere 
se perpetuează obiceiul de 
a-și asuma angajamente, 
fără să persevereze, fără să 
acționeze cu toate forțele 
pentru înfăptuirea 
rilor adoptate și 
montelor.

măsu- 
angaja-

(Continuare în pag. a 2-a)

<

<

5

direcții 
secretarul 

partidului,
Nicolae 

dc

propriului 
struc- 

societății ro- 
cottiem porane. 
de și pentru

oamenii muncii, cotidi
anul Văii militează 
'■u consecvență pentru 
transpunerea in fapte 
a politicii partidului 
nostru, a înțeleptelor și 
vizionarelor 
trasate de 
general al 
tovarășul
Ceaușescu, Minerul 
onoare al țării.

De astăzi, împreună 
cu țara, ziarul nostru 
pășește în cel de-al 
VIIIL-lc.a an ăl erei so
cialiste, in tinerețea fă
ră bătrînețe a împlini
rilor socialiste.

Ion VULPE

MINERI, INGINERI, TEHNICIENI!
# Folosiți la întreaga capacitate utilajele din dotare și 

timpul de lucru pentru a obține, în fiecare abataj, producții su
perioare de cărbune!

# Economisiți pe toate căile energia electrică!
MAI MULT CĂRBUNE ÎNSEAMNĂ MAI MULTĂ ENERGIE 

ELECTRICĂ!

i
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Din activitatea organizațiilor U.T.C
31 000 lei, planul economic 
anual — de 100 000 lei 
al comitetului U.T.C. 
minei.

al

des- 
galeriilor, 
colectarea 

sub- 
Tine-

In sprijinul producției
In luna noiembrie, peste 

300 de tineri din sectoare
le minei Petrila au parti
cipat la diverse acțiuni în 
sprijinul producției, mai 
ales, la aprovizionarea 
locurilor de muncă, 
congestionarea 
recuperarea și
diferitelor piese și 
ansamble metalice.
rii au încărcat în cărucioa
re și expediat în subte
ran peste 50 mc material 
lemnos, 600 de armături 
metalice TH și au curățat 
500 ml galerii.

In fruntea acțiunilor tine
rești — desfășurate de 
teciștii sectoarelor 
IV și XI — s-au
chiar secretarii organiza
țiilor U.T.C. — Marin 
lloarcă, Arpad Biro, Iosif 
Antal și Vasile Stan.

încă o remarcă demnă 
pentru tinerii petrileni. Prin 
recentele acțiuni întreprin
se de uteciștii minei, 
realizat și depășit 
stanțial, respectiv

In atenție: 
întărirea disciplinei

Printre multiplele ac- 
itico-educative în

de comitetul 
minei, sub 
organizației
cu sprijinul sin- 
pentru încheie-

în
de

u- 
I, III, 
situat

s-a
sub-

eu

țiuni pol 
treprinse 
U.T.C. al 
drumarea 
partid și 
dicatului,
rea cu rezultate mai bune 
a anului și pregătirea te
meinică a producției anu
lui viitor, un loc impor
tant l-a ocupat preocupa
rea pentru întărirea dis
ciplinei. a răspunderii ti
nerilor, mai ales a celor 
nou încadrați, față de în
datoririle în producție. Ast
fel, de la începutul tri
mestrului, 150 de tineri ca
re au făcut nemotivate au 
fost chemați în fața comi
tetului U.T.C., 
la răspundere 
terile lor, iar 
care au avut 
bateri — între
Matei, Vasile

fiind trași 
pentru aba- 
35 de tineri 
repetate a- 
care Adrian
Foca, Cor-

nel Tomniuc, 
zea, Nică 
fost puși 
donărilor 
nîndu-se 
nistrative
măsuri disciplinar^ 
triv;? lor

Nicolae Ri-
Tudose — 
în discuția 
U.T.C., propu-
conducerii admi
să întreprindă 

împo-

Pentru tinerii 
din cămin

Ziua Umerilor fruntași în 
pi oducție, prezentarea
noutăților editoriale 
literatura politică și 
letristică, informările 
litice, consultațiile 
dice săptămînale sub 
nericul ..Legile țării, 
noastre", precum și 
baterile pe teme de 
muncii și normele de con
viețuire socială — 
teva elemente din 
acțiunilor 
treprinse 
U.T.C. cu sprijinul 
catului, pentru tinerii 
neri, locatari ai 

lui muncitoresc, 
ceste acțiuni sînt 
deseori, activiști, 
cadre tehnice.

Dan STEJARU

♦

juri- 
ge- 

legile 
dez- 
etica

iată cî- 
paleta 

educative în
de comitetul 

sindi- 
mi- 

căminu- 
La a- 
invitați, 
juriști,

Calitate superioară în munca de partid
CUrmare diD pag. D

cauzat rămînerile 
în activitatea pro- 
cu deosebire în 
miniere — mai 

fermitate în

Și 
ale 

orga-

Din amplele dezbateri 
ale adunărilor activelor de 
partid desfășurate in
tr-un climat de înaltă răs
pundere și exigență comu
nistă, s-a desprins drept 
cerință fundamentală pen
tru viitor îmbunătățirea ca
litativă a întregii munci 
de partid in conducerea 
activității economieo-soei- 
ale, dezvoltarea spiritului 
revoluționar în stilul 
metodele de muncă 
tuturor organelor și 
r.izaliilor de partid.

1*» cerințele calitativ spo
rite ale dezvoltării econo- 
ndco-sociale în viitorul an 
și cincinal, așa cum au 
fost subliniate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., se 
impune o calitate nouă, 
superioară în întreaga mun
că de partid. Aceasta pre
supune ca fiecare organ de 
partid, cadrele de condu
cere, fiecare comunist să 
tragă concluziile necesare 
din cauzele rămînerilor în 
urmă și din neajunsurile

anului în curs, din factorii 
care au 
în urmă 
ductivă, 
unitățile
ales lipsa de 
urmărirea și aplicarea pro
gramelor de măsuri, în 
controlarea și sprijinirea 
unităților și sectoarelor 
rămase în urmă, în întă
rirea ordinii și disciplinei, 
a intransigenței față de 
abateri.

Pornind de la aceste con
cluzii, stabilind în mod 
judicios prioritățile, func- 
t.e de cerințele pe care 
le incumbă îndeplinirea 
planului pe 1986, fiecare 
organ și organizație de 
partid trebuie să stăruie 
pentru promovarea unui 
stil de muncă dinamic, 
pentru activizarea tuturor 
forțelor, valorificarea su
perioară a tuturor condi
țiilor și inițiativei oame
nilor, a bazei tehnieo-ma- 
teriale. Se impune, deci, 
desfășurarea unor activi
tăți stăruitoare pentru fi
nalizarea cu eficiență a

măsurilor și acțiunilor me
nite să asigure îndeplini
rea exemplară a obiecti
velor pe care le ridică în 
fața organelor și organiza
țiilor de partid din mu
nicipiu, a colectivelor de 
muncă din Valea Jiului 
dezvoltarea impetuoasă a 
țării în noua etapă.

+i
ȚȚ
4
T
T

i
i
T

sî 
aju- 

de 
meca-

acestei
tineri-

toate, 
de afir- 

Iar

mai repede. Dova- 
numai două luni 

a
<U repeziciune 

înce- 
„pe

ascen- 
sale 
în

O urgență
(Urmare din pag. 1)

în investiții

pot. Și, evident, resurse
le lor de abia de acum 
încep să se arate. Să nu 
uităm că și celebrii mi
neri și brigadieri ai
Văii Jiului au fost tineri. 
Și să nu uităm, iarăși, că 
tinerii de azi de la Ani-

mele care se ivesc 
munca 
găsesc 
rapidă. Nu pripită.
tru că,
știu că subteranul 
maturitate tehnică. Și ex
periență, de aceea caută 
sfaturile celor cu veehi-

de zi cu zi 
o rezolvare

deși tineri,

mai 
pen

ei 
cere

Cu ambiție și elan tineresc, pe

DRUMUL AFIRMĂRII

iric betoane comandate zi 
de zi, au fost livrate de 
către S.U.T. Livezeni doar 
15—20 mc pe zi, iar față 
de necesarul zilnic de 30-40 
mc mortar s-au livrat doar 
cîte 10 mc !

Ce se întîmplă la S.U.T. 
Livezeni ? Se pare că sta
ția de betoane a fost sur
prinsă, ca de altfel și în 
alți ani (situația se repetă!) 
nepregătită pentru prepa
rarea betoanelor pe vreme 
de iarnă !

I 
I 
I
I
I

condițiile unei 
m a i 

betoane 
locuințelor din

m 
pe

pro- 
i c i 
șan-
Pe-

O

Concluzia e clară: chiar 
și în 
ductii 
de 
tierul
troșani se cer asigurate cu 
pi ioritate betoanele și 
mortarul în cantitățile so
licitate de constructori, pen
tru a lichida rămînerile în 
urmă în ceea ce privește 
frontul de lucru pentru 
iarnă. Fiindcă, după cum 

se poate constata, iarna nu 
așteaptă!

STIMULARE, 
comitetul sindicatului 
la I.U.M.P. a organizat 
nouă acțiune cu 
stimulativ pentru 
muncii care obțin 
bune în procesul 
ducție. Astfel, 46 
citori din diferite 
întreprinderii au
pat la o nouă acțiune tu
ristică pe traseul Petro
șani — Hațeg — Deva —

Recent, 
de 

o 
caracter
oamenii 

rezultate 
de pro- 
de mun- 
secții ale 
partici-

Vața de Jos — Peștera Ur
șilor și retur, transportul 
efectuîndu-se cu autobu
zul întreprinderii. (G.C.)

ASTAZI pleacă la Iași 
formația de muzică ușoară 
a Institutului de mine Pe
troșani, pentru a partici
pa la etapa republicană a 
Festivalului artei și crea
ției studențești —• ediția 
a XVI-a, care va avea loc 
începînd de vineri în ca
pitala Moldovei. (Al.H.)

LA CLUBUL sindicate
lor de la I.M. Aninoasa

!

f
1

Sînt 64 și toți 
tineri. Vagonetari, 
tori mineri, șefi 
schimb, lăcătuși,
nici. Intr-un cuvînt, bri
gada tineretului de la 
mina Aninoasa. Ideea în
săși, a înființării 
formații, aparține 
lor.

Au, înainte de 
elanul și dorința
mare proprii vîrstei. 
din subter.an nu numai că 
se iese mai repede la 
pensie, dar se și maturi
zează 
da: în
de la creare, brigada 
depășit 
greutățile inerente 
puțului și a intrat 
plan". Iar cursul 
dent al producției
nu se oprește, fără 
doială, aici.

încrederea care li 
arătat tinerilor de către 
comitetul de partid 
conducerea tehnică 
nei Aninoasa este < 
ză pe prezentul 
mai ales pe viitorul 
ducției. 
scurt, ei

s-a

a
o

și, 
mi- 
mi- 
dar 

pro-
Intr-un timp 
au arătat ce

noasa pot deveni celebri 
mineri mii ne.

I-am văzut Ia lucru, în 
frontalul lor 15 A des
pre care specialiștii mi
nei vorb< st, cu admira
ție. ca despre „cel mai 
curat abataj". Iată, deci, 
o surprinzătoare dimen
siune: tinerii știu și pot 
fi foarte buni „gospo
dari", atunci cînd li se 
arată încredere. Și pen
tru că la o asemenea 
vîrstă, prieteniile se lea
gă mai repede, cei 64 
încep să devină o mare 
familie a muncii. La a- 
cești ani sînt mai recep
tivi la nou și mai in
ventivi, de aceea proble-

me în muncă. Dar, mai 
ales, caută să învețe, de 
la școala subteranului sau 
ridieîndu-și nivelul de 
cunoștințe de specialita
te. Dovada cea mai eloc
ventă, exemplul cel mai 
de urmat: brigadierul lor, 

strălucit 
Cînd

; nume 
a 

„E prea devreme, 
pînă cînd

Aurel Boancă, : 
student seralist.
i-am cerut cîteva 
de ortaci de nădejde, 
zîmbit.
Mai lăsați, 
vom putea să vă cităm o 
listă cu 64 de nume". 
L-am asigurat că le stăm 
la dispoziție cu coloane
le ziarului, dacă lista va 
purta ,„sigiliul" unor pro-

duețn record. Așteptam. 
Pînă atunci, transcriem, 
totuși, numele lui Stan 
Petru, Nicolae Rotaru, 
Dem ian Petrișor, Ion Pă- 
trașcu. Cornel Marcu, 
Constantin Ghiocea și 
Gheorghe Olaru. Sriem 
„și", pentru că Gheorghe 
Olaru ilustrează o altă 
ipostază a tinereții, a- 
tunci cînd i se acordă a- 
cesteia încredere.
în septembrie (data 
ființării brigăzii) a 
făcut ceva nemotivate. 
De atunci însă — și în 
continuare, sîntem asi
gurați — nici să n-audă 

“dc așa ceva. Nici la el 
și nici la alții. Mai ales 
că acum e șef

Desigur, și
este foarte
ortacii
neretului știu că 
afirmării nu este 
presărat cu flori, 
vat" cu cărbune, 
scoate din adîncuri 
eforturi. E un drum 
care s-au angajat 
toată ambiția și cu 
clanul specifice vîrstei.

Pîna 
în

că rn

dc schimb, 
acest luci u 
important,

din brigada ti- 
drumul 

deloc 
Ci „pa

se 
cu 
pe 
cu 
tot

C.T. DIACONU

ît
I

♦

i

t

sînt în curs de finalizare 
lucrările de modernizare, 
executate după un pro
iect elaborat de artistul 
plastic Iosif Tellmann. Con
comitent cu aceste moder
nizări au loc și reparații 
interioare, care vor permi
te în această lună dotarea 
sălii de spectacole cu un 
nou si modem mobilier.
(Gh.S.)

UNITATEA de alimen
tație publică cu autoservi
re „Cerna", din incinta pie- 
ții agroalimentare Petro-

șani, a încheiat o lună 
rodnică depășind planul de 
desfacere pe noiembrie cu 
90 000 lei. De remarcat că 
depășirea provine în tota
litate din preparate și se- 
mipreparate proprii. Prin 
strădania colectivului, co
ordonat de Mioara Bărbu- 
lescu, o responsabilă me
reu atentă la solicitările u- 
nui mare număr de consu
matori, unitatea asigură 
zilnic alimentarelor, în me
die 17 sortimente de pre
parate și semipreparatetip

„gospodina", în valoare de 
cite 1500—2000 lei. (I.D.)

Craio- 
26 decembrie a.e., 

desfășura a V-a în- 
națională a cercuri- 
bibliofilie și ex-li- 

organi-

CASA DE CULTURA din 
Petroșani ne anunță 
spectacolul de muzică 
șoară al formației 
și solista
nu va avea loc. 
loarea biletelor 
restituie pînă 
cembrie, la agenția
de cultură. (T.S.)

Rubrică realizată 
Gheorghe BOȚEA

că 
u- 

Savoy 
Mirabela Dauer 

Contrava- 
vîndute se 

în

EXPOZIȚIE. La 
va, în 
se va 
tîlnire 
lor de
bris. La expoziția 
zată cu acest prilej vor ex
pune și artiști plastici din 
Valea Jiului. Vor fi soldo- 
ționate lucrări pentru con
cursul național de ex-li- 
bris pe tema: „Scriitori
români și opera lor 
(P. Kovacs)

10 de
ca sei

<le
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în spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului.

tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul științei și învățămîntului

„Avem tot ce este necesar pentru 
creșterea rolului cercetării și învățămintu- 
lui în dezvoltarea generală a patriei noas
tre socialiste, în ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

—P,M‘C‘ în cercetarea $i proiectarea minieră

Angajare plenară pentru sporirea 
producției de cărbune

Dezvoltarea șî modernizarea mineritusui, 
sarcina noastre prioritara

Primul Congres.al ști- 
Xiței și învățămîntului a 
constituit pentru noi cer
cetătorii și proiectanții 
din industria minieră, ca 
de altfel pentru toți oa
menii de știință și lucră
torii din invățămînt unul 
dintre cele mai de seamă 
evenimente ale anului. 
Memorabilă rămîne pen
tru noi toți, prin spiritul 
orientărilor de excepțio
nală însemnătate teoreti
că și practică, magistrala 
cuvîntare rostită de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceau.șescu, în deschide
rea Congresului științei și 
învățămîntului. Ca o re
cunoaștere deplină a im
portanței extraordinare pe 
care o are pentru reali-

a 
de 
al 

cu- 
ge- 

fost

zarea în perspectivă 
obiectivelor stabilite 
Congresul al XIII-lea 
partidului, strălucita 
vfntare a secretarului 
neral al partidului a 
adoptată, într-o atmosfe
ră de mare entuziasm, ca

program de muncă al în
tregii activități rie cerce
tare și din invățămînt.

Colectivul institutului 
nostru este ferm hotârft 
să acționeze cu mai mul
tă răspundere pentru în
făptuirea luminoaselor i- 
dei și orientări cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, ast
fel îneît să-și aducă o 
contribuție din ce în ce 
mai mare la dezvoltarea 
mineritului, la moderni
zarea acestuia. Sîntem da
tori să ne sporim con
tribuția Ia asigurarea in
dependenței energetice a 
țării pentru că institutul 
nostru, a cunoscut o ex
traordinară dezvoltare în 
ultimii douăzeci de ani, 
în anii jierioadei pe care 
cu mîndrie patriotică o 
numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". Cîteva cifre 
comparative sînt edifica
toare în acest sens. Pînă 
în 1967 cînd unitatea de 
proiecte și devize deve-? 
nea unitate de proiectare

lu- 
de- 

și 
ia

și cercetare minieră pen
tru huilă — numărul lu
crătorilor nu depășea ci
fra de 100. In 1969 cînd 
devenea I.C.P.M.H. — 
numărul acestora ajunge 
la 350, ca în acest an să 
depășească 600 de 
eră tori. Aceste cifre 
monstrează, totodată, 
amploarea pe care o
cercetarea și proiectarea. 
Cit de înalt a devenit 
gradul de complexitate o 
demonstrează din nou ci
frele comparative pri
vind realizările obținute 
în abatajele minelor, pro
ducții care au crescut de 
la 100 tone pe zi la pes
te 1000 de tone. Am tre
cut, acolo unde a fost po
sibil, de Ia abatajele ca
meră — care pînă nu 
demult aveau ponderea în 
Valea Jiului — la abata
je frontale mecanizate.

Pentru d< zvoltarea în 
perspectivă a producției 
de cărbune extras avem 
de realizat sarcini deose
bit de importante. Prin

tre acestea amintesc în 
•primul rînd automatiza
rea și robotizarea princi
palelor operațiuni, îm
bunătățirea telinologiilor 
de lucru existente, astfel 
îneît să conducă la spo
rirea productivității mun
cii și, pe această bază, 
la creșterea producției de 
cărbune. O altă sarcină 
care este deosebit de im
portantă, o constituie des
chiderea de mine noi.

Acestea sînt, în cite va 
cuvinte direcțiile noastre 
de acțiune în viitor, di
recții de acțiune care se 
înscriu în orientările 
sarcinile cuprinse In 
cepționala cuvîntare 
tită de secretarul

ex- 
ros- 

gene-
ral aj partidului la pri
mul Congres al științei 
șl învățămîntului.

Dr. ing. V. STANCIU, 
director adjunct 

al I.C.P.M.C.

PROIECTAR
avanpostul producțiilor înalte I

t

Cîteva cifre semnificative
(1981

de 
în 

sarcini 
im portart-

Abatajul
al cercetătorului

muncă

însâși logica ac- 
cercetare, de- 
studiile noastre 
Ia premisa per- 
exploatării ză- 
de cărbune, a 
general, în în- 

miniere din

această 
produc- 

cîteva re-

Punctul de plecare și cel 
final al activității laborato
rului de tehnologie minie
ră sînt abatajele din sub
teran. Este 
tului de 
vreme ce 
pornesc de 
fecționării 
cămin telor 
muncii, în
treprinderile 
Valea Jiului.

Aș exemplifica 
generoasă relație 
ție-ccrcetare cu
cente rezultate ale lucră
torilor din cadrul laborato
rului, punctînd pe cele ca
re dau o imagine asupra 
diversității și importanței 
domeniilor intrate în sfera 
de studiu.

De pildă, s-a elaborat, 
pentru întreprinderea Mi
nieră Lupcni, programul 
de experimentare și pro
iectul de tehnologie pen
tru exploatarea stratului 
III, blocul IV, prin abata
je frontale echipate 
SMA 5H, cu sens de 
vansare de la culcuș la 
coperiș. Nu este cazul
intrăm în detalii tehnice 
— este suficient să arătăm 
că în felul acesta 
evitat dificultățile
cate de neregularitățile a- 
părute în configurația stra
tului, s-a creat posibilita
tea deschiderii unor capa
cități suplimentare, cu re
zultate bune în ce priveș
te creșterea producției.

Ne 
nea, 
nerii 
rilor 
schimbării soluției 
le, prin utilizarea profile- 
lor dreptunghiulare atît la 
exploatarea stratelor groa
se sub tavan artificial cît 
și la frontalele care func
ționează sub tavan natu-

eu 
a- 
a- 
să

s-au 
gene-

a- 
fa-

paleti- 
și mai 
în ca- 
redu- 

cînd

ral. Foloasele sînt mari, 
probate încă din prima fa
ză de experimentare, care 
se derulează la mina Paro- 
șeni. fată cîteva : furnizo
rul (IPSRUEEM) are 
vantaje consistente la
bricarea stîlpilor și grinzi
lor, nemaifiind nevoie de 
curbări, care necesită mari 
consumuri energetice și 
tehnologice; elementele 
susținerilor pot fî mult mai 
ușor recondiționate, și deci 
mai repede refolosibile; 
transportul acestora către și 
In subteran, prin 
zare, este mai rapid 
simplu; sînt evitate, 
zul straielor groase, 
cerile de secțiune și,
e vorba de tavan natural, 
tăierile în steril, cu difi
cultățile ce decurg de aici.

In sfîrșrt, un alt exem
plu care demonstrează ca
drul general în care cerce
tarea laboratorului nos
tru pornește de la nevoile 
producției: este vorba de 
mecanizarea tăierii și în
cărcării la abatajele cu 
front scurt în felii orizon
tale, în care scop a fost 
realizată o combină speci
ală, cu parametri adec
vați. O primă fază de
perimentare la mina Vul
can a impus aducerea u- 
nor perfecționări, ceea ce 
se face în prezent la 
IPSRUEEM.

ex-

Nouă, proiectanților 
la I.C.P.M.C. ne revin 
această perioadă 
de o deosebită 
ță pentru dezvoltarea mi
neritului, pentru 
necontenită 
înlr-un ritm 
ceste sarcini 
Congresul al 
partidului 
Congres al 
vățămîntului, 
lor exemplară a constituit 
pentru colectivul atelieru
lui dv proiectare — sub
teran una dintre cele mai 
de seamă preocupări. 
Practic, pînă în anul 1990 

a 
se

creșterea 
a producției 
susținut, 

trasate
XIII-lea 

și de recentul 
științei și în- 

, îndeplinirea

A- 
de 
al

a-

ne-am 
spre 

exis- 
elabo-

producția de cărbune 
Văii Jiului trebuie să 
dubleze, îar cei care tre
buie să prezinte soluțiile și 
modul de îndeplinire a
cestei sarcini sîntem noi, 
proiectanții, eare am tre
cut fără întîrziere la lu
ciu. In primul rînd 
orientat activitatea 
dezvoltarea minelor 
tente și au fost deja
rate proiectcl. de execuție 
pentru întreprinderile mi
niere Lonea, Dîlja, Ani- 
noasa. Vulcan, Uricani și 
Paroșeni. Pentru unele în
treprinderi cum sînt I.M. 
Uricani, I.M. Paroșeni. dar 
mai ales I.M. Vulcan, căile 
principale de dezvoltare 
vor consta în folosirea in
tensivă și extensivă a me
canizării complexe, intro- 
ducerea și extinderea trans
portului în flux continuu 
prin folosirea benzilor 
construirea în subteran 
unor silozuri tampon, 
r tre capacitate. La .

întreprinderi miniere, un
de introducerea mecani
zării pe scară largă nu este 
posibilă din cauza condi
țiilor geotectonice, s-a in
sistat pe îmbunătățirea teh
nologiilor clasice.

O altă direcție 
ne-am 
rile o 
rea de 
Lonea 
Iscroni 
unde, pentru 
prevăzut un volum impor
tant de foraje de la supra
față pentru cunoașterea ntai 
amănunțită a condițiilor de 
zăcămînt necesară proiec
tării cât mai eficiente a a- 
cestor noi unități miniere 
care vor fi întreprinderi 
moderne, dotate cu utilaje 
de mare productivitate fa
bricate în țară.

Acestea sînt numai cîte
va dintre direcțiile noas
tre de acțiune și prezenta
te, pe scurt, activitatea de 
proiectare a atelierului 
nostru și în general a in
stitutului fiind mult mai 
bogată, mai complexă. O 
singură cifră este edifica
toare în acest sens: volu
mul total al lucrărilor de 
proiectare la nivel de 
I.C.P.M.C. a fost anteeva- 
luat Ia 35 000 000 lei, va
loare a producției de pro
iectare, care raportat la 
efectivul total de lucrători 
reprezintă o productivitate 
a muncii de 80 000 lei pe 
om.

spre care 
preocupâ- 
deschide- 
în zonele 

Petrii a Sud

orientat 
constituie 
mine noi 
pilier, L«m<i
și Cîinpu lui Neag 

început, aun

i

n

L

1985)
• 9 782 000 tone de cărbune au fost ex

trase prin valorificarea perfecționării con
strucției tavanului artificial

• 1 695 000 tone de cărbune s-au extras 
din pilierii de protecție

• 1 256 000 tone de cărbune au fost ob
ținute in urina aplicării proiectelor de tehno
logie pentru mecanizarea extracției cărbunelui 
in abatajele frontale cu complexele de mare 
înălțime

• 380 000 tone de cărbune obținute prin 
mecanizarea tăierii Ja abatajele cu front scurt 
cu ajutorul unei combine de tip ușor adapta
tă la condițiile acestor abataje.

și
1 a 

de 
alte

Ing. Nicolae MARIAN, 
șef atelier proiectare — 

subteran

preocupă, de aseme- 
perfecționarea 
preabatajelor și 
de pregătiri, în

Constantin DASfAl.U 
șef laborator de 

tehnologie minieră

susțî- 
lucră- 
sensul 
actua-

In domeniul

Soluția de pe planșeta, cît 
frontul de lucru !

mai repede

preparam
B Prin noi cercetări și 

îmbunătățirea tehnologi
ilor de preparare cantita
tea de cărbune spălat pen
tru siderurgie a crescut cu 
aproximativ 600 000 tone la 
nivelul anului 1985, re
prezentând o creștere a va
lorii producției comercia
lizate de 24 milioane Jei

in
Unul dintre comanda

mentele cercetării, subli
niat în repetate rînduri de 
tovarășul Nicolae 
Ceau.șescu, secretarul ge
neral al partidului, și mai 
ales în magistrala cuvîn
tare rostită la Congresul 
științei și învă.țămîntului, 
este scurtarea timpului de 
aplicare 
melor, a 
nizate. 
din care
vantaje pentru 
e istituie, pentru 
rii și tehnicienii din 
drul atelierului nostru, 
deviză permanentă 
tivitatea de zi 
A v î. n d în 
dinamica accelerată
ai izării și 

automatizări' 
zăcămintelor 
Jiului, fără

a studiilor și te- 
soluțiilor preco- 

Acest imperativ, 
decurg mari a- 

producție, 
îngine- 

ca- 
o 

în ac
ru zi. 
vedere 
a me- 

a promovării 
exploatării 
din Valea 

îndoială că

ne străduim să scurtăm pe
rioada de cercetare și 
t > perim .ntare,. 
soluțiile 
devină, 
ționale. Aș exemplifica a- 
ceastă preocupare cu do
uă instalații complexe: una 
de determinare rapidă a 
conținutului de cenușă și 
o a doua care are drept 
„terminal" un calculator 

de proces specializat în 
supravegherea automată și 
comandă centralizată pen
tru utilajele din îgu.xul teh
nologic minier. Prima, ex
perimentată cu bune re
zultate la Petrila, permite 
determinări în numai 10 
secunde (față de 6 ore, du
pă metoda clasică), furni- 
zînd datele necesare 
vederea atingerii unei 
lități corespunzătoare 
cărbunelui

de 
pentru ca 

adoptate să 
în devans, opera-

în 
ca- 

a 
în preparații.

Ne gîndim ca, pentru 
fază ulterioară, să 
răm automatizarea 
ceselor de reglare, i 
în felul acesta, precizia și 
promptitudinea operațiu
nii Cea de-a doua, denu
mită Telerom-MC, permi
te, pe baza informațiilor 
furnizate și prin evaluarea 
automată a posibilităților 
de remediere, intervenția 
promptă în fluxul de uti
laje din subteran, în vede
rea menținerii unor ran
damente sporite de lucru.

Intr-un cuvînt, 
vul nostru, 
să scurteze 
cercetare și

o 
asigu- 

i pro- 
rnănind

colecti- 
se străduiește 
drumul între 
producție.

Wilhelm 
șeful atelierului de 
tare-proiectare și 
rie tehnologică pentru me
canizare și automatizare

BALOSKO, 
cerce- 

ingine-

B S-au efectuat 
țări pentru 
nologiilor 
complexă a sterilelor și 
șlamurilor sterile de 
instalațiile de , 
din Valea Jiului, 
re s-a realizat 
integrală a slamului 
ril 
lor de iarnă), în 
materialelor de 
ții. la aproximativ 
t< ne pe an, ceea ce 
dus la reducerea cu 
sută a consumului 
combustibil în procesele 
de uscare și ardere a cără
mizilor

ceree- 
stabilirea teh- 

de valorificare 
a 

la 
preparare 
, prin ca- 

utiîizarea 
ste- 

(cu excepția perioade- 
industria 
construc-

300 000 
con- 
501a 

de

a

Pagină realizată de
Dorin GHETA și 
Sabin BORCAN
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forum, document de o ines
timabila valoare teoretică 
și practică, de o mare bo- 

jgățte de idei, care anali
zează în chip strălucit mer- 

®sul construcției socialiste 
în patria noastră, precum 
și problemele fundamen
tale ale vieții internaționa
le actuale — oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, asigurarea păcii, 
instaurarea unui climat de 
destindere, securitate, înțe
legere și colaborare pe con
tinentul european și în în
treaga lume. In același 
timp, ampla expunere sta
bilește direcțiile de bază 
în orientarea pe mai de
parte a întregii activități 

. din domeniul științei și în- 
vățămîntului, constituind 

.. un insuflețitor program 
de acțiune pentru promo
varea susținută a revoluției 
tehnico-științifice, pentru 
intensificarea cercetării și 
perfecționarea procesului 
instructiv-educativ, pentru 
creșterea rolului acestor 
factori primordiali. în dez
voltarea economico-socială 
a țării, în înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Mesajele sosite de pe în
treg cuprinsul țării se con
stituie într-un vibrant o- 
magiu adus tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, ilustru savant, 
de largă recunoaștere in
ternațională, care, cu înal
tă competență și răspun
dere comunistă, contribuie 
activ la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului, la perfecționarea ne
întreruptă a organizării și 
conducerii societății, la 
întărirea continuă a demo
crației noastre socialiste, 
la transpunerea în viață a 
mărețului program de edi
ficare a societății ‘ socialis
te multilateral dezvoltate 
și de înamtare a României 
spre comunism.

LA PROPUNEREA ROMÂNIEI, 
UN NOU PROIECT DE REZOLUȚIE

ACORD DE COLABORARE ECONOMICĂ
Șl TEHNICĂ U.R.S.S. - ZIMBABWE

NAȚIUNILE UNITE 3 
(Agerpres). Comisia juridi
că a Adunării Generale, 

u acordul tuturor statelor 
membre, a adoptat noul 
proiect de rezoluție pri
vind reglementarea pașni
că a diferendelor dintre 
state, prezentat de delega
ția țării noastre, împreună 
cu delegațiile altor 27 țâri 
de pe toate continentele.

Rezoluția pune în eviden
tă din nou propunerea ini
țiată de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
privind crearea unei Co

Se subliniază cu profun
dă satisfacție că prezența 
tovarășei Elena Ceaușescu 
în fruntea celui mai re
prezentativ organism al 
științei și învățămîntului, 
într-un moment în care 
cercetarea științifică este 
chemată să aducă o impor
tantă contribuție la progre
sul multilateral al societă
ții românești, atestă recu
noașterea unanimă a me
ritelor sale excepționale în 
conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a activității din 
acest domeniu, semnifică 
marele prestigiu și aleasa 
prețuire de care se bucu
ră în rîndul întregului po
por, reprezintă chezășia si
gură a înfăptuirii, la nive
lul celor mai înalte exi
gențe, a programelor sta
bilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului pri
vind dezvoltarea, în conti
nuare, a științei și școlii 
românești.

Cu îndreptățită mîndrie 
este evidențiat faptul că 
activitatea neobosită des
fășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru în
făptuirea sarcinilor de ma
re importanță trasate de 
partid, de secretarul său 
general, în domeniul cerce
tării științifice și învăță
mîntului, reprezintă pentru 
oamenii de știință, pentru 
toți cei ce muncesc, pentru 
întreaga noastră națiune 
un exemplu strălucit de 
dăruire revoluționară, de 
profund atașament față de 
cauza înfloririi României 
socialiste.

Se dă o deosebită apre
ciere realizărilor de mare 
însemnătate pe plan știin
țific ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, subliniindu-se 
că opera sa vastă, ce a 
întrunit elogiile unanime 
ale comunității științifice 
internaționale, a fost dis
tinsă cu înalte titluri acor
date de prestigioase insti
tuții de peste hotare, eloc
ventă mărturie a stimei și 

misii permanente de bune 
oficii, mediere și concilie
re pentru reglementarea 
diferendelor și prevenirea 
conflictelor între state, ca
re și-a găsit expresia în 
documentul de lucru pre
zentat de delegațiile Româ
niei, Filipinelor și Nigeriei.

In același timp, se cere 
încă o dată tuturor state
lor să respecte și să pro
moveze cu bună credință 
aplicarea Declarației pri
vind reglementarea pașni
că a diferendelor interna
ționale. • 

prețuirii de care se bucu
ră in întreaga lume.

In scrisori .și telegrame 
se arată, totodată, că, în ca
litate de președinte al Co
mitetului român „Oamenii 
de știință și pacea1', tova
rășa Elena Ceaușescu ac
ționează cu pasiune, cu î- 
naltă responsabilitate pen
tru triumful rațiunii, pen
tru cauza nobilă a dezar
mării și destinderii, a co
laborării și păcii, pentru 
ca marile cuceriri ale ști
inței și tehnicii să fie puse 
în slujba omului, a progre
sului și bunăstării întregii 
omeniri.

In mesaje se menționea
ză că direcțiile de mare 
profunzime științifică și 
îndrumările cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tova
rășa Elena Ceaușescu, la 
încheierea lucrărilor Con
gresului, reprezintă un în
dreptar concret de muncă 
pentru afirmarea mai pu
ternică a științei și învă
țămîntului ca factori prin
cipali de dezvoltare a for
țelor de producție, de civi
lizație și cultură. Răspun- 
zînd înaltelor cerințe și 
exigențe formulate în a- 
ceastă cuvîntare, semna
tarii scrisorilor și telegra
melor își reafirmă hotărî- 
rea fermă de a acționa pen
tru o cît mai rapidă intro
ducere în producție a re
zultatelor cercetării, pen
tru sporirea contribuției 
științei la accelerarea pro
gresului economiei naționa
le, pentru creșterea conti
nuă a rolului școlii în pre
gătirea tineretului pentru 
muncă și viață, în forma
rea omului nou, construc
tor conștient și devotat al 
socialismului și comunis
mului în România.

Toți cei ce beneficiază 
nemijlocit de înțeleptul 
sfat, de mobilizatoarele în
demnuri și sprijinul sta
tornic al tovarășei acade
mician doctor ingjner Elena 
Ceaușescu își exprimă deo
sebita bucurie și mîndrie

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit, la 
Kremlin, pe primul minis
tru al Republicii Zimba
bwe, președintele Uniunii 
Naționale zăfricanc din 
Zimbabwe (ZANU), Robert 
Mugabe, aflat în U.R.S.S. 
într-o vizită oficială. Con
vorbirile au abordat pro

de a continua, sub condu
cerea sa, activitatea consa
crată înfăptuirii hotărîri- 
lor Congresului al Xlll-lea, 
a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al 
partidului privind ridica
rea la un înalt nivel cali
tativ a cercetării științifice 
și învățămîntului, în depli
nă concordanță cu obiecti
vele dezvoltării intensive 
a economiei românești in 
etapa actuală și în perspec
tivă.

Mesajele reafirmă anga
jamentul solemn al comu
niștilor, al tuturor oameni
lor muncii din cele mai 
diferite sectoare de activi
tate, al întregului popor ca, 
urmînd exemplul eroicei 
vieți de muncă și luptă re
voluționară al conducătoru
lui partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu, să acțio
neze, cu toate forțele și 
energiile creatoare, pentru 
înfăptuirea exemplară a 
planurilor și programelor 
de dezvoltare economico- 
socială a țării, pentru pros
peritatea patriei noastre 
socialiste, afirmarea dem
nă a României în rîndul 
națiunilor lumii, pentru 
triumful idealurilor de pa
ce, libertate, independen
ță și progres ale omenirii.

Cu cele mai calde senti
mente de stimă și aleasă 
prețuire, semnatarii mesa
jelor, și prin ei toți cetă
țenii patriei, adresează to
varășei Elena Ceaușescu, cu 
prilejul desemnării în func
ția de președinte al Consi
liului Național al Științei 
și învățămîntului, multă 
sănătate și putere de mun
că, urări de deplin succes 
în îndeplinirea înaltelor 
răspunderi încredințate, în 
activitatea neobosită dedi
cată propășirii patriei, bi
nelui întregului popor, 
creșterii necontenite a 
prestigiului și rolului Româ
niei socialiste în lume.

bleme privind relațiile so- 
vieto-zimbabweene și as
pecte de interes comun din 
actualitatea internațională.

Au fost semnate acordul 
do colaborare economică 
și tehnică dintre U.R.S.S. 

și Republica Zimbabwe și 

de asemenea, protocolul de 

colaborare dintre P.C.U.S. 

și ZANU.

Mica p u

Astăzi, în șaisprezecimile
,,Cupei României", la fotbal rele derby hunedorean

U L - CORVINUL
Ma
Jl

„Cupa României", cea 
mai populară competiție 
de fotbal (peste 5 000 de 
echipe participante, care 
egalizează șansele elitei.cu 
ale formațiilor veleitare, a 
ajuns deja la cea de-a 47-a 
ediție; în „șaisprezecimi", 
sorții au decis ca Jiul să 
aibă ca adversar, pe teren 
propriu, Corvinul Hune
doara. Intîlnire de tra
diție în campionat, pe cînd 
ambele combatante evo - 
luau pe prima scenă a soc- 
cerului, dar și de cupă; 
astăzi, altele sînt datele pre
liminare ale duelului —• 
Jiul, în scria a IlI-a a 
diviziei B, cu Mulțescu, di
rijor și primă vioară, a 
absolvit turul actualei edi
ții cu nota maximă, semn 
că vizează o primăvară cu 
flori multe. Corvinul, cu 
unul dintre cei mai 
buni specialiști în mate
rie la cîrmă, l-am numit 
pe Ion Ionescu, este spai
ma divizionarelor A la 
Hunedoara, din cele 44 de 
goluri administrate oas
peților, 13 le-a înscris ex
plozivul Petcu, cel care 
de-acum pune în umbră 
constelația sclipitoare a 
coechipierilor săi Gabor, 
Klein și Mateuț, înnobilați 
de Lucescu în națională.

De la Corvinul am în
vățat un mare adevăr al 
gazonului] să-ți crești fot
baliști în propria pepini
eră. In postură de elev si
litor, Jiul acceptă acum și 
lecția ofensivei totale, ulti

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
Duminică, deși turul campionatului județean de 

fotbal trebuia să se încheie în ziua de 24 noiembrie, 
s-au desfășurat trei partide restante din etapa a ‘ 
XIII-a, gazdele fiind învingătoare pe linie: Metalul 
Criscior — Minerul Bărbăteni 3—2, Utilajul Petro
șani — CFR Petroșani 4—1, Parîngul Lonea — Avîn- 
tul Flațeg 2—0. Cea dc-a patra întîlnire reprograma- 
tă nu a putut să se desfășoare, întrucît „lanterna 
roșie" a refuzat să-și apere șansele. In consecință 
Voința Ilia — Streiul Simeria Veche 3—0. Clasămen-
tul neoficial al turului arată astfel r

1. Minerul Ghelari 15 13 1 1 47— 8 27
2, Minerul Aninoasa 15 10 3 2 55—15 23
3. Minerul Tcliuc 15 10 2 3 43—12 22
4. Minerul Uricani 15 9 2 4 32—19 20
5. Utilajul Petroșani 15 7 2 6 37—27 16
6. Avîntul Hațeg 15 7 1 7 28—21 15
7. Voința CLF Ilia 15 5 5 5 25—21 15
8. Rapid S. Triaj 15 6 3 6 20—27 15
9. Metalul Criscior 15 7 1 7 27—41 15

10. Preparatorul Petri la 15 5 4 6 29—23 14
11. Parîngul Lonea 15 5 4 6 20—22 14
12. Constructorul Hd. 15 5 3 7 26—28 13
13. Măgura Min. Pui 15 4 2 9 20—37 10
14. Minerul Bărbăteni 15 3 2 10 14—24 8
15. CFR Petroșani 15 2 3 10 15—38 7
16. Streiul S. Veche 15 2' 0 13 10—85 4

b I i c i t a t e

mele trei partide oficiale 
de acasă i-au îmbogățit 
zestrea cu nu mai puțin de 
14 goluri. Fluierul arbitru
lui vîlcean (de fapt ploieș
tean de obîr.șie, devenit 
severinean, reșițean și apoi 
vîlcean) Gheorghe Cons
tantin poate impune și re
flexul situației de fapt, 
cînd „profesorul" acceptă 
modelul discipolului, lup
ta e deschisă, barierele de 
castă fotbalistică sînt în
lăturate în cupă, o victorie 
a favoriților noștri le-ar 
turna în cupă apa vie, a- 
tît de necesară în lupta 
pentru repromovare în 
prima divizie. Și apoi, în 
competiția K.O., Jiul are 
de onorat performanța clin 
23 iunie 1974, cînd a in
trat în posesia trofeului.

Sorții n-au fost prea în
găduitori cu formația din 
Vale, putea evolua la Bă- 
iuț, la Ineu, la Baraolt sau 
în fieful unei divizionare 
C. Cu atît mai prețioasă 
devine însă victoria, cu 
cît adversarul e mai pu
ternic.

Așadar, astăzi, începînd 
de la ora 13, Jiul se con
fruntă cu un puternic 
adversar, dar și cu sine 
însuși, cu dorința ca a- 
ceastă partidă să fie de 
bun augur în relradițio- 
nalizarea marelui derby 
hunedorean, care asigură 
județului nostru reputația 
de mare putere a fotbalu
lui românesc.

Ion VULPE
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ANUNȚURI DE FAMILIE

Geta, soție, Ioana și Nicușor, copii, anunță cu 
adîncă durere încetarea fulgerătoare din viață a 
scumpului lor sot și tată

SUCIU IOAN (PUIU)
49 ani

Inmormîntarea va avea loc joi, 5 decembrie 
1985, ora 14, de la domiciliu.

Ii vom păstra veșnic în suflet amintirea. (5449)

Mama, frații Viorel și Aurora, cumnații Bebe și
Miti, regretă încetarea din viață a dragului lor 

SUCIU IOAN (Puiu)
Nu-I vpm uita niciodată. (5450)

______________________________________________i

Cumnații Ioana și Emil Dobrescu, anunță dispa
riția din viată a celui pe care nu-1 vom uita

SUCIU IOAN (5451)
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