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Ing. SILVIU CONSTANTINESCU, directorul unității, se 
în numele colectivului :

„Realizăm în acest an cea mai 
producție din istoriamare producție de cărbune de pînă acum. Bineînțeles că numai atît nu ne mulțumește și de a- ceea întregul colectiv de mineri și mecanizatori; din carieră acționează cu toată hotărîrea pentru creșterea producției zilnice, astfel îneît sfîrșitul trimestrului raportăm realizarea tegrala a sarcinilorplan. Pentru a putea să

Interviu realizat de 
Gheorghe ROTEA

angajează

mare
carierei*4

Vibrant omagia conducătorului iubit
Vom munci cu tot mai

— Tovarășe director, 
ne apropiem de sfîrși- 
tul primei luni a aces
tui an, iar realizările 
zilnice obținute deși 
sînt în creștere, nu a- 
coperă sarcinile plani
ficate. Ne puteți spune 
care este perspectiva ?— Cu toate că nu am ■ putut să ne realizăm ritmic sarcinile zilnice do plan la producția fizică de cărbune, media obținută este de 1100—1200 tone de cărbune, obținînd în acest fel,, comparativ Cu aceeași perioadă a a- nilor anteriori cea mai (Continuare în pag. a 2-a)
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laI să înde

Producția fizică:
600 000 tone 

Lucrări de desco- 
pertă :

1 100 000 mc
Trimestrul I

• Producția fizică : 
135 000 tone

• Lucrări
perlă :

de cărbune 
de desco-

180 000 mc

Cărbune 
pentru cocsIn 21 ianuarie, minerii de la Lupeni și Bărbăteni au extras în plus față de sarcinile de plan 150 tone de cărbune pentru cocs. De subliniat faptul că producția realizată de mina Lupeni a atins cifra de aproape 7000 de tone, lectivul de în ultima reviriment sa. La fel,Bărbăteni au redus, în ultimele zile, în mod substanțial minusul înregistrat în prima parte a lunii, e- xistînd condiții să-și realizeze integral sarcinile de plan pe ianuarie. (S.B.)

co- aici confirmînd, perioadă, un; în activitatea minerii de la
Grigore Mindruț și Gheorghe Lipsa — doi din

tre șefii de brigadă de la l.M. Lonea, care își conduc 
ortacii spre obținerea de noi succese. <

Foto: Al. TĂTAR

mult sportitățile de cărbune extrase din abatajul nostru.Doresc, ca în numele brigăzii, să-i adresez secretarului general al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în preajma a- niversării zilei de naștere, multă sănătate, putere de muncă pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară spre culmile înalte ale socialismului și comunismului.
Gheorghe PADURARU, 

miner, șef de brigadă la 
sectorul III al f.M. Vulcan

plimentar 200 tone de cărbune. Acesta este răspunsul nostru, al minerilor de la Vulcan, la îndemnurile adresate de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul neral al partidului, de extrage cantități tot pen- mari de cărbune de 
cu muncă.producti-kg

eu m Iuliu Dionisie Silvester, Vasile depășit anu- 400

Brigada pe care o conduc — cu oameni pricepuți în ale mineritului sînt Andrei Dănilă, Lupaș,Ion Ciubotaru și Covalciuc — și-a sarcinile de plan ale lui trecut cu peste tone de cărbune.Anul 1986 a debutat, tru formația noastră, rezultate bune în Prin depășirea vității muncii cu 400 pe post, am reușit ca, primele două decade ianuarie, să extragem

mai care areeconomia nățională nevoie. Și în continuare, vom pune accent pe creșterea productivității muncii conștienți fiind că, prin randamente superioare vom spori continuu can-
Avem în frunte un patriot înflăcăratprilej" de a ne exprima hotărîrea să muncim cu răspundere și abnegație pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan. In aceste momente sărbătorești, îi adresăm din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și fericire, puțere de. muncă, pentru a con- duce pe mai departe cu înțelepciune destinele patriei.

Ca urmare a grijii parti- în întrecere dului nostru, a tovarășului Nicolae; Ceaușescu peti-• tru dezvoltarea bazei naționale . jde materii, prime și energetice, an de an în bazinul carbonifer al Văii Jiului volumul lucrărilor de construcții și montaje miniere a sporit. Colectivul brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi.se mîn- drește cu faptul că în cincinalul trecut a adus o contribuție însemnată la construcția a numeroase obiective de investiții, si- tuîndu-se pe primul loc

în cadrul IACMM Petroșani. Pentru anul 1985, ne revine sarcina ;șă realizăm un volum de lucrări de construcții și montaje în valoare de peste 137,5 milioane lei. Apropiata aniversare a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul -României moderne, strălucit militant revoluționar și patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, constituie pentru întregul nostru colectiv un fericit
Petre FUSU.

Brigada nr. 4 Lupeni — j 
Valea de Brazi

a I.A.C.M.M. Petroșani

Creșterea continuă a pro
ducției de cărbune extras 

impune 
RESPECTAREA CU 

STRICTEȚE A 
NORMELOR DE

PROTECȚIE A MUNCII ,
(Pag. a 3 a)

1 UNIRE A-un pas spre 
România azi

în conducerea politică a activității economice
Stil de munca

• Ce învățăminte 
ați desprins din acti
vitatea anului 1985 ? 
• Ce vă propuneți 
pentru perfecționa
rea muncii de partid 
în noul an ?

- Secretarii de partid 
au cuvîntul

Constantin Fildan, șecre- micitatea au fost principa- a minerilor, de ordinea și tarul organizației de partid I/A, mina Lupani iDemarajul colectivului nostru în noul an este concludent. Ne apropiem de o depășire de 1000 tone. Dovadă că se lucrează spornic/ cu productivități superioare prevederilor a- tît în cărbune, cît și la nivelul sectorului. Și încă o precizare : producția se realizează ritmic. Așa cura am lucrat și Snul trecut. ProductiVitățile înalte, rit-

Iele pîrghii care ne-au a- sigurat în ’85 rodnic, cerea minei.dițiile cînd ponderea producției provine din abatajele cameră. Din Cinci a-, bataje avem un singur frontal cu susținere individuală, celelalte sînt camere. Rezultatele, productivitatea, ritmicitatea producției depind deci direct 'de calitatea profesională

un bilanț și locul II în între- dintre sectoarele Și aceasta în con-
disciplina din formațiile de lucru. Tocmai cerințe au stat in nență în atenția de partid.Pentru noul an fixat drept obiectiv trecerii depășirea lui cu 5000 tone de bune. Avem linia de front asigurată, planul de pre-

Ioan DUBEK

aceste perma- inunciine-atn al în-/ planu- : car
(Continuare tn pag. a 2-a)
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Traversam recent ora
șul Focșani, nevoit a fi 
cindva, prin puterea să
biei, hotar nedrept între 
românii de dincolo și de 
dincoace de Milcov, pî- 
rîul istoric al comunită
ții românești. De o par- măsurată 
te și de alta a Milcovu- 
lui orașul își înalță cu 
demnitate silucta-i mo
dernă într-o splendidă 
armonizare, înscriindu-se, 
prin modernitate, ca unul 
dintre orașele simbol ale 
țării, înălțat pe locurile 
încărcate de istorie și le
gendă ale neamului. Căci 
24 ianuarie 1859 nu a 
însemnat doar unirea te- 
ritoriaă a ținuturilor lo
cuite din cele mai vechi 
timpuri de români, ci u- 
nirea politică și spiritua
lă a poporului român, 
care își vedea împlinite 
năzuințele de veacuri, 
pentru înfăptuirea căro
ra s-au sacrificat nume
roase vieți ale unor pa-

trioți înflăcărați, înscriși 
definitiv în pantheonul 
istoriei românești. .?■/ ț;

Actul Unirii, înfăptuit , 
prin voința nestrămuta
tă a românilor din 
două țări, primit cu 

satisfacție 
românii de dincolo 
Car păți, care își vedeau 
apropiate năzuințele, s-a 
înscris în istoria vremii 
ca o convingătoare dova
dă a slăbirii anacroni
celor imperii aflate la 
apusul existenței, pre
cum.și ca, un fapt semni
ficativ al venirii unei noi 
perioade istorice, în care 
puterea armelor s-a do
vedit neputincioasă în f.. 
ța voinței popoarelor de 
a-și construi o soartă no
uă, demnă, în deplină li
bertate de acțiune poli
tică internă și internațio-

Gh. CHIRVASĂ

celene-” 
de 1 de ,

do-1 fa- •

(Continuare în pag. a 2-a)
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127 de ani de la Unirea Principatelor ÎNSEMNĂRI

Manifestări

clu- în
Continuă seria manifestărilor politico-educative și cultural-artistice dedicați aniversării Unirii Principalelor :
• Astăzi, în toate burile muncitorești,cadrul serilor culturale pentru tineret, vor fi prezentate expuneri despre actul istoric de la 24 ianuarie 1859. In cursul momentelor de evocare va fi subliniată importanța zi- ' lei de 24 ianuarie în viața națiunii române, act politic .major în procesul formării României moderne.
• Evocări ale evenimentului din 24 ianuarie 1859 vor fi făcute și cu ocazia acțiunilor politico-educative organizate în aceste zile de unitățile de pionieri și consiliile orășenești și municipal ale Organizației pionierilor. Vor avea loc vizite ale purtăto- 

r'lor cravatei roșii cu tricolor la Muzeul mineritu-

omagialelui din Petroșani, expuneri, microspectacole literar muzicale, la care își vor aduce contribuția formații artistice pionierești participante la Festivalul național „Cîntarea României". i
• Membrii organizațiilor U.T.C. din licee vor pa-ticipa de asemenea la acțiuni - . politico-educative, prilej de a omagia actul istoric de la 24 ianuarie 1859 și de a pune în relief importanța acestuia în procesul formării statului național unitar român. Va fi relevată importanța ideii de unitate a poporului, idee care își găsește împlinirea astăzi, cînd strîns uniți în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, edificăm pe pămîntul românesc societatea socialistă multilateral dezvoltată (H. DOBROGEANU)

(Urmare din pag. 1)

iri-nală. Căci odată cu 
făptuirea Unirii, poten
țialul economic și politic 
al României a crescut 
substanțial, România fi
ind luată în considerare, 
în plan internațional, ca 
un stat de sine stătător 
cu largi deschideri spre 
civilizația vremii. Și a- 
cest statut creat prin ac
tul de la 24 ianuarie, 
România, avînd un sin
gur domnitor în persoa
na lui Alexandru Ioan 

I Cuza, a însemnat de fapt
actul de naștere al dez
voltării impetuoase a e- 
conomiei țării, a învăță- 

I mîntului și a celorlalte 
I domenii in care

atunci 
' palide

Unirea 
a fost 
jurul căruia visele de li
bertate ale românilor s-au 
concretizat în forța eco
nomică și socială a țării

permițîndu-i să dobîn- 
dească ceea ce și-au do
rit moldovenii și munte
nii dintotdeauna — Inde
pendența națională, căci 
cucerirea î „ 
de stat în 1877, nu este

pînă 
doar 

tot
existaseră 
încercări. Și 
de la 24 ianuarie 
evenimentul în

trebuia să se întîmple ca 
fapt de sine stătător în
că de la 1600.

Astăzi, privirile con
temporanilor se umplu 

Independenței de bucuria muncii împli
nite, țara întreagă ară- 
tînd ca o grădină boga
tă și frumoasă, din gîn- 
durile noastre nu trebuie 
să lipsească momentul 
Unirii din 1859, care a 
însemnat în istorie pri
mul pas spre România 
socialistă de astăzi, stat 
suveran și independent, 
al oamenilor muncii dei care i se 
afirmă și se împlinește 
în multilaterala ei pleni
tudine. prin grija parti
dului prin gîndirea înain
tată și cutezanța revolu
ționară ale celui ce ne-a 
croit în istorie o nouă 
eră tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ctito
rul României moderne.

------- :----------- ------———
decît o consecință fireas
că a consolidării tânăru
lui stat român, consolida
re care a demonstrat mai 
mult decît orice unitatea Ja sj în
teritorială și spirituala personalitatea umană

In foto : La mina Uricani, operatoareaStațiile tclegrizumetrice fac parte din dotarea tuturor minelor din ValeaJiului, contribuind nemijlocit la creșterea gradului de securitate in subteran. Cojocaru Hajnalka.

teritorială și :. 
a românilor, unitate rea
lizată deja la 1600 prin 
cutezanța istorică a lui 
Mihai Viteazul.

Unirea de la 24 ianua
rie 1859 a demonstrat în
suși poporului român po
sibilitatea reunirii sale 
într-un singur stat, do
rință de veacuri care a- 
vea să se materializeze în 
1918 consfințind ceea ce

I

t
1II î ț
i
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NeclintireIanuarie. Parîngul Retezatul, simboluri permanenței străvechii vetre ră și civilizație mană din acest doină și-au îmbrăcat haina albă. Au fost aici, străjuind Jiurile, alături de oameni neînfricați, bărbați dîrji și femei cu mîini de aur, neclintiți în fața istoriei care „și-au dat mînă cu mînă", biruind timpul.Liniștea zăpezilor. In a- dînc totul freamătă. Combinele de abataj mușcă lacome, abanosul cărbunelui, mîinile minerilor sparg întunericul pentru i a da țării lumină și căl- J dură. Oamenii, după încleștarea lor cu piatra dătătoare de fontă și oțel, de a zîmbi, spunîndu-ți, la ieșirea din șut: Și noi știm a ne da „mînă cu mînă". (Al. H.)
i tătoare de fontă) găsesc puterea d> spunîndu-ti. la i
!

ionarea

i'

ale oamenilor de cultu- daco-ro- plai de

Implicare directa în 
promptă a problemelor producției
(Urmare din pag. 1)gătirî pe '85 fiind depășit cu 98 ml. Din aprilie pregătim darea în funcțiune în felia a 3-a, a unui frontal dotat cu combină de abataj. Valorificarea ă- cestor condiții depinde însă de oameni, de ile de lucru. ■ Iatăvom pune accent pe mărirea modului cum achită membrii de . partid de sarcinile încredințate,

formați- de ce urse
Realizăm In acest an cea mai mare producție din istoria carierei"II

(Urmare din pag. I)creștem producția de cărbune zilnică la 1500 tone și chiar peste aceasta cantitate, în vederea recuperării restanțelor înregistrate în primele două decade ale lunii ianuarie, am pus un accent deosebit pe descopertă, reușind la acest gen de lucrări să realizăm, la zi, 80 000 mc, ceea ce e- chivalează cu sarcina noastră de plan pe treaga lună ianuarie.— Să înțelegem Incă v-ați orientat preocupările spre lucrările de descopertă ?— La noi în carieră, spre deosebire de întreprinderile miniere, pentru a extrage o tonă de cărbune, trebuie să dislocăm 1,8 mc steril, deci acest gen de lucrări trebuie să fie executate în . avans, pentru a avea front de lucru corespunzător. Cu toate acestea

avem împărțite proporțional utilajele din dotare atît la descopertă cît și la cărbune.— Fiindcă tot a- minteați de utilaje, numărul lor asigură realizarea sarcinilor de plan pe acest an ?—; Dispunem de 31 excavatoare, din. care trei de mare ' capacitate, de capacitate celelalte șînt- re oare au cupa ■ de mc. Mai dispunem 28 buldozere. Din tea avem zilnic în 1 țiune, în medie, 20 cavatoare și 15 buldozere, utilaje care pot asigura realizarea sarcinilor de plan la cărbune cît și la descopertă. Totuși pentru perspectivă mai avem nevoie de cel puțin două excavatoare de mare capacitate, cavatoare care așa ni s-a promis, deconducerea

șase medio, iar excavatoa- ’ 1,2 de aces- func- ex-

ex- cum cătrecombinatu-

lui, vor fi aduse în rieră. Rămîne totuși problemă deschisă — menii. Și cl...; .... . la acest capitol nu gîndesc la forța de muncă .totală, ci la ei. Degeaba avem rat numărul scriptic muncitori dacă nu avem suficienți excava toriștiși buldozeriști. Aș vrea să nu înțelegeți că- noi nu ’ie-am preocupat de calificarea lor, dimpotrivă, în ultimii doi ani au absolvit cursurile școlii de calificare pentru a- ceste meserii peste 60 de oameni, urmează ca în acest an să pregătim încă 30 de oameni .pentru meseriile amintite șl-în a- cest fel vom asigura forța de muncă calificată.— Nu ne-ați vorbit despre transportul masei miniere ?— Se știe că întreaga masă minieră este transportată cu mașini de

ca- o oa- cînd mă refermăstruetura asigu- de

mare tonaj. Tncepînd din noiembrie anul trecut ne-au mai sosit în carieră încă 100 de mașini, așa că în privința aceasta consider că parcul pe care îl avem ne asigură realizarea sarcinilor de plan pe acest,an.— Tovarășe director, condițiile create asigură realizarea sarcinilor de plan pe primul trimestru și pe întregul an

cum acționează pentru îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor, mai ales la -transportoare, cum intervin pentru prevenirea defecțiunilor și~ dereglărilor de-t orice fel, pentru menținerea climatului de ordine și disciplină, stabilizarea și calificarea tinerilor. In acest scop membrii b.o.b., ceilalți comuniști au responsabilități concrete pe formații și. domenii de. activitate, iar asupra modului cum și le îndeplinesc, le cer.em să raporteze în mod sistematic în fața organizației de partid.Gheorglie Fratosticeanu, secretarul comitetului de partid din sectorul V :I nvățămintele pentru noul an, pentru o activitate rodnică .pe frontul bunelui, trebuie să le .gem din neajunsurile au caracterizat munca găzilor, a colectivuluitru în 1985. Rămînerile în urmă pe anul trecut își au cauzele în desele defecțiuni electromecanice, mai ales pe fluxul de transport, în abaterile de la disciplina tehnologică și de producție, în slăbirea din punct de vedere profesional a formațiilor de lucru. Din cele două frontale susținute individual, bunăoară, doar unul singur a funcționat eu combina de abataj ; în celălalt, deși -există în dotare, nu i-am putut asigura funcționarea din lipsă de cadre cu calificare și competență necesară.

Organizația noastră de partid a tras concluziile cuvenite din aceste neajunsuri și acționează în consecință, pentru implicarea directă și responsabilă a f iecărui - comunist în soluționarea promptă a problemelor producției. Ne ocupăm stăruitor, bunăoară, de pregătirea condiți- ilcr pentru punerea în funcțiune a celei de-a doua combine de abataj. Urmărim calificarea și ridicarea calificării teme- . : ni lor, stabilizarea tinerilor și omogenizarea brigăzilor. In acest sens acționează pe bază ' de sarcini concrete cei mai buni comuniști, mineri și electromecanici, maiștri, sînt Florea Dobrea,lae Rusu, Ghcorghe Radulescu,. Cornel Panologca, Petru Sebestyen, Vasile Moldovan, Al. Cherti, ing. Vincze Csapo, Vladimir Siri^mu, membri ai comitetului de partid, ai. și ceilalți, comuniști bogată experiență înca de partid. Prin discuțiile ' zilnice cu membrii de partid, cu cadrele tehnice, prin dezbaterile în adunările generale urmărim întărireatuturor formațiilor, a tregului sarcina de producție, față de valorificarea tuturor con diții lor teh ni co- n-s ate-riale de carei dțspunem realizările sectorului de la .mina Dupeni să la nivelul sarcinilorplan, al angajamentelor de întrecere.

cumNicb-

2In trimestrul I, așa mai arătam, este greu, dar întregul
a-

cum mai colectiv . este hotărît să facă totul pentru realizarea planului. In ceea ce ■ privește sarcinilenuale de plan, pot să a- firm. că vom pxțrage cele 600 000 de tone planificate și Vom realiza în acest fel cea mai mare producție de cărbune din istoria carierei.

căr- tra- Care brill os-

ț

b o. b.
cu omun-

responsabilitățiiîn- colectiv față de
ea
V

fie 
de

I

EXPUNERE. Astăzi, la mina Livezeni, Casa de cultură din Petroșani, Muzeul mineritului și biblioteca municipală organizează o expunere sub genericul *165 de ani de la mișcarea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimi- 
rescu“. (M.B.) -

MODERNIZĂRI. In cadrul unui program de dezvoltare a dotărilor tehnice, la I.M. Vulcan se prevede, în 1986, construcția unei moderne instalații de dispecerizare. Ea va fi construită de colectivul brigăzii nr. 3 Vulcan a 1.A1C.M.M. Petroșani. (V.S.)CAPTARE. Pe pîrîul Jupîneasa, din de Dîlja, va fi în de captare și filtrare apei. Noua captare va sigura îmbunătățirea
apropiere... . construităacest an o . instalație a a- ali-

minei.men tării cu apă a (V.S.)SPECTACOL; dormi, iubit-o ?“. este titlul comediei Jos Vandeloo, ce va fi jucată de Teatrul „Ion Va- silescu", în sala Casei de cultură din Petroșani, i„ - . -ziua de 29 ianuarie, orele la tuburile casnice. 17 și 20. Din distribuție fiest> cU adevărat .— Ancă Alecsandra," Goo rcs" Amintim doar cîțiva Dobre, Mircea Crețu, Mii*, dintre cei care .poartă cu cea Dascaliuc. (Al. H.jPIONIEREASCA. Elisa- beta Iosip din Vulcan este

„De ceAcesta lui
astăzi pensionară. A educat, ca învățătoare, multe generații, aici în orașul unde s-a născut și a muncit. Detașamentul de pionieri al clasei a IlI-a C de la Școala generală nr. 
4 din oraș este tot timpul în preajma ei, ajutînd-o ' ........................................ Unpionie-
cinste cravata roșie cu tricolor: Marina Durnea, Ramona Iovi, Nicoleta

....................he Pa-"\ ca, ne informa că, ieri. la I Petroșani, s-a înregistrat I cea mai scăzută tempera- | tură din intervalul 11—20 ianuarie : minus 11 grade Celsius. In Paring, temperatura a fost de minus 4 grade, stratul de zăpadă măsoară 70 cm. (Gh. O.)
Rubrică realizată de

CT. DIACONU

pescu, Crișțina Dana, Lu- de serviciu, Gheorglie Pa- . minița Enache. (Al. II.)PREZENȚE. Tradiționalele almanahuri de An Nou cuprind în paginile lor și creații ale condeierilor și artiștilor plastici din Vale.. Astfel, după cunoscutul și peste hotare Ion Barbu, prezent în Almanahul literar cu o caricatură, o poezia a poetului Vasile Atomii. este găzduită de Almanahul „Luceafărul". (I.V.)Po- .RECORD, Meteorologul

î
I
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Creșterea continuă a producției de cărbune extras impune

RESPECTAREA CU STRICTEȚE A NORMELOR 
DE PROTECȚIE A MUNCII

In ultima parte a anului trecut, mai exact în perioada 4—16 noiembrie 1985, la toate unitățile aparținînd Combinatului minier Valea Jiului a fost efectuat un control complex și exigent în domeniul activității de protecție a muncii, control în urma căruia, atît la nivelul întreprinderilor' miniere, cît și combinatului, s-au bilit cu operativitate suri eficiente pentru venirea unor abateri natura celor constatate.In prima jumătate a lunii decembrie, conform unui Ordin primit de la Ministerul Minelor, conducerea Combinatului minier Valea Jiului â Organizat o temeinică verificare a modului în care sînt duse la îndeplinire măsurile stabilite. Controalele efectuate în subteran și la suprafață, verificarea evidențelor existente au reliefat un prim aspect deosebit de important și anume că. măsurile stabilite au fost aduse la cunoștința factorilor de răspundere și sînt urmărite permanent. Dar, în același timp, s-a constatat și că unele probleme nu au fost finalizate integral, urmînd ca preocupările organelor de specialitate și ale

conducerilor tehnice să fie orientate spre rezolvarea acestora. Vă* prezentăm succint măsurile care au fost realizate și principalele probleme care încă nu au fost rezolvate integral : • La unitățile miniere, cu ocazia

de micșorarea profilelor și pentru descongestionarea lucrărilor thin icre de aeraj, transport. și circulație ău fost întocmite programe de remediere, Față de programe- . le întocmite s-au constatat rămîneri în urmă
al sta- mă- pre- de

Control exigent— 
măsuri concrete, operative

de de dee-

Activitatea productivă 
eficientă implică disciplină 

tehnologică riguroasă

întocmirii programelor generale de exploatare pentru anul 1986, fiecare metodă de exploatare a- plicată a fost încadrată într-un proiect de metodă cadru cu excepția I.M. Bărbăteni pentru exploatarea zonelor de coamă de la stratele 3 și 5, dar, și în acest caz documentația a fost î- naintată -.pentru aprobare la Ministerul Minelor• La avizarea propunerilor generale do exploatare ale întreprinderilor miniere pentru anul 1986 au fost stabilite de urgentare și în funcțiune a instalațiilor de rambleiere și înnămolite și de extindere a rețelelor aferente acestora ; • Pentru reducerea rezistențelor aerodinamice mari provocate

masuri punere

la întreprinderile miniere Lonea, Petrila, Livezeni, Aninoasa, Vulcan, i Paroșeni și Bărbăteni aceasta datorită sării cu efectivele sare impuse. de lucrărilor ; • acumulărilor de generate
și neplăți ece- stareaN umărul metan de neîntreține- rea și neexecuta- fixi instalațiilor de aeraj parțial, conform proiectelor, a scăzut, dar se mai constată încă deficiențe privind neețanșa- rea sau neprelungirea la timp a acestora ; • Pentru generalizarea uinec- tării masivului de cărbune din stratele subțiri în programele generale de exploatare pentru a- . nul 1986 s-a prevăzut și condiționat punerea în funcțiune-~ a abatajelor după realizarea injectării prealabile a apei în

In actuala etapă de dezvoltare a țării noastre, u- nitățile economice din Valea Jiului dispun de o dotare tehnică modernă, mare complexitate

din-

masivul de cărbune; • La ‘punctele de formare a prafului au tost montate pulverizatoare aer-apă, dar s-au constatat și cazuri de nepunere în funcțiune a acestora. Pentru evitarea unor astfeP situații, este în curs extindere un nou tip pulverizat.br- cu ventillectromagnetic ; • Acțiunea de pozare a cablurilor electrice din subteran este în curs .de rezolvare la toate unitățile miniere, pe baza, unor programe concrete, cu termene și responsabilități; • Pentru anul 1986, revizuirea și verificarea ' instalațiilor principale- șe., vor e- xecuta în baza unor. g ra- fice, adaptate noului .program de lucru în continuu. ' - 'Sînt numai - cîtevatre măsurile rezolvate și problemele care nu au fost încă realizate integral. Nu. am amintit o parte dintre cele neîndeplinite .. pentru că îndeplinirea lor este condiționată, în bună parte, de colaboratorii din. afara Combinatului, de unii furnizori de aparatură și instalații pentru realizarea condițiilor optime de protecție a muncii. Și în această direcție, con- dUceri’a Combinatului, a l’ăcut toate demersurile necesare.

I

i

Operativitate

FRONTUL

1 PE.RE.Til 
fr,'

.

Pagină realizată
Ia cererea Combinatului 

minier Valea Jiului

Ilustrația I. LIC1U

de . și productivitate. Desigur, de această dotare beneficiază miile de oameni ai muncii din al Văii depinde folosită cum se giile de a grijii tului . nostru : față - de’ și de. -condițiile sale muncă, și viațâ a Legea nr. viraCu cate, care ,rile lor de muncă, disciplina tehnologică, provocînd varierea unor’ tehnice pe care dotare ,.șf uneori cidcnte umaneiUn exemplu de la I.M. Aninoasa. In schimbul I, în suitorul nr. stratul .3, blocul I, orizontul 10 mediu — XI, sector V, a fost accidentat minerul A.V., accident produs datorită fixării necorespunzătoare a podului de siguranță posti’ secția de transport a suitorului nr. 7. In momentul cind minerul a trecut peste pod. acesta s-a basculat, iar el a căzut pe secția de transport a suitorului între orizonturile X mediu ■— XI, pe o distanță de 46 m. Vinovat de producerea acci-

ei eon* podului de a suitorului,
bazinul carbonifer Țiului. Totul însă de modul cum este această; .. respectă lucru Ca partidului

' dotare, tehnolo- urmare și sta- om de apărut 5/1965, . cu.. pri- la; protecția muncii, toate acestea, din pă- mai sînt încă oameni nu respectă, la locu-

ace- trimis 
. de Aminele-' rimnis-

a-mijloace le au în chiar ac-

(lentului a fost maistrul minier Miclea Coruri Romulus care nu trolat starea siguranță,precum și fixarea acestuia îh ramă potrivit NPMIM, motiv pentru care a fost trimis în, judecată. Alături de maistru, pentru leași motive, a fost în judecată și șeful brigadă ; Moca . loan. doi - au beneficiat de riiența legii, fiind tiați.Un alt exemplu. In depozitul Varnița, N.I. a e- fectuat manevra unui vagon fără dispoziția șefultli de echipă, contrar dispozi- - țiilo'r art. 19, alin. 2, cap.III; din Instrucțiunea , h de mișcare nr. 5 a Ministerului' Transporturilor și, Telecomunicațiilor și nu s-a folosit de frîna vagonului său de pentru . pimctul art. 21,din instrucțiunea MTT și a fost accidentat muncitorul T.I. Trimis în judrta- tă, N.I. a fost condamnat la cloi ani închisoare cu executarea prin muncă eorecțională.Dincolo de clemența legii stau oamenii, ortacii noștri cărora avem datoria și obligația morală sA le apărăm viața, să-i îndrumăm să respecte tehnologiile de

sabotul de firînaf.e oprirea acestuia în dorit, încâlcind pct. i, capitolul III

lucru.
PERJU,

Monografiile

Ioan 
judecător, 

Judecătoria Petroșani

de armare și tehnologiile de lucru
nu sînt facultative

întreprinderea minieră Aninoasa. 8 ianuarie 1.986, schimbul III, ora 0 și 20. de minute. In abatajul frontal nr. 6—7 din stratul 3, blocul I, sectorul V, au apărut gaze de distilare (de foc). Operativ trecut la acțiuni ferme hotărîte. In ,zonă s-au trodus 400 mc cenușă termocentrală și s-a cut, tot atît de prompt la îndiguirea atacării de la felia nr. 6, sub orizontul X mediu. Efectele acestor intervenții rapide s-au

s-ași înde tre-

constatat în scurtă vreme — în 10 ianuarie, concentrația de gaz a fost redusă sub cea stabilită de normele existente. O situație similară - se întîl- nise tot la mina Aninoa- sa. In 31 decembrie 1985, la abatajul frontal 5—6, tot din stratul 3, blocul I, își făcuse apariția CO (o- xidul de carbon), în proporție de 0,01 pînă la 0,005 la sută. Și în această situație s-a intervenit cu 6- iperativitate, astfel că. în 3 ianuarie zona respectivă era izolată.cu diguri, ...A...

NEGLIJENȚA...sau poate nepăsare ?! - Altfel cum poate fi caracterizată atitudinea celor care trebuiau să mențină benzile nr, 33 și 34, cadrul sectorului III, la I.M, Livezeni în fectă stare de funcționare și nu au făcut-o ? A foști necesară intervenția organelor de control de la ISTPM 11, grupa Petroșani, care au oprit funcționarea acestor benzi pentru că 1 rolele de viteză erau; scoase din funcțiune, ca de altfel și dispozitivele de opri.re. a benzilor’ din orice punct.

dinde per

totuși după orga- din

Acest aspect, al respectării monografiilor de armare și a tehnologiilor de lucru, îl cunoaște, sau mai bine zis, ar trebui să-l cu- - noască toți oamenii, muncii care lucrează în subteran, Nu insistăm de ce, pentru că aceasta este una dintre cele mai elementarei îndatoriri, care este uneori încălcată, cum ne informează nele de specialitatecadrul ISTPM Hunedoara, grupa Petroșani. Concret: în 16 ianuarie s-a oprit activitatea Ia cariera' Jieț pentru că nu au fost respectate treptele și unghiurile de taluz, și se crea un pericol evident de alunecare. In 17 ianuarie, datorită perespectării monografiei de armare se sistează lucrul la preabata- jul direcțional din sectarul IV al minei Petrila. La Dîlja este oprită activitatea în abatajul cameră, nr.7 al sectorului III, aripa .estică, datorită nerespec-

târii tehnologiilor de lucru. .In aceeași zi, 17 ianuarie, la mina Aninoasa, de această dată, s-a oprit . activitatea în abatajul frontal nr. 14—15 din sectorul VI pentru că lipseau 10 stîlpi hidraulici spre spațiul exploatat, iar distanța dintre coloanele de grinzi era mai mare decât cea stabilită.La întreprinderea minieră Uricani, tot pentru n «respectarea tehnolog i i lor de lucru' este sistată tăierea cărbunelui cu combina, iar aceasta a fost sigilată pînă la remedierea condițiilor de lucru periculoase. In ce constau condițiile de lucru periculoase ? în 10 ianuarie la panoul 10 al unui abataj frontal, combina era menținută în funcțiune troliu de siguranță înclinarea stratului, plicit a abatajului,pe unele porțiuni de. prdximativ 35 de grade. ’Ne o-pri iii la aceste e- xemplc care sînt suficien-

demonstra că tehnologiilor monografiilor nu igste facul- obligatoric.
te pentru a respectarea de lucru, a de armare i tativă, ciIn cazurile amintite nu s-au înregistrat evenimente deosebite pentru că au ■ fost pfeîntîmpinate sistarea activității, schimb s-a pierdut ducție, nu s-a extras bunele planificat din paritățile respective.Dar,’ aceste. intervenții,: atît de necesare’ i în ’; căzu- - rile arătate,' nu ar fi avut loe, dacă oamenii muncii d.e la fronturile de lucru, coordonatorii direcți ai : procesului de producție își făceau datoria. Datoria și nimic, altceva. Nu .era ne- ' voie de nici un efort su- ; plimentar, nu Se” punea, problema aprovizionării ne- ddși

i triera
a-

jyin' Insio-■ ăr-ea-

fără corespunzătoare, ci .pur și simplu au lost nesocotite regulile elementare, cele . n)ai .simple obligații : res- ■ pectarea monografiei de armare și a tehnologiilor ■ de lucru. . .. .
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India 0 nouă și valoroasă apariție 
din opera 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
9 „Principiile politicii externe românești de pace și colaborare 

pe arena mondială — imperative ale epocii contemporane"DELHI 22 (Agerpres). In 
India a apărut volumul, 
Nicolae Ceaușescu — „Prin
cipiile politicii externe ro
mânești de pace și colabo
rare pe arena mondială 
— imperative ale epocii 
contemporane'*, expresie a înaltului prestigiu și a interesului deosebit față de personalitatea proeminen
tă a președintelui Româ
niei socialiste. Tipărit în condiții grafice excelente, în editura „Socialook International Publications**, 
idîn capitala Indiei, volu
mul însumează, pe parcursul a peste 300 de pagini, texte selecționate din 
lu c r ă rile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind activitatea internațională 
a țării noastre. Lucrarea 
este structurată pe trei capitole tematice — Prin- 
cipiile politicii externe ale Republicii Socialiste Româ
nia J Pacea, șl colaborarea 
pe arenă mondială — im
perative ale epocii con
temporane ț Creșterea ro
lului Națiunilor Unite și al altor organizații inter
naționale în promovarea păcii și colaborării inter
naționale,Prin conținutul său, volumul se constituie într-o

Datorie externă și dezvoltare: intre mit si realitateSe împlinesc cinci ani de cînd criza economică mondială a devenit o povară pentru țările în cure de dezvoltare. Piețele occidentale se închid pentru exporturile lor de materii prime, iar prețurile acestor produse a scăzut și mai mult. Din 1980, prețurile 
la produsele de bază s-au redus continuu, diminuarea depășind 16 la sută, la textile ele sînt mai mici cu • la sută, iar la metale cu 
18 la sută. Prețul cuprului 
este cel mai scăzut din ultimii 50 de ani. Afectate 
de stagnarea economică, țările bogate își limitează, 
tn același timp, importu
rile de materii prime, în 
timp ce pentru numeroase 
țări în curs de dezvoltare resursele în devize, deci sursa dezvoltării lor, sînt asigurate din vînzarea u- nui singur produs.Un alt indiciu al crizei i. comerțul mondial stagnează, în timp ce sporesc barierele comerciale și'pro- tecționismul. Stagnarea comerțului mondial este rezultatul dificultăților e- conomice în condițiile în care nu se conturează o relansare, Iar datoria țărilor în curs de dezvoltare atinge proporții fără precedent, depășind 900 miliarde de dolari. Ajuto

semnificativă sinteză a concepției tovarășuluiNicolae Ceaușescu cu privire la probleme fundamentale ale Contemporaneității, ;. :Volumul se deschide cu portretul secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.In prefață, editorul, e- vocînd marile transformări din viața societății românești înregistrate în anii’ socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, subliniază: Toate aceste mari realizări sînt indisolubil legate de numele și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, cel care, prin clarviziunea sa politică, realismul și cutezanța în gîndire, prin dragostea sa fierbinte față de popor, față de patrie, are o contribuție decisivă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a Republicii Socialiste România.
Personalitate politică și 

de stat proeminentă a lu

rul internațional acordat îrr prezent țărilor în curs de dezvoltare nu le-a permis acestora să acopere rambursarea dobînzilor la datoriile anterioare.Nlordul bogat, care cuprinde doar 30 de țări și mai puțin de un sfert din populația lumii, reprezintă peste 75 la sută din PIB mondial. In afară de Suedia, care acceptă un e- fort lăudabil, nici una din
DIN PREȘ.

„REVOLUTIONtre aceste țări nu și-a a- sumat pînă în prezent angajamentul de a aloca 0,7 la sută din produsul intern brut ajutorului pentru dezvoltare. Cu toate acestea, țările industrializate —- exploatînd resursele petroliere și alte materii prime ale țărilor în curs de dezvoltare — au primit o parte mai ridicată din venitul acestor state decît s-ar fi justificat prin contribuția lor e- fectivă la procesul de producție.In domeniul materiilor prime și produselor de bază ar fi trebuit să fie încheiate neîntîrziat nu numai acorduri privind o stabilizare (a prețurilor), 

mii contemporane — se spune în prefață — pre
ședintele României socia
liste, Nicolae Ceaușescu, 

s-a afirmat în viața inter
națională ca inițiator al 
unor acțiuni originale, 
clarvăzătoare și viabile, 
care se disting prin pro
fundă responsabilitate față 
de prezentul și viitorul 
lumii. Gîndirea sa social- 
politică novatoare și cute
zătoare, de valoare uni
versală, a ridicat mai mult 
ca oricînd prestigiul popo
rului român în rîndul po
poarelor lumii.In încheiere, sînt redate aprecieri elogioase la adresa personalității președintelui României, făcute de șefi de stat și de guvern din diferite țări ale lumii, sînt amintite înaltele distincții conferite din străinătate conducătorului partidului și statului nostru, publicarea vastei sale opere în peste 20 de limbi și editată în peste 30 de țări ilustrînd prestigiul deosebit și larga audiență internațională de care se bucură activitatea neobosită pentru destindere, dezarmare, pace și cooperare pe glob a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
ei și de compensație. A- ceasta în scopul îmbunătățirii condițiilor de schimb la materiile prime și produsele de bază, în raport cu produsele manufacturate ale țărilor industrializate, ale căror prețuri au sporit. Este adevărat, au fost făcute încercări de stabilizare — mai ales sub auspiciile UNCTAD, în 1980. Dar fondul comun de stabili-

STRĂINĂ
AFRICAINE**zare, cu a cărui constituire au fost de acord 85 de • state, nu a fost creat nici în prezent. Țările dezvoltate nu s-au arătat dispuse să-și sporească ajutorul financiar către țările în curs de dezvoltare, iar — în 1985 și 1986 — sub spectrul înrăutățirii situației financiare a țărilor OPEC sînt de așteptat perturbări foarte grave.Ajutorul pentru dezvoltare nu mai are aproape nici un sens cînd datoriei țărilor în curs de dezvoltare a atins aproape nive- lul-record de 1009 miliarde dolari și cînd nu mai poate fi asigurată nici măcar plata serviciilor ci. In pofida angajamentelor lor,

Inaugurarea 
Tirgului internațional 
de carte de la CairoCAIRO 22 (Agerpres). Președintele Republicii A- rabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, a inaugurat cea de-a XVIII-a ediție a Tirgului internațional de carte de la Cairo, manifestare culturală, la care, în adest an, participă 52- de țări.România este prezentă eu un . stand . cuprinzînd lucrări reprezentative din domeniul social-politic, al literaturii, istoriei, științei și culturii românești.La loc de frunte sînt expuse volume din opera de profundă originalitate și inestimabilă valoare a tor varășului N*i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Sînt prezentate, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

Evoluția sondei 
spațiale „Voyager-2"WASHINGTON 22 (A-gerpres). Tehnicienii NASA de la Jet Propulsory Laboratory din Pasadena au emis în direcția sondei spațiale „Voyager-2“ semnale care să o apropie de planeta Uranus. Ca urmare, vehiculul spațial se va apropia pînă la aproximativ 80 000 km de planetă pentru a transmite i- magini de la suprafața a- cesteiâ. :In ultimele trei zile, i- maginile recepționate la Pasadena nu au fost de o calitate deosebită, din cauza defectării unui ordinator.
statele industrializate bogate nu au asigurat: niciodată un transfer atit de important și nu au făcut progrese serioase în direcția alocării a- 0,7 la sută din produsul lor intern brut ca ajutor pentru țările în curs de dezvoltare.Ce-i de făcut cu această datorie uriașă ? Ea trebll- 
îe transformată în ajutor pentru dezvoltarea țărilor „lumii a treia**. Paralel eu anularea definitivă adatoriei, necesitatea restructurării totale a sistemului monetar internațional se dovedește a fi un alt punct nevralgic. j-:'.Cel mai bun ajutor pentru dezvoltare, de natură să elibereze forțele productive ale țărilor în curs de dezvoltare, să relanseze economiile statelor industriale bogate, șă redi- namizeze comerțul mondial, constă în a analiza* conținutul concret al unei noi ordini economice, precum și al unei .noi politici monetare și financiare internaționale, pe baza concluziilor reuniunii la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Deliii. Aceste concluzii se impun în pre- ; zenț ca unica soluție, deși ele păreau prea îndrăznețe cu mai puțin de trei ani ■ în urmă.

(Agerpres) 

'/ ZURICH 22 (Agerpres). Federația internațională de fotbal a stabilit lista celor 36 de arbitri care vor oficia la turneul final al campionatului mondial de fotbal din Mexic. Printre aceștia se numără și arbitrul român loan Igna.SINAIA 22 (Agerpres). Campionatul republican feminin de șali — ediția 1985 a fost cîștigat de marea maestră Margareta Mu- reșan (Electromotor Timișoara), care cucerește pentru a doua oară titlul.In meciul de baraj pentru desemnarea campioanei, desfășurat la Sinaia,
memento

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Fructe de pădure; Unirea : Vară scurtă; Parîngul; Călărețul electric.PETRILA i Tăunul.LONE A: Cîntece pe rouă. ' •VULCAN — Luceafărul: Pas în doi.LUPENI — Cultural l Cuibul salamandrelor. . URICANI: Fedos și fiii săi,N.R. Eventualele modificări intervenite în pro
Cooperativa meșteșugărească 

„Unirea"
cu sediul în Petroșani, strada 30 Decembrie 
nr. 1A, încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, următorul personal :

— fochist calificat și autorizat
pentru cazane de medie presiune, prin 
ISCIR Sibiu. Se primesc și pensio
nari.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974, republicată.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație 

serviciu pe numele Tri- 
pon Vasile, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (5776)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Ababei 
Dorel, eliberat de Institu
tul de Mine Petroșani. 11 
declar nul. (5774)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Drăghici, soție, fiu, fiică, mama, hora, 
frații și cumnații, mulțumesc pe această cale tutu
ror celor care, eu gîndul sau prin prezență, au fost 
alături de noi în aeeste momente grele provocate 
de incredibila și fulgerătoarea dispariție a celui 
care a fost

DRĂGHICI P. ION
șef serviciu aprovizionare mina Uricani (5777)

COLEGII din I.C.P.M.C. sînt alături de Krausz 
Ladislâu, la încercarea grea pricinuită de pierderea 
scumpului său tată

KRAUSZ CAROL » '
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5779)

Margareta Mureșan a învins-o cu 2,5—0,5 puncte pe Gabriela Olărâșu-Stan- ciu. *In Sala sporturilor din Cluj-Napoca se va disputa joi, 23 ianuarie, meciul dintre echipa locală Universitatea și formația îta-, liană Primigi Vicenza, contend pentru grupele sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni** la baschet feminin.Partida va începe la ora 18,00. *
(Agerpres)

gramarea filmelor apar- ' țin întreprinderii Cine- | matografice Județene IIu- . nedoara. '' ■ I

TV |20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în ecp- . | nomie. > ■je-,'-:;20,35 Tinerețea noastră— tinerețea Epocii I Nicolae Ceaușescu. * Emisiune-concttrs. I Participă județele * Argeș, Constanța, 1 Iași, Mureș.21.50 Telejurnal. I
MEMENTO

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stan 
Florea, eliberată de Pre- 
paratia Corcești. O declar 
nulă, (5771)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chela- 
riu Aurel, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (5778)

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Siffiion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane.: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365. 


