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In întîiiipinarea Zilei minerului 
și a aniversării eliberării patriei 
—————...; ..,1'———1   —  

„Decada 
producțiilor 

record"
întrecerea socialistă 

în întîmpinarea Zilei 
minerului și a marii 
sărbători a eliberării pa
triei, se află în plină 
desfășurare, unitățile 
miniere obținînd în ca
drul decadei producți
ilor record noi și im
portante succese, de la 
o zi la alta tot mai va. 
loroase.

Luni, 4 august, nu
mărul întreprinderilor 
care și-au îndeplinit sar
cinile zilnice de plan 
a crescut la șapte.

Cel mai mare plus al 
zilei l.a obținut colec
tivul dc la Cariera 
Cimpu lui Neaft — 
peste 200 tone de căr
bune. Revirimentul zi
lei l-au constituit re
zultatele obținute de 
colectivele miniere de 
la Dîlja, Aninoasa,. Lu
peni, Uricăni și Valea 
de Brazi, întreprinderi 
care alături de Lonea 
și Cariera Cîmpu lui 
Neag și.au depășit sar
cinile planificate pen
tru ziua respectivă.
"Prin plusurile înre

gistrate în ziua de 4 
august au mai trecut 
în rîndul unităților cu 
sarcinile de plan rea
lizate de la. începutul 
lunii — I.M. Uricani 
și Cariera Cîmpu 
Neag.

Un nou succes al hărniciei 
și abnegației muncitorești:

Mina Valea de Brazi produce!
BRIGADA CONDU- 
SCORPIE AU TRI-

■ MINERII DIN 
SA DE GHEORGHE 
MIS LA ZI PRIMELE TONE DE CĂRBUNE.

■ Pînă la finele lunii august se estimează 
realizarea unei producții de 9000 tone 
de cărbune.

JUfarți, 5 august, 
ffi zi memorabilă 

tru colectivul 
prinderii miniere

este o 
pen- 

Intre- 
Valea 

de Brazi. De la prima oră 
a dimineții, minerii din 
brigada condusă de Gheor- 
ghe Scorpie aU trimis spre 
ziuă primele tone de căr
bune, inaugurînd astfel 
momentul punerii în func
țiune a primei capacități 
de producție — abatajul 
frontal cu susținere me
talică și combină de tăie
re, cu o capacitate zilnică 
dc 300 tone. Odată cu a- 
ceasta, în marea cronică a 
întrecerii socialiste

consemnat un nou fapt 
al hărniciei și abnegației 
«nuncitorești, marcat de
ÎNCEPEREA EXTRACJI. 
EI DE CĂRBUNE L.A I.M. 
VALEA DE BRAZI. „Pu
nerea în funcțiune a pri
mei capacități de produc
ție este dedicată de în
tregulnostru colectiv Zi
lei minerului și apropiatei 
aniversări a eliberării pa
triei — ne-a relatat ing. 
Carol Schreter, directorul 
întreprinderii. Au demarat 
de curind lucrurile de

Viorel STRĂl’Ț

Inaugurarea activității < 
Șantierului national al tineretului 
de la Canalul Dunăre-Bucureștț

liste România, de a con
tribui cu întreaga putere 
de muncă la înflorirea con
tinuă a patriei, acest nou 

. șantier al tineretului, ca. 
re-și va desfășura activi
tatea pe parcursul a cîți- 
va ani, va contribui la rea
lizarea unei grandioase 
magistrale albastre prin 
care municipiul Bucu
rești, capitala României, 
va deveni port la Dunăre, 
C'.«jfe:-indu..-se astfel o 
inedită și impresionantă 
deschidere spre lume.

Tinerii înxbrăc.ați in sa
lopeta albastră cu ecuson 
de brigadier, mîndri de a 
continua nobila tradiție a 
muncii pentru țară la di
mensiunile erbi;sinului con
structorilor Canalului. Du
năre — Marea Neagră —■ 
cea rații grandioasă ctito
rie a „Epocii Nicolae

Intr-o atmosferă entu
ziastă, - marți, 5 august 
a.c., a avut loc festivita
tea de deschidere a activi
tății Șantierului național 

' al tineretului de la Cana
lul Dunăre- — București.

A fost prezent tovarășul 
Nicu CeaUșescp, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretăi’ al 
Comitetului Central al 
U.T.C. . /.■' ■■'■'■.

Au participat activiști 
de partid și de stat, cadre 
ale U.T.C., oameni ai mun
cii, foști .și actuali briga
dieri.

Constituit ca urmare a 
sarcinii . de mare răspun
dere încredințate tinerei 
generații de tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, . pre
ședintele Republicii Socia-

Ceaușeșcu" , s-au anga- 
. jat să efectueze, pînă ta 

sfîrșitul acestui an, un VOI 
lum de lucrări In valoare 
totală de 250 milioane lei, 
consțînd în excavații, con
strucții de diguri,, protec- 

de 
protecție, precum și orga- 

astfet 
întreaga activitate 

desfășura rit- 
cei mai înațți 
Calitativi. ' 
nții ta aduna, 

au adresat, m- 
șferă însufleți.

ștrucții de diguri, 
ții de maluri, ecrane 
protecție, precum : 
nizarea de șantier, 
incit .
Să . .sc poată 
mic și la 
parametri

Pârtiei >, 
rea 'festiv 
tr-.o Mm 
toare, de vibrantă și puter
nică angajate -.patriotică, 
revoluționară, o telegramă 
tovarășului N i c o ia e 
C’eaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
RepUbli c i i Sociali s te: Rom fi
ii ia, .

TĂRII ch MAI MULT CĂRBUNE!
Adunări generale ale oamenilor muncii

Exigență și consecvență în onorarea sarcinilor
Precedate de festivitatea 

decernării „Steagului ro
șu" și a Diplomei de o- 
noare de întreprindere mi
nieră fruntașă în întrece
rea socialistă pe ramură, 
dezbaterile adunării re
prezentanților oamenilor 
muncii de la mina Lonea 
au relevat prestigiosul bi
lanț de muncă al colecti
vului în primul semestru 
al acestui an : 
cărbune extras 
tar. depășirea 
productivității 
53 kg/post in subteran și

133 kg/post la nivel de în
treprindere, plus 245 ml 
la lucrările de pregătiri 
etc, în condiții de eficien
ță economică sporită față 
de perioada, anterioară.

I.M. Lonea

21 811 tone
suplimer- 
indi colții

muncii cu'

— Rezultatele noastre ar 
fi putut fi cu mult mai 
bune, remarca în luarea sa 
de cuvînt ing, Viorel Boan- 
tă, directorul întreprin
derii. Trei, sectoare nu 
și-au onorat sarcinile de 
plan, reZUltînd lin minus

dc pește 11 000 tone: 28 
de brigăzi au raportat... 
restanțe 
ficientă 
timp, defecțiunile 
ce, aprovizionarea 
mică, abaterile t 
normele de tehnică a secu
rității muncii, depășirea 
conținutului de cenușă ad
mis, unele cheltuieli no- 
economicoase au afectat 
negativ activitatea noas
tră,. .... ,

ncutilizarea e- 
a fondului de 

tehni- 
nerit- 

de la

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 3-a)

1

(Continuare in pag a 2-ți)

inei muncii,

Eveniment de puter
nică rezonanță privind 
vrednicia și capacita
tea de afirmare a mi
nerilor de la Valea de 
Brazi: iese,. la ziuă 
primul Vagonet cu căr
bune care marchează 
intrarea în producție a 
minei.

I i I i

loto: Al. TĂTAR

I.M. Bărbăteni
''■A-

Intcinr ea.
ie esen a

revirimentului

Formarea uniși climat propice promovării noului— 
pas hotărîtor în mecanizarea lucrărilor miniere
Producția de cărbune a 

I.M. Vulcan a crescut an 
de an pe măsura dezvol
tării capacităților de pro
ducție. Sarcina • stabilită 
de conducerea partidului 
de dublare a producției de 
cărbune pînă la finele 
cincinalului actual nece
sită cu prisosință promo
varea tehnologiilor de 
virf, mecanizarea proce
sului de producție. în în
făptuirea acestor sarcini, 
o contribuție hoțărîtoare 
trebuie să-și aducă orga
nele și organizațiile de 
partid. M.ți .1
1 La '' mina Vulcan. deși 
s-au făcilt' încercări de a 
mecaniza operațiile . grele,

# •
Darea de seamă prezen

tată de .tovarășul Ioan 
Sav, secretarul comitetului 
de partid de la I.M. Băr- 
băteni, a reliefat situația 
minei după încheierea pri
mului semestru. Bilanțul 
prezentat adunării gene
rale a scos în evidență ci-, 
tevă aspecte pozitive: ge
neralizarea a, două valo
roase experiențe, ca „Bri
gada înaltei răspunderi 
muncitorești" și „Contul 
colector ele economii al 
sectorului", rezultatele va
loroase dobîndite ele secto
rul IV investiții etc. Dar,, 
analizînd în spirit- critic 
și autocritic situația rezul
tatelor-din ■ primul se
mestru, darea de seamă 
a scos cu curaj în 'eviden
ță și neîmplinirile, nea
junsurile; faptul că lipsa 
unei, organizări superioa
re, la nivelul condițiilor e- 
xistente, a făcut ca din 30 
de brigăzi, 16 să nu-și re
alizeze. sarcinile de plan.

Pornind de la acest serios 
neajuns, atît darea de sea
mă cit și dezbaterile ați 
subliniat numeroase, alte 
cauze ale celor. . aproape 
30 000 tone de cărbune mi
nus’ cu care se prezintă, 
după 6 luni, mina Bărbă- 
teni. Nerealizarea postu
rilor planificate, a randa
mentului in cărbune, ne
realizarea productivității ! 
muncii in abataje .— iată 
Urinări ale indisciplinei, 
ide absențelor nemotiva- 

. te.. Un calcul elementar a- 
rată că absențele nemți
ți vate echivalează cu o 
producție de 33 000 tone de 
cărbune. I '

De - primă însemnătate 
pentru redresarea activi
tății minei, s_a -arătat in 
adunare, sînt aprovizio
narea ritmică cu utilaje'și 
materiale aferente trans
portului în subteran, re-

Alexandru TĂTAR

(Continuare tn pas a 2 al

La Aninoasa
crederea în noile tehnolo
gii, de lucru. începutul nu. 
a fost ușor. A fost nevoie 
de o nouă gîndire, înce- 
pînd cu proiectarea ori
zonturilor noi ale -minei, 
care să facă posibilă in
troducerea mecanizării 
complexe a operațiilor de 
tăiere, de susținere, și cu 

‘ ’■transportul 'cărbunelui- la 
, gă. a mecanizării, la pive- suprafață Ne-am convins

uneori acest lucru nefiind rea complexă a lucrărilor 
corespunzător pregătit, a- din. subteran.
ceștea nu au dat de la Pornind de la cerințele 
început rezultatele cele introducerii pe scară, lar-

Rolul conducător al organizației 
de partid, înfăptuit cu răspundere 

și consecvență

mai bune. Experiența ce
lorlalte colective ale mi
nelor Paroșeni, Lupeni, U- 
ricani, ne-au convins că 
singura soluție pentru a 
obține rezultate superioa
re in sporirea producției 
de ctirbțțne este .„.rneeahiza-,

Iul comitetului de partid, 
consiliului oamenilor mun
cii au avut loc analize, 
dezbateri pe, această te
mă; s-au inițiat ample ac
țiuni. pentru a sădi în 
CQP-tunta minerilor ln.

odată cu primele etape

Arpad CRIȘAN.
Secretarul comitetului de 

partid, I.M. \ uleun

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi spații de locuit 
pentru mineri

' lui popular comunal, pi
uă la sfîrșitul anului se 
vor mai da în folosin
ță încă 36 apartamente, j 
în blocul D, aflat în fa- . 
zâ avansată de construc
ție. De asemenea,1 se vor 
continuă, în ritm susți
nut, lucrările la blocuri- . 
le de garsoniere G și II 
și la blocul E 1, cu 24 a- 
partamente și spații co
merciale la parter, (B.
MIRCESCl) <ș

lid aceste zile, la Ani
noasa se finalizează lu
crările, in vederea pre
dării .„la cheie", a unei 
scări cu 16 garsoniere, 
din blocul F. Blocul, ai 
cărui beneficiari ■ vor fi 
tinerii. încadrați de la 
I.M. Aninoasa, este exe
cutat de constructorii din 
Brigada 2 — Deva, a 
TAGCM. După cum ne 
informează tovarășul 
Dumitru Moraru. vice
președinte al Consiîiu-
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Manifestări politico-educative< 57 de ani de la eroica luptă revoluționară a 
muncitorilor mineri de la Lupeni din august 1929

Lupta eroică a munci
tori lor mineri din august 
1929 de la Lupeni, organi
zată și condusă de Parti
dul Comunist Român, 
constituit o viguroasă 
firmare a 
revoluționare a unui deta
șament fruntaș al clasei 
muncitoare din Româ
nia« minerii de pe Jiu.

Puternicul ecou intern și 
deopotrivă, internațional 
al grevei din fierbintele 
august' '29 este demonstrat 
de presa vremii: „Adevă
rul", „Dimineața", „Lupta*' 
„Neamul românesc", „Ber
liner Tageblatt", „Prav. 
da", ' „Manchester Guar
dian" etc. Seismograf" al 
realităților vieții social- 
economice, presa (internă) 

. a timpului a înserat măr
turii impresionante des
pre momentul revoluțio
nar „Lupeni ’29", datorate 
unor marcant! contempo
rani . (N. Iorga, "
istrati, N. Deleanu 
sau unor martori 
.stimați de mineri (Petru 

. Braica, Aron Cristea etc).
' "Vom încerca, deci,, la a 
57-a aniversare a mafii 
greve s-o reconstituim — 
pținețînd, evident, 
tihnitele esențiale

' prisma relatărilor 
temporane,. convinși 
de valoarea 
a acestora.

Referitor la cauzele ca-, 
re au generat lupta revo- 

. Iuționară de la Lupeni, un 
ilustru contemporan . ple
da pentru un întreg „com
plex de împrejurări", din 
care ' reproducem urmă
toarele : „...Au fost desi
gur și motive , economice. 
M-am convins că. pe Va-

a
a-

combati vi tații

Panaiț 
etc.) 

oculari

lea Jiului mizeria este 
mai mare decît 'o poate 
cuprinde mințea omeneas
că, Societățile de exploa
tare în loc să-si îndrepte 
specializarea către o cît 
mai raționala exploatare 
a minelor, . s-au specia
lizat, dimpotrivă, în 
ploatafea brațelor 
muncă, 
profiturile dintr-o exploa-.

ex- 
de 

In loc să-și tragă

Un pas". Bilanțul impre
sionant al evenimentelor de 

■ la Lupeni ne este prezen
tat de P. Braica astfel : 
„...22 de morți, 21 răniți 
grav, 36 de răniți , .
17 văduve și aproape 50 
de orfani. Sînt cifre netă
găduit de sugestive și ca
re trebuie să apesh în
continuu și grav conștiin
ța autorilor morali și, , de.-

ușor,

EVOCĂRI

mo-
prin 
con- 

fiind 
documentară

Formarea unui
f (Urmare din pag I)

ale mecanizării, că o 'ac
tivitate eficientă este de 
neconcepuț fără o preocu
pare susținut și statorni- 
câ pentru modernizarea 
continuă a proceselor de 
producție și creșterea 
substanțială, pe această 
bază, a productivității mun
cii. Pentru a impune noile 
tehnologii de lucru, comi
tetul de 'partid, organiza
țiile de bază, au desfășu
rat acțiuni specifice, prin 
.formele muncii politice de 
m; să, a propagandei 
partid, dezbateri în 
.nări generale și în 
nizațiile de masă, în 
și comisiile acesteia, 
herii, tehnicienii, 
muncitorii noștri au 
ționat cu răspundere 
inițiativă pentru găsirea so
luțiilor necesare introdu
cerii și exploatării judici
oase a utilajelor, pentru 
deservirea rațională a 
locurilor de muncă, adopta
rea noilor utilaje la 
dîțiile specifice 
mint.

Rezultatele 
nc-au făcut să 
măi încrezători ... „.... ..
litățile și forțele nodstre. 
De exemplu, în abatajul 
frontal din stratul' 7/VII, 
dotat cu complex 
riizat de îriălțime 
brigada condusă de mine
rul Gheorghe Buhuțân a 
obținut o productivitate

de 
adu. 

orgă, 
c.o.m. 
Irigi- 

maiștrii, 
ac- 

Și

con-
de Zăcă-

obținute 
fini tot 
în posibi-

meca- 
mică,

Nu 
co
il U

tare sistematică și moder
nă a bazinului carbonifer, 
ele au căutat să se îm
bogățească numai de pe 
urma exploatării muncito
rilor. S-au perfecționat în 
arta sadică de a stoarce 
„maximul" de beneficii 
Jin carnea minerilor, 
respectă contractele 
lective, sfidează legile,
respectă deciziile de arbi
traj; au desființat ali
mentele cu preț redus
ș.a.m.d." (N. Deleanu).

Expirînd termenul con. 
. tractului colectiv în 1929, 
conflictul dintre mineri și 
patronat a fost deferit, 
pentru arbitraj, institiei 
In consecință, Tribunalul 

. din Deva a hotărît să a- 
eorde lă salariile mineri- 
lor un spor de 2 la sută 
celor clin Lupeni și de 6 
la sută celor din Petroșani. 
Orele ele lucru au fost 
„urcate", așa îneît . cei 
.circa 12 (100 de mineri din
Vale munceau (în 1929) 
cîte 10 — 11 ore zilnic, în 
condiții extrem de grele.

De la criză economică și 
șomaj pînă la lupta revo
luționară n-a fost „decît

fapt, ai acestui oribil mă. 
cel...". Omenește, faptele 
petrecute la Lupeni sînt 
ireparabile, nespus de re
gretabile. „Dacă s-ar fi 
putut evita sîngorosul fi. 
nai al unei imense dobi
tocii — nota marele isto
ric N. Iorga — ar fi fost 
așa de bine I Dar, pentru 
aceasta, în acel moment 
și mult timp înainte, tre
buia un lucru care lipseș
te așa de mult la noi : in
teligență care 
e capabilă de 
(Vezi „Neamul 
din 14 august

Scriitorul de
■ te. internațională Panait 

Istratî,' a întreprins o an
chetă personală în legătu
ră cu evenimentele tragi
ce, de la Lupeni, în sep- 

' teinbrie 1929, înserând în 
ziarul „Lupta" cîteva ar
ticole cu rezultatele an
chetei. „La Lupeni 
preciza scriitorul — 
nu o potolire 
ci o adevărată 
de oameni".

Aceeași idee 
amintirile lui 
tea, participant la eveni-

prevede și 
inițiativă" 
românesc" 

1929).
celebri ta-

a fost 
de revoltă, 

„ vînătoare

răzbate din 
Aron Cris-

mente : „...A treia zi după 
măcel a început urmări
rea parti eipanților la gre
vă scăpați cu viața , care 
se ascundeau pe unde pu. : 
țeau. Cei prinși erau a. 
restați, duși în beciurile 
jandarmeriei,: : terorizați^ 
legați. în lanțuri și trimiși 
pe jos, din post în post la 
Deva, .și din. nou torturați,, 
judecați, condamnați ia 
ani grej de închisoare..

In legătură cu opera de 
ajutorare a văduvelor 
( danilor înregistrați 
urma marii greve din . au
gust 1929, ziaristul local 
P. Braica amintește de e- 
xistența. unui „comitet de 
ajutorare" care a strîns 
c serie de fonduri, dar 
care și-a încetat activita
tea în curînd (1931), fapt 
„care a făcut ca majori
tatea văduvelor și orfăni- 

. lor să nu mai primească 
nici un ajutor, iar un nu
măr foarte redus să pri
mească pensii ce variau 
între 450 și 600 lei lunar..." 
(Vezi „Dimineața" din 15 
august 1932).

Timpul a dovedit că sa
crificiile făcute n-au fost 
zadarnice, că lupta 
țelurile, năzuințele și 
șurile celor care au sînge- 
rat pentru dreptate, pen
tru libertate și pîine, pen
tru o viață demnă au de
venit realitate pentru mi
neri. '■ ■ ■. ■ ■■ ■■■ ....

„Astăzi — subliniază to
varășul Nicolae Ceausescu 
— ci minerii, au toate mo
tivele să-și privească cu 
mîndrie rezultatele dobîn- 
dite în cadrul operei 
edificare a societății 
cialiste în țara noastră"

și 
în

Dumitru PELIGRAD

• Sub genericul „57 de 
ani de Ia eroica luptă a 
muncitorilor mineri de Ia

i", 
în 

Bibliote- 
organi. 
platfor. 

__ _____ , .... colocviu 
de istorie. Acțiunea 
înscrisă în programul 
manifestărilor dedicate 
Zilei mmcruiui va înce
pe la ora 16. Dezbateri
le vor reliefa tranformă- 
rile calitative dinv mine
ritul * românesc, împli
nirile din viața mineri, 
lor Văii Jiului în cei pes
te 21 de ani de cînd, la 
conducerea partidului și 
statului' se. află tovară
șul Nicolae Ceausescu, 

"“secretarul general al 
partidului.

• O expoziție de me
dalii și plachete minerești 
este deschisă, permanent

Lupeni din august 1929'
Muzeul mineritului, 
colaborare cu 
ca municipală,

. zează - astăzi, pe 
ma Livezeni, un

la sediul 
neritului. Expun 
Mel'ha și Ioan Veil ca.

• In cadrul cluburilor 
de vacanță, pionierii clin 
municipiu vor. partici
pa în zilele de joi și 
vineri' la dezbateri ur
mate de micro-șpecțaco- 
le omagiale ; dedicate Zi
lei minerului. Cu acest 
prilej micii purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor 
vor da glas simțăminte- 
lor lor de prețuire față 
de tradițiile de luptă ale 
minerilor, ale comuniș
tilor, ale întregii clase 
numeitoare, exprirnînd 
totodată dragostea și a- 

tașamentul față de 
trie și partid, față 
secretarul general 
partidului, j: . . tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Muzeului mi- 
Petru

pa. 
de 
al

ii -•

medie xle 12,5 , tone/postț 
iceord pe acest strat în 
Valea?:' Jiului și o avansa
re <le 66 ml/luhă. Buhe 
rezultate a dat mecaniza
rea la lucrările de tăiere, 
încărcare a cărbunelui în 
abatajele frontale . ori
zontale scurte din stratul 
3, sub tavan artificial, un
de s-a lucrat cu combine 
C.A-2 și CAFS-1. Pași 
importanți s-au 
în mecanizarea 
de pregătiri și a 
tului. Progresul ,■ 
calea mecanizării 
exprimat cel mai elocvent 
prin faptul că valoarea u- 
tilajelor moderne. în dota
rea minei în 1986 este 
mare cu 500 milioane 
față de 1980.

Comitetul de partid, 
ganizațiile de bază, 
ționează prin toate 
mele muncii, politice pen
tru crearea unui miner de 
tip nou, un. miner meca
nizator, care 
bine tehnica din dotare. 
In cincinalul trecut 
calificat și policalificat 
1 270 de cadre muncito
rești în, meseriile de mi
ner, electrician de mină, 
lăcătuș etc., iar 9 500 ca
dre și-au perfecționat pre
gătirea profesională. Pen
tru .1986 avem un plan de 
calificare și policalificare 
prin cursuri de scurtă du
rată. Pînă în prezenț au 
absolvit cursurile 70 elec
tricieni. de mină, 80 de mi
neri și sînt în curs de ca-

făcut. și 
lucrărilor 
transpor- 
făcut pe.

este

mai 
lei

or-
ac-

for-

să cunoască

am

lificare 272 mineri, 35 e- 
lectricicni, . 66 mecanici. 
In anul 1986 își vor per
fecționa pregătirea 1800 
de cadre. . .

Organizația noastră de 
partid, împreună cu c.o.m., 
sînt preocupate ca progra
mele de învățămînt 
tru aceste cursuri, : 
adecvate cerințelor 
se de noile meserii' 
domeniul mineritului 
altfel, necesitatea de 
avea oameni foarte 
pregătiți în activitatea de 
extracție a cărbunelui im
pune o colaborare 
'mai strîhsă dintre 
prinderile miniere, 
le profesionale, 
profil și Institutul de mi
ne, la toate nivelele tre
buind să crească mai mult 
răspunderea față de vi
itoarele cadre ale mineri
tului.

/\.vem astăzi în .mecani
zarea lucrărilor din sub
teran cea mai sintetică in
tegrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția, 
Acest lucru va trebui per
fecționat Continuu, ceea 
ce nu se va putea ? face 
decît cu oameni responsa
bili, bine pregătiți sub 
toate aspectele. Aceasta 
este călea pentru atinge
rea producțiilor de cărbu
ne prevăzute pentru actu
alul cincinal. Pe această 
cale perseverează organi
zația noastră de partid, 
toți comuniștii minei Vul
can. ?

Șeful secției 
mente termice", 
Hebedean, 
IPSRUEEM 
efectuează
durității bucșelor scoa
se din cuptor.-- -------------- .......................

„Trata. 
loan 

lade
Petroșani; 
încercarea

Exigență și

NOI UNITATI PRES
TATOARE DE SERVICII. 
In cadrul eforturilor care 
se depun în industria mi
că pentru diversificarea 
serviciilor către populație, 
întreprinderea județeană 
de producție industrială 
și prestări de. servicii Iiu-

I
II

ij nedoara, secția Petroșani, 
| a deschis de curînd încă 
I două noi unități. Este vor- 
I ba despre unitățile de - -re-

parații .vadio-TV și sifonă- 
ria’dln Vulcan, amplasate 
în spații corespunzătoare 
Ia parterul noilor^ blocuri 
de locuințe de pe bulevar
dul Victoriei. (M.B.)

MARCĂJ. Membrii cer
cului turistic- Gențiana" 
din cadrul asociației spor
tive Minerul Vulcan se. 
remarcă prin... refacerea 
marcajelor pe traseele din 
Retezat, în cadrul unei 
ample acțiuni la care par
ticipă cercuri de turism, 
formații pionierești din

; pen
să fie 

inipu- 
în 

. De 
a 

bine

tot 
între- 
școli- 

liceele de

întreaga țară. Astfel, de 
curînd; ei au marcat CU 
un triunghi , roșu pe fond 
alb traseul turistic Cîmpu 
lui Neag — Cîmpușel 
Piatra Iorgovanului, 
țiunea continuă. (LV.)

A0-

METEOROLOGICA. Pen
tru astăzi și' următoarele 
24 de ore se prevede o 
vreme frumoasă, cu valori 
termice ridicate, ne cornii, 
fiică meteorologul de ser
viciu Aurica Voiculescu. 
Ieri, temperatura aerului, 
la Petroșani, a înregistrat

1

(Urmare din pag. 1)

Participanții la discu
ți'. între care îi ’ amintim 
pe Aurel Negru, Andrei 
Antal, Carol Repaș, Ion 
Cherecheș, Petru Nemeș, 
T'an Culcsar și Grigorc 
Mîndiuț, au reliefat nece
sitatea întronării unui 
i.nilt spirit de responsabi
litate muncitorească, me
nit să ridice calitatea și 

. eficiența muncii în subte
ran. In acest, sens s-a 
acordat o atenție deose
bită extinderii tehnologi, 
ei- de exploatare sub ta
van de rezistență, omoge
nizării formațiilor de lu
cru, ■’
forței de muncă, 
neri valoroase, 
accelerarea lucrărilor 
investiții, asigurarea 
nor condiții mai bune 
muncă în abataje, și, 
lucrările de pregătiri 
completat programul 
măsuri menit să pună 
valoare întreaga . capaci
tate productivă a efectivu
lui și utilajelor. S-a .expri
mat. de asemenea, hotărî, 
rea colectivului de a con.

lor, 
vi-

DOliROGEANU

consecvență
(Urmare din pag. O

ridicării calificării 
propu. 

privind
de
u.
de 
la 
au 
de 
în

28 grade, iar în Paring
20 grade Celsius. (Gh.O.)

PLANTE MEDICINALE. 
Pionierii din municipiu 
participă în aceste zile la 
acțiuni de colectare a 
plantelor medicinale;; Ac
țiunile fac parte din pro
gramele de activitate ale 
cluburilor de vacantă. 
(Al.il.) . .. /

EX.MODERNIZARE SI 
TINDERE. Unitatea 
limentara ' nr. 29 se 
îti plină acțiune de 
eternizare și extindere. A-

mo.

tiriua șirul succeselor, ast- 
fei ca, la sfîrșitul primu
lui an al celui de-al' optu
lea cincinal, mina Linca 
să se afle, din nou, prin
tre întreprinderile frun
tașe în ramura 
JuL

Dezbaterile 
autoconducere 
rească au analizat minu
țios activitatea desfășura
tă, au conturat măsuri e- 
ficiente pentru îmbunătă
țirea ei, măsuri care tre
buie însă materializate eu 
promptiudine. In acest 
context, ar fi meritat să 
constituie obiectul discut 
țiilor stilul și metodele 
de muncă ale organului 
colectiv de conducere, res
ponsabilitatea cu care se 
achită de sarcinile încre
dințate membrii săi. Ne 
referim în speță la exi
gența de care trebuie să 
dea dovadă consiliul oa
menilor muncii în comba
terea și eradicarea mani
festărilor de indisciplină, 
a absențelor nemotivate, 
la consecvența îndeplini
rii și depășirii ritmice a 
sarcinilor de plan și a 
angaja mentelor asumate 
în întrecerea socialistă.

mineritu-

forului de 
muncite-:

:cruțarea forței de muncă, 
pregătirea din riadul tl-‘ 
heritor â unor viitori spe
cialiști ai mineritului, a. 
figurarea de agregate ne
cesare lucrărilor de betona- 
re la lucrările de investi
ții, o măi bună asistență 
electromecanică în sub
teran, asigurarea pieselor 
de schimb — în special 
lanț GALL — la atelierul 
transport, stabilizarea no
ilor încadrați și..............
rea de meseriași, 
mul rtnd strungari, 
probleme 
frămîntă 
noi, și la 
cei care

califica.
în pri-

Sînt 
care 
mi.

majore 
colectivul 

care s-au referit 
au luat euvîntul 

in adunare — Constantin 
Cimponer, Haralambie E- 
nache. Stan Iureș, Iosif 
Mărcus, Victor Stoi, Gheor. 
ghe Trifoi, Gheorghe Mo. 
roe, Ion Constantin, Ioan 
Gavrilă și Gheorghe Mo- 
doi. Cu toții, participanții 
lă dezbateri au afirmat 
deplina lor angajare pen
tru a determina grabnica 
redresare 
producție 
planului 
teni.

a activității de 
și îndeplinirea 

la I.M. Bărbă-

■)
Petroșani, I

I
I
I

cceași acțiune s-a desfă- SPEOLOGICA. La se- 
șurat și la unitățile eu diul clubului de speologie 
același profil nr. 26 șl. 42, 
toate din orașul Petrila.

„Piatra Roșie"
va avea Îs» azi (ora 17jgjnȘ.„ 
jffința de lucru în vederea 
pregătirii unor Campanii 
speologice locale și de ni
vel național. (R. Vențel)

CINEMATECA. Mîine de 
la ora 18, iubitorii celei 
de-a șaptea arte pot să vi. 
zioneze, în cadrul progra
mului de cinematecă pe 8 Rubrică realizată de 
care îl oferă săptămînal 
cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani, filmul 
englez „Condurul și tran
dafirul". (G.B.)

Dorîn GHEȚA
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pregătire a celui de-al 
doilea abataj, care va fi 
in întregime mecanizat. 
Pînă la sfîrșitul anului, 
ne propunem să atingem 
nivelul de producție pre
văzut în prima etapă de 
dezvoltare a minei. Putem 
spune că pînă la finele lu
nii august, din abatajul în 
care muncesc minerii din 
brigada lui Gheorghe 
Scorpie se vor extrage cir
ca 9000 tone de cărbttoe".

f*s.au împlinit trei ani 
de la momentul în- 
ceperii lucrărilor de 

deschidere a minei Valea 
de Brazi. Trei ani de 
muncă în care . colectivul 
s-a format din mers. 
Aproape în fiecare lună au 
fost consemnate noi și noi 
izbînzj. Pas cu pas, cu 
tenacitate și abnegație au 
fost învinse dificultățile. 
Rememorarea drumului 
parcurs de harnicul co. 
jectiv al celei mai ținere 
■întreprinderi miniere, in
trată de acum îh rîndul 
celor care produc, este de
osebit de bogată în sem
nificații. Lucrările de des
chideri și de pregătiri re
alizate în cei trei ani au 
conturat profilul actual 
al Unei mine model, care 
asigură condiții de promo
vare și aplicare a unor 
tehnologii avansate, mo
derne de lucru. Iar cei 
care au dat viață minei 
sînt oamenii — minerii, 
tehnicienii, inginerii și 
subinginerii — care se 
pot mîndri astăzi cu rea
lizările lor. Colectivul sec
torului I, condus de tînă- 
rul, dar competentul in
giner Mihai Opri.șa, a re
alizat lucrări miniere de 
deschidere și pregătiri du
rabile. Intre acestea, un 
8cc aparte îl au cele de 
săpare 1 a puțurilor, reali

zate de minerii din briga
da condusă de lănoș Do
boș, care lună de lună 
și-au depășit sarcinile de 
pi cm. In luna trecută bri
gada a terminat. săparea 
puțului auj?ilțăr din incin
ta principală a minei și 
a început, săparea unui 
nou puț. Ample lucrări de 
dezvoltare a galeriilor din. 
subteran, de conturare și

Un nou succes al hărniciei
pregătire a primelor a- 
bataje au desfășurat și 
execută și în prezent mi
nerii din cadrul sectoru
lui II, sector coordonat de 
ing, Gheorghe Varhonic. 
Consemnăm, lapidar, ’ cîte- 
va din lucrările actuale. 
Minerii lui Gheorghe Cer
cel au străpuns galeria 
de aeraj de pe orizontul 
400, pînă la puțul 7 Ster- 
minos. Minerii din briga
da lui Gheorghe Iuga se 
apropie de cel de-al 1000- 
lea ml de galerie magis- 
tială pe care sînt monta
te deja benzile de pe 
fluxul de transportoare. In 
blocul IX, Vasile Moraru, 
cu ortacii' săi, realizează un 
plan înclinat. Cot ia cot 
cu ei ortacii din brigăzile 
lui Gheorghe S.iigiu și 
Miron Moraru, în același 
perimetru subteran, exe
cută alte lucrări de pre
gătiri premergătoare pu
nerii în funcțiune a pri
mului abataj dotat cu com
plex de susținere mecani
zată de mare înălțime și 
tăiere cu combina.

o prima jumătatea 
acestui an, în cadrul 
recentei adunări ge

nerale a oamenilor mun
cii din întreprindere, au 
fost evidențiați pentru 
munca lor rodnică nu nu-

mai șefii de brigadă ale 
căror nume au fost men- 
ționate în rîndurile 
•sus, ci și cele ale 
Gheorghe Apostol, 
fan Nagy, Nicolae 
rău, Ștefan Leiter,
tache Zaharja, loan 
povici. Pa vel Muntean u,
loan Buzaș, al maiștrilor 
Liviu Ilovan, Vasile Chi
cii, Ioan Munteanu, G.i- 

de mai 
altora :

Ște-
Dinc- 

Cos- 
Po-

brian Nan, al inginerilor 
Slanei Petreasă, Virgil 
Iștoc. Este greu să» cuprinzi 
în eîteva rînduri numele 
tuturor celor ce compun 
harnicul colectiv al mi
nei. Esențialul îl constitu
ie însă opera lor colectivă; 
Datorită vitezelor de a* 
vansare mai mari decît 
cele planificate, realizate 
de minerii din brigăzile 
conduse de lanoș Doboș, 

Cîțiva dintre ortacii Iui Miron Moraru, cei ce în prezent conturează pa
noul în care va fi echipat cel de-al doilea abataj, dotat cu un modern com
plex de susținere și tăiere mecanizată. ,

Gheorghe Cercel și Zalia- 
ria Costache, brigăzi care 
de altfel s-au situat și în 
semestrul I al acestui an 
pe primele locuri în între
cerea socialistă, au fost 
scurtate termenele de pu
nere în ..funcțiune a unor 
lucrări minere vitale. Este 
vorba de un hhpresionant 
volum de deschideri . și 
pregătiri care au contri

buit în perioada care a 
trecut din 1986 la rezolva- 

. rea problemei aerajului 
general al minei, realiza
rea dublei alimentări cu 
energie electrică a tuturor 
consumatorilor din sub
teran și de la suprafață, 
amenajai ea și finalizarea 
unor depozite, garaje, ma
gazii și a altor utilități, 
pune "ea la punct a unei re
țele de telefoane și inter-

foune, care permit legătu
ra permanentă a persona
lului tehnic de conducere 
ou centrele vitale și 
gură operativitate în 
rea deciziilor.

mințim în acest
test

asi-
lua-

XX test contribuția ho- 
** tărîtoare a construc
tor .lor din brigada Lupeni 
Valea de Brazi a IACMM 
la punerea în funcțiune a 
primelor capacități de 
prooucțîe. Sub conduce- 
•e.-i sing. Carol Ilidzi, co
lectivul brigăzii a reali
zat, in devans, stația de 
compresoare de la puțul 
nr. 5,; instalația de venti
latoare. de la puțul 7 Ster
ns mos, care de două zile 
a început să trimită în 
subteranul minei 7000 mc 
de aer pe minut, precum 
și alte instalații fără. . 
care nu se putea vorbi 
punerea în funcțiune, 
aceste 
abataj 
Brazi.

de 
de 
în 
a. 
de

zile, a primului 
de la Valea

Expresia grijii 
față de om

La l.M. Valiîa de Brazi 
există o preocupare -con
stantă pentru moderni
zarea procesului de ex
tracție, dotarea cu Utila
je, instalații, și ■ mașini de 
înaltă tehnicitate, a căror 
menire este reducerea e- 
fortului fizic, creșterea 
productivității și asigura
rea unei depline securi
tăți a muncii, Colectivul 
întreprinderii dispune de 
aparatură portabilă, mo
dernă, pentru măsurarea 
pe toate schimburile, la 
toate locurile de muncă 
a emanațiilor de metan. 
Concomitent, pentru de
tectarea și evidențierea au
tomată a concentrațiilor de 
metan s-a pus în funcțiu
ne o instalație de telegri- 
zumetrie, dotată cu 20 
dc capete de detecție în 
subteran. Ventilatoare de 
mare putere asigură ae- 
rajul permanent, cores
punzător normativelor în 
vigoare, la toate locurile 
de muncă. In cadrul în
treprinderii există un ca
binet special amenajat pen
tru propaganda pe teme 
de protecție a muncii și 
pentru instruirea perso
nalului muncitor.

In primul semestru al 
acestui an la l.M, Valea 
de Brazi au fost utilizate 
fonduri care totalizează 
2,â milioane lei pentru 
îmbunătățirea măsurilor 
dc tehnica securității, ae
rajului subteran, acțiunilor 
instruetiv.educative și pro
curării echipamentelor <le 
protecție.

Ing. Grigore PUPĂZA, 
compartimentul de 
protecție a muncii 4

ETAPA i (|7 august)

F.C, Argeș — Steaua
Corvinul — Petrolul Ploiești
Oțelul Galați — Victoria București 
Flacăra Moreni — Chimia Hm. Vilcea 
Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napoca 
Jiul Petroșani — S.C. Bacău
Rapid — F.C. Olt
F.C.M. Brașov — Dinamo
Glo'ria Buzău — Univ. Craiova

ETAPA A II.A (24 august)
Dinamo — Gloria Buzău
S.C. Bacău — Rapid
„U“ Cluj-Napoca — Jiul Petroșani
Univ. Craiova — F.C. Argeș
F.C. Olt — F.C.M. Brașov
Chimia Bij). Vîlcea— Sportul stud; 
Victoria București — Flacăra Moreni 
Petrolul Ploiești — Oțelul Galați 
Steaua —• Corvinul

ETAPA A III-A (31 august)
Oțelul Galați — Steaua •
Flacăra Moreni — Petrolul Ploiești 
Sportul studențesc — Victoria București 
Jiul Petroșani — Chimia Km. Vîlcea 
Rapid — „U“ Cluj-Napoca
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău 
Gloria Buzău — F.C, Olt 
Corvinul — F.C. Argeș
Dinamo — Univ, Craiova

ETAPA A TV-A. <13-14 septembrie)
S.C. Bacău — Gloria Buzău
Chimia Rm. Vîlcea — Rapid
F.C. Olt — Dinamo
Victoria București — Jiul Petroșani
Univ. Craiova — Corvinul
Petrolul Ploiești ■—. Sportul studențesc 
Steaua — Flacăra Moreni
„U“ Cluj-Napoca — F.C.M. Brașov
F.C. Argeș — Otelul Galați

ETAPA A V-A (21 septembrie)- '
Sportul studențesc — Steaua •.:.•«•<>
Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești
Rapid — Victoria București
F>C,M. Brașov-— Chimia Rm. Vîlcea 
Gloria Buzău — „U“ Cluj-Napoca

PROGRAMUL TURULUI 
diviziei naționale 994M9 ediția 19S6-S7 

Dinamo — S.C. Bacău 
Oțelul Galați — Corvinul 
Flacăra. Moreni — F.C. Argeș 
F.C. Olt — Univ. Craiova

ETAPA A VI-A (28 septembrie)

Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Buzău 
Univ. Craiova — Oțelul Galați
S.C. Bacău —■ F.C. Olt
Petrolul Ploiești — Rapid
Steaua — Jiul Petroșani
F.C. Argeș — Sportul studențesc 
„U“ Cluj-Napoca — Dinamo
Victoria București — F.C.M. Brașov 
Corvinul — Flacăra Moreni

ETAPA A VII-A (5 octombrie)

F.C. Olt — ,,U“ Cluj-Napoca
Rapid — Steaua
F.C.M. Brașov — Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău — Victoria București 
Dinamo — Chimia-Rm. Vilcea 
Flacăra Moreni ■-» Oțelul':/Galați 
Sportul Studențesc — Corvinul
Jiul Petroșani — F.C. Argeș
S.C, Bacău — Univ. Craiova .1

ETAPA A VIII-A (12 octombrie)

Victoria București — Dinamo 
Petrolul Ploiești — Gloria Buzău 
F.C. Argeș — Rapid • :
Corvinul — Jiul Petroșani
Oțelul Galați — Sportul studențesc ■ 
Steaua — F.C.M. Brasov
Univ. Craiova — Flacăra Moroni : 
„U“ Cluj-Napoca — S.C. Bacău 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Olt

ETAPA A IX-,A (18 octombrie)

S.C. Bacău — Chimia Rm. Vîlcea 
,,U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova 
Gloria Buzău — Steaua
Dinamo — Petrolul Ploiești

F.C. Olt — Victoria București
Sportul studențesc — Flacăra Moreni 
Jiul Petroșani -— Oțelul Galați
Rapid — Corvinul
F.C.M. Brașov — F.C. Argeș

ETAPA A X-A (26 octombrie)

F.C. Argeș • — Gloria Buzău
Oțelul Galați —. Rapid
Flacăra Moreni — Jiul Petroșani
Univ. Craiova — Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vîlcea — ,,U“ Cluj-Napoca 
Victoria București — S.C. Bacău 
Corvinul — F.C.M. Brașov
Petrolul Ploiești — F.C. Olt 
Steaua — Dinamo

ETAPA A XI-A (2 noiembrie)

F.C. Olt — Steaua
S.C. Bacău -- Petrolul Ploiești
„U“ Cluj-Napoca — Victoria București 
Dinamo — F.C. Argeș
Jiul Petroșani — Sportul studențesc
Rapid — Flacăra Moreni
Chimia Rm. Vîlcea — Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov — Oțelul Galați
Gloria Buzău — Corvinul

ETAPA A XU-A (16 noiembrie)

Corvinul — Dinamo
Flacăra Moreni — F.C.M. Brașov
F.C. Argeș - F.C. Olt
Oțelul Galați — Gloria. Buzău . /’
Petrolul Ploiești — ,,U‘* Cluj-Napoca 
Steaua — S.C Bacău
Sportul studențesc — Rapid
Univ. Craiova — Jiul Petroșani
Victoria București. — Chimia Rm. V.

ETAJPA A XIII-A (19 noiembrie)

Chimia Rm. Vilcea — Petrolul Ploiești
Rapid — Jiul Petroșani
F.C.M. Brașov — Sportul studențesc 
Victoria București — l’niv Craiova

Gloria Buzău Flacăra Moreni
Dinamo — OțeluJ Galați
F.C, Olt ■—- Corvinul
S.C. Bacău — F.C. Argeș
„U" Cluj-Napoca — Steaua

■ETAPA A XIV-A (22-23 noiembrie)

Flacăra Moreni — Dinamo .
Steaua — Chimia Rm. Vilcea
F.C. Argeș — ,,U“ Cluj-Napoca
Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov
Corvinul — S.C. Bacău
Sportul studențesc — Gloria Buzău 
Univ. Craiova — Rapid
Petrolul Ploiești — Victoria București 
Oțelul Galați — F.C. Olt

ETAPA A XV-A (30 noiembrie)

Gloria Buzău — Jiul Petroșani
Dinamo — Sportul studențesc
F.C. Olt — Flacăra Moreni
,,U“ Cluj-Napoca — Corvinul
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov — Rapid
Univ. Craiova — Petrolul Ploiești
S.C. Bacău — Oțelul Galați 
Victoria București — Steaua

ETAPA I XVI-A (7 decembrie)

F.C.M. Brașov — Univ. Cfaiova 
Rapid — Gloria Buzău
•Steaua ~~ Petrolul Ploiești
F.C. Argeș — Victoria București 
Sportul studențesc — F.C. Olt 
Corvinul — Chimia Rm. Vîlcea 
Oțelul Galați — „U“ Cluj-Napoca 
Jiul Petroșani — Dinamo
Flacăra Moreni — S.C. Bacău

ETAPA A XVII-A (14 decembrie)

Dinamo — Rapid
F.C. Olt — Jiul Petroșani
S.C Bacău — Sportul studențesc 
„U‘‘ Cluj-Napoca — Flacăra Moreni 
Chimia Rin. Vîlcea —- Oțelul Galați 
Univ. Craiova — Steaua
Victoria București — Corvinul 
Petrolul Ploiești — F.C. Argeș
Gloria Buzău — F.C.M. Brașov
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Convorbiri economice româno-sovietice
partid și de stat a Repu- lă, de noi succese și reali- 
blicii Socialiste România, zări tot mai mari poporu- 
un salut tovărășesc și. cele ,lui prieten român, 
mai bune urări tovarășului 
N.I. Rîjkov, președintele 
Consiliului de MinisU i al 
U.R.S.S.

Mulțumind pentru 
șaje, președintele 
liului de 
U.R.S.S.

r MOSCOVA 5 (Agerpres). 
M. Chebeleu transmite: Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis un 
călduros mesaj de priete
nie, sănătate și noi succe
se tovarășului M.S. Gor
baciov, secretar general 
al C C. al P.C.U.S., și de 
.prosperitate popoarelor U. 
ni unii Sovietice. " ,

. Totodată, s-a tr.-inșmis, 
din partea conducerii de

me- 
Consi- 

Miniștri al 
a rugat să 

se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului M.S. 
Gorbaciov și a sa personal, 
cele mai calde lîrări de 
sănătate, fericire personâ-

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către N.I. Rîjkov a to
varășului .loan Tolu, viee- 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România.

In cadrul întîlnlrii de 
lucru aii fost . analizate 
mersul colaborării econo
mice româno-sovietice și 
căile de dezvoltare și di. 
versificare a acesteia.

PROCEDEU DE 
UTILIZARE COMPLETĂ 

A METALELOR
O instalație realizată la 

Institutul de chimie al 
Academiei de științe a 
R.S.S. Kirghize permite 

a

Anul Internațional al Păcii
■ Acțiuni ■ Luări de poziție ■ Documente
CIUDAD DE , ..____

5 (Agerpres). Partieipanții tora trăiește mai mult 
la reuniunea internațio
nală asupra păcii, dezar
mării și dezvoltării, de la 
Ciudad de Mexico, au sub
liniat imperativul salv
gardării păcii și al conve
nirii unor acorduri con
crete și viabile care să 
ducă la înfăptuirea dezar
mării. A fost evidențiată 
necesitatea ca imensele fon
duri destinate în prezent 
cursei înarmărilor să fie 
orientate spre soluționa
rea gravelor probleme e- 
conomice și sociale cu care 
se confruntă în special ță
rile în curs de dezvoltare, 
spre crearea condițiilor 
pentru progresul general 
al popoarelor — relevă 
getiția Prensa Latina.

MEXICO fecturi. Pe teritoriul aces- • dg
jumătate din populația 
țării.

Partieipanții la confe
rința de la Hiroshima au 
adoptat o rezoluție prin 
care cheamă întregul po
por nipon să participe ac
tiv la acțiunile vizînd li
chidarea armelor nucleare.

taclism nuclear — se spu
ne în apelul difuzat la 
Ciudad de Mexico de Miș
carea pentru pace din a- ■ 
ceasta țară, apel adresat 
șefilor de stat și de gu
vern care au semnat „De
clarația de la Delhi".

-—_— ----r—.— ---- .------ -—_
Un mesaj vizînd 

de bună vecinătate

utilizarea completă 
diferitelor metale.

Oamenii de știință : 
observat că în cazul 
care, într-un mediu 
med, se acționează cu 
seînteie electrica 
unui metal acesta 
tivgîndu.se intră în eom- 
binâție cu lichidul în 
care sc află, formînd p 
hoția substanța.

După cum precizează 
agenția TASS, folosind 
diferite metale și lichide, 
pot fi obținute, după 
dorințft. catalizatori, pre
cum și pulberi pentru 
producerea unor metale

au 
în 
u-

■ o 
asupra 

dîs-.

deosebit de rezistente. 
Drept materie primă ser. 
verse reziduuri me tali-'

, ce. Spre deosebire ■ de 
cele tradiționale, noua 
tehnologie este mai sim
plă, necesită mai puțină 
energie și nu poluează 
mediul înconjurător,

FURNICILE 
VINDECĂ... 

reumatismul
Aborigenii din regiuni

le tropicale ale An.ericii 
de Sud, vindecă reuma
tismul de articulație su- 
punîndu-se înțepăturii U- 
nor furnici otrăvitoare. 
Experiențele efectuate 
în două clinici de afec
țiuni reumatismale , 
S.U.A. au relevat .

. substanța otrăvitoare 
cretată de furnicile res
pective vindecă procese-

din 
că 

se-

le inflamatorii pricinui
te de reumatism și, în 
final, boala.

CE ESTE 
„G ALEANUL"?

Specialiștii belgieni din 
Liege au realizat un aliaj 
din zinc, aluminiu și 
pulbere extrafină de hu
mus, folosit ca peliculă 
protectoare pentru ca
bluri și sîrmă de oțeL 
„Gal fan11 — cum este de
numit noul produs, asi. 
gui ă o rezistență de două 
ori mai mare la coroziu
ne în mediu salin decît 
cea a oțelului galvanizaț 
prin mijloacele clasice 
și o protecție net supe
rioară a cablurilor folo. 
site în medii suprasatu. 
rate de bioxid de sulf sau 
alte substanțe „agresive11.

a.

In
antirăz-

TOKIO 5 (Agerpres). 
cadrul acțiunilor 
boinice. prilejuite de come, 
morarea a 41 de ani .de la 
bombardamentul atomic 
asupra orașului Hiroshima, 
în abeastă localitate nipo
nă. s-a desfășurat confe
rința primarilor munici
piilor japoneze declarate 
„zone denuclearizate". In 
prezent, în întreaga Japo
nie ș.au declarat zone lip- , 
site de arme nucleare pes- ' 
te 7000 de orașe și locali
tăți, pre-cum și șapte pre-

WASHINGTON 5 (A-
gerpres). Un grup de mem
bri ai Camerei Reprezen
tanților a Congresului 
S.U.A. a introdus un a- 
mendament la proiectul de 
lege privind alocațiile mi
litare ale Statelor Unite 
pe viitorul exercițiu fi. 
nanciar prin care se pro
pune încetarea experien
țelor nucleare începînd de 
la 1 ianuarie 1987. Autorii 

au 
unei 

orga.

acestui amendament 
declarat, în cadrul 
conferințe de presă 
nizate la Washington, că 
a sosit vremea să se între
prindă . acțiuni ferme pen
tru a se preveni declanșa
rea unei noi escaladări a 
cursei înarmărilor nuclea
re.

CIUDAD DE MEXICO 5 
(Agerpres). Poporul mexi
can se pronunță cu fermi
tate în favoarea păcii și 
dezarmării, pentru preve
nirea pericolului unui ea-

„Măsuri limitate**

dezvoltarea relațiilor 
între Iran și U.R.S.S

LONDRA 5 (Agerpres). 
Comunicatul dat publici
tății la Londra la încheie
rea reuniunii șefilor 
stat sau de guvern 
Anglia, Australia, 
mas, Canada, India, 
bia și 
membre 
wealth-ului 
că nu s-a ajuns la un < 
cord asupra instituirii 
sancțiuni economice 
prîhzătoare« și 
împotriva regimului 
sist de la Pretoria. Agen
țiile internaționale de pre
să relatează că, în timp ce 

■ toți ceilalți. [
s-au pronunțat în favoa
rea adoptării unor măsuri 
ferme împotriva regimu-

, de 
din 

Baha- 
Zam- 

Zimbabwe — țări 
ale Common, 

precizează 
ă- 
de 

cu- 
obligatorii 

ra-

Pe <2^ rie de probleme interna
ționale și evoluțiile nego
cierilor egipteano-israclie- 
ne în problema zonei Taba.

IN UNIUNEA SOVIE
TICA A FOST LANSAT 
SATELITUL artificial al 
Pămîntului „Cosmos — 
1769" destinat 
în continuare a 
cosmic, anunță 
TASS.

PRIMA FEMEIE PILOT, 
care a traversat Atlanticul 
de la est la vest în 1936, 
a încetat din viață la 
Nairobi, la vîrsta de 82 de 
ani, informează agenția 
Reuter.

DE TREI SĂPTĂMINI 
CONTINUĂ GREVA GE. 
NERALĂ a muncitorilor 
și fu neț io narilor 
din întreprinderile și or
ganizațiile de transporturi, 
poștă și serviciile de ocro
tire a sănătății din Israel. 
Aproximativ 30 000 de per
soane din aceste ramuri 
economice se află în grevă 
cerînd îmbunătățirea con
dițiilor lor de viață 
muncă.

alnistrului de externe
Iranului.

A. Gromîko — ____
TASS — a subliniat că U- 
niunea Sovietică este a. 
depiul unor relații bune 
cu Iranul și se pronunță 

in care se exprimă' pentru dezvoltarea lor, a- 
tlt în domeniu] politic, cît 
și In cel economia.

In cadrul convorbirilor 
a fost, de asemenea, exa
minată problema războiu
lui dintre Iran și Irak, 
nunță agenția TASS.

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem 
U.R.S.S., A. Gromîko, 
primit un mesaj din j ... 
tea președintelui Republi
cii Islamice Iran, Aii Kha- 
Hienei, In cric se tjA.pi nu a 
dorința conducerii Iranu
lui de a dezvolta relații 
de bună vecinătate cu U- 
niunea Sovietică, relatează 
agenția TASS.

Mesajul a fost remis cu 
prilejul primirii lui lawad 
Larijani, adjunct al

al 
a 

par-

arata

a-

LA SEDIUL DIN NEW 
YORK al Națiunilor Unite 
a fost difuzat un raport 
al secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, în care se subli
niază necesitatea de a se 
acorda un ajutor economic 
și social poporului pales, 
tinian, transmite agenția 
TASS. In raport sînt sub
liniate condițiile grele în 
care trăiește poporul pa- 

. lestinian datorită politi
cii expansioniste a Israe
lului.

cercetărîi 
spațiului 

agenția

scoarța terestră și este 
degajată prin cutremure. 
Cînd navigam deasupra 
fosei, spune cercetătorul 
francez, nava trepidează, 
iar instt umentcle științi
fice de la bord vibrează. 
In 1988, un mic submersi-

■ bil de cercetări va fi 
trddiîs în fosă pentru 
cercetare amănunțită.

☆

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută presei, vicepreșe
dintele S.U.A., George 

la 
ca- 

pre- 
Hosni 
abor- 

e- 
Q-

Membrii unei expediții 
oceanografice franceze care 
au întocmit hărțile subac
vatice ale Oceanului Pa
cific în largul coastelor 
Perului, au descoperit la 
120 km de țărm o fosă -de 
subducție care s-ar 
la originea tuturor 
melor înregistrate în 
giune și a formării Ânzilor, 
scrie aghnția France Pres
sed h ‘ "?•

. Jean Charcot, șeful 
pediției, susține , că. -__
are o adîncime de 6200 ni 
și pe fundul ei se îmbină 
două plăci tectonice care 
alunecă treptat una peste 
alta și antrenează în , a- 
ceastă'. mișcare și un grup 
de vulcani; submarini din 
așa numita „centură de 
foc11 a Pacificului. Viteza 
deplasării este de 8,5 cm 
pe an, considerată de geo
logi destul- de mare. Ener
gia creată astfel, susțin spe
cialiștii, se acumulează în

afla 
seis- 

re-

in-
o

Bush, aliat în vizită 
Cairo, a arătat că în 
drul discuțiilor . cu 
ședințele Egiptului, 
-Muba'ralî,' ău fost
date probleme privind 
forturile de pace în 
rientul Mijlociu și o serie 
de r subiecte economice, 
informează agenția MEN. 
Bush a precizat că au fost 
examinate totodată, o se

. Un avion militar de tip 
„Starfighter" al armatei 
italiene s-a prăbușit într.o 
pădure din zona Bernabch 

.(vestul R.F. -Germania), 
iar pilotul," care a reușit 
să se catapulteze, ’, este 

■ grav rănit — a anunțat po- 
i liția locală. A fost consti

tuită o comisie de anchetă 
pentru a determina cauze, 
le accidentului.

■ L S

Vameșii de la aeroportul 
Fiumicino din. Roma au 
descoperit și sechestrat în 
ultimele două luni peste 
70 kg de droguri diferite 
— cocaină, heroină și hașiș 
—- arestînd 43 de persoane 
implicate în traficul ilicit 
de stupefiante, dintre care 
12 Cetățeni colUmbieni, 
tran-mlte agenția Router.,

U.S.A., 
acestea 

moral

lui minoritar din 
corisiderînd că 
„sînt un imperativ 
și politic11, guvernul con
servator britanic s-a si
tuat în continuare pe pozi
ția cunoscută, de împotri
vire față de instituirea u- 
nor asemenea sancțiuni.

In fața presiunilor opi
niei publice interne și in
ternaționale, premierul 
Margaret Thatcher s-.a vă
zut nevoită să propună a. 
doptarea unor „măsuri 
limitate", cum ar fi redu
cerea voluntară a investi
țiilor firmelor britanice și

participanți a turismului în R.S.A — 
măsuri considerate însă 
insuficiente și inaccepta
bile de ceilalți participant!.,

memenlo
URIC ANÎ:' Cobra se"

întoarce.

TV.

ex- 
fosa

Atac terorist împotriva unei baze 
' aeriene britanice din Cipru

NICOSIA 5 (Agerpres).
Un grup de persoane nein-' 
dentificate a atacat cu ra
chete
liană 
țațea 
urma

■ soane 
formează agențiile Reuter 
și AP.' Atacatorii' au dispă
rut la bordul unui autove
hicul.

blkității la Nicosia,’guver
nai cipriot a condamnat 
acest atac: Purtătorul de 
cuvînt guvernamental, ci
tat de agenția cipriotă d? 
știri CNA, a subliniat . că 
„asemenea acte de violen • 
ța, Indiferent de identita. 
tea și motivele celor care . 
le săvîrșesc» au inevitabil 
consecințe negative asupra 

NICOSIA 5 (Ago:preș). Ciprului și a poporului 
Intr-o declarație dată pu. cipriot".

și' mortiere baza ae- 
britanică din locali, 

cipriotă Akrotiri. In 
atacului două per- 
au fost rănite — in-

5 a

FILME
PETROȘANI —. 7 No

iembrie: Â1 patrulea gard 
lingă debarcader: Uni
rea: Nu te-voi uita nicio
dată ; Parîngul : Despăr
țire temporară.

PETRI LA : Trenul de ■ 
Kraljevo.

20,00 Telejurnal.
— In întîmpinarea ma

rii sărbători națio
nale.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Tribuna TV.
IjONEA: Superpoli tis

tul. : ; ■■■■•■■ /
VULCAN — Luceafă

rul: Doi sub o umbrelă.
LUPENI — Cultural: 

Clinele.

20,55 Teatru TV (color).
Ziua cea mare 
de Ștefan Berciu. 
Ultima parte.

21,50 Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

Avanpremiera Radio-TV. 
15,40 Miorița. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Publici
tate. 16,25 Epoca Nicolae 
Ceaușescu — ani 'de pace 
și împliniri. 17",00 Bule
tin de știri. 17,05 Coordo
nate economice, 17,25 Mo. 
ment folcloric. 17,40 Sin
teze politico-ideologice. 
18,00 Orele serii. 20,00 
Radiojurnal. 20,30 Agri
cultura ’86. 22,00 O zi în- 
tr-o oră. 23,00 Moment 
poetic. 23,10 Publicitate. 
23,15 Nocturnă muzicală. 
23,55—24.00 Buletin de 
știri.

Mic
SCIII MB garsonieră, con. 

fort I, cu apartament, do. 
uă camere, zonă centra
lă. Informații, Magazin 
tehnico-med ical. Petroșani. 
(8623)

SCHIMB garsonieră, con
fort I, lingă complexul 
„Parîngul11, cu apartament, 
trei camere. Informații, 
telefon 44100, zilnic. (8620)

CAUT cameră chirie în 
Petroșani. Informații, Pe- 
trila, stradă M. Sadovea- 
nu Bloc 2A, camera 33, 
după ora 16, Brînză Con
stantin. (8625)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Panai-

a publicitate
te Erica, eliberată de 
ACMRUE Deva — Min. 
tia, lot Paroșeni. O declar 
nulă. (8622)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mol
dovan Otilia, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar, nu. 
lă. (8621)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Loch 
Verner eliberată de ACM 
Petroșani. O declar nulă. 
(8618)

; PIERDUT legitimație d$ț> 
servit iu pe numele Galan 
Tudor, eliberată de
IPSRUEEM Petroșani O 
declar nulă. (8624)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia îndurerată anunță decesul celei care a 
fost o bună mamă, bunică și străbunică

BICSKEI HERMINA
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 16,30. Cor

tegiul funerar pleacă din strada M. Eminescu. (8627)
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