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în întîmpinarea Zilei minerului
și a aniversării eliberării patriei
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CU PLANUL PE OPT LUNI ÎNDEPLINIT
Sectorul IV,

• Peste 22 000 tone de cărbune 
extras suplimentar de la începutul 
anului • Productivitatea muncii a 
fost depășită, pe sector, cu 320 kg

I. M. Lonea
pe post, iar în abataje cu 300 kg 
cărbune pe post • 103 ml realizați 
în plus la lucrările de pregătire.în plus la

3
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O imagine frecvent întîlnilă în mineritul modern al Văii Jiului. Aspect 
abatajul frontal echipat cu susținere mecanizată si combină de tăiere 

l Pa
reto: O. PĂR/YIAN'ir

din . .... ............ _.......  . ....... ......... ......... ............ ... _..... .. ........... ..
condus de cunoscutul miner șef de brigadă I’rancisc l azakas, de la mina 
roșeni.

Pe teme actualeColectivelor de oameni ai muncii care. în preajma Zilei minerului și 1 a marii sărbători naționale a poporului nos
tru, raportează îndeplinirea planului pe opt luni li se alătură și cel al sectorului IV de la mina Lonea. Prin extinderea, la toate locurile de muncă, a tehnologici de lucru cu tavan de rezistență, minerii acestui sector au reușit să-și

înainte de de primelor 
■ slide ci- tone

îndeplinească, termen, sarcinile plan aferente opt luni, producția plimentară realizată la începutul lanului frîndu-se la 22 713. de cărbune. Acest succes al colectivului a posibil datorită ; tivităților ridicate nute în tale echipate cu : individuali și grinzi
fost produc obți- abatajelc fron- stilpi în-

gropate în vatră și folosirii eficiente a întregului potențial tehnic și uman de care dispune sectorul. Muncind în a- cest mod, minerii din brigăzile conduse de Gri- 
gore Mîndruț, Ion Boțea.
nu, FloreaĂnton 
Gheorghe Lipșa au at premise ca, pînă sfârșitul? anului să livreze însemnate cantități

Perfecționarea organizării producției
in pas cu ridicarea nivelului tehnic in minerittale m'e'canizate va crește in .1986 de la 56 ta 63 la sută, urmind ca în anii următori să fie si mai mare. Tn acest an funcționează în minele Văii Jiului 32 complexe,. 42 combine de abataj și 25 combine de înaintare. Se va extinde sistemul informațional de dispecerizare și ; tizare a lucrărilor, re din subteran. ? pași însemnați pe. ridicării nivelului al producției - aduc xigențe privind narea organizării ției. și a muncii.Ții ii nd cont.de mele diverse pe ridică o mină ' cu sporit de mecanizare ceea ce privește zarea și ■ conducerea duet tei. > Cabinetul de ganizare -economico-soei-

Un . rol de seamă în creșterea productivității muncii în mineritul Văii Jiului revine mecanizării lucrărilor din subteran. Programele privind creșterea producției de cărbune prin mijloace mecanizate vizează mărirea gradului - de folosire a com- plexeloi- de susținere, sporirea numărulyi de combine de înaintare la lucrările de deschidere și pregătire, mecanizarea montării susținerilor în lucrările miniere,' extinderea micii mecanizări în Subteran’-și la suprafață,'; modernizarea transportului, e x tind e r e. a : t„fplbsi- rii tehnicii moderne de calcul, pentru conducerea proceselor de producție prin " • pecerizării. stațiilor dc ventilatoare,Prin mecanizarea lucrărilor miniere din subteran producția de cărbune extrasă din abatajele fron-

ala Petroșani, la solicitarea I.M. Paroșeni, a elaborat un studiu care analizează influența mecanizării lucrărilor din subteran asupra și conducerii derii, Analizăcomparativ între I.M. Paroșeni — mină cu lin înalt grad? de mecanizare I.M. DÎIja —. mină grad mai scăzut de nizare a lucrărilor subteran. Studiulpropuneri de . perfecționare a organizării și conducerii întreprinderilor, i'i- dicînd măsurile - necesare în Vederea valorificării â- cestpra. .

Decada producțiilor record"
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TATARPetroșani — linia modernă a noului eartier „Nord

Adunări generale ale oamenilor muncii
Realizarea
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Au fost valorifica-ma-activității co- întreprinderii Valea

Prin creșterea productivității muncii în abatajeȘi cea de-a șaptea zi de desfășurare a întrecerii pentru cit mai mult cărbune, ce ar.e loc sub genericul „Decada producțiilor record", ne prilejuiește consemnarea 
altor rezultate de seamă, rod al muncii pline de abnegație din, abatajele minelor. In această zi, .șase întreprinderi minie
re — Lonea, Aninoasa, 
Paroșeni, Lupeni, Valea 
de Brazi și cariera 
Cîmpu lui Neag' — au extras, împreună, peste

sarcina planificată, 561 tone de cărbune.• Cel mai înseninat plus — 187 tone de cărbune — l-a realizat colectivul' tinerei întreprinderi Valea de Brazi. De la începutlțl graficul de acestei mine ză un spor de I de cărbune. • 1 te de "hărnicie i Ziua minerului toarea: eliberării colectivele

lunii, producție al conseninea- 290 tone Prin fanin t im pin ă și sărbă- i patriei și colectivele minelor Lupeni si Paroșeni.

aceste miau extras, împreună, 225 tone de cărbune peste sarcina preliminată. • Minerii de la Lo- nca au majorat, prin producția realizată suplimentar în 7 august, la 761 tone de cărbune cantitatea • ex trasă suplimen- tar pe luna în curs • Rezultate notabile au obținut, de asemenea, cariera Cîmpu lui Neag și I.M. Aninoasa. (Gh.O.)

ziua de 7 august, două întreprinderi ni ere
automa- minie-• Acești calea tehnic• noi perfecțio- produc-

și cuHural-artistice• Miine, ja Lupeni’. oamenii muncii din Valea Jiului vor aduce o- magiul lor eroilor mineri căzuți în august 1929 în lupta pentru dreptate și libertate socială. In sunetele Imnului minerilor intonat de nei Lupeni, comemorativă ta. miriei și la tul eroilor se ne coroane și flori.

„Valea Jiului",să rbăt.orirea
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integrală a sarcinilor de plan

ce va ti fanfara mila placadin incin- Monu'nieh- vor depu- jerbe de

Biianțul lectivului preparații lor din Jiului, după prima jumătate a anului a pus în evidență eforturile depuși rezultatele obținu- valorificării masei cărți vrat . de miniere. Au
se te pe linia superioare a bunului brut întreprinderile fost livrate beneficiarilor,.' peste prevederi, 7.549.. tone . de huilă spălată pentru coCs,'287 347 tone huilă sof- 
’ • * 228 " , tone i ixte,1182 tone de cărbune bri-

obiectiv major pentru preparatoriurmare, in ansamblu, activitatea economică dir primul semestru al anului s-a încheiat cu pierderi în valoare ,de 128 milioane lei.Pe lingă livrările zilnice dă cărbune brut, mai mici decît cele planificate, lă nerealizarea acestui important sortiment al producției marfă a contribuit și conținutul de
\ iorel STRAI f

chel at.te pentru industria terialelor de construcții 144 000. tone de șist cărbu- nos f iltrat și . 2000 tone de șlam. Producția valorică netă a fost- depășită. cu 4.1,1 milioane lei. Drumul ascendent străbătut pe calea sporirii eficienței activității economice Ia nivelul întreprinderii este ilustrat și de obținerea a. 24 lei. economii. Ia , , 1000.lei producție marfă, din

bare 16,8 lei la cheltuielile materiale.Analiza stadiului realizării Sarcinilor, de plan a pus în evidență, insă și nerealizarea importantului indicator. producție marfă. Față de sarcina de plan, la acest, indicator s-a înregistrat în minus o producție echivalență cil 84 milioane lei. In: principal nerealizarea se concretizează in minusul de 224 397 tone la huila spălată? pentru ’ semicocs.? Ca (Continuare în pag. a 2-a)

• Ziua minerului — zi de sărbătoare a muncii eroice va fi ample turale, sâni,
cl.din subteran sărbătorită . manifestăriAstăzi. laJa Teatrul de stat

oc sărbătorirea fruntașilor. Incepînd cu ora 13 vom | asista la. adunarea festivă Urinată de. un spectacol al Ansamblului f o Ic lo r i c „ Ra psod i a mână".Pe stadionul „Jiul", cepind cu 6ra -15, spectacol tiv, cu j. lorilor și de muzică ușoară ai Irului „Constantin nașe". Voie bună, -și tec la sărbătoarea niciei minerești.
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• Miine, locurile agrement vor cur din plin animația
(Continuare fn pag- a

Minerilor patriei, înaltă prețuire ! >

LA IZVOARELE LUMINII
CREAȚII ALE MEMBRILOR CENACLURILOR 

LITERARE DIN VALEA JIULUI
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2 Steagul r«șu SIMBATA, 9 AUGUST 1986

Sub semnul deplinei angajări
\ „Ziua brigadierilor'' In urmă cu trei ani, calendarul marilor sărbători ale muncii s-a îmbogățit cu încă o filă : „Ziua brigadierilor", zi-omagiu Urdus tuturor tinerilor care, dînd dovadă de abnegație și eroism, acționează, con- stituiti în șantiere ale tineretului — făurind noi bunuri materiale și contribuind astfel plenar la înaintarea fermă a României pe drumul - luminos . al comunismului.Pătrunși de înalt ro- ; mantism revoluționar, tinerii Văii Jiului, mineri, constructori, elevi, stu- denți se situează an de ăn printre detașamentele muncitorești cele mai puternice,. ferm angajate pentru transformarea comunistă a marii hărți a 
patriei. La Canalul Dunăre — Marea Neagră sau la noua magistrală albastră a .țării, canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari, la Rîul Măre Retezat — pe șantierul amenajării hidroenergetice — sau în orașele Văii Jiului, 
în cadrul .șantierelor locate ale tineretului, uteciștii muncesc cu pasiune, dăruire și elan tiner.se, do- Vedir.d că "sînt demni de tradiția înaintașilor lor 
de la Bumbești — I.ive- «eni.In aceste zile de efervescență a muncii pe șantierele tineretului, 100 de tineri din Valea Jiului — elevi la Liceul industrial minier din Petroșani contribuie la realizarea canalului Poarta Albă — Midia — Năvodari și 50 dc tineri — elevi la Liceul de matemătică-fizică se află pe șantierul județean al tineretului de la Rîul

Mare — Retezat. Deși în plină vară, în vacanță, peste 4200 de uteci.ști din întreaga Vale a Jiului s-au constituit în șantierele locale ale tineretului, muncind cu dăruire pentru realizarea unor obiective edilitar-gospodăreștj ; hotelul din Petroșani, terenul II al Complexului : sportiv „Jiul", ștrandul dinPetrila, blocuri de Jocuin- Vulcan,Uricani, la Bărbă- de. rnoră-.
SUI y. , 1 UI , ;t Petrila, blocuri țe în Petroșani, Lupeni, Petrila, depozitul minei teni, la Fabrica rit Lupeni, zona de agrement Brăila — Lupeni, , stadionul din Uricani, ■parcul tineretului din a- celași oraș.Adunărilc-bilanț care au avut loc în ultimele două zile în toate localitățile municipiului au relevat succesele înregistrate pe frontul muncii, valoarea lucrărilor efectuate numai' în. șantierul local. al tineretului depășind 9 ; milioane lei, din care peste 200 000 lei vor reveni sub formă de excursii, materiale cultural-sportive tinerilor din organizațiile UTC fruntașe.Ziua brigadierilor va fi onorată prin noi succese în muncă, expresie a dorinței tinerilor de a se afla mereu în frunte, a- eolo unde se făuresc marile obiective ale României de mîîne. In acest context de efervescență revoluționară, politică, subliniem cu satisfacție deplina angajare a tinerilor Văii Jiului — cei care dau zi de zi. prin fapte utec.is- te de muncă, o definiție vie, firească romantismului revoluționar.

II. DOBROGEANU

Realizarea integrală a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1) cenușă mai mare cu patru procente în cărbunele recepționat, precum și defecțiunile de pe liniile tehnologice de preparare.Participanții Ia dezbateri și-au manifestat liotă- rîrea de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor planului anual la toți, indicatorii, au dezvăluit căi și mijloace de perfecționare a activității de conducere și de organizare a producției și a muncii. Refe- rindu-se la necesitatea mai . bunei întrețineri a utilajelor, tovarășul Aurel Colda a spus printre altele: „pentru menținerea utilajelor și instalațiilor în stare de funcționare, în condițiile activității îh foc continuu este deosebit de . important să fie respectate riguros graficele de revizii și reparații, precum și si fie a- sigurate din •timp, în cantități îndestulătoare piesele’ de .schimb. Or, îndeosebi în aprovizionarea cu 

piese de schimb, se înregistrează goluri, care provoacă neajunsuri echipelor de întreținere". „Rezultatele noastre constant bune afirma ing. Fran- cisc Appel, directorul Uzinei de preparare Coro- ești — sînt urmarea firească a înfăptuirii 'unui plan de măsuri prin care au sporit capacitățile de producție, s-a modernizat fluxul tehnologic. Dar ele se datoresc și urmăririi riguroase, zi de zi, pe fiecare schimb a activității din toate compartimentele, stabilirii cu operativitate a măsurilor care se impun pentru bunul mers al producției. Dar în ultima instanță, aceasta depinde, de oameni, de nivelul de conștiință și dc pregătire profesională a personalului munci

tor. De aceea, Ia nivelul conducerii întreprinderii trebuie să se acționeze mai ferm pentru calificarea, . policalificarea șî perfecționarea pregătirii profesionale a personaltilui muncitor".Numeroase alte propuneri au fost făcute în cuvîntul lor de toyarâșii Grigore Bălăceanu, Constantin Ioniță și Ioan Ră- descu. Adunarea generală a aprobat lista cu e- vidențiații în întrecere, a ales reprezentanții pentru conferința județeană a oamenilor muncii și a aprobat un amplu plan de măsuri politieo-organi- zatorice și tehnico-econo- mice prin care se jalonează activitatea de viitor în scopul îndeplinirii exemplare, la toți indicatorii, a planului de producție.

Manifestări 
politico- 
educative 

(Urmare din pag. D bătorii. Muzică de promenadă, muzică populară și ușoară, glume, începînd cu ora 10 șipînă seara. Artiștii a-maton vor oferi adevărate maratonuri de cîn- tec și voie bună. Ui se vor- alătura, ca în fiecare an. prietenii nedespăr- țiți ai minerilor — inter- preții Ansamblului artistic al UGSR „Rapsodia Română". La Brăi- ța, Brazi, Mîndra, Bră- det, la Uricani și. Ani- noăsa, minerii Văii Jiului vor trăi din plin bucuria sărbătorii, bucuria împlinirilor în muncă și viață. (Al.lf.) ;
Cu planul pe opt 

luni îndeplinit
(Urinare «Iii» eag. Ode cărbune peste sarcinile planificate. Merite deosebite în asigurarea liniei de front active revin și minerilor din brigăzile de pregătiri, coordonate de Gheorghe Hemeniuc și Aurel Marian, care au executat, de la începutul anului, 103 ml lucrări -de pregătiri peste sarcinile planificate. (Gheorghe OL 

TEANU)

Perfecționarea organizării producției
/ (Urmare din pag I)Mecanizarea complexă a lucrărilor miniere subterane Conduce la schimbarea atribuțiilor și'sarcinilor personalului din compartimentele tehnic, mecanic, energetic, programarea și urmărirea producției, din ateliere ' de întreținere și reparare; si din alte compartimente. Amploarea sarcinilor ;■ ce revin personalului din compartimentele menționate, noile cerințe față de pregătirea acestuia, precum și organizarea lui impun studii de detaliu a- supra volumului de muncă necesară atribuțiilor și sarcinilor specifice, , a numărului de personal, a- supra celor mai bune soluții de compartimentare și fuiicționare.Pentru perfecționarea organizării și conducerii întreprinderilor cu un grad înalt de mecanizare, în studiu sînt indicate măsuri privind perfecționarea documentației de pregătire a producției, a programării lansării și urmăririi producției, elaborarea regulamentului de organizare și funcționare,

integrarea sistemului conducerii pe bază de programe și a metodei de conducere, prin îmbunătățirea șlrueluiii ' formațiilor de muncă, a conducerii producției la nivelul minei și sectoarelor și a conducerii cercetării și dezvoltării la nivel demina. O seamă de propuneri sînt valabile șipentru alte mine cu o dotare tehnică avansată, iar unele propuneri sînt valabile pentru toate minele din bazin.Ținînd golit de creșterea necontenită a dotării tehnice la unitățile CM VJ, un accent deosebit se pune pe menținerea în permanentă stare de. funcționare și la parametri tehnici normali a tuturor u- tilajelor, îndeosebi, a Utilajelor tehnologice miniere. In acest scop, Cabinetul de organizare, în colaborare cu specialiștii din CMVJ, a elaborat studiul „Organizarea sistemului centralizat de întreținere și service la principalele utilaje din subteran". Lucrarea canalizează activitatea centralizată de întreținere și service . a principalelor u- 

iilaje tehnologice — susținerile mecanizate, combinele de abataj, transportoarele cu raclele etc. Pentru fiecare tip de utilaj au fost stabilite operați
ile și lucrările care se execută, volumul acestora cît și structura pe specialități a personalului care execută aceste lucrări. Studiul are menirea să asigure o eficiență maximă reviziilor și reparațiilor la utilajele tehnologice. perfecționarea organizării actuale și în perspectivă a- acestora. EI are aplicabilitate la toate unitățile miniere din Valea Jiului. Important este însă, ca, la toate nivelele, organele de conducere, cadrele de specialiști, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de, partid, să urmărească finalizarea tuturor măsurilor întreprinse pentru perfecționarea organizării producției și a muncii.Toate aceste acțiuni vor fi susținute prin noi studii ce au drept scop creșterea eficienței ; mecanizării lucrărilor din subteran și, implicit, a productivității muncii — principala cale de sporire a producției de cărbune.

Muncitoare fruntașe ale întreprinderii de tricotaje din Petroșani, In i- 
magine, confecționele Olga i'omus și Ana Rafai. Foto: Ăi. TĂTAR

tot alcoolul...In tranzit prin Petroșani, Constantin Vînătoru (31 CS 411) a fost surprins la volan sub influența băuturilor alcoolice. Din păcate, în această postură, în săptămîna trecută s-au aflat alți patru conducători auto profesioniști — Gheorghe Bucea (31 HD 8905), Ioan Lupu (37 B 4090), Ladislau Pap (31 GJ 5536) si Dumitru Ciu- că (32 DJ 1149). Iată deci că, există și meseriași care deși „dăscăliți" peri

odic asupra consecințelor nerespectării regulamentului de circulație, cad în greșeală. Cum de această dată greșeala este premeditată și pentru că pune în pericol desfășurarea traficului rutier este pedepsită, în consecință, cu asprime.
RECOMANDĂRI• Vara se dovedește capricioasă, în consecință, pe vreme de ceață, ploaie torențială, în amurg sau în zori, conducătorii auto au obligația Să - circule cu luminile de întîlnire (fază scurtă) aprinse și nu doar cu cele de poziție, cum au „înțeles" unii prevederile regulamentului.

• Sărbătorirea Zilei minerului va atrage mul ți oameni ai muncii în locurile de agrement. Atenție, deci, conducători auto 1 Aveți obligația să- circulați în aceste zone cu prudență, mai ales că u- nii pietoni, copiii sau „cei bine dispuși" uită cum este normal, să se circule. De asemenea, trebuie să luați seamă la bicicliști.
☆ .

Dumincă, 10 august a.c., 
au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FARA SOȚ. «>

Rubrică realizată CU 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției municipiu

lui Petroșani

EXCURSIE. Sub genericul „întîlnire eu istoria", Un grup de elevi de la Liceul industrial minier Petroșani, participă, începînd de astăzi, la o excursie de opt zile, pe itinerarul Rîmnieu . Vîlcea, Pitești, București, Constanța, Histria, Adamclisi, Tulcea, Brăila, Buzău, Ploiești, Sibiu, Alba lulia, prilej dc cunoaștere a ves-

tigiilor istorice, precum și a mărețelor înfăptuiri ale poporului ppștru din epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. (Gh.O.)
sonul dintre piața agro-- alimentară și pasajul denivelat se lucrează la frastruetură drumului. (V.S.) ■ ■ iAMENAJĂRI Un I de elevi de la Liceul dustrial, Petroșani — cent admiși în clasa IX-a, în urma concursului pentru treapta T — au amenajat, prin muncă patriotică, noi spații verzi în părculețul de lîngă clădirea Teatrului de

RUTIERA. In zona pasajului rutier de lingă stadionul „Jiul" se desfășoară în ritm susținut lucrările de construcție a drumului de tranzit care va Uni Piața Victoriei cu cartierul Aeroport. Pînă în prezent au fost montatebordurile pe o lungime de CONTRACTE, circa 200 ml, iar pe tron- darii comunei

in
grupin-re- 

a

stat.Gospo-Bănlța

și-au onorat, lâ zi, contractele cu statul la diversele produse agroalimen- țâre. Ei ău livrat 55 tone de carne, 187 hl lapte de oaie și 648 lil lapte de vacă. Printre' fruntașii acțiunii * se numără Pavel Precup, loan Angliei, Ioan Jitea, Ioan Poena ru, Ioan Dragotă. (S.B.)

județean, dosarele pentru .detașări și supliniri (pentru cadrele didactice calificate) se pot depune, la sediul Inspectoratului din Petroșani, pînă în data de 20 august, nu între 25—28 august, cum fusese anunțat anterior. (M.B.)

țin 23 de tone de fîn»și de 48 de tone de frunzare — cantitățile respective fiind procurate de cele 16 grupe de vînătorî ale filialei de profil din Petroșani. Pînă acum a fost strînsă aproape jumătate din hrana respectivă.HRANA, In această perioadă, în care yînatul este interzis, pasionații DETAȘĂRI Si SUPLI- sportului cinegetic se în.KIEL D„pS n.ntează prof. Valeria Boța, durii. In timpul iernii, ele , de la Inspectoratul școlar vor beneficia de cel pu-
Rubrică realizată de

H. ALEXANBREȘCU

I

tiner.se
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ȚarăSurîde timpul —Azi tinerețea îșiȘi tricolorul românesc, în legănareAnunță vremi spre

LA I

Mineri

ÎMPLINIRESPREMergînd pe drumul
chemare ardentăflutură vise

muncii din Valea Jiului față de patrie și partid, față de secretarul general al , partidului, tovarășul NicolaeCeaușescu, Minerul de Onoare al țării de numele și activitatea căruia sînt nemijlopît legate înfăptuirile fără' precedent care au schimbat chipul patriei, împlinirile spirituale care, la rîn- dul lor, aU îmbogățit chipul omului, . constructor conștient al societății socia-

f a ceas de sărbătoare a minerilor/ patriei aducem omagiul nostru*■“ acelora care, zi de zi, prin eroice fapte de muncă, extrag din abataje cărbunele spre a da țării lumină și căldură. Lor, celor ce coboară „Ia izvoarele luminii", versul și cîntecul le înalță astăzi un gînd de aleasă cinstire, adevărată columnă muncii destoinice, bărbătești.Creatorii literari din Valea Jiului a- liste multilateral dezvoltate pe pămîn- duc, prin artă, recunoștință fierbinte și prețuire bravilor mineri „fîntînari ai luminii", oameni de omenie, căliți din tată în fiu la școala muncii eroice. In fiecare vers, în fiecare gînd se îngemănează dragostea fierbinte a oamenilor
tul patriei noastre străbune.Creațiile din această pagină — realizate de membrii cenaclurilor literare din Valea Jiului, sînt închinate, așadar, minerilor, muncii lor eroice și vieții noi pe care o trăiesc în Valea Jiului de azi. (AUT.)

URARE
înfrățiți in lutul sferei 
printr-un tainic legămînt 
țes cunună de luceferi 
peste chipul țării sfint. 
Fiii soarelui și-ai nopții 
sfarmă dîrz tăria stîncii 
și prin palmă lor măiastră 
curge blind un rîu al 

muncii.
Lor ie-aducein cald, urare 
însetați Ide primăveri 
Azi, în zi de sărbătoare 
Noroc bun, ortaci mineri !

Sever Constantin 
RĂDUICA, 

lăcătuș de mină 
I.M. Uricani

umnâ României"Neobosițî minerii, la ceas de sărbătoare Un răsărit de aur în gînduri își anină Iși primenesc privirile cu raze Purtînd în inimi bulgări de luminăIn cartea muncii dîrze mai punem încă-o filă Și gîndul de mai bine plutește înspre zare Prin fapte comuniste’ dăm patriei căldură Urmînd solemn cuvîntul Minerului de OnoareAzi împlinim dorinți din file legendare;Noi ridicăm stindardul Minerii de pe Jiuri la Prin munca lor înalță senin al omeniei ceas de sărbătoare columnă României.
R. BARCAN, Petroșani

Atunci‘ E ora mea de puritate eînd îmbrac salopeta ell rouă dimineților căutînd adevărul șoaptei prelins la temelia orașului unde, nuferi de culoarea nopții curg prin cujele palmelor aspre...E ora purității albastre a șirului nostru eînd cad zdrobite zăvoarele nopții și-n ochii ortacilor 
J i bei- respiră

Pasărea-LuminăAtunci, mai mult ea oricând, mă oglindesc în ochii iubitei

RecunoștințăCînd geana ochiuluiîmparte ziuaîn dimineață și in noapte .cînd cu unealta-n-suflet in temelia țării vă-ntrupați și cad zdrobite-n pumnii voșt ri cătușe de întuneric, ortaci, prin geana ochiului ce rotunjește ziua străbateți .dorințele> rosti te-nca o chemare adîneă,
în flori •și cerneală, purtînd în privire cerul Patriei mele.

spre adine...Istoria pe porțile din fațăvă primește căci temelia țării e în voi.
T. ION, 

Uricani
Ion JIG ANTELE, 

Uricani

OmagiuBărbat cutezător și înfrățit cu Culegător al florilor de mină învingător în luptele cu stîhca Tu porți cu tine tone de lumină.
munca

Tu ești întruchiparea hărniciei Și brațul tău vînjos e oțclit 
Minerul de Onoare al României Elan în munca ta ți-a dăruit.Trudești, dar ți-e încununat succesul. Cobori tăcut pe scări de suitor, Țîșnește focul sacru din privire In drumul spre cărbune, sclipitor.‘Zâmbești la gîndul că tu dai căldură Prin munca ta, de meșter cioplitor, Cînd te Întorci trudit în bătătură Și eînd privești la dulcele-ți odor.La rădăcina munților, sub stîncăCastele din povești ai făurit,Cînd ne-nfricat, în bezna cea adincă, Cu lampa de miner ai luminat. _.Iar azi, tu dai lumină tuturora Cînd ești prezent mereu la datorie. Cobori in mină, plin de demnitate. Și te iubește-ntreaga Românie I

Emilian HELJ, Petri la

în libertate I 
I 
I 
I 
I 
I

comunism deschise.lor,către lumină ceas de sărbătoarePășesc spre comunism —o nouă Eră —A vînd în fruntea lorMINERUL DE ONOARE1
Minerii patriei, la

Foto:
O. S1MGNIS

—1

Aici, țîșnește din j- nimi, lumina. Ne aflăm undeva, la izvoarele clipelor și ne simțim mai bogați. Gîndurile noastre se conturează prezent și viitor — spi- a tim- sprerală ireversibilă pului mergînd împlinire.Minerii poartă
din

inimi seninul cerului, miracol pe căite numai căutătorii adîncurilor îl * stăpîriesc.In horile enterne am fost întotdeauna frați; prin bulgări de întuneric am știut să ne croim drumul spre lumină, spre împlinirea vieții do acum. (B II >

Fi 
In
A
Si

știu să frîng

Carmen SAUCIUC, Petroșani

Al.

Lumina

înflo-
Palmele mai păstrează-ntre1 ' cuteIa țărmul speranțelor noastre

Linogravură de Eliodor MIHAILEANU

lumina
în fiecare sufleta mai rămas un timp de dc.r și dăruire acolo în adineunde sudoarea muncii devine sublimă — sublimul dragostei de împlinire;Palmele mai păstrează. . între cute'mifeasma unui grîu ncintorsspre soare,
ca b adiere, cărbunele 

a mai urcat o clipăspre desăvîrșlrea luminii.
Adrian POPA, 

Petroșani

Vi i t o rUn arc de aruncă pod peste timp spre a pătrunde, puternici în lumea ite vis, acolo unde cărbunele — zbatere de aripi a luminii — urcă în precum în trup

lumină în inimi,
noiseva pămîritului de stejar.
Mircea ANDRAS, 

Petroșani

n fiecare dimineață, în buchetul țării, orașul rește în culori de curcubeu. E o continuă ] vară iar la nedei, parcă își prind în tume cu amintire că întreg sufletul, dine ca o mare și lor c un cîntec al lor de munte.De la înălțimea nei, priveam orașul panorama de vis, buchet multicolor glastra pămîritului. Se mai văd ca pe un pergament, în unele locuri contururile trecutului, ale caselor de colonie. Dar strălucitoare, în culoarea de purpură a victoriei, se înalță acum operele noi ale fanteziei arhitecți- lor. rOamenii acestui oraș .sînt minerii, cei cu suin îna care

i

!
Iț I leiul larg și

primă- țăranii cos- daci- a- jocul ape-caba-un în

are tăria de a culege din întuneric stele, pentru o nouă galaxie, a muncii,, a îndrăznelii. Povesteau părinții despre trecut, despre cărucioarele trase de cai. Și am purtat în
suflet mult timp povestea calului bătrîn scos din mină să-și trăiască ultimele zile la lumină; dar calul era orb și nu mai știa nici gustul ierbii, și s-a sfîrșit neînțelegind ce e cu el.z Poate oamenii meditau odată ca .Fe- feleaga; „Adică pentru ce mai trăiește omul pe ,pă- niînt ?“. Acum știu că acel sentiment sumbru a rămas undeva sub pani ini, undeva sub acea Vale a Arsului.Oamenii iși iubes.

Munte și seva 
Sînt munte și sevă 

dor și putere 
pumn
pietrei tărie 
port în privire 

lumină și dor, 
pe buze cuvîntul 
solemn ; I 
Mă bucur 
Ce-n prag 

bucur 
bucur 
bucur 
bolta albastră 
viață, de muncă 
fiece floare

Sînt munte și sevă 
Și dor și putere 
In pumn știu să fi'îng 
Azi, pietrei tăria 
Sînt versul acesta 
Țâșnind din adincuri 
Ce poartă un nume iubit.

ROMANIA.

BUCURIE 
de pruncii 
mă așteaptă « 

de pîine 
de soare 
de cinice

HORAȚIU

Pagină realizată de 
ALEXANDRESC'U

orașul ca pe un copil pe care îl de a pune rea, ca în rețe fără viață fără de moarte".Dimineața, cînd coboa- adîncul minei, să le tuturor „Noroc și cînd. se întorc, mă pierd printre ei pe străzi, ca car și mă tre oameni dragi. Și păduri mă pierd ca tr-un labirint, pentru ină țintea munților monumentali, ridicând o creangă de brad, o .flacără: rășină, un pahar eu nin de cer, rostind sufletul un curcubeu iubire: Noroc buri» sul meu !

cresc cu ambiția în el nemuri- basmul „tine- bătiînețe și
ră înscoată aurul negru, Spun bun !“; intr-un furni- regăsesc în- în 

în- aregăsi apoi pe înăl-'

Măria NITU. 
Vulcan

de secii deora-
l
l
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Convorbiri romano-israeuan^TEI, AVIV 8 (.Agerpres). Tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care se află într-o vizită în Israel, s-a întîlnit cu Yitzhak Shmnir, viceprim- ministru și ministrul afacerilor externe al statuluicerilor externe al Israel.1 Yitzhak Shamir r> înaltă apreciere a dat . .......  activității și preocupărilor tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ- pentru soluționarea Orientul ini- de destin- de-
nia, problemelor din Mijlociu, precum și țiativelor sale extrem valoroase privind derea internațională, zarmarea și asigurarea păcii în lume.■« întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri în legătură cu evoluția relațiilor bilaterale,' precum și cu unele probleme internaționale actuale. A fost exprimată satisfacția față de

evoluția relațiilor , dintre cele două țări și s-au evidențiat posibilitățile și. disponibilitatea ambelor țări de a continua eforturile spre dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre România și Israel, în mod deosebit laborării și conomice.Totodată, schimb de păreri în blemele internaționale tuale, subliniindu-se cesitatea intensificării forturilor pentru soluționarea problemelor din O- rientul Mijlociu. Tovarășul Ion Stoian a prezentat poziția României în legătură cu căile dc rezolvare a conflictelor din zonă. In cadrul convorbirilor subliniat necesitatea ririi eforturilor pentru trecerea la înfăptuirea unor măsuri concrete în niul dezarmării, al derii, securității și rării internaționale.

Manifestări
dedicate

peste hotare 
României

în domeniul cooperăriis-a făcut co-c-un pro- ac- ne- e-

s-a spo-
dome- destin- coope-

încheierea reuniunii pregătitoare 
a Conferinței GATI'GENEVA 8 (Agerpres). La Geneva s-au încheiat lucrările Comitetului pregătitor al Conferinței ministeriale de la Punta del Este '(Uruguay), care se va deschide la 15 septembrie, în. vederea lansării unei noi ț-Unde de negocieri comerciale multilaterale în cadrul Acordului General pentfli Tarife și Comerț (GAȚT). . ;Au" fost prezentate mai multe propuneri privind' elementele care să fie cu- priqs'e în declarația ce urmează să fie adoptată de delegațiile . / ministeriale ale țărilor membre ale GATT la viitoarea conferință de la-Punta del Este.Dblegățiâ română a insistat în intervențiile sale asupra începerii unei noi serii de negocieri comerciale multilaterale în ca- . drul GATT, care să aibă ca obiective principale liberalizarea și dezvoltarea comerțului .. mondial, îmbunătățirea și întărirea, sistemului multilateral ele comerț bazat pe principiile 

ți normele GATT, inclusiv

acordarea tratamentului națiunii celei mai favorizate pe o bază stabilă, nediscriminatorie, precum și pentru dezvoltarea de o manieră generală a cooperării economice internaționale.
DUPĂ CUM relatează ziarul „Zycie Warszawy11, citat de agenția PAP, la sfîfșittil săptămânii tre- . cute, asupra Unor sate din R.P. Polonă s-a abătut o rafală de grindină, care a durat 40 de minute. Localnicii declară că unele bucăți de gheață erau de mărimea unui ou de găină. Stratul de gheață. care a acoperit pământul, a fost de aproximativ 10 cm. Culturile agricole au suferit mari pagube pe suprafața de 8000 ha.
CAMERA Reprezentanților a aprobat un proiect de lege care prevede creșterea sumei alocate serviciilor vamale care să le permită să lupte împotriva traficului ilegal de droguri in Statele Unite. A-

ROMA 8 (Agerpres). Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a poporului român, în provincia italiană Benevento se desfășoară „Zilele culturii românești*1. In cadrul unei conferințe a fost prezentată semnificația revoluției de eliberare socială și națională.

pre economia, istoria, lifica, culturii și arta România. po- din
☆HANOI 8 (Agerpres).Hanoi a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentată victoriei expunerea „România laa 42-a aniversare a rcvolu- antifas- ției de eliberare socialăcistă și antiimpcrialistă din și națională, antifascistăaugust 1944 pentru dezvol- și anti imperialistă". Autarea ulterioară a Roma- fost prezentate, de aseme- niei contemporane. In cu- nea, aspecte ale dezvoltă-vîntul rostit cu acest pri- rii relațiilor dintre Româ-lej, primarul orașului, Alberto Ciarleglio, a evidențiat dezvoltarea României în diferite domenii, politica de pace și prietenie, de colaborare și destindere

La

nia și Vietnam.Cu același prilej a fost deschisă o expoziție . de carte care prezintă la loc' de frunte lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,colaborare _____ .promovată de țara noastră secretar general al Parti- în relațiilenale. El s-a referit, de , ase- . .menea, la evojuția , ascen- Socialiste România.sale internațio- dului Comunist Român, președintele Republiciidentă a relațiilor româno- italiene, ‘O expoziție de carte so- cial-politică românească, deschisă la sediul Bibliotecii municipale, prezintă la loc de frunte un mare număr din operele președintelui Nicolae Ceaușescu publicate în limba italiană și în alte limbi de circulație internațională, precum și. lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu - tipărite în Italia. Se află expuse, de asemenea, lucrări des-

HARARE 8 (Agerpres). In orașul Gweru din Zimbabwe, a fost inaugurată o expoziție de fotografii, intitulată „Imagini din România Socialista1*, celei cle-a 42-a aniversări a revoluției de dedicatăa revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Cu același prilej, a fost organizată o gală de filme documentare despre țara * noastră, dintre acestea pelicula „România, Ceaușescu, Pace11 bucurîndu-se de o primire deosebit de . călduroasă.
Pegențiile de presă subliniază că președintele Ronald Reagan a lansat în urmă cu cîteva zile un apel la mobilizarea tuturor forțelor pentru combaterea a- cestui flagel care afectează sănătatea a milioane de cetățeni americani.

O ÎNCĂRCĂTURĂO ÎNCĂRCĂTURĂ de peste 200. kg de cocaină a fost descoperită într-un a- Vion de agrement abandonat de trâficanți pe aeroportul orașului ’ mexican Manzanillo, a anunțat po- liția mexicana citata de France Presse. - Traficanții,

surprinși de poliție, au fugit fiind neVoiți să lase avionul pe pistă.
RATA șomajului în prezent în Spania■ la sută din totalul de muncă active, ceea reprezintă cel , mai ridicat nivel din. Eurbpa occidentală, informează agenția AP. Numărul total al celor aflați în căutarea unui loc de muncă este de 3 milioane persoane.
16 PERSOANE și-au pierdut viața și 11 au fost rănite în cursul' inundațiilor care s-au produs în provincia de nord-vest a Pakistanului. Se relevă că au fost înregistrate pagube materiale serioase în special *la recoltele de cereale și bumbac. Numeroase locuințe" au fost distruse.

este de 22 forței ce

iiiiHiiiiiiiiiiiMiiiii iiiiiiniiiHniuinmi »*««Bii*«*iiiaaa«aaiaiiaaiaaaaiaiiaaaaaiaBiaaai*ii»aaaiii 11■■■«••>•«

V iciile ascunse ale armelor moderneOricît de sofisticate ar fi armele, ele nu pot o- . feri garanții de securitate absolută. Dimpotrivă, armele moderne au vicii ascunse și, cu aceasta, mult ■mai periculoase; Chiar dotată cu un sistem de ghi- < dare supravegheat de ordinator, racheta zboară unde vrea ea — subliniază săptămânalul veșt-german consacrat acestei tematici, „ora rachetelor".„Quick** într-un articol nu lipsite de interes laExperții militari nu se mai miră de mult când vme vorba despre defecte electronice. „Ritmul e- nonii al înarmărilor ă dus la probleme de nerezolvat și la poveri nebănuite11, semnalează Institutul pentru studii strategice din I.ondra. Se fac eforturi pentru a se construi arme noi. mai mici, care să fie mai precise și mai rapide și să poată fi camuflate cit mai bine.Racheta germană „Roland", zboară la î........ar fi o astfel de Precizia ei în țintei depinde de nică superioară; ția a durat nouă a costat 35 milioane mărci vest-germane. S-a descoperit însă că ea poate fi

au

franco-vest- ___  care mică altitudine, armă, atingerea o electro- construc- ani și

ușor deviată de razele perturbatoare, deci are nevoie de încă un sistem, electronic de apărare. Intre timp, cheltuielile crescut, de zece pri...Abundența , materialului nou de război îi suprasolicită pe‘ strategii înar- niăril. Piuă in ami *70, spirala înarmării a evoluat în ritmul de un sistem nou de înarmare la zece ani. Acum, hii elaborează o armă. fiecare tehnicie- nouă armă. în timp ce cea veche de-abia se materializează. La fiecare doi-pa- tru ani apare un sistem nou, deoarece" progresul extrem de rapid al electronicii cere actualizarea con- tinuă a celor existente.Un exemplu clasic, în ceea ce privește tehnica incertă de fabricație îl

constituie racheta ghidată cu raze infrăroșii „Maverick" a firmei . „I-Iughes Aircraft11. Construită pentru a distruge .cu precizie absolută tancurile jnâmi- . ce, ea trebuie șă vizeze ținta chiar și pe, ceață sau pe întuneric, pînă la o distanță de 16 km. Intre timp, programul „Maverick" a fost abandonat; eșecul lui a foșț. provocat de neîncrederea . într-o altă, armă a aceleiași firme, racheta aer-aer „Phoenix", S-au descoperit suduri imperfecte, elemente inexacte în sistemul de construcție. Bănuiala s-a extins asupra altor arme fabricate de Hughes Aircraft" ’— asupra sutelor de mii de ra" chete antitanc de tipul

Agenda energetica
După cum a anunțat rea cărbunelui unități cu 

Compania chineză pentru o putere de peste doua dezvoltarea producției de energie electrică, în perioada celui de-al șaptelea plan cincinal, în R.P. Chineză vor funcționa pe bază dc cărbune, în loc de țiței, agregate energetice însu- mînd 3,5 milioane kW, i Chină va repre- din pute- producă- electrică, petrolul
transmite agenția Nouă. Aceasta ’ zenta 50 la sută , rea agregatelor toare dc energie care folosesc drept combustibil.Pînă la ora actuală, din agregatele energetice pe bază de petrol, care totalizează șase milioane kW, au fost trecute la utiliza-

milioane kW.Rezervele ale Indoneziei sînt mate la 23 miliarde inclusiv 18 miliarde cărbune bituminos.Cererea dc cărbune urmează să atingă, potrivit previziunilor, peste 5 milioane tone în 1988 și a- proape 13 milioane tone în 1993. Industria energetică și fabricile de ciment . se înscriu în fruntea listei principalilor. , consumatori.Producția de-cărbune a Indoneziei a fost de 1,4 milioane tone în 1984 și de 1,72 . milioane tone anul trecut.

de cărbuneesti- tone, tone

memento
FILMEPETROȘANI — 7 No

iembrie: Al patrulea gard lingă debarcader; Uni
rea: Contrabandiștii dinSanta Lucia; Parângul: Despărțire temporară.LONEA: Oaspeți de seară.VULCAN — Luceafă
rul: Din prea multă dra- • goste.LUPENI — Cultural: Din prea multă dragoste.URIC ANI: Toamna bobocilor.

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice țene Hunedoara. Jude-
TV13,0013,05 Telex. .La sfârșit de inînă (parțial săptă- color).

Din sumar: Intermezzo muzical; Gala desenului animat; De pe plai bo- to.șănean : Melodii populare ; Tot ce are țara mai frumos; O zi din 365 în Delta Dunării ; pe un Ta- Galeria ___ ___ _ , Marile 
momente ale bale- ■ 
lului ; Telesport ; Autograf muzical.14.45 Săptămână politică. 19.00 Telejurnal.— In întâmpinarea marii sărbători naționale. • '' 19,20 Teleenciclopedia. : |' (P-e.). -19.45 Casa eu patru fete. 
Fantezie mUzieal- distractivă (color).20,30 Film artistic (color). 
Convoiul.Producție a Casei de Filme Unu.21,50 Telejurnal.22,00 Să-mi cânți un cântec de iubire. Romanțe și melodii de neuitat (color).

•V populare ; Tot
111U3W în Delta Mărturisiri... Stradivarius blouri din Națională ;
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Întreprinderea
MINIERA URICANI 

încadrează direct sau prin transfer 
— paznici (bărbați) pentru obiective spe-

— focliiști
— tinichigiu
— macaragii.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt44 ’ •

conforme Decretului 
12/1971.
■ z ■ ■ .4 ■ ’

477/1983 și Legii nr.

Ele trebuie să reziste ore în șir la temperaturi înalte, la tensiune în,alt.ă, la zguduiri. Intre timp, din ce în ce mai multe Isjsțe- me dc arme sînt socotite nesigure. Dc exemplu, sistemele americane de bombardiere B-52, de avioane de vânătoare A 6, A 7 ți F15, apoi ; racheta antisubmarin „Ilarpon" și racheta sol-șol (folosită. și de Bundes- ; wchr) „Lance11.Incertitudinea electronică creează mari pr.obleme 4- până la deciziile la nivel de minister. Militarii și oamenii lor au idei prea multe și prea costisitoare, J specialiștii, proiectul de ,Coperhead**, somai „inteligente*1 arme. costă 150 000 mărci vest-germa- uh fascicul laser pînă la j o distanță de 20 km în teritoriul advers. Dar nu funcționează decît pe vreme Ceața, ploaia sau

comenteazăUn exemplu artilerie J TOW, livrate în 32 de țări, " cotii, una dintre cele „Cînd s-a lansat racheta, ea s-â învârtit în cerc; la pornirea lea motor, a vrut ea“.Pentru a menea defecte, electronice sînt condiții extrem
celui de-al doi- ne și este dirijat de a zburat undese 4evita ase- sistemeletestate în bună.de grele. norii îl fac inutilizabil.

COLEGIUL . DE REDACTW : Iosif BĂLAN, Ioan DUBEK, Dorin GHETA, Ion ■ 
MUSTAȚĂ, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, I 
Tiberiu SPAT ARC. 5 ... ...... ..__________________ ■; -___________ |
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ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 11 august 1986 

pentru ocuparea următoarelor posturi 
sectorul de investiții :

- adjuncți șef sector
- maiștrii minieri

pentru

- inginer topometru
- inginer A.P.M.
încadrează și muncitori calificați și neca- 

iificați pentru activitatea de subteran. „,'5^.
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, str. Jieț, oraș Petrila, telefon prin centra
la I.M. Livezeni.

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. '


