
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA I

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, miercuri, 20 august, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al * C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a 
analizat rezultatele recen
tei consfătuiri cu activul 
de partid și de stat din a- 
gricultură și ale schimbu
lui de experiență desfășu
rat cu acest prilej în ju
dețul Olt, S-a apreciat că atît consfătuirea cit și schimbul de experiență au fost deosebit de fructuoase, ele permițînd desprinderea unor importante concluzii eu privire la activitatea din agricultură din primă parte a acestui an și la măsurile ce trebuie luate în continuare pentru strîngerea la timp și în bune condiții a întregii recolte din acest an, precum și pentru buna pregătire a recoltei anului viitor.Comitetul. Politic Executiv a dat o înaltă apreciere inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu privind organizarea acestei consfătuiri, cuvîntării rostite la încheierea lucrărilor, care, prin orientările, sarcinile și indicațiile pe care le cuprinde reprezintă un amplu și cuprinzător program : de muncă pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a a- cestui an agricol și pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al : XIII-lea al partidului privind dezvoltarea și modernizarea producției agricole, desfășurarea cu succes a noii revoluții agrare în țara noastră.In cadrul ședinței-, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind că pe ansamblu avem o recoltă mat bună decît acum un an, chiar u- na din recoltele bune obținute pînă acum, a subliniat că este necesar să se depună toate eforturile, să se ia măsuri hotărîte de bună organizare și desfășurare a muncii de răspîn- dire largă a experienței județelor și unităților fruntașe, astfel îneît rezultatele să fie pe măsura posibilităților și condițiilor de care dispune agricultura noastră socialistă, a cerințelor și a prevederilor 

stabilite prin plan pentru această importantă ramură a economiei noastre naționale. Subliniind că realizările din acest an ale unor județe și unități agricole demonstrează că obiectivele stabilite de partid pentru înfăptuirea noii revoluții agrare sînt realiste și posibil de realizat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut membrilor Comitetului Politic Executiv, guvernului, ministerelor. cadrelor de conducere și întregului activ dc partid și de stat din agricultură, tuturor Oamenilor muncii din acest sector, șă treacă cu toată răspunderea la înfăptuirea în practică a concluziilor care s-au desprins din consfătuire, ,a programelor a- doptate cu privire Ia pregătirea și desfășurarea campaniei de recoltare â culturilor de toamnă, însămi: iț area în timp optim și la densitățile stabilite prin lege, a cerealelor, păroase, de" executare ă o- goarelor de toamnă și altor acțiuni de creștere a capacității de producție a solului, astfel îneît să se asigure, în anul, viitor, cea măi bună recoltă din istoria României.In vederea stimulării e- forturilor pentru obținerea de recolte cil. mai mari, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus, în cadrul ședinței Comitetului Politic E- xecutiv, instituirea titlului de „Erou al noii revoluții agrare" și a medaliei corespunzătoare, care să fie atribuite județelor, U- nităților și cadrelor din agricultură care realizează producții mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare din țara noastră.Apreciind rezultatele bune obținute de lucrătorii din agricultura județului Olt primul județ al țării care a înfăptuit 6- biectivele noii revoluții a- grare" —. Comitetul Politic Executiv, pe baza propunerii secretarului general al partidului, a hotă- rît să se acorde titlul de „Erou al noii revoluții a- grare" județului Olt. primului secretar al Comitetului județean de partid, unor unități, precum și u- nor cadre din agricultura acestui județ. De asemenea, s-a hotărî) acordarea acestui titlu tuturor uni

tăților care au Obținut în acest an peste 8 000 kg grîu la hectar.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a exprimat convingerea că măsurile stabilite în cadrul consfătuirii privind perfecționarea sistemului de retribuire în agricultură, de formare, în acest scop, a fondului de produse agricole pentru retribuire, precum și celelalte măsuri de stimulare a muncii în agricultură vor fi bine primite de întreaga țărănime, de toți oamenii muncii, că toate aceste măsuri se vor reflecta nemijlocit în îmbunătățirea continuă a activității în acest sector, în obținerea unor producții a- gricole, vegetale și animale, tot mai mari, în creșterea, pe această bază,; a veniturilor țărănimii, a nivelului general de viață a satului românesc.In continuare, în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat modul în care au fost organizate și se desfășoară lucrările de canalizare și modernizare a Dîmboviței, importantă lucrare hidrotehnică înscrisă în planul general de dezvoltare și înfrumusețare a Capitalei patriei noastre. Secretarul general al partidului a a- dreșat felicitări muncitorilor, tehnicienilor și specialiștilor, precum și președintelui și consiliului de conducere al Consiliului Național al Apelor pentru modul în care a organizat această importantă lucrare — și a Cerut ea experiența bună acumulată în organizarea muncii pe acest șantier să fie studiată și larg aplicată pe șantierele țării și în alte domenii de activitate.Comitetul Politic Executiv a dezbătut, în continuare, o serie de probleme privind realizarea programelor de perfecționare a activității în -'diferite sectoare ale vieții economice.In acest cadru, au fost examinate și aprobate :
— Raportul privind în

cadrarea în normele de 
consum de materii prime, 
materiale, combustibili și 
energie pe semestrul I âl 
acestui an, comparativ cu 
(Continuare în pag. a 4-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA GLORIOASEI 
ANIVERSARI A ELIBERĂRII PATRIEI

CU PLANUL PE OPȚIUNI
ÎNDEPLINIT

Brigăzile conduse de GHEORGHE VĂSÎi, 
GHEORGHE RADEȘ și ION COJOCARU, 

de la I.M. Uricani

Succese 
remarcabileColectivul de muncă al Secției de. stîlpi hidraulici Vulcan obține, în cadrul Decadei producțiilor record, consacrată Zilei de 23 August,, succese remarcabile. La zi, în a- ceastă lună, depășirea planului producției marfă șe cifrează . la, 670 00Q de lei. Pe sortimente, a»- cest plus se concretizează în 15 tone de utilaj tehnologic și 390 de stîlpi hidraulici.Aceste succese se adaugă realizărilor obținute de la începutul anului, care se constituie în- tr-un fructuos bilanț de producție. Cîteva dintre reperele acestor împliniri: un plus la producția marfă, de mai bine de 2430 de mii de Iei; depășirea planului la utilaj tehnologic cu peste 2200 de tone; livrarea, peste prevederi, a 2949 de stîlpi hidraulici. (S.B.)

In buchetul de împliniri cu care colectivele de oameni ai muncii din localitățile Văii Jiului în- , tîmpină sărbătoarea de la 23 August, se adaugă un nou succes mineresc: trei 
brigăzi ale întreprinderii 
miniere Uricani au atins 
parametrii planului pe 
opi luni din acest an.Deva?sarea calendarului producției se dato
Investiții miniere peste planPrintre colectivele de muncă evidențiate în marea întrecere în cinstea glorioasei aniversări a e- liberării patriei se numără si cel al întreprinderii de antrepriză construcții și montaje miniere Petroșani. In perioada care a trecut de la începutul anului acest harnic coleefiv raportează realizarea . și depășirea sarcinilor planului de punere în funcțiune a o- biectivelor de investiții miniere. Au fost puse în funcțiune suplimentar, 16 obiective printre care se numără instalația turbo- compresoarelor dc la Lonea. extinderea spatiilor de producție la IPSRUEEMP., instalația culbutoriilui de .la pre- parația Corcești, centrala 

rează obținerii unor productivități cu mult sporite față de indicatorii planificați. Minerii din 
brigada lui Gheorghe Ra- deș, care exploatează un abataj frontal dotat cu complex SMA 2, au realizat randamente cu piuă la două tone pe post
(Continuare în pag. a 2-a)

termică de Ia Aninoasa. stația de degazare de la Bărbătcni. stațiile de compresoare și ventilatoare de la Valea de Brazi. “Este notabil faptul că prin reducerea cheltuielilor materiale la 1000 lei producție, la nivelul I.A.C.M.M. în. prima jumătate a anului au fost realizate 6,4 milioane Iei beneficii peste plan.Printre formațiile care s-au evidențiat în mod deosebit în întrecerea socialistă. depășind lună de lună sarcinile de plan, se numără cele conduse, de loăn Popa, Rovin Crișan, Constantin Frumușelu, Paul Jugănaru, Dumitru Uncheșu și Constantin Anofie. (V.S.)
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mărețe Înfăptuiri în anii libertății noastre!
Uricani—ritmuri ale muncii

și urbanizării

Spectacol festiv

Continua preocupare pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a tuturor unităților administrativ- tefitoriale este o sarcină 
de bază populare care au mari răspunderi în organizarea și conducerea activității din localități. în asigurarea celor mai bune condiții de viață și muncă pentru toți locuitorii. „Consiliile populare — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului — trebuie să aibă permanent în vedere că au menirea de a face totul pentru unirea eforturilor tuturor locuitorilor în buna gospodărire și dezvoltarea fiecărei localități ea 
o unitate puternică eco- nomico-sociălă, cetățenii să se cura de toate civilizației și țieî socialiste", zile în preajma sărbăto-

a consiliilor

în care poată bu- cuceririle construc-
In aceste

a tuturor a tuturorAșezarea

rii de la 23 August, cînd se împlinesc 42 de ani de cînd poporul român își construiește o viață nouă. orașul Uricani se înfățișează cu un tablou bogat ai roadelor aplicării politicii de industrializarea socialistă, de ridicare permanentă econo- mico-socială zonelor țării, localităților.noastră, situată la poalele munților Retezat. în ’ pitorescul defileu al Jiului de Vest, reprezintă prin însăși istoria Urbanizării săle, un exemplu* de dezvoltare a unei localități de la stadiul de comună la cel de oraș în plin avînt tul econom ic. Sal- spre urbanizare s-a
BOLOLOI.Cornel

secretar al comitetului 
orășenesc de partid, 

primarul orașului Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)
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în pas cu dezvoltarea 
multilaterală a patrieiIn procesul complex de dezvoltare a minelor în țara noastră pentru valorificarea superioară a resurselor de cărbune și. minereuri, o contribuție importantă o are Institutul de mine din Petroșani care pregătește specialiști cu înaltă calificare, capabili ■ să înfăptuiască hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului cu privire la minerit. întreaga dezvoltare a învățămîntului superior minier are la bază integrarea cu cercetarea proiectarea și producția, contribuție a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la perfecționarea școlii românești care trebuie să formeze viitorii muncitori și specialiști intr-o permanentă legătură cil realitățile economice și sociale. In atmosferă de înalt patriotism a acestor zile, cînd oamenii muncii din Va-

mă-
SQ-

în-August de cer- 
dimen- a învă-

lea Jiului, mîndri de rețele transformări cialiste din cei 21 de ani care au trecut de ia istoricul Congres al IX-tea al partidului, întâmpină a 42-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, făptuită Ia 23 1944, activitatea cetare științifică, siune importantă țămîntului superior riu- nier, sintetizează expresiv preocuparea cadrelor didactice și studenților pentru modernizarea mineritului și creșterea producției de cărbune. Semnificativă pentru activitatea de creație științifică este evoluția de la un an la altul; dacă în ■1965
Prof. Univ. dr. ing.

Nicolae DIMA, 
secretarul Comitetului 

partid, prorector al 
Institutului de mine

de

(Continuare în pag. a 2-a)

Intr-o însuflețită, atmosferă de profund atașament față de patrie și partid, față de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ieri la Petroșani, în sala Casei de cultură a sindicatelor a, avut loc spectacolul festiv dedicat măreței sărbători naționale, de la 23 August. ■Au fost prezenți mineri, constructori . de mașini, preparatori, oameni . ai muncii din unitățile economice și instituțiile orașului, activiști de partid precum și ai organizațiilor de masă și obștești.Au participat membri ai Biroului și Secretariatului Comitetului municipal de partid.Manifestarea s-a constitui ca o adevărată columnă ridicată muncii eroice a întregului popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului în acești 42 de ani care au trecut de la înfăptuirea Revoluției sociale și naționale, antifascistă și antiimperial iste de Ia 23 August, pentru construirea socialismului în România, cu deosebire în cei 21 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Epocă de aur în istoria României, pe care, cu vie mîn- drie patriotică și nețărmu

rită dragoste față.- de cel mai iubit fiu al poporului, secretarul general aj partidului, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Dînd glas atașamentului profund față de patrie și partid, stimei și respectului față dc secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României contemporane, interpreții, . prin cinice și vers, au înălțat un imn , de slavă oamenilor, tuturor, celor care zi de z' aici, în Valea Jiului, ca pretutindeni în țară muncesc cu abnegație pentru - ridicarea patriei ]X* noi culmi de civilizație și progres..*> scciaeolul a reunit formații artistice șt interprcti amatori participanți în cea de-a Vl-a ediție a Festivalului național „Cintarea României", corul „Armonii tinere" ai comitetului U.T.C. din I.U.M. Petroșani, ansamblul folcloric „Parîngul" al Casei de cultură a sindicatelor, grupul vocal folcloric al Casei; de cultură,, soliști și interpreți de muzică populară, formația de dans tematic a Școlii gen. nr. 2 Lupeni.Aplauzele celor prezenți s-au constituit ca o vibrantă manifestare ă hotărîrii
(Continuare in pag. a 2-a)
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Respectarea tehnologiei de lucru 
conduce la rezultate meritoriiraeterizează și pe minerii din formația lui Petru Bălan, care, în șapte luni, au realizat 3632 tone de cărbune peste plan. Mobilizarea de care dă dovadă această brigadă .este : pusă în evidență și de faptul că, într-o singură zi, în 11 august, au fost recuperate peste 70 tone de cărbune din minusul . de 200 de tone din prima demote ■ <

ducție al formației indică un plus de 795 tone de cărbune, pe care însă cei 13 ortaci din brigadă sînt ferm deciși să-1 dubleze pînă la sfîrșitul anului..Rezultatele bune înregistrate de aceste brigăzi au ' " , .. "oeu-a întrecerea combinat.ne

(Urmare din pag. I)înfăptuit, spectaculos și sugestiv în ultimii <

Dtuîri în anii libertății noastre
Ritrnuri ale muncii și urbanizăriiDe asemenea, sînt prevă-In adunarea generală a reprezentanților oamen ilor muncii din ianuarie, șefii de brigadă din sectorul III al minei Vulcan se anga- gajau ca, pe anul în curs, să realizeze cîte 500, 1000 sau 2000 tone de cărbune peste sarcinile planificate. Se vede însă că mobilizarea, disciplina -și abnegația în tnuncă de care au dat dovadă minerii- brigăzilor s-aU situat Iamult mai -înalțe, comparativ cu ce se sconta la început de an. - Prima dovtț- dă a acestei afirmații o găsim în situația pe care ne-o prezintă ing. Andrei Fodor, șeful sectorului. Reținem, mai în iii că, la zi, plusul sectorului înregistrează peste 9100 tone de cărbune. în condițiile în care productivitatea muncii a fost cu 600 kg pe post superioară celei planificate. Explicația acestui considerabil spor ele producție o găsim în realizările brigăzilor. Prima la care ne oprim este cea a minerului Gheorghe Pădurarii, ocupanta locului întîi pe mină în primul semestru, în întrecerea socialistă. De la începutul anului graficul de producție al brigăzii înregistrează un spor de 7700 tone de cărbune, obținut prin creșteri de productivitate, care, raportate doar prima decadă a lunii, gust, au fost de 2170 de cărbune pe post, înalt profesionalism îi

. Experiența 
înaintată — valoare 

colectivă
inifiiiiiimiiiiiiiiiiiiR

Spectacol 
festiv

la au- kg Un ca

cadă, premisă a îndeplinirii ireproșabile a sarcinilor de plan și în a opta lună a anului.In activitatea desfășurată în cele t> ei abataje cameră ale sectorului, loc de frunte se află gada lui loân Bud: tone de cărbune extras te plan în acest an, care 200 de tone doar primele zile din august. Și ■ în acest caz, la baza sporului au stat nivelele ridicate de productivitate, care, în această lună, au fost cu pînă la' 1420 kg pe post mai mari decît cele planificate. Ambițioasă, aspirînd la realizări superioare. se dovedește a fi și brigada coordonată. de Gheorghe Monoranu. Deocamdată, graficul de pro-

pe bri- 3576 pes- din în

(Urmare din pag I)fernie de a munci și în •continuare sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescupentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul scump al patriei.

Pentru comitetul oră- De asemenea, sînt prevă- șehesc de partid, 'ca și zute fonduri pentru dez- pentru biroul executiv al voltarea capacităților de producție la preparația și exploatarea . de cuarț, cariera Cîmpu lui Neag și la alte obiective so- cial'-.culturale. De mare interes în creșterea nivelului de viață al oa- , meriilor muncii este cori-, ■ . struîrea a peste 314 a- partamente, a policlinicii cu staționar, a. unui i magazin universal, un lo- . cal pentru poștă, un pod peste rîul Jiul de Vest, continuînd lucrările de sistematizare a cartierului Bucura. Vor începe și lucrările de construcții în noul ansamblu de lo- . cuințe Bucura V și VI. Dacă ne-am referi la numărul de locuitori și la numărul de apartamente, comparînd cu anul i 1965, putem spune că în Uricani s-a mai construit un oraș, s-au dublat locuitorii, iar numărul muncitorilor s-a triplat.Toate aceste frumoase înfăptuiri din Uricani, create prin' hărnicia oamenilor muncii, se vor amplifica în Spiritul ho- ? tărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, contribuind Ia crearea u- nui oraș modern, în plină dezvoltare, econo- ■ mică și socială, în care toți oamenii muncii, cetățenii participă la creșterea producției de cărbune, la buna gospodă- înfi’umusețare, punîndu-și în valoare priceperea de buni gospodari la locul de muncă ,și în locali'ale.

ani,, consiliului popular, urbanizarea localității^ â constituit o sarcină prioritară care s^a realizat și se înfăptuiește de la an la' an. Zestrea industrială’ a orașului nostru socialist, tînăr și într-o continuă dezvoltare, numără astăzi 12 unități c- conomice a căror producție globală industrială a crescut an de an. La sfîrșitul acestui an, volumul ei va însemna peste 950 milioane lei, iar producția marfă peste 750 milioane. In cele 8 luni ale acestui an, unitățile economice au livrat economiei naționale o producție marfă industrială în valoare de 360 538 mii lei, concretizată în 851 200 tone de cărbune, 74 449 mc masă lemnoasă, 3150 tone de cuarț._______ In urbanizarea locali- mina tații Uricani și dezvoltarea sa economico-socia- lă un rol important l-a avut realizarea programului de investiții care, crescînd an de, an; a a-

< sugestiv in ultimii ani, ,. ‘ cînd fiecare plan de dez- | voltare economico-socia-
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fost hotărîtoare în pavea, de către sector, locului III în socialistă pe „Sutcesul îl clatdrăm,. spunea ing. Gabor, modului strict de respectare. a disciplinei tehnologice,. a tehnologiei de lucru Ia pornirea și pregătirea feliilor următoare. In frontalele cu tavan, ele rezistență fiecare brigadă își creează propriul tavan., iar la abatajele cameră își spune cuvântul. experiența șefilor de brigadă și de schimb. In privință introducerii tehnologiilor noi, analizând fiecare felie în parte, am ajuns la conclu-carnefă șe poate reduce și, paralel, generaliza tavanul de rezistență. Avantajele acestuia din urmă sînt binecunoscute.Iii 'prezent, în sectorul nostru se acționează în vederea conturării panourilor din stratele 5 și 7, blocul II, unde exploatarea se \fa face cu complexe mecanizate. In acest mod, creăm perspective certe ca, în primul trimestru din 1987, producția medie zilnică crească la a sectorului să1800 tone".
O. GEORGESCU

Cu planul 
pe opt luni îndeplinitna august cu un plus de 5 200 de tone de cărbune, mai mari fată de cele ^a fel, și minerii din bri- planificate. Ceea ce este 8ada condusă de Gheor-

(Urmare din pag. I)

lă își . lasă pecetea în localitate sub forma unor noi și mărețe unități industriale și sociale. Tot ce s-a înfăptuit în Uricani, în sporirea necontenită a potențialului e- conomie și creșterea necontenită a calității vieții și muncii, s-a înfăptuit în anii construcției '.socialiste, îndeosebi în cei 21 de ani care au trecut de la .istoricul Congres al IX-lea al partidului, i epocă de mărețe transformări în toate domeniile, numită cu mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu". Astfel au a- părut pe teritoriul orașului Uricani noi capacități de producție, cum sînt Preparația și exploatarea de cuarț, cariera Cîmpu lui Neag, Valea de Brazi, Prepara- țis Uricani, precum șl alte unități și antreprize de construcții-montaj. Concomitent s-au dezvol- vxcovmu <xu au, a citat unități mai Vechi cum juns în 1986 la 1,5 miliar- sînt, I.M. Uricani, care a cunoscut un amplu proces de modernizare prin introducerea mecanizării în abataje^ cele două sectoare U.F.E.T., U.M.T.C.F., sectorul E.G.C.L. Din foștii țărani ai localității și cei veniți din altă parte s-au creat colective puternice de muncă în industria orașului, care dispun de cadre talenta- tate, cu peste 6000 oameni ai muncii.

Și

de lei, din care 678 milioane lei pentru construcții monta]. In acest an ponderea investițiilor a- locate o dețin lucrările de deschidere a minei Valea ■rația zarea țiune Buta, nii Valea de Pești - troșani, tronsonul de : carie ferată dintre mina U- rieani și Valea de Brazi.

de Brazi, Prepa- Uricani, regulari- Jiului, noua aduc- de apă potabilă tire și dublarea aducțiu-‘ ' Pe-
Invățămintul superior miniermai mari față de î-i-—ui___ — .—„ - de subliniat, este faptul khe Vasn, au realizat ran- eă deși, in ultimele luni, damente sporite, -............. -ei s-au confruntat cu ie'a pernjis îndeplinirea dificultăți tectonice din” mai devreme, a.-piauuljii cauza traversării unui âx Pe °Pt luni. In abatajul colector, prin buna orga- frontal cu susținere ih- nizare a activității, au dividuală în care lucrea-reușit să mențină j-it- za, sporurile de prodUc-. muri corespunzătoare a- tivițate se. cifrează la mai le extracției cărbunelui b ne de 800 de tone pe din abataj. Intrați, în a- P°st.ceasta lună „în linie dreaptă", minerii au obținut randamente din cc în ce mai mari, atingînd vîrfuri de cîte 11—12 tone pe post. Avansul cîș- .’menea, tigat. le va permite, sc trii de plan ai celor opt estimează, să încheie Iu- luni.

ceea cemai devreme, a planului (Urmare din pag. I)

ză.muri corespunzătoare a-☆ieri, la Uricani, pe

re scena evoluează corul „Armonii tinere" al I.U.M.B.

Tot .   ...scena clubului sindicatelor a avut loc un spectacol festiv,' susținut' de artiștii amatori din oraș. Manifestări similare, dedicate ., ' zilei de 23 August au loc astăzi Ia Lupeni, Vulcan , și £ Petrii a.

îi”
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vă informăm

Acestor două brigăzi de producție ii se alătură și ortacii din brigada de'in
vestiții, condusă de Ion 
Cojocaru, care,—de ase- au atins pararrie-.

erau doar 7 teme, cu o valoare de 226 000un deceniu mai tîrziu, în 1975, erau studiate, prin contracte cu unitățile e- conomice, 46 teme cu o valoare de peste 5 milioane lei. In acest an planul . valoric al cercetării științifice este ‘ de 7 200 000 lei, cea mai mare parte dintre teme fiind contractate deja cu întreprinderi și instituții de cercetare. Tematica cercetărilor este orientată spre rezolvarea unor probleme de importanță deosebită pentru industria minieră' și constructoare de mașini. Prin a- plicarea acestor studii și proiecte se va realiza creșterea producției de cărbune și introducerea de noi rezerve în circuitul economic. .rea superioară a șisturilor bituminoase. creșterea producției, a productivității muncii, a vitezelor de săpare a lucrărilor miniere, a fiabilității u- tilajelor.și a siguranței lor de funcționare. O a- teriție continuă se manifestă și în domeniul conceperii de noi proce* de valorificare su-

a substanțelor tribuit peste 500 studenți. Iutile, mecani- Ca ; rezultat al ac- ,tivității studenților de la Facultatea de mașini și Il.ț'i miniere în cadrul atelierului de mi- croproducție munca s-a , diversificat, predîndu-se beneficiarului repere și subansamble ale utilaje- , lor și instalațiilor de . complexitate din ce . în ce mai mare. Printre a- cesteâ sînt role alergătoare,' axe, bucșe pentril 1 blumingul de la Hune- i doara, cărucioare pentru cabluri electrice. de ... la 1 macarale și poduri ru- i lante, relee termohidrau-

perioară minerale zarea operațiilor și teh-îmbunătățirea programu- instalații lui de reparații, reducerea costurilor de exploatare și a investițiilor pentru utilaje, reducerea consumului de energie electrică. Unele teme contractate au fost deja finalizate. Important este ca toate aceste idei științifice noi să fie a- plicate, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al’ partidului, la primul Congres al Știin- 1. ’ mai repede în practică pentru a-și dovedi eficiența economică.Prin conținutul ei, de cunoaștere exactă a activității economice,- cercetarea științifică are o im-

lei, nologiilor de exploatare,

ței și Invățămîntului, cît ‘lice pentru locomotive de ’’ * mină LDM-45 A, instalații de deschidere și . închidere automată a u- șilor și podurilor db siguranță a puțurilor în săpare 1 etc.Noul ah .de învățămînt, ! care se va deschide peste puțin timp, va reprezenta ' o nouă etapă de implicare multilaterală a Institutului de mine în ( viața și munca minerilor din Valea Jiului, ast- < fel înfăptuîndu-se importantele sarcini ce revin > învățămîntului din do- J cumentele de partid și ț de stat. ț

valorifica- portantă valoare educați v-forma ti vă, cu atît mai evidentă pentru studenții noștri care sînt. cuprinși în 29 de cercuri cu peste 1200 de tineri. Numai în această’ primăvară, cînd ,a avut loc sesiunea științifică a cercurilor studențești, în. cele 11 secțiuni au fost prezentate' 191 teme Ia rezolvarea cărora au . con-

• •$

I 
I 
I
I I

CALIFICARE. Pentru asigurarea structurii optime a forței de muncă pe meserii. Ia nivelul întreprinderii de antrepriză construcții și montaje miniere sînt organizate cursuri de calificare. Pînă în prezent, 190 de oa- ■ mepi ai muncii au absol- I vit aceste cursuri, califi- I cîndu-se ca zidari, instala-

tori, sudori, lăcătuși, me- SUPLIMENTARE. De la canici de utilaje și nieca- serviciul de mișcare nici auto. (V.S.) Complexului C.F.R.ERUCTE. La punctele de colectare de pe raza O- colului silvic Petroșani, au fost șt.rînse, pînă acUm, 4 tone de zmeură, 4 tone de aline, 2 tone de ciupterci ■ și 700 : kilograme de 'diverse plante medicinale. Campania de recoltare a fructelor de pădure continuă, echipele de culegători. „urcînd“ la altitudini mai mari, pentru a aduce jos „roadele® muntelui, a- ELECTRONICE- Repre- t.ît de gustoase. zehtanța tehnică din Valea

alPetroșani ni se comunică faptul că, în zilele de 23 și 24 august, trenurilor personale și accelerate, care circulă în tranzit sau au destinație gara municipală, li se vor atașa vagoane suplimentare. In felul acesta, cerințele călătorilor vor. fi corespunzător satisfăcute.ELECTRONICE.

Jiului a Uzinelor „Electronica" București a fost de curîncl. aprovizionată cu un variat sortiment de piese de schimb, între care a- mintim tuburile cineșcop de 31, 44, 47, 51 și 61 centimetri, precum și diferite circuite integrate pentru televizoare. Reamințim celor interesați că unitățile reprezentanței din Petroșani, Vulcan și Ruperii e- fectuează ăt.ît întreținerea, în perioada de garanție, a receptoarelor TV, cît și reparații contra-cost. (Gh. O.)

- A doar asfaltarea. Drept pen- j tru care, specialiștii EGCL, I unitate cu care s-a contrac- * lat lucrarea, sînt așteptați
AUTOMATE, Un locatar ihontate_, se tnaU așteaptă al blocului 2 din strada Pa- rîngului, D. Rosmârin, ne semnalează faptul' că pe casa scărilor nu au fost încă montate automate „pentru iluminat. Deocam- (cam de doua saptamîm)dată, becuri puternice fac o risipă nedorită de energie electrică. (Al. H.)PASARELA. Mult a trecut, puțin a mai rămas : este vorba de pasarela peste linia ferată, din gara Petroșani. Sîntem informați că tablierele au fost

să... treacă la lucru. Le urăm mult spor, și cît mai grabnic I '
Rubrică realizată de 

C.T. DIACONU
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JOI, 21 AUGUST. 1986

„De la comuniști 
învățăm neîncetat" 

t„Am fost mai întîi vagonetar Ia sectorul I al I.M. Lonea apoi ajutor de miner. Asta era prin 1982 pînă pe la sfîrșitul lui 1984. Apoi am făcut școala de artificieri. Ortacii spuneau că sînt destul de îndemînatic. Adevărul e că îmi place munca. Este o trăsătură 
a noastră, a tinerilor dornici să muncim cu dăruire pentru împlinirea neabătută a sarcinilor, pentru a fi la înălțimea încrederii pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o pune în noi atunci cînd, cu părinteas-

Dăruirea 
înnobilează metaluldeaUna la comitetul de partid. De la comuniști învățăm neîncetat".Și apoi IoSif Bodesc ne vorbește despre ortacii din căminul de nefamiliști, de munca patriotică, de problemele oamenilor,

— Metalul te ascultă dacă știi să-i pătrunzi taina și frumusețea. Și nu credeți că vorbesc de frumusețe pentru că sînt fată. Dar nu există faptă de muncă fără a purta în ea frumusețe".Oiga Olaru autoa-
Biografii contemporane

despre ceea ce el înțelege prin a te implica, a- colo unde viața o cere, „Spre seară nu ocolesc clubul, un fel de inimă ________ _____ ,__ r............. ...... a spiritualității minerilor. • că grijă, ni se adresează Așa sînt eu; nu pot fi șe- cu mobilizatoarele cuvin- eretar te „Dragi prieteni tineri".Cuvintele acestea au .fost rostite deunăzi de te tot unde sînt tineri. Iosif Bodesc, un tînăr plin de elan, ales de ortacii de aceeași generație ca secretar al comitetului U.T.C. din întreprinderea minieră Lonea. „O

al comitetului U.T.C. numai la mină, în sediu. Trebuie să fiu pes-Munca mea șe desfășoară în văzul lor și pentru ei".Fiecare faptă, fiecare cuvînț, fiecare realizare se adaugă zi de zi în bio- a______  ___ _ ________ grafia contemporană, zi de muncă începe în tot- lui Toșif Bodesc.

mai una dintre des- muncitoare din de prelucrări
rea cuvintelor de sus este toinicele atelierulprin așchiere al secției de hidraulică minieră a I.U.M. Petroșani. O fată ale cărei mîini fac din strung o minunată unealtă de cioplitor în metal. Urmărind-o lingă mașină i-am asemuit munca, gesturile cu acelea ale sculptorului. Biografia muncitorească a Olgăi O-

laru a început aici, odată cu prima cupă de beton a halei în care lucrează astăzi. Era pe la sfîrșitul deceniului opt.Astăzi din mîinile fetelor de la secția de hidraulică minieră ies a- devărate bijuterii ce-și încep de aici drumul spre abataje, bijuterii înnobilate de munca și dăruirea oamenilor.„Fiecare nou utilaj care pleacă spre abataje duce minerilor o părticică din noi, din gîridurile noastre, ale constructorilor de utilaj minier. Biografia noastră este doar o părticică din marea biografie a tinerilor patriei care în acest an, al 42-lea de la Eliberare, se găsesc în fruntea muncii, plini de elan, de frumusețe.

)
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jț care la locul său de muncă, pentru a da o produc- i 
1 tie. superioară cantitativ și calitativ, reălizînd astfel J 
f

ț
ț
I
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l’esie trei suie de tineri din municipiu au în lima august, iritr-un cadru festiv, carne- partid, expresie a deplinei lor maturizări po- mărturie a hărniciei devotamentului față de și partid, față de secretarul general al parti- tovarășul Nicolae Ceaușescu.100 de tineri din Valea Jiului se află înceste zile pe șantierul noii magistrale albastre, naiul Poarta-Albă — Midia-Năvodari, muncind abnegație pentru- realizarea mărețului obiectiv,
a-ca- cu dovedind prin fapte că sînt demni de tradiția brigadierilor de la Bumbești—LiveZeni.• In cinstea măreței sărbători a Eliberării pa-T 1riei tinerii municipiului se află plenar angajați, fi<>- l, . lanv, veanzina astiet iexemplar sarcinile ce le revin. Menționăm la loc J de cinste succesele obținute în producție precum și 1 cele din acțiunile în sprijinul producției din a- ț ceasta lună ale tinerilor de la Paroșeni, Intreprin- i , derile miniere Lonea, Uricani și Lupeni, l.U.M.P.,’1 I.P.SiR.U.E.E.M.. puternice detașamente muncito- i rești, școli de educație comunistă a tinerilor î

Pasiune, muncă, frumusețe— Știți, ieri am împlinit cinci ani de cînd am absolvit lATC-ul. De cinci ani, pe această scenă de tradiție a Teatrului minerilor fac totul pentru a aduce arta la izvoarele luminii.Așa a început interviul nostru cu Adrian Zavlos- chi, unul dintre actorii de larg suflu liric, tînăr, în plină afirmare profesională, tînăr ce își împlinește cu fiecare nou rol aspirația sa majoră de a continua la nivel profesionist tradițiile culturale a- le minerilor.
— Cîte roluri ai jucat în 

acești cinci ani ?— Nu le pot număra. O- ricum cele mai dragi mi-au fost „Miroiu" din „Steaua .fără nume" de M. Sebastian, „Oreste" din „Iphigenia" de Goethe și „Jaffet"

din „Arca' bunei speranțe" de Î.D. Sîrbu.
— Și cel mai greu ?— „Cetini" din „Act ve- nețian" de Cam.il Petrescu.

cînd
Ce simte un actor 
joacă pentru mineri ? Printr-o întîmplare, recitat odată versurianiîn sala de apel a minei Lb- p’eni. Dar pentru mineri ■ ■ trebuie să facem mai mult.Eu vreau și pot să le ofer momente de autentică artă dramatică. Ca actor doresc să mă apropii în sala de spectacol, cît mai mult de ei, minerii care vin ca adevărați și statornici prieteni, la teatru.

— încerci o definiție a 
tinereții ?'■ *— Cît timp faci cu plăcere tot ceea ce faci . se cheamă că ești tînăr.

Mîndria unui colectiv muncitoresccelor doi tineri cînd spun:„Ca să stăpinim mcc I și tehnica actuală, nu mulțumim cu ce am vățat în clasele liceului seral; citim cărți tehnice, consultăm multă literatură de specialitate pentru a fi în pas cu noutățile de ultimă oră în mecanică auto, în materie de reparații în acest domeniu. Și încă ceva: nu'ne sfiim, dacă este nevoie, să cerem și părerea ori sfatul colegilor de muncă mai vîrst- nici și cu experiență, pentru a descifra un secret al meseriei".Avînd biografii cu lîn astfel de orizont, in care se etalează astfel de calități profesionale și moral- politice, proprii tinerilor zilelor noastre, crescuți de partidul comunist în cultul muncii și al. dragostei de țară, de viață, nu-i de mirare că tinerii lor colegi i-au ales în fruntea organizației de tineret, din întreprindere.

Ce-i trebuie unui tînăr, sul: „Ti găsești la lucruîn felul de. a. fi, pentru a întotdeauna acolo . undese bucura de" apreciere, este mai greu,"Unde tre-stimă și. încredere. în co- bule să clăi dovadă d-lectivul în care muncește? Acest „ceva", care înclină balanța prețuirii și respectului, îl au în biografiile lor tinerii Victor Mitrache și Florin Ileș din secția de transport auto Petroșani a S.U.C.T. Biografiile celor doi mecanici auto se a- seamănă cu ale multor ti- nej i ‘din- țară noastră, care, prețuind munca, au învățat. și și-au format o calificare, își practică cu pasiune meseria partici-’ ptnd cu întreg clanul și romantismul specific tinereții în opera creatoare -de bunuri materiale și spirituale pentru societate.- Victor și Florin; două nume rostite de numai un an în secția de transport, dar care au cîștigat. notorietate intr-un timp atît de scurt! De ce? Cu vădită simpatie față de subiecți, maistrul de atelier Mircea Vesa dă răspun-

de multă pricepere, hărnicie, inițiativă și, de ce . nu, omenie față de colegii de atelier. Mereu nedespăr- țiți, mereu consultîndu-se și sprijinindu-se reciproc, cei doi tineri rezolvă probleme de mecanică auto de mare dificultate tehnică. Fie că li se încredințează repararea unui motor, a unei pompe de injecție, a unej cutii de viteze sau să facă reglaje la motoa- . re de diferite tipuri,. . qi , execută „ca la carte" . lucrarea, de calitate excep-- țională. Iar aprecierea a- ceasta este cu atît mai convingătoare cu cît o fac mecanici auto cu vechi state de serviciu în atelier.Concepția înaintată despre valorile muncii, despre ceea ce înseamnă a face meserie de înaltă clasă și a te pregăti temeinic pentru aceasta, este semnificativ exprimată în opinia

meseriane în-

Telexul vredniciei

Bucuria muncii 
fja succesului.

L-am întîlnit la ieșirea din mină. Bărbat tînăr, cu . ochii sfredelitori. 1 „Cum stăm astăzi dau să-1 întreb. Și parcă îmi ghicește gândul. „Păi, nu chiar rău. Trebuie să revenim în frunte. Capacitatea ăsta de producție stătea i- mobilizată de prea mult timp și trebuia să-și asii- ■ ine. odată și .odată, cineva, răspundea. Dacă lăsăm a- șa să treacă timpul, îm- bătrînim degeaba". Pe ne-
MINERUL

Pagină realizată de
II. ALEXANDRESCU
Ilustrația: Ioan LICIU 

și Al. TĂTAR

• Organizația U.T.C. din orașul Vulcan se află pe primul loc între orașele municipiului în activitatea de muncă patriotică.
constructori, contribuie activ la edificarea unor importante obiective sociale. Pește 4200 de tineri putea raporta că înpuțin de două luni au e- fectuat lucrări de muncă■ patriotică în valoare de peste 9 milioane lei.

vor mai .• La I.M. Lonea, « numai în luna august, în cinstea măreței sărbători a Eliberării patriei, tinerii din sectorul VIII, avîndu-i alături pe cei din sectoarele II și V au prestat în subteran peste 100 de ore <le muncă patriotică în<le muncă patriotică {sprijinul producției.• Importante realizări în niunca patriotică raportează tinerii aflați pe șan
tierele locale ale t.inere- tului, unde, alături de

• Tot în activitatea de muncă patriotică, în întrecerea dintre organizațiile U.T.C. din unitățile economice, pe pi imul, organizația de Petroșani care, mele șapte luni a realiz<>t din .
Ioc se află lă I.U.M. după pri- i ale anului această activitate, peste 200 mu de lei. .

Excursia, o lecție deschisăririi partidului, prilej de cunoaștere a Capitalei țării, a Muzeului de istorie a R.S.R. și a Muzeului de istorie a partidului, de excursiile dedicate Anului Internațional al-Păcii organizate pentru cei aflați în zile de odihnă și care au cuprins în itinerar o . călătorie peste graniță, prilej de. a duce tinerilor, din țările vecine mesajul de pace și prietenie al tineretului român. Ne amintim de „Intîlnirea tineretului cU istoria" de la Cos- țești — manifestare dedicată sărbătoririi a 2500 de ani de la primele lupte trie geto-dacilor pentru libertate și independență un-

Au fost peste 100 de astfel de lecții deschise despre frumusețile patriei, lecții care. au vorbit despre tezaurul de istorie sau despre mărețele înfăptuiri din viața oamenilor, la care au participat, în acest al 42-lea an al Eliberării patriei, peste .5 500 de tineri din Valea Jiului, .mineri, constructori de mașini, preparatori, muncitori din industria ușoară, elevi, studenți, acțiuni turistice organizate de filiala B.T.T. din Petroșani. Ne amintim de „Trenul vacanței", acțiune turistică de. amploare, care a reunit peste 800 de tineri, dedicată celei de-a 65-a aniversări a fău-

de patriotismde au fost prezenți 1000- de tineri, cursiile Ta Oradea, Timișoara, Motru, Orșova, ■ Tîrgu-Jiu, Brașov. Pitești, prilejuri de cunoaștere a marilor prefaceri din via-ț: ța întregului popor.„Dacă adăugăm cele 150 de locuri înB.T.T. de la Costjnești și Pîrîul Rece, de care au beneficiat. tinerii Văii Jiului — ne-a spus Marin Lieu, instructor cu probleme de i turism al filialei B.T.T. | P e t r o șan i — vom a- . vea imaginea a ceea ce în- | seamnă turismul ea mijloc: , de educare patriotică, mul- | tilaterajă a tinerilor, din , Valea Jiului". '

pestesau de ex- Arad,
I
Ii ceie iov | stațiunile |

' I

simțite, discuția alunecă spre oameni, spre ceea ce înseamnă răspundere comunistă. „Să nu lași să treacă timpul pe lîngă tine, așa ca să fie. să dai cuvîntului tăria faptei și să aduni în jurul tău brațele și inimile ortacilor".Să v e ri i ț i la noi peste vreo trei luni. Am mai spus odată că pînă nu voi fi pa Eugen Voicu sau Ștefan |ilbâ, nu mă las, țele și inimile ortacilor.Minerul, care ne-a lansat această invitație, s-a îndreptat spre casă căl- cînd apăsat, reveni peste. . nere șef . de Buta. Căci, pă ardoarea . sîntem siguri bîndi în ceea ce ți-aj propus cu ortacii. Și să știi că nu ești singur. Ești doar unul dintre cei mulți — destine comuniste ale neritului românesc — meni din liniă întîi frontului cărbunelui, toții, un gîn<l, nestrămutat, acolo

hptărît. Voiri .trei luni, ti- brigadă loan judecind dugs^cuvintelor, că vei iz-
mi- \oa-aCu o voință de unde patria la. a 42-a aniversare a Eliberării o cere: în a- bata jele și galeriile minelor pentru a descătușa energii și lumină.
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag I) 
aceeași perioadă a anului
1985, și măsurile de redu
cere în continuare a con
sumurilor;

— Raportul privind u- 
tilizarea mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor din in
dustrie, construcții și tran
sporturi în semestrul I
1986, comparativ cu se
mestrul I 1985 ; *

— Raportul privind în
deplinirea planului pro
ductivității muncii și co
relarea principalilor indi
catori de muncă și retri
buire în industria republi
cană, construcții-montaj 
și transporturi în semestrul 
I 1986, comparativ cu se
mestrul I 1985 ;

— Raportul privind asi
gurarea și controlul ca
lității produselor și activi
tatea de metrologie în tri
mestrul II 1986 ;

— Raportul cu privire 
la îmbunătățirea activită
ții controlului financiar în 
economie.In legătură cu toate a- ceste probleme, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se acționa cu și mai multă hotărîre și spirit de răspundere pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor stabilite în aceste programe, pentru folosirea deplină a capacităților de producție, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie în toate ramurile economiei naționale, creșterea productivității muncii și ridicarea în continuare a calității producției, sporirea eficienței economice, precum și pentru îmbunătățirea activității controlului financiar în economie. Secretarul general al partidului a cerut, și cu acest prilej, să se acorde ■ o atenție prioritară realizării producției de export, îndeplinirii în cele mai bune condițiuni. la timp și la nivelul de calitate stabilit, a tuturor contractelor încheiate cu “partenerii externi. Tre
buie să fie luate toate măsurile ca planul de export pe luna august să fie rea

Declarația Agenției Române de Presă „Agerpres“ 
cu privire la hotârîrea Uniunii Sovietice de a prelungi 

moratoriul unilateral asupra experiențelor cu arme nucleareAgenția Română de Pre
să .■— Agerpres este împuternicită să declare :Opinia publică din Republica Socialistă Româ
nia a primit cu profundă satisfacție hotărîrea Uniunii Sovietice de a prelungi, pînă la data de 1 ianuarie 1987, moratoriul instituit unilateral asupra experiențelor cu arme nucleare, hotărîre anulată în recenta declarație televizată a secretarului general al C.C. al ■ P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorbaciov. -Profund convinsă că o- prirea totală a oricăror experiențe cu arme nucleare — acțiune imperios cerută de opinia publică. internațională — ar constitui un important pas pe calea trecerii la măsuri concrete și eficiente de dezarmare, pentru salvgardarea păcii pe întreaga planetă, România salută și sprijină noua inițiativă a U.R.S.S. și se pronunță, în același timp, pentru încheierea u- nui acord corespunzător care să prevadă încetarea 

lizat în întregime în toate unitățile și, în toate ramurile economiei naționale.Pornind de la activitatea' economică generală desfășurată în prima parte a acestui an, de la necesitatea de a se face totul pentru realizarea în bune condițiuni a planului pe acest an și pe întregul cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, guvernului, ministerelor, centralelor industriale, precum și membrilor Comitetului Politic Executiv, care răspund de activitatea diferitelor sectoare economice, să acționeze în așa fel în- cît să determine o schimbare radicală în metodele și stilul de muncă din e- conomie, să introducă pretutindeni un puternic spirit de ordine și disciplină, de răspundere pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a Sarcinilor încredințate cadrelor din economie de la toate nivelele, de sus pînă jos.In cadrul ședinței a fost, de asemenea, examinat și aprobat Raportul privind 
activitatea desfășurată în 
semestrul I 1986 pentru re
zolvarea propunerilor, se
sizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor mun
cii adresate conducerii de 
partid.Comitetul Politic Executiv a cerut organelor județene, municipale și orășenești de partid, conducerilor ministerelor, ale celorlalte organe centrale de stat, ale organizațiilor de masă și obștești să acționeze. în continuare, _ cu toată fermitatea și răspunderea, în spiritul măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c., pentru rezolvarea cit mai operativă și competentă a tuturor propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii,: șa manifeste receptivitate și solidaritate față de orice problemă, de ordin general sau personal, cu care li se adresează oamenii muncii, în conformitate cu legile țării, cu normele eticii și echității societății noastre socialiste.

definitivă a tuturor testelor cu armament atomic.Așa cum releva, cu deplina îndreptățire, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușc .cu, „Situa
ția internațională conti- 

' nuă să fie deosebit de gra
vă. Continuă cursa înar
mărilor, îndeosebi a celor 
nucleare. De asemenea, 
continuă experiențele nu
cleare, care ele însele pro
voacă mari daune întregii 
omeniri prin efectele ne
gative pe care le au asu
pra mediului înconjurător. 
Iată de ce considerăm că 
trebuie făcut totul pentru 
a se pune capăt cursei înar
mărilor și, în primul rînd 
a celei nucleare, pentru în
cetarea definitivă a tutu
ror experiențelor nucleare 
și trecerea la reducerea, 
pînă la eliminarea comple
tă a armelor nucleare".Pornind de La aceste con-v siderente. România a adresat, după cum se știe apeluri Statelor Unite aie A- mericii, celorlalte țâri nucleare, cerîndu-le să pună capăt experiențelor eu ar

Comitetul Politic Executiv a examinat șt aprobat propunerile privind iniția
tivele României la cea de-a 
41-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care își va deschide lucrările la 16 septembrie. Comi- tul Politic Executiv a stabilit ca delegația română să promoveze activ poziția României, concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea opririi cursei înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, renunțarea Ia forță și la amenințarea cu folosirea forței din relațiile internaționale, rezolvarea pe cale pașnică, prin tratative, a conflictelor și problemelor litigioase dintre state, soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor' externe ale. țărilor în curs de dezvoltare, instaurarea noii ordini economice internaționale. Delegația Republicii Socialiste România va acționa pentru perfecționarea și amplificarea activității O.N.U.Comitetul Politic: Executiv a examinat și aprobai, de asemenea, mandatul de
legației române Ia cea de-a 
Vili-a conferință a șefilor 
de stat sau de guvern ai 
țărilor nealiniate, care se 
va desfășura la Harare, în 
perioada 1—6 septembrie 
1986.Comitetul Politic Executiv 'și-a manifestat convingerea că apropiata conferință de Ia Harare ya contribui la dezvoltarea și mai puternică a mișcării țărilor nealiniate, la întărirea unității de acțiune și creșterea rolului acestor țări pe arena mondială, în lupta pentru o politică de independență, destindere și colaborare, de promovare a păcii și înțelegerii între națiuni. Delegația română va reafirma solidaritatea militantă a României socialiste cu eforturile țărilor nealiniate, ale țărilor în curs de dezvoltare pentru depășirea problemelor cu care sînt confruntate, cu acțiunile pe care ele 

me atomice și să se alăture moratoriului unilateral instituit de Uniunea Sovietică, pentru a se realiza un acord corespunzător în această privință. Salutînd noile propuneri sovietice, poporul român face un nou apel la rațiune și responsabilitate și așteaptă 
din partea S.U.A. un răspuns constructiv la hotărîrea U.R.S.S. de a prelungi moratoriul unilateral asupra experiențelor eu arme nucleare. ■Poporul român, ca și celelalte popoare ale lumii, își exprimă speranța că va fi folosit prilejul viitoarei întîlniri la nivel înalt so- vieto- americane pentru a fi abordată cu deplină responsabilitate această problemă vitală a omenirii și pentru a se ajunge la înțelegeri care să ducă la interzicerea totală și pentru -totdeauna a experiențelor cu arma nucleară ca un pas concret spre dezarmarea nucleară, spre întărirea climatului de încredere și conlucrare. între toate națiunile lumii. 

le întreprind în favoarea păcii și colaborării internaționale.In cadrul ședinței Comitetul Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referi ndu-se la unele probleme ale vieții internaționale actuale, a subliniat importanța noilor propuneri ale Uniunii Sovietice, prezentate de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, privind prelungirea pînă la sfîrși- tul acestui an a morato- riului unilateral de încetare a experiențelor nucleare,: Salutînd aceste propuneri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat ho- tărîrea partidului și țării noastre de a sprijini activ aceste măsuri și a reînnoit., și cu acest prilej, chemarea adresată Statelor U- nite ale Americii de a răspunde . în mod corespunzător, astfel îneît să se ajungă, cit inai curînd, chiar în cursul acestui an, la înțelegeri concrete, reciproc acceptabile, privind încetarea experiențelor nucleare. Secretarul general al partidului a subliniat, în acest context, necesitatea ca toate popoarele, opinia publică mondială, forțele înaintate, iubitoare de pace de pretutindeni să-și intensifice activitatea și- acțiunile pentru a determina încetarea oricăror experiențe cu arma nucleară, realizarea u- nor acorduri concrete privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. încetarea experiențelor nucleare ar demonstra dorința reală de a se păși cu adevărat pe calea opririi cursei înarmărilor, ar veni în întîm- pinarea dorinței și așteptărilor tuturor popoarelor de a se înlătura pericolul u- nui război nuclear, de a trăi într-un climat trainic de pace și. securitate deplină.In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale activității de partid șl\ de stat.

In același timp consideră că, în actualele împrejurări internaționale, este necesar ca opinia publică mondială, popoarele, forțele iubitoare de pace din întreaga lume, să-și intensifice activitatea și să acționeze cu și mai multă hotărîre pentru a determina ajungerea la înțelegeri concrete privind încetarea oricăror experiențe cu arma nucleară, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.Așa cum a subliniat în repetate rînduri, președintele Nicolae Ceaușescu, in
stituirea Unui asemenea moratoriu de către ambele părți, precum și de către celelalte puteri nucleare ar constitui o dovadă a voinței acestora de a se angaja' efectiv pe calea încetării cursei înarmărilor și a trecerii la dezarmare, a împlinirii aspirației fundamentale a popoarelor de a-și asigura dreptul la viață, la existență liberă și demnă, la independență, în condiții de deplină securitate și pace.

PINĂ I.A 22 AUGUST.• Magazinele alimentare, de legume-fructe și nea- limentare, pe un singur schimb, au programul de funcționare prelungit cu 2 ore.• Magazinele alimentare, dc legume-fructe și nealimcntare pe două schimburi, au programul de funcționare prelungit cu 1 oră.• Unitățile dș alimentație publică funcționează conform orarului obișnuit.• Unitățile Cooperativei meșteșugărești „Unirea" au (program prelungit cu 2 ore (8—14;. 16—20) iar u- nitățile de frizerie, coafu
ră și cosmetică sînt deschise între orele 6—22.

IN ZIUA DE 23 AU
GUST, st Sț,,.: :• Toate magazinele vor fi închise cu excepția unităților de difuzare a presei și a celor pentru desfacerea plinii care vor funcționa între orele 7—11. Magazinele pentru desfacerea pîinii; Uricani — 236 și 204; Eupeni — 274 șl 268 ; Vulcan — 140 și 56; Petroșani — 12 și 133; Pe- trila — 26 si 42;'Aninoa- sa — 39.• Intre orele 10—14 vor : fi deschise . următoarele u-nîtăți ale cooperativei „U-

Liceul de chimie industrială 
nr. 2 Lupeni

face înscrieri pentru admiterea în treapta a ll-a, 
cursuri de zi,la următoarele profiluri;
- chimie industrială (22 locuri)
- mecanică (5 locuri)
înscrierile se fac pînă în data de 28 au

gust.
De asemenea, se fac înscrieri pentru școa

la profesională (profilurile chimie industriqlă 
și mecanică) între 20 august - 6 septembrie.

Probele de aptitudine se susțin în data de 
7 septembrie.

Elevii care nu au efectuat munca patrio
tică, vor fi prezenți la școală în data de 1
septembrie.

M i ca p uLA nunta de aur a soților loan și Varvara Buz- gar, calde felicitări și „La muiți ani*. Copiii, nurorile, ginerele, nepoții și cuscra. (8689)
VIND apartament, două camere, mobilat, ocupabil imediat, Alba lulia, strada 1 Decembrie 1918, bloc IV. 

Informații, telefon 11729 Alba lulia, 50504 Petrila. (8693) .VIND apartament trei camere confort 1 cu boxă. Deva, telefon 20437. (mp)PIERDUT certificat naștere pe numele Ciurșaș Talida Soimița, eliberat de Consiliul popul ar al municipiului Petroșani. II declar nul. (8691)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Both
/ ANUNȚ 

FIICA Gabriela, surorile Nuși și Magdi aduc 
sincere mulțumiri tuturor celor care au fost alături 
de ele la durerea pricinuită prin dispariția fulge
rătoare a celui care a fost

Ing. STEFAN KOSTIN (PIȘTI) (8692)

nirea": Petroșani: 85 — ua casnic; 46 radio-TV, 44 auto-moto Livczcni; Petri- la: 64 — uz casnic, II — radio-TV.• Intre orele 10—18 vor fi deschise: secțiile 36 foto-studio din Petroșani și 41 foto Petri la.• Unitățile de alimentație publică sînt deschise conform orarului normal de funcționare.
IN ZIUA DE 24 AUGUST• Magazinele alimentare,cele de pîine, lapte, legume-fructe, piețele și halele agroalîmentare, sifonăriile. tutungeriile și centrele de difuzare a presei vor fi deschise între orele 6,30—- 10. -vot o ..• Intre orele 10—14 vorfi deschise următoarele u- nități meșteșugărești: 57— uz casnic și 35 TV din Aeroport — Petroșani, 30 radio-TV Petrila, 65 auto- service Livezeni.• Intre orele 10—18 vor fi deschise unitățile 48 foto Aeroport Petroșani, 41 foto — Petrila.• Intre orele 8—13 vor fi deschise toate unitățile de frizerie, coafură și cosmetică.• Unitățile de alimentație publică vor avea program normal de funcționare.

b I i c î t a teIosif, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8690)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fe- renezi Ernest, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8687) 'PIERDUT carnet student pe numele Stefoni Marius, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8686)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nagy Carol, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8685)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nour Marioara, eliberată de I.C.S. Mixtă Lupeni. O declar nulă. (8688)
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