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Adunarea generală a reprezentanților airendor muncii dinC.M.V.J.

Angajare plenară pentru creșterea producției, 
pentru realizarea sarcinilor de planIntr-o atmosferă de puternică angajare, de profundă și responsabilă analiză, ieri, la Petroșani, a avut loc adunarea repre-, zehtanților oamenilor muncii din cadrul unităților Combinatului minier Valea Jiului. Adunarea a luat în dezbatere și a aprobat sarcinile revenite din Planul național unic de dezvoltare conomico-so- cială a României pe anul 1987, măsurile, ce se impun pentru realizarea integrală a planului pe anul 1986, Programul unitar de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice care să asigure îndeplinirea indicatorilor* pe anul 1987. înaltul forum al democrației muncitorești revoluționare • a pus în evidență posibilitățile care există și care trebuie valorificate pentru creșterea permanentă a producției de cărbune, în lumina hotăfîrilor Congresului ai Xni-lea al partidului, a indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, Minerul de Onoare al țării.La adunarea reprezentanților oamenilor muncii din unitățile miniere, din întreprinderile proprii constructoare de Utilaj

minier, din cercetarea și învățămîntul de profil, cadre tehnice, mineri șefi de brigadă — au luat parte tovarășii Radu Bă
lan, membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului județean de partid, 
loan Negrea, adjunct șef de secție la C.C. al P.C.R., Iulian Costescu, ministru adjunct al Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, loan Resiga, prim-secretar al Comitetului municipal de partid.Atît în darea de seamă — prezentată de ing. Dan Surulescu, director generai al CMVJ — cît și în cuvîntul participan- ților la discuții — Constantin Popa, Ilie Păducel, Bogdan Bujor, Petru Șoșoi, Alexandru Miclea, Ioan Beserman, Mihai Sandu, loan Lăsat, Ion Diaconu, Alexandru Bugesch, Emeric Kovacs, Gheorghe Modoi, Carol Schreter, Petru Her, Alexandru Blaj, Gheorghe Marchiș — au fost subliniate aspecte majore ale realizării sarcinilor de producție în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului și ale pregătirilor pentru onorarea în- mod exemplai- a indicatorilor prevăzuți pentru anul ,1987.

împreună cu ortacii din brigada pe care o conduc, cu toți minerii din I,u- peni, am primit cu sentimente de mare mulțumire noua inițiativă de pace a tovarășului NicolaeCeaușescu, pe care o susțin din toată inima, pentru că ca slujește prezentul și viitorul poporului nostru, ale întregii oamc- niri.Ilotărîrca țării noastre de a reduce cu 5 Ia sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare, reprezintă o strălucită dovadă a angajării românești în promovarea nobilei cauze a păcii, a dezarmării.Noi, minerii Lupeniului

vedem în importanta măsură de reducere a cheltuielilor ,și efectivelor militare, aprobată de Mărea Adunare Națională și în decizia de a se organiza un referendum, în cadrul căruia întregul popor să se pronunțe asupra acestei probleme, expresii ale dorinței poporului român de a trăi în pace și înțelegere cu celelalte popoare, de a contribui la înfăptuirea aspirațiilor tuturor oamenilor de bună credință — de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie, o lume a păcii și colaborării. Ar fi bine ca hotărîrea țării noastre de a proceda la reducerea mijloacelor mi

litare să fie urmată de alții, de* cît mai multe țări, pentru a se ajunge în cele din urmă la eliminarea tuturor armelor. Numai pe această cale vom putea lăsa generațiilor viitoare o lume mai sigură și mai bună.Aștept cu nerăbdare să spun „DA“ la referendumul din 23 noiembrie, cu convingerea că această nouă inițiativă de pace va spori și mai mult prestigiul internațional al României, al președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu, Minerul nostru de onoare.
Simion RUSU, 

miner șef de brigadă, 
I.M. Lupeni

Milităm ferm pentru apărarea viețiiMagistrala cuvîntare a secretarului general alpartidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, ținută în fața Marii Adunări Naționale, document programatic privind politica externă a Ronjâniei socialiste, precum și Legea privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare au fost primite de întregul nostru colectiv de medici și cadre sanitare, cu deosebită satisfacție și legitimă mîndrie patriotică.Cele două documente politice reprezintă o nouă și grăitoare dovadă privind voința neclintită a poporului român de a sluji cauza păcii și colaborării între popoare. Prin noua
AspirămCu vie mîndrie patriotică, alături de ' înțregul popor, am primit noua inițiativă1 * III * * de pace a României socialiste. Legea privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Acest act politic de importanță majoră constituie expresia voinței întregului popor de a trăi în pace și securitate deplină cu toate, popoarele lumii, edificînd împreună, un viitor prosper, o lume mai bună și mai dreaptă.

Din a patra zi a acestei luni, deci cu aproape două luni- mai devreme, mineriibrigăzii conduse de Gheorghe Păduraru din sectorulIII al întreprinderii miniere Vulcan muncesc în contul anului 1987. Prin bună organizare a întregii activități, ne transmitea secretarul comitetului UTC, Victor Șoavă, de la minaVulcan, prin atmosfera de ordine și disciplină, a- ceaștă brigadă a realizat în primele 10 luni o producție superioară planului . anual cu 12 061 tone. In a- ceaistă brigadă muncesc oameni harnici, cum sînt șefii ide schimb Andrei băni ă Ic ... I • r •

Viitorul acesta, pe care îl dorim lipsit, de ororile războiului este, în fapt,

inițiativă de pace, Româ- nia-demonstrează omenirii care, este calea de urmat pentru reducerea încordării internaționale, înlăturarea pericolului de război și a coșmarului atomic, realizarea . unei depline securități.. Zi de zi, la căpătîiul fiecărui bolnav, copil sau matur, noi, medicii ne dă- ruim întreaga putere de muncă apărării bunului suprem al omului — viața. . Nu putem admite ca asupra. omenirii să planeze teribila amenințare a armelor purtătoare de moarte I .De aceea,. în cadrul a- propiatului referendum voi spune „DA“, alături de colegi, de cadrele medicale din toate unitățile sani- 
la un viitor societatea în care noi, cei aflați acum la vîrstă școlară, dorim să trăim și să muncim, creînd noi și valoroase bunuri materiale și spirituale. Iată de ce, faptul că, prin Decret al Consiliului de Stat, s-a hotărît să fim consultați în cadrul apropiatului referendum, reprezintă pentru noi, tinerii, posibilitatea de a ne afirma,. încă de la această vîrstă fragedă, opțiunea politică în problema vitală a omenirii, pacea și colaborarea între națiunile lumii. încrederea investită în noi reprezintă un imbold de a munci și a învăța pentru

tare ale municipiului, a- probînd astfel din inimă recenta măsură legiferată de parlamentul țării privind reducerea Unilaterală a armamentelor, cheltuielilor și efectivelor militare cu 5 la sută. Pronun- țîndu-mă la referendum pentru aplicarea acestei măsuri, aprob de fapt întreaga politică externă a României, strălucit condusă de secretarul general al partidului, care reflectă atît de bine voința nestrămutată a poporului român de a trăi în liniște, înțelegere și pace cu toate popoarele lumii.
Elena SUCIU* 

medic primar, director 
adjunct al Spitalului 
municipal Petroșani

fără armea fi la înălțimea exigențelor pe care partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu Îs pune în fața noastră. Cuvîntul „DĂ“, pe care îl vom spune răspicat în cadrul referendumului exprimă dorința supremă a tinerilor de a face totul pentru triumful rațiunii, ' pentru dezarmare, pentru ca România să urce neîncetat pe noi culmi'de progres și civilizație, într-o lume a păcii, a prieteniei și a colaborării.
Cristian RADEANU, 

elev, clasa a X-a L, 
Liceul industrial minier 
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Lucrările adunării reprezentanților 

oamenilor muncii din C.M.V.J.

Cu planul anual îndeplinit

-

vester Dionisie. luliu Lu- paș sau minerii Vasile Tîrșe, Vasile Covalcic, Dumitru Cucu.și multi alții, preocupați de perfecționarea profesională, înțelegerea și întrajutorarea din această formație de muncă. Din abatajul frontal în care muncesc cu utilaje modernei minerii din această' brigadă au obținut în luna octombrie o productivitate de 9 tone pe post, mult superioară celei planificate. Pe / această ‘ minerii din. brigadaGheorghe Păduraru vor ex- trage suplimentar imporș tant < intități 1 ■ i irhur e, pî iă la si <>■ ul anu u
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Cum poate fi definit un colectiv, format din doar nouă oameni, pentru care fiecare lună s-a încheiat cu realizarea integrală a- sarcinilor de plan, cu revizii și reparații executate ireproșabil ? Nu altcumva decît printr-o înaltă probitate profesională și ridicată conștiință muncitorească. Două sintagme cu valoare de simbol, care sugerează cel mai fidel Calitățile meseriașilor din cadrul atelierului electric de la l.M. Livczeni, e- forturile lor de a fi un sprijin de nădejde minerilor din subteran. Lucru subliniat, de altfel, și de maistrul- Gheorghe Szotyori, șeful atelierului, cînd spune :— Munca noastră ' este indisolubil legată. de cea a- minerilor. Noi sîritem, în primul rînd, răspunzători de modul în care se comportă instalațiile electrice. Și asta deoare- 
e ntreagi gam Ie rt vizii și reparații ale a

cestora sînt executate în atelierul nostru. ' ’Din enumerarea făcută de șeful atelierului 'a- mintim : motoarele , e- lectrice de puteri cuprinse între 5,5—145 kW, întrerupătoare 25 RA — 400
a

A, celulele de înaltă tensiune CAA 7 și 2 kV, transformatoare de iluminat și forță, relee de protecție, tot felul de ventilatoare și electrovențiler— Cea mai mare parte a reparațiilor, n-aș greși dacă aș spune că aproape sută la sută, o exe- cutăm prin recuperare și recondiționare, intervine șeful de echipă [osif 

Albert. Metoda e simplă: pentru a. primi utilaje reparate, energeticienii de la sectoare ne aduc, în loc, altele defecte. De fapt, avem un registru în care notăm „intrările" și „ieșirile" acestor utilaje.

Iată, așadar, un procedeu deloc complicat, cu repercusiuni pozitive nu numai asupra desfășurării în bune condiții a activității, productive, ci și a bugetului • întreprinderii. Și aceasta deoarece achiziționarea unei noi celule' CAA de 7,2 kV ar costa 26 000 lei, a unui întrerupător cofret de25/25 Am. in jur de 

8000 lei, iar a unui motor electric de 22 kW cam 5000 de lei. Sume care, prin competența unor meseriași cum sînt Ste- lian Boboc, Teofil Ghe- rasim, lanoși Zoltan și Bela Vuieric, ajung să fie economisite.— In 1985, prin mîi- nile noastre au trecut 1480 de asemenea utilaje, pluș altele 944 în acest, an, precizează maistrul Szotyori. Un volum mare de lucrări,, dar care nu înseamnă că facem rabat la calitate. Ne străduim ca tot ceea ce iese din atelierul nostru să poarte amprenta priceperii și competenței care să confere siguranță în funcționare utilajelor de care ne ocupăm.•Un mod responsabil de a-și ghida activitatea co
tidiană, permanentizat, de fapt, și la alte multe colective de muncă din municipiul , nostru.

O. GEORGEȘțil
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Intr-o atmosferă de puternică mobil
în spiritul indicațiilor

NICOLAE CEAUȘESCU ADUNAREA REPREZEN 
la Congresul al III-lea

al oamenilor muncii j

DAR E DE
COMBINATU

SEAMĂ
privind sarcinile ce revin combinatului și unităților sale în anul 

1987, precum și măsurile ce se impun pentru 
planului pe anul 1986

realizarea

n I. z d n d li

/

și în-nede85a-

Lucrările'adunării noastre generale se desfășoară într-un climat de înaltă responsabilitate revoluționară și exigență comunistă, favorabil celei mai fructuoa
se și mai ample activități pe care întregul nostru popor o desfășoară sub conducerea partidului, în vederea înfăptuirii Programului adoptat de Congresul al XlII-lea al P.C.R., a indicațiilor și nrientăriloj- tovarășului N i c o la e x Ceau.șescu, secretarul general al partidului.Sub îndrumarea șî conducerea directă a organelor și organizațiilor de partid, colectivele din unitățile miniere aparținătoare CMVJ s-au preocupat să transpună în viață principalul obiectiv — creșterea producției de huilă . energetică și coesificabilă, concomitent cu dezvoltarea continuă a capacităților de producție.Informam adunarea generală, că în a- cest an, pe 10 luni, la extracția de cărbune brut s-a înregistrat o creștere de 599 mii tone față de realizările din a - ceeasi perioadă a anului trecut. întreprinderile miniere Paroșeni și Lonea și-au realizat sarcinile de plan, obținînd chiar depășiri de 74 400 și, respectiv, 27 300 tone, Exceptînd minele Petrila Vulcan, toate celelalte întreprinderi regisfreazâ creșteri de producție.S-au obținut, în perioada la care referim, sporuri la cărbunele net- 102 mii tone, din care la huila netămii tone, față de aceeași perioadă a nului trecut. De asemenea, la huilă spălată pentru cocs șt seinicocs s-au obținut creșteri față de aceeași perioadă, de < 269 mii tone. Comparativ cu planul s-au realizat cu 502 mii tone mai mult lâ huila sortată. _ rS-a realizat și depășit indicatorul de 
plan la producția de utilaj tehnologic minier cu 430 tone, iar la stîlpii hidraulici cu 4760 bucăți. La producția mar
fă, ca Urmare a creșterii producției fizice de cărbune și- a produselor ramurii construcții de mașini, s-a obținut . un spor, față de aceeași perioadă a anului trecut, de: 507 milioane lei, iar IPSRUEEM . Petroșani a depășit planul perioadei cu 3 milioane lei.Producția, netă valorică realizată a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cU 155 milioane lei, la acest indicator planul perioadei fiind depășit cu peste: 13 milioane lei. Măsurile aplicate la unități pentru buna organizare a producției și a muncii, de gospodărire mai eficientă a bazei tehnico-mațeriale au condus și la creșterea productivității muncii, la realizarea și chiar depășirea prevederilor' de plan. Cu 2,7 la sută s-a depășit productivitatea muncii Valorice la care s-a obținut 145 700 lei pe persoană, iar la productivitatea muncii fizice s-a realizat 1,746 tone pe post față de 1,725 tone pe post planificat.Pe 9 luni din acest an s-au obținut e- eonpmii la cheltuielile materiale de producție de 17 lei la 1000 lei producție marfă, respectiv de 80 milioane lei în total. De asemenea, s-au obținut economii la unele consumuri de materiale printre care la lemnul de mină, cherestea, ca și la energie. 'In condițiile implementării și generalizării lucrului în acord global, un nu- măr d». 163 formații și brigăzi de lucru din subteran și activitatea de extragere a cărbunelui :la suprafață au i'ealizat și depășit sarcinile de plan. 'Consiliul oamenilor muncii s-a preocupat pentru a dezvolta și pune în funcțiune Capacități de producție noi și impbrtnhfe obiective de investiții, prin-. . • tre care: stații de ventilatoare la I.M. Vulcan și I.M. Valea de Brazi, stația de couipresOare Valea de Brazi, bloc de locuințe Aninoăsa, atelier reparații Lo- neă, stația de degazare Livezeni, stație pentru dispecerizare Paroșeni și „ ince- pîhd cu lună noiembrie din acest an noua preparație de cărbune Livezeni. . Sînt în stadiu avansat lucrările pentru terminarea și punerea în funcțiune a pieparațici de cărbune Uricani, atelier 
de întreținere și -.reparații auto Cîmptî

6100 luni

lui Neag, extindere și dezvoltare 1PSRUEEM, alte importante obiective industriale și sociale. Prin lucrările miniere de deschidere programate se prevede ca în acest an să se pună în funcțiune capacități de producție la nivel de 1070 mii tone din care 550 mii de tone la Valea de Brazi și Lupeni Sud.S-au depus eforturi stăruitoare pentru asigurarea liniei de front active la ml, în care sens s-a realizat pe 10 un volum-de 18 700 ml deschideri 45 830 ml pregătiri.Ca urmare a măsurilor luate ne . zentăm cu o situație mai bună și în domeniul folosirii mașinilor și utilajelor din dotare, a eficienței acestora. S-a trecut în acest an la- generalizarea proiectării panourilor de abataj cu lungimi mari a frontului la 150—160 ml. Unele din aceste abataje frontale de mare capacitate sînt echipate cil complexe de mecanizare de înălțime mare (la I.M. Lupeni, I.M. Paroșeni, I.M. Uricani) și sînt în curs de montare la I.M. Valea de Brazi.

pre-

(TEXT PRESCURTAT)
Pe ansamblul combinatului, au funcționat în medie 26 complexe de mecanizare, lungimea liniei de front echipată cu susținere mecanizată fiind cu sporită față de aceeași perioadă

■șiș studii medii calificat în de 3850 IU— cunoștințele cadre.

mult
a a- nului trecut. La mina Paroșeni producția se extrage în întregime, cu susținere și tăiere mecanizată, iar Ia I.M. Lupeni sînt în lucru 12 complexe de mecanizare la care se obțin rezultate tot mai bune. Nivelul realizărilor ne determină să acționăm cu mai multă fermitate pentru extinderea mecanizării.In preocupările consiliului oamenilor muncii un loc important l-a ocupat asigurarea efectivelor, calificarea și pregătirea acestora, crearea condițiilor de muncă și viață. In acest an s-a reușit- sa încadrăm un număr de 8575 personal muncitor, să avem un grad de stabilizare pe 10 luni de 722 muncitori de asemenea, 327 cadre cu tehnice și superioare. S-ati meserii de bază Un număr crători, și-au perfecționat și s-au polic-alificat 15 746In vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a creșterii -gradului de securitate s-au alocat și s-au utilizat in perioada scursă din acest an 60 milioane lei.Bilanțul general al activității combinatului pe perioada expirată din acest an, nu este satisfăcător. Cifrele ne arată că planul producției la cărbunele brut nu s-a realizat pe 10 luni, procentul de îndeplinire fiind de 92 la sută. Nu s-a realizat planul de investiții de- eît în proporție de 84 la sută.Beneficiem de o bună dotare în cadrul întreprinderilor, dar trebuie să recunoaștem că nu am gospodărit și nu am folosit la nivelul cerințelor mașinile și utilajele din dotare. Am întreprins acțiuni de activare, de utilizare extensivă și intensivă a. acestora, dar realizările obținute nu sînt în concordanță cu cerințele și nici cu posibilitățile de „care dispunem.Slabă activitate, ca urmare a preocupării insuficiente din partea conducătorilor proceselor de producție, se înregistrează și la indicatorii de calitate a producției, a unor lucrări executate, cu- deosebire a celor de întreținere, revizii și reparații. Măsurile aplicate pentru alegerea sterilului, de clăubare și presortare, de îmbunătățire . și perfec- și proceselor de nu au condus — . — la încadrarea ționare a fluxurilor preparare a cărbunelui așa cum ne-am propus în indicii de calitate.Cu toate strădaniile reușit a se acoperi necesarul de muncitori cu 2450 de oameni pe combinat. Unele întreprinderi sînt sub planul forțelor de muncă. Ne lipsesc 570 mineri, 1200 ajutori mineri, 94 artificieri, 140 electrolăcătuși, precum și în unele me-

depuse, nu s-a

serii specifice activității de construcții- montaj.Fluctuația ridicată, abateri disciplinare și absențe de la serviciu, au cauzat dezorganizarea muncii și au determinat pierderi mari de producție. Nici participarea la activitatea de producție, prezența la lucru nu au fost la nivelul stabilit, cu toate că prin noul program de lucru — cu activitate continuă —- la toate întreprinderile și uzinele de preparare se asigură zilele de repaus prevăzute. Făță de 4748 posturi pe zi programate a se realiza în cărbune s-au’ plasat în medie doar 4206. Diferența raportată la productivitatea realizată în cărbune de 6,167 tone pe post reprezintă o pierdere de producție de 3342 tone pe zi. respectiv peste un milion tone în cele. 10 luni ale anului în curs.Ridicăm aceste probleme în fața a- dunării și le supunem atenției dumneavoastră, pentru că ele constituie serioase rezerve în activitatea de creștere a producției de cărbune și se .cere
să acționăm cu toate forțele pentru a valorifica această rezervă cit mai grabnic încă în acest an.Constatăm că s-au înregistrat serioase pierderi de producție și datorită. frecventelor defecțiuni produse la unele mașini și instalații, din rețeaua de lucrări . miniere și mai cu seamă la transportul în subteran. Este semnificativ să arătăm că în acest an la transportoarele cu bandă circa 80 la sută din defecțiuni se datorase calității necorespunzătoare a covorului de cauciuc. Transportoarele cu „raclete, îndeosebi TR-7 și lanțul minier, au condus la stagnări în principal din . cauza calității necorespunzătoare a tam- burilor de acționare, precum și a ruperii orbeților de legătură și a zalelor de lanț. • .Sînt și cazuri de nerealizare în termen ă unor lucrări de întreținere minieră, de neplasare a posturilor prevăzute, motiv pentru care s-au întîmpinat greutăți în aprovizionarea și deservirea locurilor de muncă sau opriri ale fronturilor active de lucru, eu pierderi de producție pînă la restabilirea situațiilor normale, cazuri mai frecvente fiind la I.M. Livezeni, I.M. Dîlja, I.M. I’etrila,, I.M. Bărbăteni.Principalul scop al adunării generale este, ca, trăgînd învățămintele ce se cuvin din activitatea desfășurată pe primele 10 luni, să desprindem măsuri de recuperare a restanțelor în perioada ce ne-a mai rămas din acest an-și să ne pregătim pentru a prelua și realiza sarcinile de plan din : anul 1987.Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid sratj stabilit progr.a- , me concrete pentru Creșterea producției de cărbune în trimestrul IV 1986 și trimestrul I 1987. 1 ■In cadrul fiecărei unități s-au adoptat în recentele adunări generale, programe concrete de măsuri, de creștere a producției și îmbunătățire ă tuturor indicatorilor de plan. Realizările tot mai bune din ultima perioadă, inclusiv din luna octombrie a.c. confirmă justețea măsurilor stabilite și aplicate și ne dau garanția că ele se vor înfăptui întocmai și la termen-Creșterea producției planificate în 1987 este de 1290 mii tone față de planul pe anul în curs și de 3320 mii tone față de realizările probabile din acest ah. . ■Volumele mari de investiții alocate au drept scop punerea In funcțiune a unei capacități de 550 mii tone la minele Dîlja, Bărbăteni și Valea de Brazi, precum și pentru asigurarea lucrărilor de deschideri și punere în funcțiune a o- biectivelor din cadrul noilor întreprinderi miniere — Valea de Brazi, Lonea- Pilier, Ischpni, Lupeni-Sud și I.M. Cjmi- - pu lui Neăi, Concomitent, he prevăd lucrări pentru menținerea capacității și

de în

dezvoltarea acestora la toate celelalte întreprinderi miniere și unități aparținătoare, precum și la întreprinderea de preparare a cărbunelui unde, în viitorul an, sînt programate a fi în funcțiune cele două noi preparații — Livezeni și U- ricani.Programul de cercetare tehnologică și de aplicare a unor noi tehnologii pentru anul 1987 prevede o valoare de 70,8 milioane lei, în principal în sarcina institutului nostru, Institutului de mine, cît și a altor instituții specializate, care concură la înfăptuirea acestui important program izvorît din planul general de cercetare științifică, dezvoltarea tehnologică, de introducerea progresului tehnic. „ .
Pe linia, introducerii și extinderii mecanizării avem sarcini mari de înfăptuit. Vom lucra în viitorul an cu 33 complexe de mecanizare a căror lungime totală crește cu peste 200 ml. Vom avea în funcțiune 18 combine de înaintare și 14 combine de abataj. Prin plan se prevede să extragem 3600 mii tone cărbune cu susținere și tăiere meean i- zată. Se vor achiziționa și introduce Onn**;. .^instalații.: de transport monorai,. numărul total al acestora ridieîndu-se la peste 100. Se va acționa pentru a crește indicii de folosire intensivă ai mașinilor și utilajelor tehnologice și sînt stabilite măsuri de folosire rațională și cu mai multă eficiență a dotării. Cu mai mare insistență se va acționa pentru recrutarea cadrelor de muncitori prin toate formele și mijloacele ce ne sînt accesibile pentru asigurarea nivelului necesar al forței de muncă. Se vor cuprinde în formele de calificare și pregătire a cadrelor un număr 5781 muncitori, ce se vor califica meseriile de bază. Se vor școlariza 3482 elevi prin licee de specialitate și școli profesionale, își vor perfecționa cunoștințele un număr de 11 400 lucrători șj se vor pplicalifica 1 461 de cadre.
In programele unităților și pe ansamblul CMVJ sînt cuprinse măsuri judicios concepute, pentru introducerea unor noi tehnologii de exploatare prin care să se obțină producții și productivități sporite. Vom acționa pentru mecanizarea operațiunilor de transport prin instalații monorai pentru mai buna aprovizionare și deservire a locurilor de muncă. Sîntem hotărîți să creăm condiții tot mai favorabile pentru a introduce mecanisme de mică mecanizare, care să contribuie la ușurarea efortului fizic și la obținerea de randamente sporite.In ansamblul acțiunilor de pregătire a condițiilor pentru preluarea și realizarea sarcinilor de plan pe anul viitor, 

acordăm întreaga atenție măsurilor pregătire a activității de producție 
perioada de iarnă și timp friguros, toate punctele de iucru din cadrul 
treprinderilbr.De la tribuna adunării generale a nerilor din Valea Jiului facem apel furnizorilor și organelor de resort din domeniul aprovizionării să ne acorde întregul sprijin pentru a rezolva șf aceste . importante probleme menite să asigure o cît mai bună desfășurare a proceselor de producție.Așa cum a subliniat în repetate rîn-. duri tovarășul Nicolăe Ceaușescu, secretarul general al partidului, inclusiv de la tribuna Congresului al III-lea al oamenilor muncii, o mare răspundere re;gsi. vine organelor colective de conducere în perfecționarea și organizarea întregii activități. Vom acționa cu întregul efort colectiv depus de toți oamenii muncii din unitățile miniere ale Văii Jiului, pentru a se asigura pe deplin înfăptuirea principalelor sarcini de creștere a producției de cărbune și de pregătire a planului pe anul 1987, pentru a ne aduce contribuția la înflorirea țării, ridicarea •i pe noi trepte de progres și ■ civilizație.

de în la în-mi-
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are $/' angajare pentru mai mult cărbune, ieri a avut loc

ANȚILOR OAMENILOR MUNC
MINIER VALEA

epasU 4e zent a- ca să

unor noi abataje mecanizatei îneâ din primul trimestru 1987 va fi realizată întreaga producție prevăzută in planul perioadei.
M1HAI SANDU, maistru 

minier, I.M. Lonea — Pi
lier : Ne revine sarcina de a pune în valoare a- nul viitor noi și importante rezerve de cărbune. Deși colectivul este în plină formare și omogenizare, Într-un timp scurt am rezolvat numeroase probleme. S-au creat condiții sociale și de muncă pentru personalul muncitor din tânăra noastră

JSTANTIN POPA, 
șef de brigadă, 

.upeni: La nereali- prezentate în darea mă a contribuit și noastră. Sectorul IV, re fac parte, are un de peste 3 000 tone, toate acestea, colec- sectorului a reali- i acest an un spor oducție de 33 mii țâță de aceeași pe- . a anului trecut, ce se regăsește în alizat la nivel de 'indere, care este mii tone. Brigada e o conduc a obți- zultate bune și în in. Cu mîndrie. iz un plus de pes- 00 tone și depăși, productivității pla- Î cu 1,3 tone pe icercăm satisfacția ■epînd cu luna oc- ie, sectorul nostru sarcinile- de .le tone, că ne realizămsarcinile și oate condițiile șitul anului im un plus de 2000 Acționăm cu hotă- •ntru crearea tutu- îdițiilor ca în 1987 îndeplinim integral le ce pe revin.
PAfiVCEL, pre- 

le c.o.m., I.M. Lo- rina noastră ă, la ni, cu ori de 
tea ce rare a sumate în întrece- âaliștă. Toate a- sînt rodul muncii ului. Avem un ’ puternic, capabil ționeze probleme- care depinde pre- temeinică a pro- ' ului viitor. a< tul pe ere- □ndițiilor ca toate c—icest scop, e sâ șe ridice la —— sarcinilor de olosirea integrală ului de lucru și tățirea calității ;lui. In programul de măsuri sînt 
ite soluții care vi- otisfacerea acestorIn 1987, vom ex- ohnologiile moder- lucru — 70 la n producție o cploata cu tavan stență —,- vom ex- iperațiunile de tare a lucrărilor ire, vom acorda o sporită îmbunătă- rovizionării bri-

___ . se încheierea a principalii plan reali- a condus și angajămen-

mai mult decîl realizările preliminate din acest an. In consecință ne-am fixat direcțiile în care vom acționa pentru ca încă din luna ianuarie mina să-și îndeplinească ritmic sarcinile ce-i revin.
I’ETRU ȘOȘOI, pre

ședintele c.o.m. al LM. A- 
nittoasa : Raportăm că vom încheia acest an cu o producție mai mare cu 90 000 de tone față de 1985, că am înregistrat, în cele 10 luni, productivități mai mari cu 1000 de kilograme pe post în abataje și cu 6 tone în frontalele dotate cu complexe mecanizate — în comparație cu perioada corespunzătoare din anul trecut.Pentru continuarea împlinirilor de pînă/ acum, pentru atingerea nivelurilor, planificate, la toți indicâtorii, avem în ve-• dere preocupările stăruitoare pentru creșterea producției de cărbune în acest ultim trimestru. In cadrul acestor preocupări se desfășoară un amplu program de pregătiri pentru activitatea din 1987, în care scop au fost .demarate o serie de programe pentru deschiderea de noi capacități — . între care un abataj c- chipat cu complex mecanizat, un frontal cu susținere individuală, două abataje cameră — care vor intra în funcțiune încă din acest an.

Ing. ALEXANDRU MI- 
CLEA, directorul 
ICITPMH : Activitateanoastră este strîns legată de realizarea programelor de creștere a producției de cărbune în cadrul unităților CMVJ. In a- . , ne orientăm spre promovarea de tehnologii moderne, eficiente, spre asimilarea de u- tilaje de înalt randament, care să asigure o productivitate sporită în abatajele Văii Jiului. _____________

Trebuie să subliniez măsuri care este în faptul că toate cele 37 de teme de cercetare, precum și proiectele de detaliu pentru cele 31 de o- biective miniere și preparare — incluse planul institutului

mai buna organizare a producției și a muncii, vom realiza în întregime sarcinile de plan ce ne revin în anul 1987.
Ing. ION DIACONU, 

directorul I.M; Vulcan: ; Nerealizările din acest an se datorează atît lipsurilor din organizarea producției și a muncii, defecțiunilor la unele utilaje, stării disciplinare necorespunzătoare, cît și condițiilor geologico-mi- niere nefavorabile. Nu sîntem însă demobilizați. Colectivul minei Vulcan și-a însușit cu responsabilitate sarcinile pe a-

ganizare pentru asigurarea capacităților de producție la nivelul sarcini- nilor de plan ale anului viitor. Vom acorda prioritate punerii în funcțiune, la termenele planificate, a noilor capacități, concomitent cu preocuparea pentru recrutarea și calificarea forței de muncă necesare.Mina Dîlja a înregistrat o creștere a producției, pe cele zece luni, de 80 000 de tone în comparație cu 1985. dar planul nu s-a realizat, datorită unor' neajunsuri din activitatea de organizare a mun-
DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR 

LA DEZBATERI

Brazi : Anul 1986 a constituit pentru colectivul nostru încununarea efortului de a realiza punerea în funcțiune a primelor capacități de producție. Concomitent cu crările geologice și investiții, a fost pus funcțiune un abataj frontal dotat eu susținere clasică, iar în luna decembrie va începe să producă primul abataj dotat cu complex de .susținere și tăiere mecanizată. Sînt create^ deci, condițiile pentru realizarea producției de cărbune prevăzută în anul viitor. Colectivul nostru a demonstrat că știe să-și realizeze sarcinile ce i-au fost încredințate și își va

lude în

O* a-

IUJOR BOGDAN, 
ul I.M. Petrila : m anul 1986 cu un ie ansamblu ne- il, care conside- nu este pe fnăsu- idițiilor tehnico- i tori ce care ne-au ?ate, a competen- xperienței cadre- care dispunem, iile desprinse din uri, numeroasele ri ale oameni- icii ne-au permis borăm programe uri dm remedie- eficiț,ițelor, id de la neîmpli- iregistrate, am a- cu toată respon- ea sarcinile de■ anului viitor, cade să constituie Colectivul minei o etapă de redre- întregii activități, va trebui să pro- 

cu cel puțin tone de cărbune

de în . pentru anul Viitor —■ vizează, cu precădere, asigurarea condițiilor tehnice pentru îndeplinirea indicatorilor de plan ai unităților beneficiare.
IOAN BESER- 
directorul I.M.

întreprindere. Raportez că am reușit să realizăm 55 ml lucrări de deschideri peste sarcinile de plan din acest an. Prin organizarea unor noi brigăzi complexe, prin concentrarea forței de muncă și a mijloacelor tehnice din dotare, asupra biectivelor prioritare,sigurăm adunarea că ne vom realiza sarcinile de plan care ne revin. atît în acest an cit și în 1987, contribuind astfel la creșterea producției de cărbune.
Ing. IOAN LÂSAT, di

rectorul IACMM Petro
șani: In acest an, capacitatea de execuție a Antreprizei de construcții și montaje miniere a crescut considerabil. Ca urmare au fost puse în ftinețiUne 53 de obiective de investiții miniere, care au contribuit la înfăptuirea programului de sporire a capacităților de producție. Putem aprecia că vom încheia anul 1986 cu îndeplinirea și chiar depășirea principalilor indicatori de plan. Ne-am prevăzut un program de __1 _____ _______ Li curs de înfăptuire și careva asigura toate condițiile pentru realizarea sarcinilor sporite ce ne revin în anul viitor, Prin extinderea gamei lucrărilor de construcție și montaje pe baza unor Soluții de înaltă productivitate, prin

Ing. 
MAN, Paroșeni: Colectivul nostru a pus în centrul întregii sale activități sarcinile trasate <le tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al parti- ' dului, privind creșterea producției de cărbune. Prin folosirea judicioasă a tehnicii din dotare buna organizare a ducției, colectivul -tru a realizat de la ■ putui anului 82 000 de cărbune peste nile de plan, spor de producție s-a realizat pe baza creșterii, productivității muncii.' Dispunem de rezerve reale pentru creșterea în continuare a producției de cărbune și vom • face totul pentru a le valorifica. Avem create toate condițiile pentru a reali- ’ za planul producției de cărbune din acest an înainte de termen. Prin punerea în funcțiune a

Și pro- nos- înce- tone sârcî* Întregul

în 1986 am înființat brigăzi complexe de pre- gâtirr care au reușit să realizeze viteze mari de avansare. Am atins astfel școpul urmărit: punerea în funcție a noi capacități de producție... Sarcinile de plan din 1987 șînt, într-adevăr, mobilizatoare. Pentru a- bordarea lor temeinică, avem in vedere, paralel eu deschiderea capacităților la, care mă refeream, problema întăririi plinei.s Solicităm nul combinatului asigurarea livrării la termen a utilajelor repartizate, deoarece nu mai riscăm să avem neplăceri ca în acest an, cînd, din 15 transportoare TR4, n-am primit -nici unul.
Ing. GHEORGHE MAR

CHES, directorul I.M. Lu- 
peni: In anul 1987 în fața colectivului nostru stau sarcini deosebite: a- vem de realizat un spor de producție de aproape 400 000 tone de cărbune față de acest an. Conști- enți de înaltele exigențe și responsabilități pe care le implică atingerea nivelului de producție prevăzut, colectivul nostru, organul de conducere, acționăm cu perseverență pentru asigurarea capacităților de producție, creșterea gradului de u- tilizare a dotării tehnice, folosirea judicioasă a personalului, stabilizarea perfecționarea forței muncă. - .Realizarea creșterilor producție la mina noastră cere, totodată, cu necesitate un sprijin mai susținut din partea industriei constructoare de mașini. Solicităm îmbunătățirea aprovizionării tehnico-m;iteriale a minei, a calității utilajelor și pieselor de schimb, crearea unor coadiții sociale îmbunătățite pentru stabilizarea forței de muncă și eșalonarea ju- diejoasă, în funcție de linia de front asigurată, a creșterilor de producție prevăzute minei noastre pînă la sfârșitul cincinalului.

disci- spriji- în
țate și își va mobiliza toate resursele pentru pregătirea exemplară exploatării straielor cărbune identificate cîmpul minier Valea Brazi, pentru a ne îndeplini sarcinile la productivitatea muncii, la toți ceilalți indicatori economici în anul 1987.

Ing. PETRU HER, di
rectorul I.M. Livezeni: In vederea abordării temeinice a producției celui de-ai doilea an actualului cincinal, vem în vedere transpunerea în viață ă unui amplu program de măsuri tehnico-organizato- rice adoptat în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la mina noastră. A- cesta prevede crearea liniei xle front necesară îndeplinirii planului, deschiderea de noi abataje, introducerea unei noi tehnologii de extracție a cărbunelui. recrutarea, stabilizarea și calificarea personalului muncitor, a- sigurarea structurii optime a formațiilor direct productive, creșterea plasării în cărbilne. Pot să afirm că, în 1987, vom extrage prin mecanizare, 75 la sută din producția' planificata. Dotarea de acum și de viitor a minei ne va permite să a- bordăm producția din 1987 cu șanse de reușita , în realizarea planului.

Ing. 
BLAJ, 
Uricani :

a de în decii, modului defectuos în. care s-a făcut aprovizionarea cu materiale, ' întreținerea lucrărilor miniere. Neajunsurile cu care ne-am confruntat sînt în atenția conducerii unității, pentru eliminarea lor totală și asigurarea premiselor de deplinire a planului viitorul a», -
Ing. GHEORGHE 

DOI, directorul I.M. 
ba ten i : Pentru

nul 1987 ; se lucrează în vederea deschiderii unor abataje de mare capacitate și, concomitent, se acționează pe întărirea ordinii și disciplinei, stabilizarea și calificarea forței de muncă, toate acestea avînd ca scop at. sigurarea condițiilor pentru îndeplinirea lor de plan ale viitor.
ALEXANDRU

GESCH, 
c.o.m., I.M. Cîmpu Neag : In 1986, ne drim cu rezultate rioare celor din anul trecut, atît la producția de cărbune, cît și la activitatea de descopertă. Nu putem fi însă mulțumiți : planul a fost realizat doar în proporție de 94,5 la sută. Cu toate acestea, colectivul nostru va în- „ „ . .cheia acest an eu realiza- mai bine instalabile „reia integrală a planului și raportarea suplimentară a 2000 tone de cărbune. Referitor la 1987, pot să spun că sarcinile de plan sînt pe deplin realizabile. Ceea ce solicităm conducerii CMVJ este asigurarea carburanților și lubrifianților, a numărului de autobasculante, a vagoanelor CFR în structura prevăzută și locuințe pentru muncitorii noștri.

Ing. EMERIC KOVACS. 
' directorul I.M. Dâlja : Preocuparea noastră e- sențială este găsirea soluțiilor tehnice și de or-

sarcini- anului
BU-

președintele 
lui mîn- supe-

■*în-în aha-MO- 
Băr- „ ______ _ îmbunătățirea activității viitoare de la mina noastră, în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pentru a- nul 1987, este necesar să acționăm cu mai multă fermitate, în scopul minării deficiențelor care, în acest an, s-au flectat negativ în realizarea indicatorilor stabiliți. Va trebui să folosim * utilajele, să respectăm întocmai tehnologiile de lucru, să întărim disciplina în muncă și tehnologică.La aceste deziderate se referă de altfel, măsurile stabilite de adunarea generală a oamenilor tăun- cii de la I.M. Bărbăteni în vederea pregătirii producției anului -. viitor, la eforturile pentru asigurarea integrală a capacităților, corespunzătoare nivelurilor sporite ale planului. Rămîne ca noi să le îndeplinim întocmai.

Ing. CAROL SCHRETER, 
directorul I.M. Valea de experiența anilor trecuți,

elire-

ALEXANDRU 
directorul I.M.Invățînd din :

Creșterile de producție—asigurate din timp, pentru 
realizarea planului pe anul 1981

Desfășurate într-un climat de înaltă răspundere, într-un spirit analitic profund, de angajare patriotică, revoluționară, dezbaterile în cadrul a-dunării reprezentanților Congresului al XIII-lea al oamenilor muncii din partidului. CMVJ au exprimat hotă- rîrea fermă a colectivelor miniere de a acționa cu toate energiile, <u dăruire și ințiativă, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de înaltă răspundere ale anului 1987, In cadrul dezbaterilor s-a relevat cu prisosință însemnătatea strădaniilor consecvente pe care sînt chemate nerii, specialiștii toate colectivele care cură la activitatea taților carbonifere Văii Jiului pentru gura producției de bune ritmurile de
să le depună mi- minieri, con- uniate ași-, cărei rește- re impuse de dezvoltarea intensivă a economiei noastre naționale, în conformitate cu prevederile istoricelor hotărîri ale

a

și.dede

In vederea îndeplinirii integrale a indicatorilor de plan în viitorul an, programul unitar de măsuri
s-a subliniat cerința de a se trage maximum de învățăminte din neîmpli- nirile și neajunsurile cestui an, mai ales folosirea bogatei a- în zestre din dotarea minelor, pre-____ politieo-organizato- . . rice și tctmico-econornice cum a fo-rței de muncă, stabilește în mod concret direcțiile de acțiune pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor interne, a puternicei baze tehnico-materiale a minelor, a potențialului muncă și creație a lectivelor miniere, ■ tru a încheia acest realizări cît mai bune.â crea toate realizării exemplare, rit- mice a producțiilor sporite prevăzute pe 1987. In vederea valorificării a- eestOr rezerve, în cadrul adunării reprezentanților

de cope ii- an eu și premisele

Printre obiectivele prioritare care trebuie să stea în centrul preocupării organeloi și organizațiilor de partid, ale gunelor de conducere tuturor colectivelor muncă trebuie să se afle asi gurarea capacităților de producție la nivelul sarcinilor de extracție. Se cere acționat în acest sens pentru recuperarea restanțelor la lucrările de deschideri și pregătiri, imprimarea unui

or- și de

ritm susținut execuției puțurilor și a lucrărilor ori-iilor și a lucrărilor

zontale din noile câmpuri miniere pentru a âsigUfâ deschiderea noilor fronturi de lucru programate. Specialiștii din producție, inclusiv cei din cercetare trebuie să abordeze soluționarea eficientă a transportului producției din abataje și . pînă. la suprafață, pentru a preintîmpina toate deranjamentele pe care le suferă în actualele condiții producția in abataje din cauza transportului.Un accent deosebit* se cere pus pe- realizarea creșterilor de producție și productivitate prevăzute pentru Viitor, pe folosirea 
extensivă și intensivă a 
utilajelor și mașinilor din 
dotare. Este o cerință care este condiționată în mod hotărîtor de îmbunătăți
rea calității forței de

muncă, prin stabilizarea și perfecționarea - pregătirii profesionale a acesteia pe măsura cerințelor tehnicii noi, ale producției moderne, lent, .trebuie acționat răspundere 
fecțipnarea 
producției, 
bunătățirea
muncii, asigurai eă condițiilor de riiuncă și de viață optime întregului personal, astfel ea a- ceasta sil determine completarea și stabilizarea efectivelor unităților miniere.Dezbaterile au dat glas hotaririi tuturor colectivelor miniere de a acționa cu responsabilitate și inițiativă pentru a soluționa in mod eficient complexele «probleme ale producției .♦viitorului au, de a valorifica întregul potențial al u- nitățiJoi miniere ’pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1987. ,

Concomi- 
cu 

pentru per- 
organizării pentru îm- 

protecției
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Schimb de mesaje 
româno*argentinianBUENOS AIRES 7 (A-gerpres). Din partea tova- .. rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Athos Fava, secretar general al Partidului Comunist din Argentina, un salut călduros, urări de sănătate și fericire,, de noi succese în activitatea partidului.Mulțumind, tovarășul A- thos Fava a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial, expresia senti-

meritelor sale de prietenie și urări de noi și importante succese în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Schimbul avut loc la cu prilejul tre tovarășul Athos a reprezentantului dului Comunist Român la cel de-al XVI-lea Congres al Partidului Comunist din Argentina, tovarășul Iosif Banc, membru al Comite- tuului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

de mesaje a Buenos Aires primirii de câ- Fava Parti-

Vizita delegației parlamentare române 
în Franțagrupului, Daniel Goulet, președintele Grupului parlamentar de prietenie Franța — -România din A- dunarea Națională, și membri ai grupărilor,' cu alte personalități ale vieții politice franceze.

Tno
tovară- vicepre- pre- parla- relățiile

PARIS 7 (Agerpres). cadrul vizitei pe care întreprinde în Franța, la invitația Grupului parlamentar de prietenie Franța — România din Senat, delegația parlamentară română, condusă de șui Marin Ivașcu, ședințe al M.A.N., ședințele Grupului mentar pentrude prietenie România — Franța, a fost primită, de Alain Poher, președintele Senatului. Totodată, delegația a avut întrevederi ‘ cu Pierre Christian Taittin- get, vicepreședinte de o- noare al Grupului parlamentar de prietenie Franța — România din Senat, Jean Puech, președintele
Negocierile 

sovieto-americane 
de la GenevaGENEVA 7 (Agerpres). Din inițiativa delegației sovietice, vineri a avut loc la Geneva o ședință plenară a sovietică și negocierile privire la nucleare și latează agenția Delegația sovietică prezentat U.R.S.S. referitoare întregul complex de armamente nucleare și cosmice, conform rezultatelor întîlnirii sovieto-americane Reykjavik.

delegațiilor americană la bilaterale cu armamentele cosmice, re- TASS.a propunerile la

Cu prilejul celei de-a 69-a aniversari
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară 
și demonstrația oamenilor 

muncii din MoscovaMOSCOVA —. Trimisul pețitor se aflau veterani ai Agerpres, M. Chebeleu, P.C.U.S. și ai Revoluției transmite : Cu prilejul ce- g din Octombrie, fruntași în lei de-a 69-a aniversări a producție, oameni de ști— Marii Revoluții Socialiste ință și cultură, cosmonauți, din Octombrie, la 7 noiem- conducători ai organizați- brie au avut loc, în Piața ilor de ' sindicat, 'de femei, Roșie, din Moscova, parada și tineret, numeroase de- militară și demonstrația legații și oaspeți de pește oamenilor muncii' din capitala Uniunii Sovietice.In tribuna centrală Mausoleului V.I. Lenin aflau M.S. Gorbaciov, cretar general al C.C. P.C.U.S., A.A. Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., pre-

hotare, șefi ai misiunilor diplomatice și atașați, militari aero ș'i navali, acreditați în U.R.S.S.Piotr Lușev, general de armată, a rostit o cuvînta- re de la tribuna Mausoleului.A urinat apoi parada mi- ședintele Prezidiului Șovie- litară, la care au participat tului Suprem al U.R.S.S., N.I. Rîjkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R-.S.S., alți conducători de partid și de stat sovietici, generali și ofițeri ai forțelor armate sovietice. In tribuna rezervată oas-

a se seal
elevi ai școlilor și academiilor militare și reprezentanți ai diferitelor ’ gete din garnizoa-nuri de agne ___ „_________na Mosco".Prin fața tribunelor au trecut, în continuare, participantă la demonstrația oamenilor muncii.

Violența din Republica Sud-AfricanâAct criminal comis cu sînge rece “PRETORIA 7 (Agerpres). Noi incidente grave în Republica Sud-Africană relevă continuitatea matului de tensiune violență ca urmare a politicii brutale de apartheid. Astfel, după cum . informează agenția UPI, poliția regimului a ucis șapte persoane de culoare, eveniment calificat de Frontul De- potriva condițiilor inuma- mocratic Unit (UDF), gru- ne de locui!.

cli-si
pare din opoziția legală, drept un „act criminal comis cu sînge rece**. Purtătorul de cuvîrit al UDF, Murphy Morobe, a declarat că în urma investigațiilor s-a constatat că noile victime fac parte din rîn- dul locuitorilor cartierului Orlando West din Soweto, care protestează îm-

a
SITUAȚIA DIN LIBANBEIRUT 7 (Agerpres). Zona taberei de refugiați palestinieni Bourj El Ba- rajneh de lîngă Beirutcontinuat și vineri să fie scena unor puternice ■ ciocniri între milițiile organizației AMAL și combatanții palestinieni. Surse ale poliției au an uniat că luptele de vineri dimineața și din noaptea precedentă s-au soldat cu ' cinci morți și 34 răniți.

<
VIITORI... PIETONIDeși anotimpul friguros, cu capcanele sale, și-a intrat în drepturi, mai sînt conducători auto ca- 're sporesc pericolele de pe drumurile publice, ur- cîndu-se la volan după consumarea băuturilor alcoolice. In această săptămână numărul... viito-

zut în aceste zile Alexandru Zagoni' (2 HD 8437), Dinu Gheorghițan (41 IID 821), loan Cîrstea (2 HD 7838), Odon Boroș (3 HD 1711) si Gheorghe Magadan (31 HD 8521). O vreme, ei vor lipsi de pe drumurile publice, plătind imprudența cu pierderea temporară a dreptului de conduce.a

RECOMANDĂRIAvînd în vedere scăderea temperaturii, apari-............ *___ ția fenomenului de în- rilor pietoni a crescut o- gheț este bine ca dimi- dată cu depistarea ur- neața să se folosească în rnătorilor:' Ion Tudoroiu cazul vizibilității reduse (41 HD 3091), Constantin faza de întîlnire. Totoda- Gorovei (31 HD 7914), tă, se recomandă a se e- Ion Mureșan (02714 SB), ...... .. ................”Petru Negru (3 HD 6937) și Emil Mîrza (2 HD 7373). Le-au fost reținute permisele de conducere în vederea suspendării o perioadă de 1 - ~ fiind, totodată, nați Pe -3 luni, sancțio- contravențional.
NEGLIJENȚEcondițiile intensifi- traficului rutier dinIn căni municipiul nostru, se cere conducătorilor auto respectarea fermă a regulilor de circulație. Una dintre cele mai importanțe este acordarea priorității, .prevăzută legal. Sînt însă indivizi, care, prin stilul necugetat, a- gresiv, deosebit de periculos de a conduce, periclitează integritatealorlalți participanți la trafic, lipsindu-i de prioritate pe cei în . drept. In această culpă au

memento

CONCERNUL ELECTRO
TEHNIC vest-german „Sie- ițiens" nu intenționează să participe la realizarea programului american Inițiativa de Apărare Strategică, a declarat președintele Consiliului directorial al acestei companii, într-un interviu acordat televiziunii nipone. El a subliniat caracterul militar al acestui program și problemele politice generate de „războiul stelelor*1.

PROTEST. In mai multe localități din Sicilia s-au desfășurat demonstrații ale tineretului în semn de protest împotriva lor criminale ale sudul Italiei. In demonstrațiilor, te din inițiativa ] Tineretului Comunist

lian, s-au cerut măsuri e- ■ ficiente împotriva Mafiei.

ARBORI „BOLNAVI"Potrivit unui raport guvernamental asupra situației pădurilor din R.F.
GREFĂ DE INIMĂLa un spital din Pap- worth, lîngă Cambridge, a fost efectuată o grefă de inimă, după ce pacientul— un bărbat de 40 de— trăise 48 ‘de ore cu inimă artificială, de „Jarvik-7“. Este cel i 26-lea pacient din căruia i se aplică dispozitiv. Recordul supraviețuire a unei soane prin recurgerea implantarea unei inimi artificiale este de 620 de zile.

■ ani
■ o tipul de-al lume acestde per- i . la

i acțiuni- Mafiei în cursul organiza- Federației Ha

SECRETARUL GENERAL al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG). Abdalla Bishara. a subliniat că țările membre ale CCG nu au pierdut speranța în- tr-o. reglementare pașnică a conflictului dintre Iran și Irak. El a spus că .liderii țărilor CCG sînt hotă- rîți să continue fără slăbire eforturile în vederea acestuire eforturile în găsirii unei soluții război.
BILANȚ. Intr-o rință de presă desfășurată la Managua, Ricardo Wheelock, șeful serviciului de

confe-

contrainformații al tei nicaraguane, a _______- că în perioada 1 ianuarie— 31 octombrie acest an, j> unitățile guvernamentale au ucis 3 734 de membri ai grupurilor de - contrarevoluționari care acționau în interiorul țării, I 322 au fost răniți, "iar alți 580 au căzut prizonieri — transmite agenția United Press International. In aceeași perioadă, pierderile armatei sandiniste se ridică Ia 631 de morți, 1 552 răniți și 63 de dispăruți.
CONCEDIERI. Firma „General Motors'* -- numărul unu in S.U.A. și pe plan mondial în construcția de automobile — a a- nunțat că va închide 11 din întreprinderile- sale, con- cediind astfel 29 000 de persoane, transmite agenția UPI.

ărma- arătat

de

vita plecarea în cursă cu parbrizul și geamurile laterale înghețate, ca de altfel și folosirea șter- gătoarelor defecte și anvelopelor uzate.In apropierea trecerilor pentru pietoni și în locurile frecventate de copii se impune reducerea vitezei pînă la limita evitării oricărui- pericol.
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piului Petroșani

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Din prea multă dragoste ; Unirea : Sfîr- șitul nopții ; Parîngul: Lupii mărilor.LONEA : Artista, dolarii și ardelenii.; VULCAN — Luceafăr șui : Căutătorii de aur, I—II.LUPENI — Cultural: Spartacus, I—II. ■URICAN1 : Ca-i-1

FILME

ce-

frumos . . „Laudă hărniciei1* —- reportaj.Marile momente ale baletului.Tablouri din Galeria Națională.Farmecul muzicii.— Telesport.-- înregistrări din festivaluri internaționale.— Pace pe pămîrit —■ moment poetic. '
— Autograf muzical.14.45 Săptămîna 15,00filme.N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

TV.

mo-
îna.

politica, închiderea programului.Telejurnal. Telecnciclopedia, (color)Istoria în monumente.Dacii și civilizația lor.Primul episod — . Strămoșii.' 19,50 Floarea din grădină, (color).-V Emisiune concurs pentru tineri inter- ; preți de muzică populară — Etapa I. J 20,55 Film artistic (color).
— Duminică zbuciumată. Producție a studiourilor sovietice.

19,0019,20

Germania, dat publicității la Bonn, 54 la sută din suprafața împădurită a țării este în pericol, arborii fiind „bolnavi1* sau în curs de a pieri. Fenomenul a înregistrat în cursul anului 1985 o creștere de 2 la sută față de anul precedent, dar ritmul este considerat diminuat comparativ cu alți ani, datorită faptului că s-au luat unele măsuri de combatere a poluării.
OCROTIREA ? 

ȚESTOASELOR VERZIGuvernul din Seychelles a anunțat că va adopta măsuri de protecție și control față de coloniile de broaște

țestoase, care se împuținea- luit identitatea, după cum ză vizibil ca urmare a vî- se poate lesne presupune...
COLECȚIE INEDITĂLa Kremlin a fost expusă „Colecția de arme a lui Petru I“. Aceasta cuprinde aproximativ 600 de piese, constînd din care se foloseau în rioada domniei lui. I în armatele țărilor i opene.Sînt expuse și modele produse în renumita Sală a Armelor clin Kremlin, care in secolele XVII— XVIII era principala armu- . rărie a Rusiei

13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă : (color).* — Floarea cîntului, floa. rea dorului — melodii populare..— Gala desenului animat. ... _ .■— Tot ce are țara mai 22,20 Telejurnal.nării lor neraționale. Unele . dintre cele mai splendide exemplare, țestoasele verzi, altădată foarte numeroase în apele arhipelagului, au devenit, astăzi, exemplare rare.
MANUSCRISE 
RECUPERATEManuscrise și scrisori semnate de George Bernard Shaw care dispăruse- ■ ră misterios din Biblioteca Universității Fullerton (California) au fost recuperate. Absența celor 46 de volume, a căror valoare este estimată ta 13 000 dolari, fusese semnalată în urmă cu patru luni. Bibliotecarul universității a primit manuscrisele intacte, prin curier poștal, fără ca expeditorul să-și fi dezvă-

“w------------------------ —.... —-----

arme pe- Petru eu-
COLECTIVUL 313 din cadrul JCSITMMR Timișoara, atelier 310 Petroșani urează tinerei familii Leopoldina și Mirel Pop multă fericire, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor ! (9228)PIERDUT' legitimație bibliotecă (periodice) pe nu-

ANUNȚ DE FAMILIE

mele Preda Dan, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9247). A ;PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr..' .4350 și 4373, eliberate de Institutul de nune Petroșani. Le declarăm nule. (0245) .
PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 

unui an de Ia dispariția scumpului nostru soț, frate, 
tată și bunic

TODERICI TRAIAN
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. Familia.

(9246)
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