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în dezbaterea oamenilor muncii de la sectorul „deschideri" 
al I.M. Uricani

Impulsionarea lucrărilor miniere, 
cerință a sporirii producției 

de cărbune cocsificabil
Nu sînt necesare multe ar

gumente pentru a demonstra 
importanța activității de des- 
chideri-investiții într-o între
prindere minieră. „Es

te necesar să analizăm cu 
responsabilitate toate posibi
litățile de sporire a ritmului 
de execuție la lucrările de să
pare, betonate și montaje 
pentru a asigura creșterea 
în anii următori a producției 
de cărbune cocsificabil", su
blinia șeful sectorului IV — 
deschideri al I.M. Uricani, 
ing. loan Todea, ilustr-înd de 
fapt nota dominantă a dez
baterilor purtate cți prilejul 
recentei adunări a oameni
lor muncii din sector.
■ Numeroșii vorbitori au a- 
nalizat pe rînd actualul sta
diu de îndeplinire a sarcini
lor de plan pe acest an, 
precum și măsurile de îmbu
nătățire în continuare a ac

tivității. Bilanțul primului se
mestru consemnează o res
tanță de peste 230 metri la 
lucrările miniere, realiza
rea productivității muncii de- 
cît în proporție de 93 la su
tă, depășirea cu 1,3 milioane 
lei a costurilor planificate. 
Participarea la dezbateri s-a 
materializat în numeroase 
propuneri de îmbunătățire a 
activității între care pot fi 
amintite : mai buna corelare 
a operațiilor de săpare și

_ betonare pentru a se evita 
lucrările suplimentare de re
profilare (Ach:m Ignat, miner), 
prevenirea risipei de mate
riale ți extinderea refolosirii 
acestora (Nicolae Marcu, mi
ner), îmbunătățirea dotării și 
aprovizionării cu scule și ma
teriale (Gheorghe Cordunea- 
nu și Constantin Ojoc, mineri), 
Utilizarea judicioasă a efec
tivelor și întărirea disciplinei

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ! Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Georges Marchais

muncii (Ion Nemeș, electri
cian și Ion Petrică, miner); 
asigurarea preocupării cons
tante a fiecărui lucrător pen
tru respectarea normelor de 
protecție a muncii [ing. loan 
'Topa), îmbunătățirea condi
țiilor de muncă (Gheorghe A- 
posfol, miner).

In spusele tuturor vorb'fo- 
rilor a revenit mereu princi
pala dificultate cu care se 
confruntă acest colectiv de 
muncă .- aprovizionarea neco
respunzătoare, de către sec
torul de transport, cu ma
teriale și evacuarea cu întîr- 
ziere a producției. Redăm 
doar cîteva din opiniile expri
mate în această privință, su-

B. MIHAI

■ (Continuare in pag. a 2-a)

Luni, după-amiazS au înce
put în Capitala, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu

la invitația tovarășului
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Pohte Executiv 
al C.C. al P.C.R., pr'mul mi
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, luni 
dimineața a sosit în Capi'a- 
lă colonel Louis Sylvain-Go
ma, al doilea vicen-eședinte 
al Comitetului Militar al 
Partidului Congolez al 
Muncii, prîm-rninistru, sef al 
Guvernului Republicii Popu-

începerea convorbirilor oficiale

Luni, după-amiază, au în
ceput convorbirile oficiale 
diutre tovarășul Manea Mă
nescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialis
te România, și colonel Louis 
Sylvain-Goma, al doilea vi
cepreședinte al Comitetului 
M'litar al Partidului Congo- 
lez al Muncii, prim-minis.ru, 
șef al Guvernului Republicii 
Populare Congo.

In timpul convorbir lor, des
fășurate într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, s-a relevat 
cu satisfacț'e evoluția pozi
tivă a relațiilor, întemeiate 
pe stimă și prietenie, stator
nicite între Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Congo.

Cei doi prim-miniștrî au 

nist Român, și tovarășul 
Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comu
nist Francez, care se află la 
odihnă în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

lare Congo, împreună cu so
ția, Laurentine Sylvain-Goma, 
care efectuează o vizită o- 
fîcială de prie'enie în țara 
noastră.

Pe aeroportul O'openî, îm
podobit cu drapelele de s at 
ale celor două țări, colone
lul Louis Sylva’n-Goma a 
fost salutat de prim . I minis
tru al guvernului. Manea 
Mănescu, de alte persoane o- 
ficiale.

româno-congoleze
analizat stadiul i 
perspectivele de 
a colaborării din'r 
uă țări, au examinat finali
zarea unor acțiuni de co
operare aflate în curs, pre
cum și noi pos’bîl tăți de con
lucrare, îndeosebi în dome
niile industrial, agricol 
forestier, de extindere 
schimburilor comerciale.

actual și
dezvoltare 

re cele do-

și 
a 

--------- ---- -—în 
interesul țărilor și popoare
lor noastre.

în pag, a 3-a

CALITATEA CĂRBUNELUI 
preocupare a fiecărui om din abataj 

pînă la beneficiar

Deschiderea 
lucrărilor 

Forumului 
Național al 
Pionierilor

Luni s-a deschis în Capita-* 
lă cel de-al Vll-lea Forum'
Național al Pionierilor, fo-
rum instituit din inițiativa . to
varășului Nicolae Ceaușescu; 
care în acest an se desfășoa
ră sub deviza „învățăm; 
muncim și trăim în chip co
munist". -i ț :

Pârtie pă 400 delegați ct- 
Ieși de forumurile județene, 
precum și membri ai Consi
liului Național al Organiza
ției Pionierilor.

In cadrul lucrărilor Foru
mului Național al p onieri- 
lor care se vor desfășura pî
nă la 26 iulie se va analiza 
modul în care Organizația 
Pionierilor, consiliile și co
mandamentele pionierești 
acționează pentru înfăptui
rea mărețelor sarcini izvorî- 
te din documentele de partid, 
din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind e- 
ducarea și formarea comu
nistă a tinerei generații. Fo
rumul Național al pionieri
lor va stabili măsuri pentru 
îmbunătățirea, în continuare 
a conținutului și 
narea activității 
în anul școlar 1978—1979.

perfecțio- 
pionieeștf

-fc

în decorul pitoresc al muntelui, amplă participare la

Prima ediție a festivalului „Serbările Paringului"
Atmosferă generală de 

veselie și voie bună.

Foto : Gh. OLTEANU

Succese 
ale constructorilor

ȘANTIERUL PETRILA AL
I.C.M.M.

CIN7EC, JOC 
Șl VOIE BUNĂ

Duminică, pitorescul peisaj al
a primit pe platoul de lîngâ cabana Rusu 
peste 5000 de mineri, preparatori, construc
tori și aiți oameni ai muncii, care, împreună 
cu familiile lor, au petrecut o zi de neuitat 

cu ocazia desfășurării primei ediții a Fes
tivalului „Serbările Parîngului". Acțiunea or
ganizată de Consiliul municipal de cultură 
educație socialistă, Consiliul municipal 
sindicatelor și Comitetului municipal U.T 
a fost un adevărat și autentic act de cultură 
fără nici o scadență pg parcursul desfășu
rării lui. O zi a cîntecului, a jocului, o zi 
de „iarbă verde" în adevăratul sens al cu- 
vî.itulyi au petrecut oamenii Văii în 
rul primitor al bătrînului nostru

bk eschiderea „Serbări- 
IȚ 'or Parîngului" a 

fost făcută de 
tovarășul Lazăr Filip, 

i secretar al Comitetului mu- 
l nicipal Petroșani al P.C.R., 
/ care a vorbit despre impor- 
> tanța manifestării și a ex- 
ț pus cîteva din intențiile or

ganizatorilor ei pentru ur
mătoarele ediții.

Apoi, platoul a fost inun
dat de artiști amatori din 
Valea Jiului, care au susți
nut timp de 6 ore progra
me artistice în fața tuturor 
celor veniți să oetreacă 
aici o zi minunată. Mai 
mult de 400 de artiști ama
tori din Vale, pe care i-am 
întîlnit deseori pe scenele 
cluburilor și caselor de cul-

Mircea BUJORESCU
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Mineri, preparatori, constructori și energeticieni la iarbă
• (Continuare în pag. a 2-a) verde.

IN FOLOSUL MINERILOR. 
Două încăperi de la I.M. 
Dîlja, după ce au fost ame
najate corespunzător, au 
primit o destinație care in
teresează îndeaproape pe 
mineri - spălarea și usca
rea hainelor de lucru. Lu
crarea, aflată în faza ulti
melor finisări și executată 
de E.G.C.L. asigură condi
ții optime pentru o mai 
bună întreținere a echipa
mentului personal de lu
cru, concură la protejarea 
sănătății minerilor. (T.Ț.)

INTEREXPO. Expoziția cu 
mărfuri industriale realiza- 

I tă de LC.S.M.I. în cadrul 
I colaborării dintre magazi- 
I nele Hermes Petroșani și 
I Centrum Schwedt din R.D.

kjyer riiqfițj/ va u ubsuhju, m 
curînd, la Casa de cultură. 
După cum aflăm de la con
ducerea I.C.S.M.I., mărfurile 
prezentate în expoziție vor 
putea fi cumpărate din 
magazinele de specialitate 
ale întreprinderii. Interexpo 
va funcționa între 20-25 iu
lie, fiind deschisă publicu
lui vizitatof de la ore|e 
8-12 și 16-20. (I.M.)

DUMINICĂ A ÎNCEPUT 
IN VULCAN acțiunea de 
reamenajare a unor străzi. 

Pentru început au fost trans
portate circa 300 tone de 
balast pe strada Abatoru
lui. Acțiunea va continua 
cu ajutorul cetățenilor, în 
următoarele duminici pînă 
la definitivarea lucrării. 
(C.l.)
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1.5 milioane investiții 
peste prevederi

Constructorii și montorii 
șantierului din Petrila al 
I.C.M.M. Petroșani au înre
gistrat, în perioada care a 
trecut din acest an, însemna
te depășiri la toți indicato
rii. Valoarea de investiții pa 
care a realizat-o colectivul, 
suplimentar față de prevederi 
este de 1,5 milioane lei. Pro
ductivitatea muncii a fost în
deplinită în proporție de
103.5 la sută. Două obiective 
importante cuprinse în pia
nul pe acest an - atelie’rul 
electric al I.M. Aninoasa și 
instalațiile de epurare a ape
lor de mină de la Dîlja - au 
fost predate în avans cu 30 
de zile față de grafice.

ȘANTIERUL LUPENI - 
URICANI AL T.C.H.

126 apartamente 
recepționate

Cele mai numeroase apar
tamente predate în Valea Jiu
lui de la începutul anului le 
raportează colectivul șantie
rului nr. 4, Lupeni - Uricani, 
al Grupului T.C.H. Astfel, în 
acest an, cartierul „Vîscoza"1 
Lupeni s-a îmbogățit prin 
munca vrednicilor constructori 
de aici, cu trei noi blocuri, 
primul cu 56, iar altele două 
cu cîte 20 apartamente. Un 
al patru'ea bloc, cu 42 apar
tamente, se află în stadiul de 
finisaj. In cartierul Bucura 
din Uricani, aceiași construc
tori au terminat pînă acum 
un bloc cu 30 apartamente, 
zestrea edilitară a celui mal 
tînăr cartier al municipiului- 
urmînd să crească în 1978 c« 
alte 70 de apartamente.

minis.ru
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• (Urmare din pag. I) dansuri (local, moldovenesc 
și de Oaș). Manifestarea 
s-a transformat într-un spec
tacol colectiv, se cînta și pe 
scenă, cînta și publicul, se 
dansa pe scenă, din mijlo
cul publicului se desprin
deau perechi de dansatori 
„ad-hoc", o bună dispozi
ție generală ștăpînea întreg 
platoul de desfășurare a 
acțiunii. Prin mulțime, pîl- 
curi-pîlcuri de localnici, du-
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CÎNEEC, 
JOC Șl 

VOIE BEW

pă cîntecul fluierei, încin
geau- frumoasele jocuri mo- 
mîrlăneșfi. Concomitent, 
s-au desfășurat întreceri 
sportive (orientare turistică, 
popice) care s-au bucurat 
de numeroși participant!.

La buna desfășurare a a- 
cestei ample acțiuni a con
curat aprovizionarea ire
proșabilă asigurată de 
I.C.S.A, și A.P.. Petroșani. 
După cum ne spunea tova
rășul Petru lagăr, șeful bi
roului comercial al Direcției 
comerciale, pe platou au 
fost aduse 14 mașini cu 
marfă : mici, grătare, cîr- 
nați de porc, șnițele, bere, 
apă minerală, preparate de 
patiserie, răcoritoare și, de
sigur, gheață. Produsele au 
fost oferite participanților 
prin șase unități specializa

te, dispuse în 12 puncte de 
desfacere.

Contînd pe o participare 
numeroasă, Exploatarea de 
transport Petroșani, a asi
gurat 12 autobuze care 
au efectuat în bune condi- 
țiuni curse regulate între 
Piața Victoriei și Teiescaun. 
Cu telescaunul, după cum 
ne informa tovarășa Sava 
Cîmpeănu, au urcat dumi
nică peste 1000 de oameni 
ai muncii. Un cuvînt fru
mos pentru conducerea Spi
talului municipal care a tri
mis pentru asistență medi
cală o echipă formată din 
medicii loan Samoilă și 
Dan Popescu, asistent Cor
nel Dogaru, sora medica
lă Mariana Dogaru și con
ducătorul auto Miha' Petroi.

„M nunată această serba
re, am petrecut o zi fru
moasă și ne întoarcerii la 
lucru cu și mai multă tra
gere de inimă. Precis vom 
veni și anul viitor" ne 
spunea minerul petriiean 
Mihai Brăilă, care'petrecea 
la iarbă'verde împreună cu 
fam'lia sa.

...Se lăsa seara peste Pa
ring. O formație de muzi
că ușoară îmbla la dans pe 
mai tinerii participant!. E- 
courile muzicii se multipli
cau pînă departe spre vîr- 
ful muntelui. Prima ediție a 
Festivalului „Serbările Pa- 
rîngului" se încheia dove- 
dindu-ne încă o dată, opti
mismul în ceea ce facem, 
setea de viață a noastră, a 
tuturor, care știm să mun- 
cm și să ne cîntăm munca, 
știm că nimic nu ne împie
dică să ne mindrim cu mun
ca și viața noastră nouă 
de azi, de mîine, din viitor...
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Popicarii Pelrilei au regăsit 
calea performanței

In dimineața z'lei de ieri 
ne-a vizitat pro laserul V:>le- 
riu Piscoi, pentru a ne fum. 
za amănunte asupra baraju
lui de promovare în divizia 
A la popice, disputat la Man
galia, între 6 campioane ju
dețene (pentru seria nord). 
In două ziie de concurs, Jiul 
Petrila a acumulat 11 punc
te (9811 p.d.), clasîndu-se ast
fel pe primul loc.

- Ne-am prezentat cu o 
formație omogenă, alcătuită 
din 4 seniori și 4 juniori, fapt 
ilustrat și de cele două man
șe. Astfel, eu am realizat 
894 + 839 p.d., Victor Mi- 
clea (jumor) - 839 + 837, 
Mihai Ernest (ij - 798 + 827, 
Rudolf Kozma - 799 + 810, 
.Eugen Ghirciș - 820, Nicolae 
Păsărea (j) - 814, llie -Nico- 
lae — 776. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Tehnoutilai 
Odorheiul Secuiesc (9 punc
te - 9720 p.d.), care a pro
movat alături de noi, Fulgerul 
Ba'a Mare, Fabrica de za
hăr Tg. Mureș, Chimia Arad 
și Tricotexfil Sigheful Mar- 
mației.

— In ce condiții s-au dis
putat întrecerile ?

- Arena din Neptun, cu ri
dicare automată, are 4 piste. 
Aceasta a solicitat un efort 
fizic și psihic foarte intens. 
Noi însă am făcut antrena
mente, încă din pregătiri, la 
4 piste, pe arena Preparației 
Petrila. Cu un lot mai restrîns 
ca altădată, dar mai tînăr și, 
repet, omogen, am reușit să 
repromovăm, după un an 
de pauză.

- In seria nord activează 
campioana națională Aurul 
Baia Mare, medaliata cu 
bronz, Electromureș Tg. Mu
reș și Voința Cluj-Napoca, 
clasată pe locul IV în ediția 
precedentă a campionatului 
național. Va ține Jiul Petrila 
pasul cu aceste formații ?

- In ultimul timp, ech'pele 
valoroase efec.uează an
trenamente la 4 piste, pentru 
a dobîndi o experiență mo- 

trică. Această ca'e trebuie să 
o ui mo.ii și no.. In același 
timp, în când jale unor an
trenamente intense, nu trebu
ie neglijaie formațiile de ju
niori și sen care. La cap.to
iul juniori stăm foarte bine, 
Victor Miclea, Nicolae Păsă
rică, Mihai Ernest sînt nume 
care se remarcă în competi
țiile republicane. Ne preocu
pă creșterea valorică a lotu
lui de fete. Și, în primul rînd 
urmărim menținerea bă eți- 
lor în prima diviz e. Pentru 
aceasta am solicita mai mult 
sprijin marterial și moral din 
partea conducerilor minei și 
asociației noas're sportive. 
Performanța pretinde o anu
me înțelegere a sportivilor. 
(Nota noastră : In calitate de 
antrenor al ech pelor de se
niori și juniori, de jucător 
activ ai garniturii seniorilor, 
de profesor de educație fizi
că si sport la Grupul scalar 
minier Fetroșam, V. Piscoi, 
acoperă ~ foarte ■ greu a- 
ceste activități, lată de ce ar 
fi' necesar ca orarul de pro
fesor să-i fie program-t numai 
dimineața. Apoi la de- 
plasăr, să Se înțeleaaă că, 
aoă'înd cu'orile Jiului Petrila, 
contr:bu:o la presticrul Văii, 
nu face „tur’sm"). Adfcl de 
greutăți înlîmoină si ci'ți com
ponent. In fine, avem un 
nucleu excelent de juniori, la 
competițiile „Daciadei" au 
participat mai mulți 'sportivi 
legitimați și nelegitimați din 
Petrila, am reușit să revenim 
în primul eșalon, ne vom 
strădui în continuare ca 
sportul popicelor să redobîn- 
dească, la Petrila, caratele 
strălucitoare pe Cu e le me
rită, atît din punct ae vedere 
al talentelor din sportul de 
performanță, cît și a| bazei 
materiale existente.

Convorbire realizată de
Ion FI ASTRU

„Daciadei"
HANDBAL. In cadrul eta

pe; mur..opale a competiției 
naționale „Dacicrda", catego
ria peste 19 ani, pe terenul 
Clubului; sportiv școlar din 
Petroșani s-au întîlnit echipe
le Jiul Petrila și Utilajul Pe- 
fioșzim. In j. ma unui ,oc de 
factură moaeslă, au ciștigat 
tinerii handbalișt. -- antre
nați de instructorul Gheorghe 
C.rismc - de la I.U.M.P., cu 
scorul de 14-8, la pauză 6-4. 
Astfel că pentru etapa jude
țeană, care se va desfășura 
în zilele de 23 și 24 iulie la 
Petroșani, alături de celelalte 
cîștigătoare ale fazeior muni- 
cpale și orășenești, Valea 
Jiului va fi reprezentată de 
echipa Utilajul Petroșani.

S. BĂLOI

întreceri ' 
jubiliare

Asociația sportivă „Prepa
ratorul" Lupeni organizează, 
în cinstea Zilei minerului, 
competiția de fotbal ia care 
silit angrenate nu mai puțin 
de opt echipe, reprezentînd 
șase secții ain cadrul unității 
economice. Competiția este 
dotată cu trofeul „Cupa Mi
nerul". Jocul inaugam* 1 * * * * a a- 
vut loc în ziua de 11 iulie, 
între cele două echipe de la 
secția întreținere și a fost 
cîștigat cu scorul de 6 -2 de 
prima echipă.

tură din municipiu și în ca
drul primei ediții a Festi
valului național „Cîntarea 
României", au oferit unui 
numeros public un program 
cultural-artistic bogat în 
conținut educativ, răsplătit 
cu vii aplauze de cei pre- 
zenți. Pe scena împodobită 
sărbătorește au evoluat 
fanfarele întreprinderilor
miniere Lupeni, Vulcan, A-
nmoasa, Petrila și Lonea, 
fanfara I.U.M.P. interpretind 
cîntece de promenadă ; es
te încă o ocazie în care 
trebuie să remarcăm fap
tul ■ că fanfarele minerești 
sînt formații cu vechi tradi
ții culturale în municipiul 
nostru. A urmat spectacolul 
folcloric în cadrul căruia 
am remarcat îmbinarea fe
ricită a folclorului local cu 
cel din alte zone ale țării. 
Soliștii vocali și instrumen
tiști, ,tararurile cluburilor din 
Lupen;, Aninoasa, Petrila și 
Lonea au interpretat, spre 

■desfătarea publicului sute 
de cîntece populare din în
treaga țară, cîntate la un 
momfent dat împreună cu 
soectator i, acolo-.în mijlo
cul muniTor, fiind martorii 
une: adevărate „cantate fol
clorice".

Ansamblul folcloric „Mîn- 
dra" al Văii Jiului de pe 
lîngă Casa de cultură Pe- 
troșan', prezent în toate 
manifestările culturale din 
municipiu, a realizat du
minică un spectacol unitar
de înaltă ținută artistică 
prin soliștii săi Măricuța 
Hoțea, Maricica Mocanu, 
luliu Becsiki, Augustin Mol
dovan, prin cele 3 suite de

Tot în cadrul a opt echi-' 
pe se întrec și iubi
torii de fotbal de la I.M. 
Uricani pentru cucerirea „Cu
pei 6 ‘ August". între
cerea se desfășoară sistem 
turneu - numai tur și se va 
încheia în zilele de 2 și, res
pectiv, 6 august, cînd echi
pele clasate pe locurile doi 
în cele două serii vor juca 
pentru locurile 3-4, iar lide
rii seriilor pentru locurile l-ll. 
lată și cîieva rezultate : seria
I : Sectorul I cu sectorul V 
(atelier) : 4-7, III cu V ; 4-2 
și VI cu IV : 5-4 în seria a
II -a. (B. STAI CU)

Impulsionarea
' lucrărilor

® (Urmare din pag. I) 

ficiente pentru a ilustra o si
tuație cu totul necorespunza- 
toare: „deși de-a lungul ani
lor s-au creat restanțe de mu 
de metri la investiții, noi con
tinuăm să lucrăm puțin la 
front și să stăm ia puț pentru 
a-i ruga pe mecanicii de lo
comotive să ne transporte 
materiale" (Constant.n Gr:go- 
riu I, miner), „dacă nu vii 
să-i cuplezi garnitura, meca
nicul refuză să coboare și 
pleacă cu locomotiva goală" 
(Florea Comănoiu, miner), „ia 
orizontul 400 oamenii fac 
mari eforturi pentru a împin
ge pe sute de metri vagone- 
tele cu balast" (Gheorghe 
Gălan, maistru minier), „am 
coborît pînă la realizări pe 
sector de 3—4 m pe zi și 
nici nu e de mirare din mo
ment ce sîntem complet ne
glijați de sectorul de trans
port" (Filaret Ungureanu, 
maistru minier), „am stat și 7 
schimburi fără a primi un 
singur vagonet cu bolțari" 
(Gheorghe Nistor, miner șef 
de brigadă), „auzim mereu, 
spunindu-se : voi, investițiile 
la o parte și cred că aceas
ta ilustrează suficient dezor
ganizarea și indisciplina din 

fcodrul sectorului de transport" 
(Constantin Savin, artificier).

miniere
Comentariile sînt, desigur, 

de prisos. Este însă necesar 
ca problema activității com
plet necorespunzătoare a sec
torului de transport să fie 
analizată urgent de către 
conducerea minei Uricani, 
pentru că este nefiresc ca în 
această întreprindere frunta
șă, unde s-a acordat întot
deauna o atenție deosebi .ă 
organizării producției și a 
muncii, deficiențele să per- 
sste în compartimentul atît 
de important al transportului 
subteran.

Așa cum sublinia tovarășul 
Fiiip Lazăr, secretar al comi
tetului municipal de partid, 
în fața colectivului sectorului 
„deschideri" stă sarcina im
portantă a recuperării restan
ței primului semestru, prin e- 
laborarea și aplicarea unui 
program judicios de utilizare 
a efectivelor, de servire a 
locurilor de muncă, mecani
zare a lucrărilor. Prin utili
zarea propriilor resurse și a- 
cordarea sprijinului efectiv 
(așteptat de ani de zile...) al 

compartimentului de transport, 
sectorul de „desch:deri" va 
trebui să înregistreze saltul 
calitativ de natură să ga
ranteze intrarea în funcțiune 
la tirtș a viitoarelor capaci
tăți d prcj'ocție la mina U- 
ricani.

Iubitorii handbalului din 
Vale își aduc, desigur, am n- 
te de Știința anilor '60, divi
zionară A, de handbal.știi ei 
de talie, precum Barabaș, 
Pintea, Victor Gruia, frații 
Drig, Alexandru Florea (as- 
tăz , conf. dr. ing., prodecan 
al Facultății de ut.laj din ca
drul I.M.P.). Apoi o dată cu 
anii, studenții, într-o lentă de
gringoladă, au părăsit primul' 
eșalon, ba chiar, în '74 și '77, 
au retrogradat în campiona
tul județean. Cauze ? Dimi
nuarea valorică și numerică 
a lotului, lată însă că, în a- 
ceastă vară, după un baraj 
repetat cu Constructorul O- 
radea (32-29 după prelungiri 
și 20—16), Știința Petroșani 
repromovează în divizia B, 
suporterii avînd dreptul să 
creadă, după această perfor
manță, în revîtalizarea hand
balului studențesc. Ce se 
întîmplă însă în realitate ?

- Ne-am propus, declară 
antrenorul Eronim Ceacu, a- 
șa cum prevăd și indicațiile 
federației de specialitate, să 
legăm destinele handablului 
de sportivii atașați Văii. Dar 
de la dorință pînă-la realita
te...

— Adică...
- Divizionara B Știința Pe

troșani se află într-o situație 
delicată. Printr-o dispoziție a 
Ministerului Educației și In- 
vățămîntului s-a renunțat la 
susținerea materială a unor 
divizionare B studențești, în
tre care și echipa noastră de 
handbal.

- Cum s-ar zice. Știința a 
ajuns... orfană ?

- Inginerul Ion-Crețu de la 
I.R.I.U.M.P., un cunoscut ani
mator al hadbalului, a pro
pus o fuziune sub patronajul

In atenția forurilor competente!

Divizionara B de handbal, 
Știința Petroșani trebuie ajutată 

să iasă din impas
■■'■■■■< v

parării culorilor noastre. In-I.R.l.U.M.P.-ului, dar această 
unitate nu are incă asociație 
sportivă și nici secție afiliată. 
Alte echipe au început pre
gătirile pentru teste, noi nu 
știm cum vom merge în con
tinuare. In plus, adică în mi
nus, lotul echipei este mai 
restrîns ca niciodată. Au ple
cat Bencovici și Cîmpeănu, 
care au absolvit liceul, Bora, 
Orbulescu și Cioară, toți ab
solvenți ai institut ului. Au re
venit din armată Stumbilich, 
un handbalist foarte bun, cu 
o înălțime de 1,96 m, născut 
în 1959 și Vameșu. Dn ve
chiul lot au mai rămas însă 
doar 8 sportivi. Am înaintat 
actele de transfer pentru stu
dentul Florin Boată, provenit 
de la P.T.T. Drobeta Turnu 
Severin și elevii de la C.S.S.

(dublă legitimare) Antohe și 
Kiss .
- Ce soluție întrevedeți ?
- Sînt handbal.ști, unii 

chiar legitimați la Știința, 
care au abandonat ideea a- 

tre aceștia Remus Prigoană 
și Petru Bolog, care joacă la 
Minerul Lupeni. Craibic a a- 
juns... fotbalist ia I.U.M.P., iar 
Vesa este component al for
mației de handbal a acele
iași întreprinderi.

La acești sportivi, ne gîn- 
dim și la posibilitatea 
de a-i determina să -re
vină în formația studen
țească, singura divizionară B 
de handbal din Vale.

- Dacă cei 4 s-ar reinte
gra, ați mai avea probleme?

- La 6 august trebuie să 
dăm normele de control la 
București. Există unele hare
muri obligatorii de talie și 
vîrstă : dintr-un lot de mini
mum 16 jucători, doi sportivi 
din cîmp trebuie să depă

șească 1,88 m, iar un portar, 
născut după 1955, să aibă 
peste 1,84. Minimum 7 spor
tivi trebu e să nu depășească 
23 de ani, ei trebuie trecuți 
în permanență pe foile de 
arbitraj și să participe efec
tiv la joc. Din cei 16, este 
necesar ca măcar 12 să trea
că normele de control la pri
ma „corigentă", tot |a Bu-, ■ 
curești, altfel plecăm în cam
pionat cu un handicap de 
două puncte. Peste o lună, 
tot la București, ia „reexa- 
m'nare", dacă nu se com
pletează numărul de 12, mai 
pierdem două puncte.

- Repetăm întrebarea 
dacă cei 4 s-ar reintegra ?

- Lotul af cuprinde 18 ju
cători, buni pentru divizia se
cundă. Dacă și pregătirile ar 
demara, cel tîrziu în ziua de 
22 iulie s-ar trece și probele. 
Dacă am ști cine ne poa‘e 
oferi condiții materiale de 
pregătire și disputarea în
trecerilor ? Dacă n-nm mai 
fi „ai nimănui" I

lată, așadar, cu toate că 
Știința a repromovai în di
vizia B, situația handbalului 
de performanță din Vale este 
de-a dreptul îngrijorătoare. 
Nerezolvarea problemelor ri
dicate de antrenorul Ceacu 
ar face inutile eforturile de 
revitalizare a jocului în 7 din 
municipiul nostru. Supunem 
forurilor locale competente 
analiza acestei situații fără 
precedent, acum cînd încă 
nu-i area tîrziu. Altfel...

Ion VULPE
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Sîmbătă, 15 iulie a.c., Consiliul județean al sindicate
lor, Consiliul municipal al sindicatelor Petroșani cu spriji
nul Consiliului județean de control muncitoresc al activi
tății economice și sociale a organizat un rodnic schimb de 
expenență în Valea Jiului cu tema „Calitatea cărbunelui 
și modul în care întreprinderile miniere și preparațiile 
respectă contractele cu beneficiarii din județ". La 
sch mbul de experiență desfășurat în prezența tovarășu
lui ing. Iulian Costescu, secretar a' Comitetului municipal 
de partid Petroșani, au portic paf inginerii șefi și direc
torii tehnici de la întreprinderile miniere din Valea Jiului, 
reprezentanții I.P.C.V.J. și af secțiilor de preparare a căr
bunelui, ai I.E.C. Mintia, C.S. Hunedoara și I.V. Călan, 
reprezentanții comisiilor economice din unitățile amintite, 
șefii compartimentelor C.T.C. și președinții de sindicat.

Vă prezentăm în pagina de față conținutul referate
lor prezentate, pe tema calității cărbunelui, de reprezen
tanții minerilor, preparatorilor și beneficiarilor, precum 
și unele dintre propunerile formulate de partrcipanții la 
schimbul de experiență. Foto: I. LICI'J

Petroșani : 
mai bună 

a cărbunelui 
între-

Participantă la schimbul de experiență in vizită la secția de preparare a cărbunelui 
oeni. ' Foto:!. UCU

CALITATE A CĂRBUNELUI
preocupare a fiecărui om din 

la beneficiar
abataj

pma
Ne vom spori eforturile pentru 

asigurarea cu huilă a beneficiarilor
Ec. Florian PETRESCU 

șef serviciu aprovizionare, 
desfacere, transport - 

I.P.C.V.J. Petroșani

Preparatorii 
troșani și-au înscris în agen
da de lucru, ca o permanen
tă preocupare, asigurarea cu 
huilă, a principalilor benefi
ciari din cadrul județului. 
Dacă nu ne-am îndeplinit in
tegral obligațiile contractua- 
le către toți benef ciorii, un 
impediment l-a constituit și 
rreasigurarea secțiilor de pre
parare cu cantitățile de căr
bune brut planificat, 
mai mari restanțe au 
înregistrate, la secțiile 
Lupeni și Petrila. O atenție 
deosebită s-a acordat și latu
rii calitative a produselor li
vrate. C. S. Hunedoara a 
fost aprovizionat cu huilă 
spălată pentru cocs siderur
gic, sort la care umiditatea 
a fost depășită cu 1,7 p.p. și

Cele 
fost 
din

cenușa îmbunătățită cu 
nus 0,1 p.p.; I.V. Călan 
primit huilă spălată pentru 
cocs cu umiditate depășită cu 
0,9 p.p. și cenușa îmbunătăți
tă cu minus 0,1 p.p., iar la 
huilă spălată, pentru sem:- 
cocs, umiditatea a fost îm
bunătățită cu minus 0,5 p.p. 
și cu cenușă la nivelul acte
lor normative de calitate; 
U.E. Paroșeni a primit în 
acest interval de timp (6 luni 
din anul 1978) huilă energe
tică (mixte, șlam și sortat) cu 
un minus de 411 kcal/kg la 
puterea calorifică, iar Centra
la electroenergetică Mintia 
huilă energetică cu o putere 
calorifică sub cea planifica
tă cu 453 kcal/kg.

Consiliul oamenilor mun
cii, prin comisia pentru ca
litatea" produselor, urmăreș
te și îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație, reactua
lizarea fișelor tehnologice și 
elaborarea instrucțiunilor de 
control tehnic a! calității a- 
tît în flux1 cît și la produsele 
finite

Dorința noastră să producem
g. Nicolae KINDLER 
f birou C.T.C. - C.S.

Hunedoara

de

Minerii ne-au ajutat, livrîndu-ne cărbune 
în plus. Dar mai

Dacă cocsarii huneaoreni 
și-au îndeplinit sistematic 
sarcinile de plan, realizînd 
totodată și însemnate depă
șiri, aceasta se datorește în 
mare parte și muncii pline de 
abnegație a harnicilor mineri 
din Valea Jiului.

Calitatea cocsului produs 
de noi se reflectă nemijlocit 
atît în producția fizică cît și 
în producția netă a combi
natului siderurgic hunedorean, 
se reflectă pînă la produsul 
finit - oțelul. Acestea sînt 
motivele care au determinat 
ca întreaga noastră atenție 
să se îndrepte spre realiza
rea unui cocs de calitate mai 
b'’nă, care să permită obți
nerea unor cantități sporite 
de fontă de calitate superioa
ră. Deoarece în șarja 
noastră de cocsificare 
participarea cărbunelui . li- 
vraf de Valea Jiului atinge 
circa 50 la sută, în măsură 
hotărîtoare, calitatea cocsului

cocs cit mai bun 
gativă a conținutului ridicat 
de umiditate a cărbunelui.

In fine, mai trebuie să a- 
rătăm, ca ultimă problemă, 
greutățile întîmpinate de co
lectivul nostru de cocsari da
torită neasigurării întregii 
cantități de cărbune la nive
lul planificat și contractat. 
Datorită acestui fapt se în
registrează depășiri ale pre
țului de cost, cu toate conse
cințele negative asupra indi
catorilor tehnico-economici ai 
combinatului.

Arătînd deschis greutățile 
pe care le întîmpinăm, vă 
rugăm să considerați cele 
spuse de noi ca un apel. Sîn- 
tem convinși că dorința noas
tră de a îmbunătăți continuu 
calitatea cocsului produs va

obținut este condiționată 
calitatea acestui cărbune. Tre
buie să arătăm că din acest 
punct de vedere primul se
mestru al anului 1978 repre
zintă un regres față de anul 
precedent. Astfel, pentru căr
bunele din Lupeni conținutul 
de cenușă a crescut, observîn- 
du-se o scădere a cantităților 
de cărbune cu cenușă sub 8 
la sută și totodată o crește
re a cantităților de -cărbune 
avînd conținutul de cenușă 
între 9,1 -- 9,3 la sută. Creș
terea conținutului de cenușă 
în cocs duce la scăderea ran- _ . _ __
damentului de cocs metalur-. fi susținută și de mineri ast- 
gic și la creșterea consumu
lui specific de cocs la fur
nale. Ar părea că o creștere 
de 0,16 la sută la cenușă nu 
este importantă, dar dacă 
o raportăm la sutele de mii 
de tone cărbune livrat, 
vede imediat influența 
negativă. Indicele dilatome
tric, cel mai sensibil indica
tor al capacității de cocsifi
care, prezintă variații de la 
o determinare la alta ceea 
ce influențează în mod direct 
calitatea cocsului obținut. 
Menționăm și influența ne-

fel ca prin eforturi unite să 
realizăm sarcinile comune, 
puse în fața noastră de con
ducerea de partid, de a îm
bunătăți calitatea produselor.

DIN CUVINTUL 
PARTIClPANTILOR 
OTTO ABRAHAM, direc

tor I.P.C.V.J 
Pentru o 
valorificare 
propun ca fiecare 
prindere minieră să con- 
caseze cărbunele cocs:fi- 
cabil la dimensiunea de 

80 mm.
NICOLAE KINDLER, șef 

birou C. T. C„ C. S. 
Hunedoara : Pentru noi ar 
fi foarte important dacă 
s-ar realiza o dozare pro
porționala a șlamului în 
cărbunele livrat și, dacă 
este posibil, să se deter
mine indicele dilatometric, 
iar rezultatele să ni se co
munice telefonic.

Ing. TUDOR GEAMÂ- 
NU, șef secție preparare, 
Lupeni: întreprinderea mi
nieră Uricani claubează 
superficial și ne crează 
greutăți atît din punct de 
vedere tehnologic, dar 
mai ales mecanic, 
nevoiți să I— 
claubaj și în locul lor.

Ing. ERONIM RUSAN, 
director întreprinderea E- 
lectrocentrale Deva - 
Mintia : Pînă se vor cons
trui instalațiile de ames
tec, furnizorul va trebui 
să respecte calitatea căr
bunelui prevăzută în con
tractele încheiate.

Ing. EMIL MURU, ingi
ner șef. C. M. V. J. : 
Putem și va trebui să îm
bunătățim calitatea căr
bunelui. Spre exemplu în 
alegerea șistului vizibil 
nu putem spune că nu 
mai avem nimic de făcut 
și cred că nici prepara
torii nu au epuizat orice 
posibilitate.

Ing. CRIÎTACHE MA
NEA, director economic. 
Centrala industrială pen
tru producerea'energiei e- 
lectrice și termice, Bucu
rești : Să ne gîndim si să 
realizăm o sortare calori
că a mixtelor pentru a le 
puteți dirija în funcție de 
necesități spre alte termo
centrale.

anic, fiind 
facem noi

se 
sa

Măsurile stabilite vor

este încă ceva...
Ing. Mircea BADARAU 

director economic 
întreprinderea Electrocentrale 

Deva - Mintia

Cu sprijinul minerilor și preparatorilor, 
vom reduce consumul de cărbune, 

energie electrică șl combustibil

da roadele scontate
Ing. Emeric KOVACS 

inginer șef - I.M. Lupeni

Anual i.E. Deva pornește 
de la C. M. V. J. Petroșani 
cîteva milioane tone mixte, 
șlam și cărbune sortat. Pe 6 
luni ale acestui an I.P.C.V.J. 
ne-a furnizat cărbune energe
tic conform prevederilor con
tractuale și chiar cu o depă
șire de 25 727 tone fizice. E- 
vidențiem cu această ocazie 
receptivitatea pentru dirija-? 
rea unor cantități de cărbu
ne la termocentrale care au 
cerințe mai mari în anumite 
perioade, în special la C.T.E. 
Mintia.

Privind calitatea cărbunelui 
livrat, aceasta este însă o 
problemă încă nerezolvată.

purilor energetice în funcțiu
ne ; nerealizarea planului de 
energie electrică pe cărbune 
(indicator important de plan 
Ia M.E.E.); Uzarea accentua
tă a sistemelor de preparare 
a prafului de cărbune la ca
zane și eroziuni mari la țe
vile acestora ; consum de 
energie electrică în plus la 
măcinare, arderea și evacua
rea zgurii și cenușii ; consum 
în plus de hidrocarburi la ar
derea în cazane (cu aport 
mare de gaz metan); costuri 
suplimentare prin consum 
sporit de metal, piese de 

. schimb, diverse materiale și 
manoperă în plus la reparații 
nerealizarea consumului spe
cific la producerea energiei 
electrice (depășiri ju peste 
15 gr cc/kWh), poluarea ac
centuată a zonelor termo
centralelor prin excese de 
cenușă zburătoare în gazele 
arse - peste capacitatea de 

_ _ ------ -------- _.. ,„,j
de ce solicităm furnizorului 
să ia toate măsurile posibile 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui energetic livrat - 
în ce privește puterea calori
că - corespunzătoare cazo
nelor noastre.

de

Ing. Romulus DELEANU 
șef atelier carbofluid - 

I.V. Călan

* I v l I • yuju avu ui CV* uc
, Livrarea cărbunelui, energe- reținere a electrofiltrelor. lată 
t'c cu o putere calorică de 
500—600 kcal/kg sub STAS 
ji consumarea acestuia în 
termocentrale au o serie de 
consecințe negative în reali
zarea puterii nominale a gru-

Creșterea producției 
cocs metalurgc este o sarci
nă deosebit de importantă 
care stă atît în fața noastră, 
a cocsarilor, dar și a mine
rilor și preparatorilor. Mun
citorii secției cocserie a I.V. 
Călan folosesc pentru obți
nerea cocsului și a semicoc- 
sului cărbune de la secțiile 
de preparare Petrila și Go- 
roești a cărui calitate in
fluențează nemijlocit calita
tea produselor noastre.

Fracția măruntă (0—0,5 mm) 
se pierde în procesul de flui
dizare ducind la creșterea 
consumului specific de căr
bune și la poluarea zonei o- 
rașului Călan. Totodată, la 
acest sort de cărbune se în
registrează o umiditate mai

mare decît la celelalte sor
turi și depășirea conținutului 
în cenușă peste limita ad
misă, ceea ce încarcă nejus
tificat cheltuielile de pro
ducție mărind consumul de' 
combustibil și energie elec
trică. Dar conținutul ridicat 
de umiditate mai are un e- 
fect nedorit. Bioxidul de sulf 
format în urma arderii gazu
lui brut de fluidizare, în con
tact cu vaporii de apă, se 
transformă în acid sulfuros 
care corodează instalațiile 
metalice pe traseul cazan — 
coș de fum. —

Pentru noi, cocsarii din 
Călan depășirea consumului 
de cărbune, energie electri
că și combustibil va atrage 
după sine diminuarea indica
torului producție netă și, 
pentru a evita acest lucru, 
facem un apel călduros că
tre mineri și preparatori să 
ne livreze cărbune de cît 
mai bună calitate și în can
titățile prevăzute de contrac
te.

Mina Lupeni este una din
tre cele mai mecanizate mine 
din Valea Jiului și semnifica
tiv este faptul că, din tota
lul producției acestui an 38,8 
la sută este prevăzut să se 
extragă cu susținere mecani
zată, iar 43,5 la sută cu tă
iere mecanică și susținere in
dividuală. Atenția noastră es
te îndreptată spre mecaniza- . 
rea tăierii atît în straiele ex
ploatate pe înclinare cît și 
în stratul 3 exploatat în felii 
orizontale. Astfel stînd lucru
rile nu se va putea realiza 
o exploatare selectivă a căr
bunelui, iar conținutul în ce
nușă ai stratului se va men-, 
ține îndeosebi la sorturile 0- 
10 mm și 10-80 mm. Livra
rea acestui cărbune cu con
ținut mare de cenușă a de
terminat în ultima perioadă 
de timp penalizări cantitati- • 
ve de 5-10 la sută din pro
ducția extrasă și livrată. Dar 
minerii Lupeniului sînt hotă- 
rîți să îmbunătățească a- 
ceastă situație și ne-am sta
bilit măsurile necesare : con
ducerile sectoarelor vor su- . 
praveghea procesul de pro
ducție pe toate schimburile 
prin maiștri , ingineri și teh
nicieni care vor urmări și ca
litatea cărbunelui extras; se 
va intensifica , claubajul în 
subteran la banda de la ori-

zontul 440, la sectorul V și 
la colectorul principal ; se va 
urmări în permanență alege
rea șistului vizibil la locul 
de muncă, în abatajele fron
tale cu susținere individuală 
și pușcare și la abatajele 
cameră ; se va îmbunătăți: 
tavanul artificial la abataje
le frontale din stratele groa
se evitînd astfel surpările și 
scurgerile de steril în căr-ț 

lucrările în steriibune ; la 
încărcarea și transportul ma-f 
terialului derocat vor fi corn-, 
plet separate de fluxul de 
transport al cărbunelui ; se 
vor crea spații de depozitare, 
a sterilului ales în timpul 
schimbului la punctele de' 
încărcare ; se va interzice 
perforarea găurilor de pușr 
care la intercaJațiile sterile. 
Pentru. încadrarea în norma 
de umiditate a cărbunelui se 
vor menține în bune condi-L 
ți.uni căile de acces pentru 
dirijarea apelor. Totodată a- 
cestor măsuri tehnico-organH 
zatorice li se vor adăuga și 
măsuri politico-educative. Co- 
misia de calitate va folosi in-: 
tens ca instrument de lucru 
„vitrina calității" și, în co-: 
laborare cu comitetul sindi-? 
catului, va populariza rezu!-: 
țațele bune și va critica as-: 
pectele negative întîinite. .

Măsurile luate vor conduce 
neîndoielnic la îmbunătăți
rea calității cărbunelui brut 
obținut de minerii Lupeniului 
astfel încît, și cu sprijinul 
preparatorilor, să livrăm be- - 
neficiarilor noștri cărbune "de 
calitatea dorită. 1
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Aniversarea Revoluției Socialiste Irakiene
- 'V-• ■

u
înminarea unui mesaj, din partea tovarășului 

Kico'ae Ceaușeșcu, adresat președintelui Irakului
BAGDAD 17 (Agerpres). 

Reprezentantul personal al 
tovarășului. N i c o I a e 
Ceaușeșcu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, la festivi
tățile care marchează cea 
de-a X-a aniversare a Revo
luției Socialiste Irakiene, to
varășul Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul finanțelor, a 
fost primit, la 17 iulie de Ah
med Hassan Ai-Bakr, preșe
dintele Republicii Irak, pre
ședintele Consiliului Coman
damentului Revoluției, îm
preună cu Saddam Hussein, 
vicepreședintele Consiliului

Orientul 
Mijlociu

■ BEIRUT. 17 (Agerpres). — 
Premierul libanez, Selim Al- 
Hoss, l-a primit pe Yasser 
Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). In cadrul convorbi
rii ce a avut loc, Yasser A- 
rafat a expus interlocu.oru- 
lui său punctul de vedere al 
O.E.P. asupra conținutului 
mesajului adresat națiunii de 

' președintele Libanului, Elias 
Sarkis, transmite agenția 
M.E.N. Au fost evocate, de 
asemenea, probleme referi
toare la situația actuală dn 
Liban.

Proclamarea 
noului președinte 

al Columbiei
BOGOTA 17 (Agerpres). 

Julio Turbay Ayala, repre
zentant al Partidului L'beral 
din Columbia, a fost procla
mat oficial președine ales 
al țării de către Tribunalul 
electoral. Alegerile preziden
țiale au avut loc luna tre
cută.

Noul președinte urmează 
să fie instalat la 7 august 
a.c. succedîndu-i în aceas ă 
funcție lui Alfonso Lopez Mi- 
chelsen, pentru un mandat 
de patru ani în pe ioada 
1978-1982.
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FILME
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Revoltă în cosmos.
Republica : Adevărata

glorie, seriile I II.
Unirea : E atît de aproa

pe fericirea.
PETRILA : Surîsuî mamei.
LONEA : In sfîrșit, ne în

țelegem.
ANINOASA : Floare la 

ureche.
VULCAN : Jucăria.
LUPENI - Cultural, Cheq- 

mă-mă în depărtarea lumi
noasă. '

Muncitoresc : Vacanță cu 
unchiul Tom a.

TV
9,00 Teleșcoală. 

Antologia filmului 
copii și tineret : 
Chaplin în filmul

10,00 
pentru 
Charles 
„Iubirea 

lui Chariot". 11,00 In alb 
și negru. Documentare 
tistice. 11,50 Telex. 
Telex.
16,30 
canță :

I 
I 
I

ar- 
16,03 

16,05 Teleșcoală. 
Matineu de va- 

__ . „In mările Sudului". 
Producție a studiourilor aus- 

Comandamentului Revoluției. 
Cu acest pr.lej, din partea 

tovarășu'u. N i c o I a e 
Ceausescu, a conducerii de 
partid și a'e stat române, au 
fost transmise președintelui 
Ahmed Hassan Al-Bakr, cola
boratorilor săi, conducerii de 
partid și de stat irakiene, 
poporului prieten irakian, ce
le mai călduroase felicitări 
cu ocazia aniversării revolu
ției, urări de succes pe calea 
dezvoltării libere și indepen
dente a Irakului, de fericire, 
pace și prosperitate.

Exprimînd calde mulțumiri, 
președintele Ahmed Hassan 
Al-Bakr a -rugat să se trans
mită tovarășului N'colae 
Ceaușeșcu urările sale de să
nătate și fericire personală,

Agenda de lucru a 
Conferinței șefilor de stat

ai țărilor
KHARTUM 17 (Agerpres). 

Trimisul special Agerpres, 
Paul Diaconescu, transmite : 
Consiliul M nisterial al Orga
nizației Unității Africane 
(OUA) a adoptat, luni, pro
iectul de agendă a Conferin
ței șefilor de stat și de gu
vern ai țărilor membre ale _ 
organizației, ale cărei lucrări 
se vor deschide, marți seara, 
în „Sala Prieteniei", din 
Khartum.

In ședința de duminică sea
ra, Consiliul Ministerial a

BONN 17 (Agerpres). Luni ținerea activităților în favoa- 
seara s-au încheia! la Bonn rea relansării economice, în
lucrările reuniunii la nivel viitoarele Iun', In esență, es-
înalt a | .
state occidentale industriali
zate (S.U.A., R.F.G., Japon a, 
Franța, Marea Britame, Ca
nada și Palia), desfășurată 
timp de două zile și care a 
avut ca principal obiectiv a- 
nalizârea gradului în care 
fiecare dintre partcipqnți își 
va aduce contribuția la sus-

principalelor șapte te vorba despre stimularea
investițiilor, de o limitare 
temporară a cotei de petrol ■ 
importat în consumurile de 
energ'e, de accelerarea 

-schimburilor comerciale in
ternaționale prin reducerea 
în special, a tarifelor vama
le, .de o mai mare stabilitate 
monetară.

traliene — cu : Noel Tre- 
vat.-.en, Edd e Heppie, Ro
wena Wailace, Grant Sei- 
den. Regia Ron Way. Epi
sodul I — „Porumbelul că
lător". 16,55 Publ cita e. 
17,00 La volan — em siune 
pentru conducătorii auto. 
17,20 Moș'eni e pen ru vi
itor: D. Bol.int’rteanu L scri- 
ito'r pașoptist. 18,05 Mu
zica în imagini. 18,30 Tri
buna TV : Responsabilita
te și eficiență — em s une 
realizată la înreprinde'ea 
„Dunărea" dn Tu cea. 18,50 
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricuțură. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. In 
intîmp'narea zilei de 23 
August — noi cote ale în
trecerii socialis'e. 19,50 La 
ordinea zilei în economie 
In conținu tatea preocupă
rilor privind materializarea 
sarcinilor reieșite d'n do
cumentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 5 iulie a.c., astăzi 
despre necesita'ea extinde
rii unei tehnologii moderne 
— metalurgia pulberilor în 
scopul economisirii une im
portante resurse : metalul. 
Realizator Ciprian Enache. 
20,05 La porțile cîn*ecului. 
20,25 Viața în lumina nor- 

de bunăstare și pace poporu
lui român prieten, de succe
se în opera de construire a 
socialismului în Român a.

Confinuîndu-și întîlnirile cu 
.oficialitățile irakiene, tovară
șul Paul Niculescu a avut o 
întrevedere cu Munif Al-Raz- 
zaz, secretar genera! adjunct 
al Partidului Socialist Arab 
Baas. S a procedat, cu acest 
prilej, |a o informare reci
procă cu privre la preocu
pările actuale a'e celor două 
partide, țări și popoare și a 
fost efectuat un schimb de 
păreri asupra unor probleme 
actuale ale situației interna
ționale, îndeosebi în leqătu- 
ră cu situația din Orientul 
Mijlociu.

O. U. A.
examinat proiectele de rezo
luție privind adoptarea unei 
strategii comune africane în 
cadrul mișcării de nealiniere. 
Potrivit purtătorului de cuvînt 
al organizației, Peter Onu, 
proiectele de rezoluție pre
zentate de Egipt și Algeria 
au un conținut similar și au 
fost transmise Comitetului de 
redactare pentru armonizarea 
textului.*

Luni seara au început lu
crările. ședinței finale a Con
siliului Ministerial al OUA.

melor eticii și echități! so
cialiste: nava „Amiral"-pe 
drumurile albastre". Prima 
ieșire în cursă a navei „In
dependența". 20,50 Seară 
de teatru : „Mof angii" de 
I.L. Carâgiale. 22,00 Pro
gram de romanțe. 22,20 Te
lejurnal.

RADIO
: 5,00 Buletin de știri. 5,05
Ritmuri matinale. 6,0Q Ra- 
dioprogramul dim neții. 7,00 
Radojurnal. 8,00 Revista 

me
de
as-

Radojurnal. 8,00 
presei. 8,10 Curierul 
lodiilor. 9,00 Bu e in 
știri, 9,05 Răspundem 
cultâtorilor. 10,00 Buletin, 
de știri. 10,05 Opere.â mo
dernă. 10,20 Alternanțe folk 
și rock. 10,40 Miorița. Re
vistă de etnografie și fol
clor. 11,00 Buletin de știri. 
11,05 Muzică populară din 
R.P. Polonă. 11,35 Disco e- 
sa „U". 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,35 Repe
re solistice. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Clubul curioși
lor. 16,00 Radiojurna1. 16,20 
Coordonate economice. 
16,40 Muzică ușoară. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Me
moria pămîntului românesc.

Prestigioasă participare a corului Liceului 
pedagogic din Deva

piața impună oarei primă
rii a Vienei, prin programul 
bogat șr de înaltă ținută 
artistică, p in frumusețea 
portului și farmecul cinicu
lui românesc.

p Concertele formației cora-
r.ezent |e româneștj susținu e a.ît 

. , i r m "eiiu cît și în alte Io-trumentale ș> corale dm 2 ca|itâ(i din |anduri)e 
Ho z"« I r» j țj|

!n tria Superioară și Burgen
land, s-au bucurat de un

' 13NA 17 (Agerpres). - 
Corul Liceului pedagog c 
d n Deva a parucipa , în 
aceste zile, Id trad ționalui 
Festival „Tinere.ul Ș' muzi
ca la Viena", ma lifes.are 
prestigioasă ajunsă la cea 
de-a Vll-a ed tie. F 
alcituri de alle fo.matn ins- |a yjena 

de țări ale lumii, ansamblul 
românesc sa remarc ii, î„ 
că de la desch'derea fes i- 
valului, care a avut loc în deosebit succes.

Aus-

Alegeri prezidențiale în Ecuador
QUITO 17 (Agerpres). Du

minică, peste două milioane 
de cetățeni cu drept de vot 
din populația totală de 6,5 
milioane a Ecuadorului, 'au 
fost chemați în fața urnelor 
pentru a alege viitorul pre
ședinte al Republicii, vice
președintele țării, 24 de pri
mari, 19 prefecți și membrii 
consiliilor municipale și pro
vinciale, în cadrul primei 
consultări electorale organi
zate după 1970.

Pentru funcția prezidenția
lă au oandidat S'xto Duran

Constituirea Fondului Andin 
de Rezerve (F.A.R.)

LIMA 17 (Agerpres). La Li
ma a fost constituit în mod 
oficial Fondul Andin de Re
zerve (F.A.R.), un nou orga
nism de cooperare financia
ră în cadrul Pactului Andin. 
Documentul constitutiv a fost 
semnat, de reprezentanții, tu
turor celor c'nci țări care au

Experiment tehnologic 
la bordul stației orbitale

MOSCOVA (17 (Agerpres). 
S-a împlinit o lună de cînd 
cosmonaut! sovietici Vladi- 
mir Kovaiionok și Aleksandr 
Ivancekov își desfășoară ac- 

17,45 Tezaur coral româ
nesc. 18,00 Orele serii. 20,03 
Muz că ' populară. 20,15 
România —- peisaj industrial 
contemporan. 20,30 Caden
țe sonore. 20,45 Muzică u- 
șoară. 21,00 Buletin de 
știri. 21,25 Opt șlagăre în 
studio. 22,00 O zi într-o o- 
ră. 23,00 Bijuterii muzicale 
din operete. 23,30—5,00 
Non stop muzical noc urn.

VREMEA
Stația meteorologică ... Pe

troșani comunică : leii, tem
peratura maximă a aerului 
la Petroșani a fost de 21 
de grade, iar la Paring âe 
13 grade. Minimele au fost 
de 8 și, respectiv, 5 grade.

Pentru următoaiele 24 de 
ore: Vremea în. general 
frumoasă cu cer mai mult 
senin. Local, după-amiaza 
se vor semnala averse sla
be de ploaie, vînt cu inten
sificări de scurtă durată din 
vest. Maximele vor fi cu
prinse între 20—25 grade, 
iar minimele între 10—12 
grade.

EMENTO

Ballen, fost primar al orașu
lui Quito, candidatul „Fron
tului Constituționafist", Rau! 
Clemente Huerta, membru al 
Partidului Liberal, Jaime Rol- 
dos Agu lera, reprezentantul 
coaliției „Concentrarea For
țelor- Populare", Rene Mauge, 
din partea formațiunilor gru
pate în jurul Partidului Co
munist din Ecuador, Rodrigo 
Borja, . sprijinit de „Stînga 
Democratică", și Abdon Cal
deron Munoz, liderul „Fron
tului Radical Alfarist".

aderat |a Acordul de la Car
tagena (Bolivia, Columbia, E- 
cuador, Peru și Venezuela).

F.A.R. are ca principal o- 
biecfiv acordarea de împru
muturi menite sâ vina în a- 
iutorul țârilor andine care 

.întîmpină dificultăți în balan
țele lor de plăți.

or-tivitatea |a bordul stației 
bitale „Saliut-6".

Luni, s-a încheiat primul 
experiment tehnologic cu a- 
jutorul instalației „Kristall" a- 
duse la bordul stației de na
va de transport „Progress-2". 
Scopul experimentului constă 
în obținerea unui’material se
miconductor. Pentru prima 

■ oară în condițiile impondera
bilității, formarea monocris- 
talului s-a obținut prin per
mutarea capsulei în interiorul 
cuptorului electric.

Starea sănătății cosmonau- 
ților este bună,.!..

încadreazâ prin concurs :

ȘEF DEPOZIT MATERIALE

Solicitanții se vor adresa biroului perso

nal și retribuire al întreprinderii, strada Re

publicii nr. 1, telefon 42820—42821, interior

157,

LA BUENOS AIRES AU ÎN
CEPUT lucră: le celei de-a 
aouti reuci un. consultat ve 
soeciale a țâr.lor semnata-e 
ale Tratatului p ivind An
tarctica, din 1959. La dezba
teri, care se vor prelungi oî- 
nă 1â sfiîșitu! aces'ei luni, 
part cipă delegați din 12 țări 
— Argentina, Australia, Bel
gia, Chile, Franța, Japon.a, 
Marea Britanie, Norveg a. 
Noua Zeelandă, Polonia Sa
tele Unite și Uniunea Sov e- 
țică. Principalul punct pe 
ordinea de zi — stabilirea u-, 
nui sis'em menit să as gure 
conservarea resurselor natu
rale de care dispune Anțărț-

PARTIDUL SOCIALIST POR.
TUGHEZ a propus Centrului 
Democrat e și Social deschi
derea imediată de negocieri 
„la cel. mai înalt nivel" în- - 
tre cele două partide pentru 
a găsi o soluție la divergen
țele apărute în cadrul coa
liției: .guvernamentale

.După cum s-a mai anun
țat, Consiliul Națiorfal al 
C.D.S. a ceru*, în urmă cu 
opt zile, o remaniere minis
terială, ceea ce a antrenat 
opoziția unor dive gențe în
tre cele două partide.

AGENDA TASS ANUNȚĂ 
că, la 17 iulie, a încetat su
bit din viață, în vîrstă de 61 
de ani, Fiodor Kulakov, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar a i C.C. . al P.C.U.S., de
putat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. . .

PREȘEDINTELE CIPRULUI,
Spyros Kyprianou, a demis 
pe Tassos Papadopoulos dir* 
funcția de. reprezentant al ci- 
prioților greci la convorbi- . 
rile intercomun tare. înlocui
torul său va fi numitîn ur
mătoarele două săptămîni — 
informează agent a 
Piesse.

France

FEDERAL
amendat.

NOUL GUVERN 
DIN PAKISTAN a 
în cursul primei sale reuniuni, 
legislația electorală în ve
derea desfășurării de alegeri 
generale în țară pentru de
semnarea membrilor Paila- 
mentului și ai celor patru ă- 
dunâri provinciale.

Noul cabinet, numit la 5 
iulie de generalul Zia Ul-Haq," 
administratorul-șef al legii 
marțiale, a hotărît, de ase
menea, ca noua Adunare Na- 

a Pakistanului să ai- 
membri.

generale

țicnală 
bă 218

Data alegerilor 
va fi anunțată ulterior.

ȘASE BOMBE intend are 
au explodat duminică după- 
ami.ază la Belfast în interval 
de o jumătate de oră, pro- 
vocînd importante i 
materiale, dar fără a 
victime.

Alte trei bombe, descope
rite de pol'ție, au putut fi 
dezamorsate la timp.

pagube 
i face
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