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Se acționează stăruitor pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 

Consfătuirea de lucru de la €•€• al P.C.R.
Ritm constant ia

depășirea planului 

de cărbune

Concomitent cu amplele 
lucrări pentru descoperta- 
rea zăcămîntului efectu
ate de participanții la, ac
țiunea „Huilă — Cîmpu lui 
Neag“, colectivul carierei 
din această localitate con
tinuă șirul succeselor la 
extracția de cărbune. Ast
fel, prin depășirea medie 
zilnică a producției plani
ficate, cu cîte 700—800 
tone da cărbune, colectivul 
carierei a reușit să livreze 
suplimentar de la începu
tul acestei luni o produc
ție de 3900 tone cărbune.

Acțiunea „HUILĂ — Cîmpu lui Neag**,

Prin creșterea randamentelor în abataje
La I.M. Aninoasa, după lor conduse de Constantin

primele 9 zile din luna iu- Iacob, Stan Rotaru, Fran
nie, producția de cărbune 
înregistrează un adevărat 
reviriment. De la restan
țele zilelor precedente, ieri 
s-au raportat primele 20 de 
tone peste planul de pro
ducție al întreprinderii.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut minerii de 
la sectorul I, cu 231 tone 
de cărbune extrase peste 
sarcina de plan, pe baza 
sporirii productivității în 
abataje cu 1528 kg pe post, 
în fruntea întrecerii so
cialiste pentru mai mult 
cărbune la sectorul I se 
situează minerii din aba
tajele frontale ale brigăzi-

cisc Nemes, Vasile Burlec 
ți Pavel Dediu. (V.S.)

Piese de schimb

Reporter în post fix

Trimisul nostru pe șantier relateazăPloaia din noaptea de 8 spre 9 iunie a îngreunat activitatea pe șantier. Mc- bilizîndu-se exemplar, de. servenții excavatoarelor,: buldozerelor și conducătorii auto aii reușit să reglementeze situația./ Drumurile de acces dispre locurile de descopertare au fost amenajate cu pia- informează Ion Anghel. tră comasată adusă azi șeful coloanei S.T.R.A. (9 iunie —' n.n.), la ora Cîmpu lui Neag, azi, 9 iu- 9, din cariera Păroasa, rug, lucrează 23 basculan- transportul 'desfășurîn- te, 6 buldozere și 6 exca- du-se normal. La v, cota vatoare O contribuție de 795 două buldbzdre din seamă ia bunul mers al zona vestică au deplasat mașinilor și utilajelor o sterilul care urmează să aduc în cadrul: atelierului fie încărcat și transportat S.T.R.A., sudorul Petru pînă Ia ora 18. Vasiu și șeful atelierului.La cărbune activitatea Mișu Boacără. Remarcăm se ridică la cele mai înal- activitatea foarte bună și te cote. In ziua de 8 iunie ritmicitatea ’transporturi, a fost excavată și trans- lor efectuate de conducă- portată o cantitate de 1234 tone, cu 734 tone mai mult decît preliminarul. Merită consemnată operativitatea cy. care I.P.C.V.J. trimite vagoane goale pentru carieră în gara Bărbă- teni.Revenind la acțiunea de descopertare, „zona de foc" rămîrie stratul 5, unde două PROMEX-uri înlocuiesc activitatea excavatorului UNEX E-303. De la deschiderea acțiunii a. fost excavată o cantitate de 39 036 mc steril și au fost transportați 30 028 mc. La puțul de haldare Pribeagul a fost termina-

tă lucrarea pentru iluminare. Este necesar ca ceasta să fie realizată la punctul Păroasa.Transportul, asigurat de ITA și STRA, deși stînje- '.,nit de noroiul de .șantier, se desfășoară acum, la ora prînzului, la nivelul exigențelor. După cum ne informează a7-i șeful coloanei

peste planAeționînd cu răspundere pentru satisfacerea cerințelor de piese de schimb, pentru întreținerea utilajelor miniere, colectivul I.R.I.U.M.P. și-a depășit sarcinile prevăzute în cursui ultimei'luni la acest capitol cu 42 Ia sută, ceea ce echivalează cu piese de schimb in valoare de peste 11 milioane lei.Cu această depășire, valoarea volumului total al pieselor de schimb livrate suplimentar unităților miniere și preparați) lor din Valea Jiului de Ia începutul anului se cifrează la peste 17 milioane lei. Este o contribuție , însemnată a secțiilor întreprinderii, îndeosebi a celei de la S.S.II. Vulcan, la depășirea planului la producția marfă pe primele 5 luni ale anului cu 1 901 000 lei.

Vizita tovarășului Nicolae rena internațională pentru Ceaușescu în Austria cons- a-.și aduce contribuția la tituîe o expresie a bunelor relații de prietenie și- colaborare dintre România și Austria, ea urmînd să materializeze voința statelor și— cooperare reciproc avantajoase mai strînse, de a conlucra mai intens pe a.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit, marți 9 iunie. Capitala plecînd într-o vizită de stat în Austria, la invitația președin- noastre de a dezvolta .telul federal al Republicii promova raporturi de Austria, dr. Rudolf Kirchschlager și a doamnei Hernia Kirchschlager.
Începerea convorbirilor

cauza păcii, destinderii, securității și înțelegerii în Europa și în lume.Ceremonia plecării a a- vut loc pe aeroportul Oto- peni, unde erau arborate . drapelele partidului și statului, care încadrau portre-
(Continuare în pag. a 4-al

cu prilejul vizitei precedente la nivel înalt. S-au evidențiat progresele înre-La Palatul Hofburg au început, marți, 9 iunie, convorbirile oficiale între președintele Republicii So- gistrate în promovarea co- cialiste România, tovarășul laborării pe plan Nicolae C^ișescu. și președintele Federal al Austriei, Rudolf Kirchschlager.Cei doî președinți au relevat că' raporturile ro- mâno-austriece s-au amplificat și adîncit în ultimii ani, în spiritul orientărilor și înțelegerilor convenite

politic, econ ontic, tehnico-știi nț tfic, cultural și în alto domenii. A fost reliefată ho- tărîrea de a extinde, mai puternic, schimburile economice reciproc avantajoase, de a dinamiza și diversifica cooperarea dintre Români-a și Austria,

inclusiv pe țerțe piețe, de • a valorifica cit mai eficient posibilitățile pe care le oferă în acest sens economiile celor două țări.S-a subliniat, de asemenea, că este necesar să fie sporite contactele în sfera științei șl culturii, a învă- țămîntului și în alte domenii, m vedpre-, unei mai
(Continuare în pag. a 4-â)

Săptâmîna absolventuluimîndu-se în școli, într-un contact nemijlocit cu munca, cu activitatea productivă, absolvenții de astăzi sînt cei care vor continua opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvol- tate pe pămintuL României, marilor opțiuni dobîndește o t r a d i ți e țara noastră. Suita de acțiuni e- ducative ce se desfășoară în această săptămînă exprimă consecventa atenție a partidului și statului față de tineret, pentru integrarea Iui armonioasă în viața societății socialiste. For-

In liceele Văii Jiului au început manifestările poli- -tico-educative dedicate „Săptămînii. absolventului" organizată de Inspectoratul școlar al județului Hunedoara. Sărbătorirea tineri- care se află la vreme.a profesionale, frumoasă în învățămîntul din
lor In cadrul „Săptămînii absolventului" au loc întîlniri cu reprezentanți ai organelor locale de partid și ,de stat, dezbateri privind integrarea în producție, simpozioane, vizite de docu-, montare în întreprinderi, tradiționalele festivități: de înmînare a cheii suceesu-' lui, întreceri culturale și ' sportive. (T.S.)

4 Temă 
de meditație
In cabinetul unui me

dic oftalmolog din Pe
troșani o femeie. se 
plîngea, deunăzi, de pe
rioada de inactivitate la 
care este obligată de 
boală. Ar vrea să facă 
ceva „de trebuință", alt
fel nu simte că trăiește. 
Curios pentru unii, mai 
ales că astfel.de indi-
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torii auto Dumitru Argint, Nicolae Iosif, Anton Dumitrescu, Constantin bft- hăiescu și alții.Foarte bună organizarea de către I.A.C.C.V.J. la cantina pentru oamenii din carieră — veselă de porțelan, mese curate, două feluri de mîncare și deșert. Colectivul de aici. Maria Negoiță, Marina Pavel și Constantin Bârna, administratorul minei Uricani, ne asigură că masa caldă va fi și în continuare de cea mai bună calitate.

vizi se declară dușma- \ 
nii oricărui efort^ visea- ; 
ză o viață „vegetală", i 
văd în trecerea lor prin i 
timp doar simpla ope- ț 
rațiune metabolică de i ingurgitare a „set>ei“ iz- J 
vorîte din cine știe ce 
corn al abundenței mă
laie fe. - : ' .

Mult mai grav decît , 
stressul — ni se spuneț : 
— este fenomenul in- ; 
vers, al sub solicit arii, | 
căre, în final, are un 5 
efect dramatic asupra : 
psihicului. Cum starea = 
de sănătate, a populației ; 
este o problemă și a ; 
opiniei publice, iată o ț 
temă de meditație asu- : 
pra lipsei de ocupație :: 
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Mircea BUJORESCU

Brigada 
Gheorghe 
sectorul I 
can, a extras, suplimen
tar de la începutul anu
lui, peste 1800 tone de 
cărbune.
Foto: Gh. OLTEANU
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RIDICAREA NIVELU
LUI TEHNIC AL EX
PLOATĂRII SI VALO
RIFICĂRII CĂRBUNE
LUI

Rezervele de creștere a productivității 
muncii se află în abatajePrintr-o mai bună mobilizare și o, atentă preocupare pentru organizarea muncii, minerii, tehnicienii și inginerii de la I.M. Uricani au obținut re- zuitate de seamă fel producție. Consemnînd succesele obținute de colectivul minei Uricani, nu șe poate trece însă peste faptul că

el dispune de importante rezerve pentru creșterea producției de cărbune.Rezervele care se cer valorificate cu mai multă a- tenție vizează. îndeosebi, creșterea productivității muncii în abataje, indicator care în perioada amintită a fost cu 600 kg/post mai

mic decît nivelul planificat. Nerealizarea nivelului planificat al productivității muncii în abataje de către un număr însemnat de brigăzi, în special cele de la sectorul III, a determinat
Teodor ARVINTE

(Continuare in pag. a 2-a)

Sarcinile la export pot fi realizate 
la înalt nivel calitativIntr-o recentă ședință de lucru cu factori de răspundere ai unității, activul de partid de la întreprinderea ' de tricotaje Petroșani, a a- nalizat și stabilit măsilri în vederea realizării unei producții de calitate, la nivelul exigențelor port. Demn de consemnat că în mai puțin de la intrarea _ . . . .. , această unitate reprezentativă a industriei ușoare din Valea Jiului va produce în acest an la întreaga capacitate, adică 1,2 milioane bucăți de tricotaje și ieșirea sa pe piața externă cu 30 la sută din producție.Organizația de partid, c.o.m., întregul colectiv se mîndresc pentru încrede-, rea, mandatul ce le-a fost acordat de centrala de resort de a produce tricotaje pentru export, în Uniunea Sovietică, Italia, Statele U- nite ale Americii și în u-

pentru ex-de trei ani în funcție,

riele state din Africa, dar aceasta obligă la o înaltă răspundere muncitorească, profesională, la atenție deosebită.Materialul prezentat în adunarea de activ de directorul întreprinderii, ing. Cornelia Iloiu, dezbaterile, au scos în evidență necesitatea utilizării eficiente a rezervelor interne de care dispune colectivul în vederea îmbunătățirii permanente a calității tricotajelor realizate pentru piața internă și, în mod deosebit pentru a-și onora obligațiile la export.Pentru realizarea sarcinilor de plan, a producției pentru export, colectivul ’ trebuie să soluționeze, cu sprijinul centralei de resort, cu competența și priceperea muncitorilor, maiștrilor și inginerilor întreprinderii, o serie de probleme de strictă necesitate. Este vor-

ba de punerea în funcțiune în cel mai scurt timp a celor 6 mașini de tricotat, de stabilizarea, disciplinarea, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului, chemat să -dovedească exigență și răspundere, de la recepția materiei, prime, pînă la calitatea produsului finit. In cadrul dezbaterilor, , Florica Vlăduță, Ioan îbsif, Lucia Nițules- cu, Maria Ilie au scos în evidență necesitatea intensificării muncii politice de la om la om, diferențiate pentru creșterea răspunderii fiecărei muncitoare față de calitatea produselor, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru ca materia primă să corespundă nuanței și culorii stabilite. Marihela Bucan, Vasile
Teodor RUSU

astfel.de
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Munca de sindicat — 
în concordanță cu necesitățile 

activității de extracție a cărbunelui să mobilizăm brigăzile în realizarea plan. De oada care cest an 42 îndeplinit plan și angajamentele sumate și numai 8 brigăzi au înregistrat minusuri.
— Ce măsuri întreprin

de comitetul sindicatului 
pentru ca fiecare brigadă 
să aibă asigurate condiții 
optime de muncă ?— Problemele pe le ridică, de regulă, găzile si care, din păcate, se mai manifestă sînt cele zionarea muncă piese de

(Urmare din pag. 1}
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— Tovarășe președinte 
Dumitru Făiniș, vă 
găm să ne spuneți 
acționează comitetul sin
dicatului de la IM. Lu- 
peni pentru îmbunătăți
rea activității de extracție 
a cărbunelui, sarcină deo
sebită, subliniată de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la recentă 
Consfătuire de lucru 
Ia C.C. al P.C.R.?— Pentru realizarea mică, lună de lună a . cinilor de producție către toate formațiile de lucru, comitetul de dicat a acționat în mul find prin munca de la om la om în brigăzile și formațiile de lucru, prin neajunsurile formele propagandei zuale, operativă și tă, în ședințe de sindicală, pentru terea de către toți ■nil muncij a sarcinilor de producție pe anul 1981. Am făcut cunoscute o- biectiVele și criteriile specifice întrecerii socialiste, ale inițiativelor muncitorești. De asemenea am popularizat experiența' înaintată, dobîndită de brigăzile fruntașe. De db- uă ori pe lună am purtat discuții cu brigăzile care nu realizează sarcinile de extracție, stabilindu-se totodată măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor. Printr-o susținută muncă politică, de conștientizare a oamenilor, am reușit

ru- 
cum

derit- sar- deșin- pri-
vi- cpncre- grupă cunoaș- oame-

P® tem® gospodărești

sarcinilor de pildă, în peri- a trecut din a- de brigăzi și-au sarcinile de a-

care bri-încă, privind . aprovi- locurilor de cu materiale și schimb. Firesc, manifestate s-au analizat amănunțit, la nivel de brigadă și sector, la nivelul comitetu- . luț de partid și al conducerii minei, unde s-a venit cu propuneri și măsuri menite să îmbunătățească situația. Cu acest prilej s-a hotărît ca în cadrul fiecărui sector, pe .schimburi, un maistru să se ocupe în exclusivitate . de aprovizionarea formațiilor de lucru cu cele necesare. Prin montarea de ventilatoare electro- pneumatiice, monorai și trolii, la locurile mai grele de muncă s-au reușit reducerea efortului fizic și îmbunătățirea miqrolima- tuluj necesar desfășurării activității de extracție.
— Legat de îndeplinirea

sarcinilor de pian, cum 
acționează comitetul de
sindicat pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, a
răspunderii in muncă ?— La noj numărul absențelor se menține ridicat în zilele de plată șiavans. Am organizat pe grupe sindicale, pe formații de lucru discuții cu cei care sînt „abonați" la nemotivate. In mod operativ, la intrarea în șut membrii brigăzii îi judecă aspru pe cei în cauză, îi avertizează că la prima abatere nu vor mai fi primiți în formație. Am popularizat consecințele unei absențe nemotivate, pierderile suferite atât de întreprindere, brigadă , cit și de către individ și am reușit ca mwia zilnică a absențelor să fie de 0,8-0,9 la sută. Trebuie să subliniez că absențele nu racterizează colectivul oameni ai muncii de Lupeni. Mai avem, edevăraț, multe de făcut în acest domeniu-'ți vom face.

— Cum stimulați între
cerea socialistă pentru ca 
aceasta să devină un fac
tor dinamizator în desfă
șurarea la un nivel ca
litativ superior a proce
sului de extracție ?— Posibilitățile de mulare sînt multiple, cepînd cu stimularea rală și terminînd cu materială, cu premierea din fondul de 1 la sută. Trebuie însă să spun că munca desfășurată de organizațiile noastre de sindicat este ancorată concret de activitatea de extracție. este reflectată în cele 35869 tone cărbune extrase suplimentar în perioada care a trecut din acest an. (C. GRAURE)

un minus de circa 7 090 tone de cărbune.In condițiile eînd unitatea lucrează cu un efectiv de 119 muncitori mai măre decît cel planificat, ar fi normal să se realizeze zii- ductive. nic un spor de producție de 190 -tone cărbune. Dar lucrurile nu stau așa. în timp ce ia lucrările de întreținere și regie sînt plusuri de efective (cîte 95) în medie, în abataje nu se realizează nici posturile planificate, mai cu seamă că sînt înregistrate, și multe absențe nemotivate.Sînt necesare efective mai mari decît cele plani-- ficate la lucrările de regie și întreținere ? Poate că da. Dar aceasta trebuie să se regăsească într-o aprovizionare mai bună a fronturi-

găzile să utilizeze efectiv timpul de lucru cțițect în front. Or, din neajunsurile prezentate de brigadierii minei, rezultă că echipele de regie nu-și fac pe deplin datoria pentru aprovizionarea formațiilor direct pro-ne mulțumește ă- stare de lucruri, su- directorul tehnic al ing. Traian Avra-
„Nu ceasță blinia minei, mescu. Acordăm o atențiedeosebită creșterii productivității muncii în abataje prin extinderea mecanizării și modernizării tehnologiilor din subteran. In acest an avem sar- ‘cina de a extrage 50 la sută din producția de cărbune cu complexe de susținere și tăiere mecanizată. Introducem în prezent o uriașă „uzină" ' cuare a cărbunelui din a- bataj, o premieră tehnolo- lor de lucru pentru ca bri- gică în’ Valea Jiului, carede tăiere și eva-

va intra curînd în funcțiune. Exploatarea împreună a celor două straie — 17 și 18 •— eu 6 grosime totală 
de 4 metri va conduce la creșterea randamentelor în abataje. Paralel cu o serie de măsuri tehnice vom acționa pentru utilizarea mai eficientă a timpului de lucru, reducerea absențelor nemotivate, din care cauză unitatea a pierdut 3 500 tone de cărbune".Considerăm necesar ca principiul cointeresării materiale, perfecționarea normării muncii și extinderea ei să se facă mai mult simțită pentru utilizarea rațională a forței de muncă în aprovizionarea formațiilor de la abataje, astfel îneît 
să răspundă cerinței de creștere a productivității ■ muncii, sarcină prioritară care trebuie să stea în a- tenția organului colectiv de conducere;cade la a-

„Alarmă“ la...
...Chiar alarmă ? Doar nu 

e vorba de un incendiu l 
Incendiu nu, dar inundație 
da.

Intr-adevăr, e vorba de 
o stare alarmantă... sem
nalată nu pentru prima 
data organelor în drept de 
către cei care au de supor
tat consecințele unei nere
guli care, precum o dove
desc faptele, nu ține de în- 
tîmplare, ci de o crasă ne
glijență, Despre ce este 
vorba ? Din luna octombrie 
1980, in secția stomatolo
gie din cartierul Aeroport, 
aparținînd de Spitalul mu
nicipal din Petroșani, se 
produc, cu o f recvență de 
loc îmbucurătoare, inunda
ții provocate de un tub de 
fontă spart. Din această 
cauză apa din coloana co
lectoare a unei scări întregi 
se revarsă de fiecare dată 
eînd e suprasolicitat cana
lul colector'.. Și, cum de fie
care dată eînd blocul 
are program de apă caldă, 
și deci canalul e supraso
licitat, se întîmplă aproape 
cu regularitate și eveni
mentul nedorit care în
seamnă revărsarea apelor 
reziduale în laboratorul de 
tehnică dentară și așa a- 
glomerat — datorită și ma
terialelor tehnice depozita
te aici din lipsă de alt spa
țiu. Din laborator, apele se 
revarsă în holul policlini
cii iar de aici în cabinetele 
de stomatologie. Ce se în
tîmplă în acest caz ?

stomatologie
fapt simplu : întregul per
sonal este mobilizat la „bă
tălia" pentru evacuarea a- 
pelor. Se pun în 
toate
„scoasă" din încăperi pen
tru a se scurge în subsol. 
Activitatea se întrerupe fi 
dintr-un alt motiv întru to
tul întemeiat: fiind vorba 
de ape reziduale, ele pre- 
zintă pericol de infecție, 
încăperile pierzîndu-și ca
racterul septic, devin im
proprii oricăror intervenții 
medicale. Dar activitatea se 
suspendă și în ziua urmă
toare, eînd se efectuează 
dezinfectarea suplimentară 
obligatorie. Oamenii își în
trerup tratamentele, își 
pierd timpul și nu e de mi
rare că in multe cazuri și 
răbdarea... Deci, nemulțu
miri pentru o situație pen
tru care se alarmează de 
fiecare dată personalul po
liclinicii, dar din păcate, 
mai puțin cei de la secto
rul E.G.C.L. Petroșani. A- 
firmăm aceasta, deoarece 
din luna octombrie, inun
dațiile s-au produs lunar 
la intervale de 2-3 săptă
mâni, perioadă în care ad
ministrația spitalului a tri
mis 7 (șapte) adrese la 
E.G.C.L., cerînd remedierea 
cauzelor acestei anomalii. 
Dar cei solicitați, în afara 
constatării consecințelor, nu 
au reușit să intervină cu 
eficiența scontată. Poate 
n-au avut încă dureri de... 
dinți.

Dan STEJARU
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mișcare
măturile și apa e

Sarcinile la export pot fi realizate 
la înalt nivel calitativ

(Urmare din pag, I)Șvabu, Ibolya Stanciu și Gheorghe Resign au eviden. țiat, în cuvîntul lor, posibilitățile și rezervele interne care stau la îndeniîna colectivului și care trebuiesc valorificate cu toată răspunderea în vederea îmbunătățirii calității produselor. Este necesară o exigență sporită, au arătat vorbitorii, la recepționarea materiei prime, a firului de melană, în special al celui primit de la Botoșani care conduce uneori la abateri nepermise de culoare și nuanțe. Se impune, totodată, întărirea controlului inter- fazic și pe fluxul de producție, direct 1a mașina

muncitoarei care execută tricotaje pentru export. Să se acorde atenție deosebită la nuanțele bobinelor și ale panourilor, pentru a nu fi amestecate, exigență sporită pentru a se evita căzăturile care diminuează atât calitatea, cît și cantitatea producției realizate. S-a a- rătat că firul gros, viciile ascunse, apărute în țesătură pot fi evitate dacă se urmăresc atent funcționarea mașinilor care sînt dotate cu dispozitive pentru depistarea acestor fire, verificarea cu toată răspunderea și atenția a seriei zero, pentru a se trece eu toate problemele tehnologice și de fabricație rezolvate la producția de serie.

Este necesară o colaborare strînsă, permanentă, între compartimentul de control al calității tricotajelor și secțiile de producție, de testare a colectivului de la 
C.T.C., cît și analiza săp- tămînală a producției pentru export, stabilindu-se măsuri eficiente pentru încadrarea în indicatorii de calitate.Analiza exigentă, propunerile formulate și măsu- . rile stabilite dau garanție Că tînărul colectiv al întreprinderii de tricotaje își va dovedi maturitatea politică și profesională asigurînd. pieții interne și externe 
produse de calitate, la ni* velul exigențelor și soliei* tării cumpărătorilor.
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FOTBAL

In întrecerile de la Deva luptătorii C.S.S. Petroșani au fost răplătiți cu 
medalii de bronz la campionatele de juniori ale cluburilor sportive școlare. în 
fotografie, cei mai buni luptători ai garniturii din Vale: Sandor Kovacs, Iu
lian Damian, antrenorul Vasile Făgaș, Ion Vladislav, Tudor Roman (sus), Iosif 

' Kiss, Aron Cîndea Și Marius .Ungur (jos).

I
I
I
I
I

O DETALIU DE SISTE
MATIZARE. Institutul de proiectări Hunedoara — Deva a înaintat recent comisiei de sistematizare a municipiului Petroșani un detaliu de sistematizare pentru zona Dărănești, în dou.i variante. Urmează ca organul municipal să a- leagă varianta de sistematizare cea mai convenabilă pentru a o materializa.

• IERI la clubul muncitoresc dih Uricani ă a- vut loc închiderea anului de studiu la Universitatea cultural-științifică. Cu a- cest prilej formațiile artistice de amatori și cercurile de ■ muzică ale clubului au prezentat un bogat și variat program artistic, program ce s-a bucurat de frumoase aprecieri din partea auditoriului.
• LA VULCAN a început construcția, unui nou

bloc. Este vorba de blocul 58 ou 34 apartamente amplasat în zona noului centru civic 31 orașului. Pînă în prezent s-au efectuat săpăturile la fundație în spații largi.
• ȘTRAND. O veste bună pentru amatori, L,a Lu- peni, reamenajat și cu multe dotări noi s-a redeschis ștrandul orașului. Așadar, la plajă 1
& SPECTACOL. Ansamblul artistic Rapsodia Română din București prezin-

fă vineri, 12 iunie, la ora 19, la clubul din Lonea un spectacol intitulat „Așa se cîntă pe la noi" qu Elena Merișoreanu, Gheorghe Turda, Aurel Ioniță, Elena Poseu, Dumitru Constantin și Elena Ionescu.
• EXCURSIE. Clubul sindicatelor din Lonea organizează în ziua de 11 iunie a.c. o excursie pe traseul Tg. Jiu '■— Moteu— Drobeta-Turnu Severin— Porțile de Fier — Orșova — -Băile Herculane —

Sarmizegetusa. La cursie participă oameni ai muncii din Lonea.
• TEATRU. Marți, 9 iunie, teatrul de copii al Casei de cultură Petroșani a prezentat în localitățile Simeria și Hărău spectacole cu piesa din pădure", tistică graru.

„ Con certul în regia ar- a lui George Ne-

Duminică, în „Cupa Ro< mâniei" la fotbal, ediția 1981 — 1982 au fost angrenate și cinci echipe din Valea Jiului. Echipa ceferiștilor din Petroșani a a- vut ca parteneră de întrecere pe aceea a preparatorilor din Petrila. Practi- cînd un joc mai bun oaspeții au obținut o victorie clară cu scorul de 3-0. Tot cu o victorie, dar la limită, s-a încheiat și meciul dintre Parîngul Lonea — Minerul Uricani, scor final 2-3. Minerul Aninoasa a fost singura echipă din municipiul nostru care urma să joâfce ■ dincolo de hotarele Văii Jiului, dar nu s-a deplasat la Hațeg pentru a susține întîlnirea cu Avîn- tul din localitate, deși partida ar fi constituit un u- til prilej de verificare a potențialului formației în vederea meciurilor de baraj pentru,...calificarea în divizia C. Deci înfrîngere prin neprezentare. 4.
1 

• I 
I 
I

ex- port a I.C.S.M.I, Petroșani a avut loc dezbaterea cu tema „Contradicția dintre știință și religie". Acțiunea, organizată în colaborare cu casa de cultură, se înscrie în preocupările pe linia educării materia- list-științifice a membrilor de sindicat.
Rubrică redactată de 

Cornel BUZESCU

©grupa DEZBATERE. La sindicală din Aero-
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noo 
in mineritul

Văii Jiului

Coordonata fundamentală a cercetării științifice

nivelului tehnic al 
valorificării cărbunelui

Moment de bilanț, de angajare la o activitate și mai pro
digioasă și eficientă a cercetătorilor în rezolvarea pro
blemelor complexe pe care le ridică creșterea producției de 

cărbune, sesiunea ae comunicări științifice a I.C.P.M.C. Pe
troșani cu tema „TEHNOLOGII NOI PENTRU EXTRACȚIA Șl 
VALORIFICAREA HUILEI", s-a dovedit o manifestare științi
fică de prestigiu. Prin întreaga sa desfășurare, sesiunea a 
răspuns marilor exigențe pe care le ridică înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XIl-tea al partidului privind dezvoltarea 
industriei extractive, valorificarea superioară a resurselor de 

combustibil, realizarea obiectivului actualei etape - asigu
rarea independenței energetice a țării. Prin temele majore și 
de mare actualitate ale comunicărilor, prin schimbul de opi
nii pe care le-a prilejuit, simpozionul s-a înscris în amplele 
acțiuni ale colectivelor miniere, de preparare și constructo
rilor de mașini, ale specialiștilor din unitățile productive, de 
cercetare și înyăfămînt superior minier pentru perfecționarea 
tehnologiilor și ridicarea nivelului tehnic al exploatării și 
valorificării cărbunelui, pe măsura cerințelor economiei na
ționale.

ABATAJUL 
modernizarea 

și perfecționarea producției
METODE ȘI TEHNOLOGII NOI

PREPARAREA
soluții valoroase pentru 

perfecționarea tehnologiilor
PREPARAREA ȘI VALORIFICAREA CĂRBUNILOR

MECANIZAREA 
atribut principal 

al progresului tehnic
MECANIZARE ȘI AUTOMATIZARE

Abatajul fiind unitatea productivă hotărîtoare în cadrul fiecărei mine, comunicările prezentate în secțiune au reflectat concentrarea eforturilor cercetătorilor asupra modernizării •și perfecționării tehnologiilor de lucru din abataje. Se află în fază de cercetări experimentale sau de verificare direct în producție, tehnici și tehnologii noi pentru îmbunătățirea construcției tavanului artificial la stratele groase, unele metode și mijloace mai o- perative pentru prevenirea și combaterea focurilor de mină, perfecționarea continuă a abatajelor mecanizate, și, în mod deosebit, a abatajelor cu front scurt, menite să înlocuiască abatajele cameră. S-au evidențiat. de asemenea, preocupările pentru perfecționarea tehnologiilor de execuție a lucrărilor miniere de deschidere și pregătire, pentru creșterea vitezelor de avansare la aceste lucrări.Dintre comunicările prezentate în secțiunea I, au reținut atenția, tocmai prin tematlCp lor majoră, următoarele : Cercetări privind exploatarea stratelor groase în zonele de retezare, cu abataje frontale în felii o- rizontale; Dimensionarea și trasarea pilierilor de protecție ai tuturor obiectivelor industriale și sociale de 
Macheta aparatului pentru montarea susținerilor metalice subterane prezentată în cadrul expoziției organizate cu ocazia sesiunii de coniwnicări științifice. Foto : Șt. NEMECSEK

la suprafața cîmpurilor miniere ; Influența caracteristicilor geomecanice ale rocilor asupra stabilității lucrărilor miniere orizontale din bazinul Văii Jiului ; Consolidarea prin injectare a rocilor și susținerii din beton în scopul îmbunătățirii stabilității lucrărilor miniere; Realizarea unor susțineri din panouri prefabricate pentru zonele cu presiuni și deformații mari ale rocilor; ' Procedee și mijloace de protecție a lucrărilor miniere de pregă
tire în scopul îmbunătățirii stabilității acestora ; Perfecționarea susținerii metalice 
a lucrărilor miniere; Mecanizarea săpării galeriilor cu combine de înaintare în steril; Studiu de fundamentare a grosimii exploatabile minime pentru estul Văii Jiului; Perfecționarea tehnologiei de exploatare în abatajele cu front scurt, din zone cu condiții geolo- gico-miniere grele.Comunicările, realizate ( de specialiștii I.C.P.M.C., i C.M.V.J., Q.C.S.M. și Institutului de mine, reflectă strădaniile cercetătorilor pentru elaborarea unor soluții care să contribuie nemijlocit la creșterea producției, a productivității muncii, la reducerea efortului fizic și îmbunătățirea securității muncii.

Pentru valorificarea superioară a cărbunelui extras din subteran — obiectiv de maximă însemnătate pentru asigurarea independenței energetice a țării — s-au eloborat tehnologii modernizate care au drept scop ca, prin îmbunătățirea procesului de preparare, concomitent cu creșterea continuă a recuperării globale, întreaga producție de cărbune extrasă din minele Văii Jiului să fie livrată pentru siderurgie. Astfel, sînt în curs cercetări de laborator și semiindus- triale pentru elaborarea tehnologiilor de preparare pentru cocs a unor cantități de cărbune brun și lignit, precum și valorificarea e- nergetică a combustibililor cu conținut caloric redus.Cercetările efectuate au avut ca scop stabilirea posibilităților de obținere, prin preparare mecanică, a unor cărbuni cu conținut redus de cenușă în vederea testărilor în siderurgie. Cercetările industriale efectuate constituie o bază pentru elaborarea tehnologiilor de lucru ale viitoarelor instalații de preparare.Demn de subliniat e faptul că utilizarea în siderurgie a cărbunilor energetici va permite eliberarea unei cantități echivalente de huilă spălată de Valea Jiului ce se utilizează la fabricarea semicocsului. Pe linia valorificării superioare a tuturor resurseloi’ e-

nergetice, s-au evidențiat studiile elaborate pentru găsirea unor tehnologii în vederea valorificării tuturor combustibililor cu un conținut caloric redus și anume: șisturi bituminoase, sterile, șlamuri. Iată temele comunicărilor prezentate în secțiune: Prepararea pentru siderurgie a cărbunilor energetici; Cercetări privind valorificarea energetică a combustibililor cu conținut caloric redus ; Studiul posibilităților de îmbunătățire a calității șisturilor bituminoase prin sfă- rîmare selectivă în trome- lul concasor ; Flotația cu aer degajat din soluție — procedee de perspectivă pentru valorificarea substanțelor minerale de dimensiuni foate fine ; Cercetări privind brichetarea ligniților de Voivozi. Sînt studii ale căror soluții oferă posibilități multiple pentru valorificarea superioară a întregii mase miniere.
Mereu în avans față de

producțieirului de cărbune cocsificabil, în continuă creștere, se cer elaborate tehnologii pentru prepararea întregii producții pentru nevoile siderurgiei. S-a cerut, de asemenea, să se acționeze mai ferm pentru asimilarea în fabricație a unor noi tipuri de utilaje cu caracteristici superioare, precum și continuarea cercetărilor privind noxele din subteran, profilaxia îmbolnăvirilor profesionale etc.Sînt sarcini a căror înfăptuire presupune perfecționarea continuă a activității de cercetare, a colaborării între u- nitățile de cercetare, de învățămînt și beneficiari, respectiv minele și uzinele de preparare.Rezultatele cercetătorilor de la I.C.P.M.C., puse în evidență și de recenta sesiune, prin tematica diversă și de mare actualitate a comunicărilor, confirmă cu prisosință valoarea colectivului de cercetători minieri, puterea lui de dăruire și creație; Rezultatele constituie, în același timp, o garanție că prin perfecționarea continuă a propriei activități, colectivul I.C.P.M.C. va realiza sarcinile complexe ce îi revin în viitor, și împreună cu specialiștii din unitățile productive, din C.M.V.J., Institutul de mine, C.C.S.I.T.U.M., I.R.I.U.M.P, și I.U.M.p.. își va spori aportul la ridicarea nivelului tehnic al extracției șj valorificării cărbunelui, !;) înfăptuirea sarcinilor ce revin minerilor și preparatorilor Văii Jiului im asigurarea economiei naționala cu cărbune tot maj mult și de mai bună calitate.

cerințeleOdată cu evidențierea realizărilor obținute în ultimul an, sesiunea a subliniat și principalele sarcini a căror în- s făptuire trebuie să preocupe in mod deosebit colectivele de cercetători peniru a răspunde tot mai eficient cerințelor cu care se confruntă unitățile miniere. In actualul cincinal — s-a relevat în sesiune — cercetării științifice din I.C.P.M.C. îi revine ca sarcină de bază să-șj concentreze forțele spre obiectivele principale ale dezvoltării producției de cărbune din Valea Jiului, în vederea scurtării termenelor de cercetare și aplicare sa cercetărilor în producție, pentru îmbunătățiea calității lucrărilor și asimilarea unor astfel de utilaje, instalații și tehnologii care să asigure reducerea consumului de materiale și energie.Obiectivele mari ale cincinalului impun cercetării științifice să se situeze mereu în avans față de necesitățile producției. Dintre cerințele de mare actualitate care revin1 cercetării științifice miniere au fost subliniate cele privind creșterea gradului de cunoaștere a cîmpurilor miniere, atît a celor aflate in exploatare, cit și a celor noi, elaborarea tehnologiilor de extracție din pilie- rii de siguranță, perfecționarea tehnologiilor moderne în săparea și susținerea lucrărilor miniere, studierea posibilităților de mecanizare a abatajelor cameră, îmbunătățirea continuă a tehnologiilor de lucru în abatajele framtale mecanizate. In vederea satisfacerii necesa-

înfăptuirea amplului program de mecanizare a tuturor lucrărilor miniere din subteran — cerință a creșterilor mari ale producției de cărbune — oferă un cîmp larg de afirmare cercetării științifice. Preocupările din a- cest domeniu ale specialiștilor de la I.C.P.M.C., C.C.S.I.T.U.M. și Institutul de mine s-au îndreptat spre crearea mijloacelor pentru mecanizarea tuturor operațiilor principale din subteran, îndeosebi din ciclul de săpare și susținere.Sesiunea a subliniat că extinderea mecanizării la nivelul întregului proces de producție schimbă continuu conținutul și profilul muncii în minele din Valea Jiului, iar conducerea și controlul activității productive devin tot mai complex©" In aceste condiții a fost firesc să fie intensificate preocupările cercetătorilor pentru asigurarea controlului și supravegherii centralizate a lucrărilor din subteran, elaborîndu-se -e- lementele sistemului modern

de dispecerizare automată a proceselor miniere și de preparare. De altfel, comunicările prezentate în sesiu, ne — Mecanizarea complexă la exploatarea stratelor cu grosime de peste 4 m ; Sistem complex de dis-. pecerizare și informatică la 
I.M. Livezeni; Eforturi și implicații privind asigurarea cu documentații pentru piese de schimb ; Posibilități de aplicare a tăierii hidraulice a cărbunelui în Vale» Jiului; Preocupări privind introducerea calculatoarelor de proces în industria carboniferă ; Tehnica logicii programate pentru conducerea proceselor de brichetare a cărbunilor ; Instalație mobilă -de perforare I.M.P.-2 ; Unele considerații privind calculul de verificare dinamic al lanțurilor de tracțiune pentru combinele de abataj —> constituie o materializare — elocventă a strădaniilor depuse de colectivele de cer-* cetători în domeniul meca-< nizării și automatizării producției miniere.



Plecarea din
(Urmare din pag. Dtovarășului NicolaetulCea ușeșcu. Pe aeroport, to

goste și prețuire, reafir- mîndu-și adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și statu-varăș'ul Nicolae Ceăușescu la elaborarea șiși tovarășa Elena Ceăușescu 4'“ ...........au fost salutați de tovarășii din conducerea de partid și de stat. %Pe aeroport sa aflau, de asemenea, numeroși oameni ai muncii din Capitală, care au făcut tovarășului Nicolae Ceăușescu și tovarășei Elena Ceăușescu o caldă manifestare de dr'a-

înfăptuirea căreia își aduce o contribuție hotârîtoare secretarul general al partidului.La scara avionului,. , un grup de pionieri a oferit buchete de flori tovarășului Nicolae Ceăușescu și tovarășei Elena Ceăușescu.La ora 10,25 aeronava I prezidențială a decolat, în- I , dreptîndu-se spre Viena. •

de o deosebită însemnătate Este în cronica legăturilor prietenie și colaborare ro- mâno-austriece, ca o contribuție de seamă la procesul destinderii în Europa, la cauza păcii și colaborării internaționale. Vizita pune în evidență dorința celor

Preșeointele Republ i < i iSocialiste România, tovarășul Nicolae Ceăușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceăușescu, a început, marți, 9 iunie, vizita de stat în Austria, la invitația președintelui federal Rudolf Kirchschlager și a doamnei Herma Kirchschlager. două țări și popoare de aȘeful statului român este amplifica raporturile tra- însoțit de tovarășii Nicolae diționale roniâno-austrie- Constantin, Ștefan Andrei, loan Avram, de alte persoane oficiale.Noua vizită a solilor poporului român în AustriaI se înscrie ca un moment

----  ...... pentru a doua oară de cînd Viena și, prin ea, Austria, salută prezența șefului statului român. ~ pentru a doua oară președintele N i c o Ceăușescu, însoțit de rășa Elena Ceăușescu, Austriei, poporului triac, mesajul de prietenie, de pace și înțelegere al României, al poporului ro- ' mân. . ■Aeroportul internațio-

Este cînd 
I a e tova- aducaus-

începerea convorbirilor
(Urmare din pag. I)bune cunoașteri reciproce, a schimbului de valori spirituale.Președinții N ; c o 1 a e Ceăușescu și Rudolf Kirchschlager au făcuț un schimb de păreri în legătură eu problemele vieții internaționale, relevîndu-se preocuparea României și Austriei față de problemele complexe existente pe plan mondial, care creează pericole tot mai mari la a- dresa păcii și independenței popoarelor. A fost exprimată îngrijorarea față de încordarea din Liban, precum și în legătură cu situația gravă creată de a- taciil inadmisibil, cu totul ne justificat, al aviației is- raeliene asupra centralei atomoelectrice din Irak. De asemenea, a fost subliniată necesitatea de a se spori eforturile în vederea a- jungerii la instaurarea u- nei păci trainice și drepte 

în Orientul Mijlociu, . un rol însemnat avînd, în a- eeastă privință, ținerea linei conferințe internațio-

nale sub egida, și eu participarea O.N.U., la care să participe toate țările interesate. inclusiv O.E.P., ca reprezentant legitim al poporului palestinian,
O atenție deosebită s-a acordat problemelor securității și cooperării în Europa. A fost reliefată importanța încheierii cu succes a reuniunii de la Madrid, astfel incit ea să deschidă perspectiva înfăptuirii unitare a documentelor semnate la Hel- ■ sinki, convocării unei conferințe consacrate dezar- • mării și întăririi încrede- , rii pe continent, să asigure continuarea procesului inițiat la Helsinki. S-a subliniat, de asemenea, că este necesar să se acționeze ferm pentru oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete în Europa — care creează grave pericole.. pentru existența tuturor popoarelor continentului, fie că sini) în Est sau Vest, la Nord sau la Sud — pentru trecerea la tratative în acest scop.Ce, doi ■ șefi de stat au

Di ne uMarți seara, oficial oferit șefului statului varășul Nicolae CeăușescuElena pre- Kirch- doiam-

Socialiste România, și tovarășa Elena Ceăușescu sint salutați, la coborîrea din a- vion, de președintele federal al Austriei, Rudolf Kirchschlager. și doamna Iferma Kirchschlager.Fanfara intonează imnul de stat al Republicii Socialiste România și imnul de stat austriac.De la aeroport, președinții Nicolae Ceăușescu și Rudolf Kirchschlager se îndreaptă, într-o mașină escortată de motocicliști, spre hotel „Imperial"
diționale _____ ,ce, de a deschide o nouă e- tapă, și mai fructuoasă, a colaborării și cooperării bi- nai din Viena. moderna ae- laterale în cele mai diferite domenii. Dezvoltarea continuă a relațiilor rornâ- no-austriece ilustrează și pe plan politic caracterul rodnic al conlucrării între țări cu sisteme social-politi- ce diferite. Se verifică, încă o dată, faptul că aceste deosebiri nu pot constitui obstacole atunci cînd există dorința sinceră de colaborare. cînd se iau în considerație interesele popoarelor și ale păcii în lume.

rogară a capitalei austriece, unde s-a desfășurat ceremonia oficială a sosirii distinșilor oaspeți români, era împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, care fluturau în adierea vîn- tului.Este ora 11,00 (ora locală). După o oră și jumătate de zbor, survolînd teritoriul R.P. Ungare, aeronava prezidențială aterizează pe aeroportul Schwechat.Președintele Republicii

•, reședința rezervată înal iilor durataoaspeți români pe vizitei.Numeroși locuitori ari Vie. nei, aflați la această oră pe parcursul traseului străbătut și-au. manifestat cu căldură bucuria de a primi ca oaspeți pe solii poporului român.
exprimat hotărârea României și Austriei de a contribui activ Ia reușita reuniunii de la Madrid la instaurarea unUi climat de înțelegere, securitate și cooperare în Europa.în cadrul convorbirilor au fost abordate, de asemenea, probleme legate de oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri practice, eficiente, de dezarmare, în primul rând de dezarmare nucleară, de necesitatea de a se acționa pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unej noi ordini economice internaționale.Subliniind că România și Austria au colaborat pozitiv pe plan internațional în interesul păcii și destinderii. președinții Nicolae Ceăușescu și Rudolf Kirchschlager au reafirmat dorința celor două țări de a conlucra, în continuare, tot mai strîns, pentru a-Și a- duce contribuția la cauza securității, cooperării și respectului independenței naționale, a păcii în Europa și în lume. '•
Dejun intimPreședintele Nicolae Ceăușescu și președintele federal Rudolf' Kirchschlager, tovarășa - Elena Ceăușescu și doamna Herma Kirchsch- îager s-au reîntîlnit în cadrul unui dejun intim, o- ferit în cinstea înalților oaspeți români de președintele Austriei și soția sa.

Întîlnire
la Palatul 

Hofburg, Președintele Republicii / Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceăușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceăușescu sosesc la Palatul Hofburg, unde sînt întâmpinați de președintele federal al Austriei, Rudolf Kirchschlager, și soția sa, doamna \ Herma Kirchschlager.Președintele federal al' Austriei și soția sa invită- pe tovarășul Ceăușescu și

Vizită protocolarăPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceăușescu, și tovarășa Elena Ceăușescu au făcut, marți la prînz, o vizită protocolară președintelui federal al . Austriei, Rudolf Kirchschlager, - și

doamnei Hernia Kirclischla- ger, la reședința acestora, la Hohe Warte.întrevederea a decurs în- tr-o ambianță de caldă prietenie și stimă reciproca, caracteristică relațiilor strinse, tradiționale, româno-a ustriece.
Primirea șefilor misiunilor

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceăușescu, și tovarășa Elena Ceăușescu au primit, marți după-a- miază, în Sala de marmoră a Pa’atului Hofburg, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați la Viena. preună cu soțiile.Președintele Nicolae Ceăușescu și tovarășa Elena Ceăușescu s-au. întreținut în tr-o atmosferă cordială eu cei prezenți, cu acest prilej fiind evocate cu- deosebită satisfacție bunele

raporturi existente între România și țările respecti- ;ve. r< ?Aducînd un călduros o- rnagiu conducătoruluiRomâniei socialiste, șefii misiunilor diplomatice au avut cuvinte de înaltă a- preeiere la adresa realizărilor poporului roman în cele maț diferite domenii, au elogiat activitatea președintelui N i c o 1 a e Ceăușescu consacrată idealurilor nobile de pace, prietenie și înțelegere între toate națiunile lumii.
—nrt *>*•*•■ * * •

Nicolae tovarășa Elena Ceăușescu în cabinetul de lucru prezidențial, unde are loc o scurtă convorbire, desfășurată în a- ceeași ambianță de. cordia- litate și știmă reciprocă ce . caracterizează dialogul la nivel înalt româno austriac. ; G,: i 'E-;;' i :' •■■■

îm-ședințele Republicii Socia- onoarea ’ liste România și președintele federal al ’Austriei s-au referit pe larg, > în toasturile rostite, la aspecte ale relațiilor bilaterale și au prezentat punctul de vedere al țărilor lor în principalele probleme ale situației internaționale.

la dineul în român, to-
și a tovarășei Ceăușescu de către ședințele Rudolf schlager și soția sa, 
na Hernia Kirchschlager, 
ia Palatul Hofburg, pre-

Z3CTUZ1 Li TA TEA ÎN LUzMC
Proteste în legătură cu atacul agresiv israelian 

asupra capitalei IrakuluiBAGDAD 9 (Agerpres). Irakul a cerut convocarea Consiliului de Securitate al O.N.U., în legătură cu bombardarea de către a- viația israeliană a centrului nuclear de la Tamuz, din apropierea Bagdadului.
★La cererea Irakului, Consiliului Ligii Arabe a ho- tărît să se întrunească, în următoarele trei zile, la Bagdad, la nivelul miniștri

lor afacerilor externe, pen
tru a discuta actul agresiv 
al aviației militare israe- liene asupra teritoriului Irakului.iir TOKIO (Agerpres), Secretarul general al O.N.U., aflat într-o vizită oficială în. Japonia, și-a exprimat profunda preocupare față 
de raidul israelian asupra instalațiilor nucleare irakiene „câre constituie o încălcare clară a dreptului internațional și trebuie să fie condamnată".

In cursul unei conferințe de presă, Kurt Waldheim a evidențiat faptul că: „o politică ce ignoră dreptul internațional nu poate fi acceptată",MOSCOVA 9 (Agerpres). Agenția TASS a dat publicității o declarație în care se arată că aviația israeliană a efectuat un raid asuprit- Bagdadului cu scopul de a distruge Centrul de cercetări atomice. Este bine cunoscut — menționează agenția —- că Irakul este parte a Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare și, în consecință, întreaga activitate nucleară pe care o desfășoară se află sub controlul AIEA.VIENA (Agerpres). Mi- . nistrul afacerilor externe al Austriei, Willibald Pahr, a declarat agenției APA, în legătură cu atacul israelian asupra reactorului

atomic de lîngă Bagdad, că „acesta constituie un act de agresiune ce nu poate fi scuzat prin invocarea măsurilor preventive".WASHINGTON (Agerpres). Guvernul Statelor U_ ni te condamnă raidul aerian israelian asupra instalației nucleare irakiene, al căror caracter fără precedent nu poate decît să agraveze situația deja încordată din regiune — se arată în declarația dată publicității de Departamentul de Stat.BEIJING (Agerpres). In- formînd despre atacul israelian asupra instalațiilor nucleare din apropierea Bagdadului, agenția China Nouă arată că „agresiunea israeliană a generat indignare și condamnare în rîn- dul țărilor din întreaga lume".

Membrii echipajului cosmic 
româno-sovietic—oaspeți ai 

municipiului BrașovMarți, în cea de-a doua zi a vizitei în municipiul Brașov, cosmonauții Dumitru Prunariu și Leonid Popov, împreună cu colegul lor Dumitru Dediu, s-au întîlnik la Casă armatei din localitate, cu oameni ai muncii, foști colegi de școală și tovarăși de muncă ai primului cosmonaut român, ofițeri P militari din garnizoană.Tot marți, primul secre-* țar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, a primit pe cosmonauțij români și sovietic, precum și pe membrii delegației sovietice.Marți după-amiază, tovarășul Ion Ursu, prim-vice- președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie a primit ps cei doi cosmonauți din e- chipajul mixt româno-so- vietfc căpitanul Dumitru S. Prunariu, cosmonaut-cer-

cetător. pilot inginer de a- vjație, și colonelul Leonid Ivanovici Popoy, pilot cosmonaut, comandantul navei „Soiuz-40“, pe maiorul Du- niitru T. Dediu, pilot inginer de aviație, cosmonaut în echipajul de rezervă, precum și pe general maior Aleksei Leonov, locțiitor al comandantului Centrului de pregătire a cosmonauților, și Vladen S. . Veresciatin, vicepreședinte 
al Consiliului „Intercos- mos“.în numele conducerii C.N.S.T., prim-vicepre- ședintele C.N.S.T. a transmis felicitări pentru succesele obținute de echipajul româno-sovietic, de specialiștii români șî sovietici care și-au unit priceperea și eforturile pentru îndeplinirea cu succes a Programului de colaborare teh- nico-științifică între țările noastre în acest domeniu.(Agerpres)

rv16,00 Fotbal: Politehnica Timișoara — Dinamo București. Transmisiune directă de la Timișoara. In pauză: Tragerea prono- expres.17.50 Teleșcoală;18.10 Imagini lusitan-e — reportaj.18,30 Spectacol de poezie și muzică.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.19,25 Actualitatea economică.19,45 Proprietari, producători, beneficiari — reportaj.20.10 Telecinemateea, Ciclul „Ecranizări după opere literare". „Bătrînul Bleu 

tată". Premieră pe 
țară.21,55 Mic concert de ‘ seară. :22.50 TelejurnâL,

RFDAi 'jiA și ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii nt 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 42464 țsec|ii> TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republicii ar. 6T,


