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Hotăritoare in balanța 
eficienței economice sînt 

munca și chibzuință 
fiecărui om al colectivului

O exigentă analiză des
fășurată în cadrul plena
rei cu activul comitetu
lui de partid de la mi
na Lonea a abordat ca 
subiect nivelul la 
care se situează eficien
ța economică a activită
ții întreprinderii. în pe- 
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O cauză a slabei efi- * 
ciențe economice, asuora 
căreia s- <u coneen'.rat 
critic și autocritic d» 
terite act'vului de pa 
în brigăzi și sectoare 
deci la nivelul organ 
țiilor de bază — se 
țîonează slab asupra 
ghijlor prin care p 

practic

llandamente superioare 
la mina Bărbăteiii

întreprinderii miniere Băr- 
fapte demne de laudă hotă-

Start bun în abatajele 
sectorului III de la 

I.M. Dîlja
Prima săptămînă de 

lucru din ultimul trimestru 
al anului 
un bilanț 
rul III al 
nerii din 
tui sector 
de zi preliminarul și au li
vrat cantități suplimentare 
de cărbune spre ziuă. în 
fruntea întrecerii socialis
te pentru mai mult cărbu
ne se află minerii din 
brigada condusă de Ni
colae Toma, care au ex
tras 200 tone de cărbune 
peste plan dintr-un abataj 
cameră cu susținere cla
sică. Cantități însemnate de 
cărbune peste plan au li
vrat pînă ieri și minerii 
din brigăzile conduse 
Gheorghe Ghicioiu 
colae Pintilie. (V.S.)

Harnicul colectiv al 
băteni își exprimă prin 
rîrea de a da țării cit mai mult cărbune. Toate sec
toarele au raportat lună de lună de la începutul a- 
cestui an producții suplimentare. In fruntea între
cerii se situează colectivul sectorului III cu mai bine 
de 14 000 tone de cărbune livrat peste sarcinile de 
plan. Cele mai frumoase rezultate le-au obținut mi
nerii din brigăzile conduse de Pompei Tomolea, Mihai 
Covaci, loan Roșu, Ion Pintecan, Androne Grumăzes- 
cu .și Sigismund Kovacs, care își depășesc și în aceste 
prime zile ale noului trimestru planul de producție.

Este demn de menționat faptul că, în principal, 
cărbunele extras peste sarcinile de plan se datorează 
productivităților superioare prevederilor realizate în 
cărbune. Prin buna plasare a posturilor pe toate cele 
patru schimburi și folosirea judicioasă a utilajelor 
din dotare, la nivelul întreprinderii s-a depășit pro
ductivitatea muncii planificată în medie cu 102 kg. pe 
post în cărbune.

Plusul raportat de la începutul anului de acest 
colectiv de mineri se ridică la 23 000 tone de cărbu
ne cocsificabil. (V.S.)

s-a încheiat eu 
rodnic la secto- 
I. M. Dîlja. Mi- 
abatajele aces- 
au realizat zi

Realizînd aproape 
10 000 tone peste sarci
nile de plan la zi ale 
acestui an brigada 
condusă de Paul Grasu 
se numără printre for
mațiile de lucru frun
tașe ale sectorului IV' 
de la I.M. Lupeni. în 
imagine șeful de schimb 
Petru Purcărea alături 
de ortacii Glieorghe 
Murăruș, Alexandru 
Matyaș, Gheorghe Ale

și Tudor Dogaru.

nuate cheltuielile mate
riale, puse în valoare cu 
inițiativă comunistă po
sibilitățile de realizat e- 
conomii, de redus consu
murile, aplicate princi
piile mecanismului eco- 
nomico-financiar. Cu o 
singură excepție — sec
torul IV — toate sectoa
rele de la cărbune nu 
și-au realizat beneficiile 
planificate, ci au înregis
trat 
lor 
are 
Iile.
nor 
ploatare, 
reviziilor 
avariile 
mecanice s-au ținut lanț. 
Numeroase au fost, 
bunăoară, delecțiu- 
nile intervenite în func
ționarea combinei și 
transporte arelor de la 
locul de muncă al bri
găzii condusă de Iosif 
Bucur, formație cu mari 
nerealiz’fi. S-a făcut în 
toate sectoarele risipă 
de energie electrică și 
pneumatică, datorită func-

1. BALAN

pierderi. La rîndul 
.și sectoarele auxili- 
au depășit cheltuie- 
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si 
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efectuarea 
reparațiilor, 
defecțiunile

E. Petroșani
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1981 s-a planificat 
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ție la întreprinde- 
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1931 prin plan .se 

realizarea unei 
valorice de 150 
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și de~110 mili
ta tablouri elec- 
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Petroșani, 
anului 
prevede 
producții 
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electrice 
oane lei 
trice.
une a acestor două prime 
capacități de producție 
s-a- programat pentru lu
nile iunie — iulie a.c. De
pășirea termenului a im
pus reprogramarea lu
crărilor. în luna august 
s-a stabilit o reprogra- 
mare a lucrărilor astfel 
îneît la 30 septembrie să

In psg. a toamnei
Brigada de reporteri a ziarului nostru vă pre

zintă constatările dintr-Un
Raid-anchetă in primul schimb de lucru al săp- 

tămînii, pe tema
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bamarile

Etapă decisivă pentru punerea în funcțiune a primelor <
fie puse în funcțiune ca
pacitățile de 
respective. Dar 
termen n-a fost

•Despre cauzele
-tării termenelor de pune
re în funcțiune aflăm a- 
mănunte la fața locului. 
Ing. Dumitru Albescu, di
rector adjunct .al I.P.E. 
ne relata că' pentru con
structori, în prezența an
treprenorului general, s-au 
stabilit în luna august 
programe concrete de re
cuperare a rămânerilor 
în urmă, Dar aceste pro
grame n-au fost respec
tate. „Ritmul de lucru pe 
șantier n-a fost realizat 
conform cerințelor11, ne-a 
informat ing. Nicolae Flo- 
rescu, din partea lotului 
Petroșani al 
Sibiu al T.

producție 
nici acest 
respectat, 
nerespec-

șov, și aceasta datorită, 
în principal, lipsei de e- 
fectiv și de mijloace de 
transport.
• Din ' raidul-anchetă 
treprins pe șantier 
mai constatat însă că 
xistă și alte cauze 
rămînerilor 
Săptămînă de 
oamehii 
sele lor 
sîmbăta 
șantier' 
tic din 
crează cel mult 4 zile. Așa 
•se' explică, deci, faptul 
că nici termenul de 30 
septembrie n-a fost res
pectat. în prezent mai 
sânt de executat, după 
cum am constatat, luni 5 
octombrie, numeroase fi
nisaje interioare, zugră-

în- 
am 

e- 
ale 

în urmă, 
săptămînă 

pleacă pe zla ca- 
în alte județe 
și se întorc pe 

abia luni. Prac- 
șase zile se lu-

capacități
veli și vopsitorii, revizu
iri la etanșările tîmplă- 
riei metalice. în incintă 
mai trebuie finalizate 
drumuri și platforme uzi
nale, corpul de deservire 
auxiliară și alte lucrări.

O problemă deosebit 
de importantă de care 
depinde punerea în func
țiune a primelor capaci
tăți și asigurarea 
nuității producției 
stituie racordarea 
țeaua electrică și 
de termoficare. în 
ce privește energia 
trică lotul din Vulcan al 
Trustului energomontaj 
mai are de executat lu-

A sosit toamna și pen- 
j lucrătorii de la 

C. P. V. I. L. F. Petroșani, 
de acum și pînă la termi
narea însilozărilor, este o 
perioadă de muncă inten
să din zori și pînă seara 
tîrziu.

Paralel cu activitatea de 
sortare și însilozare" a pro
duselor. lucrătorii din ca
drul C.P.V.I.L.F. trebuie 
să asigure satisfacerea în 
fiecare zi a cerințelor oa
menilor muncii cu aceste 
produse. în fața unităților 
de desfacere a acestor pro
duse din piețele orașelor Pe
troșani și Lupeni, dar și a 
celorlalte magazine din toa
te localitățile Văii Jiului 
poposesc zilnic „balene11 și 
alte mașini încărcate cu 
legume și fructe. Numai

în ultimele 7
pus la dispoziția locuitori
lor municipiului nostru 16? 
tone cartofi, 66 tone roșii, 
156 tone ardei gras, capia 
și gogoșari, 80 tone varză 
albă, 30 tone vinete, 59 
tone mere, 106 tone stru
guri și alte produse.

— Pentru aprovizionarea 
curentă a populației, 
consumatorilor colectivi 
însilozări, ne spunea

, varășul Aurel Amza, șeful 
compartimentului comer
cial al C.P.V.I.L.F. Petro
șani, avem in această toam
nă de primit 5 718- tone 
cartofi, 5 545 tone de le
gume, 1 325 tone de mere.

a
și 

to-

D. CRIȘAN

Continuare in pao o ?

conti- 
o con- 
la re
ia cea 

ceea 
elec-

• ««

șantierului
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CRISTIAN

Aspect de munca din 
una din secțiile deja pro
ductive ale întreprinde
rii de produse electro
tehnice Petroșani, unde 
se definitivează cîteva 
din prototipurile ce vor 
intra in fluxul tehnolo
gic de fabricație în vi
itorul apropiat.

Iz*. - - ■

Discuția purtată cu pre
paratorii de la Coroești, în 
data de 26 septembrie, con
statările de pe teren ne-au 
convins că instalațiile de 
preparare se degradează 
prematur datorită depășirii 
indicatorilor de cenușă pla
nificat de către toate cele 
trei unități miniere — Pa- 
roșeni, Vulcan și Aninoasa. 
Din afirmațiile șefului- de 
secție al preparației din 
Coroești, ing. Silviu Con- 
stantinescu reținem : „Mina 
Paroșeni, în luna aceasta 
ne-a creat mari greutăți. 
Față de lunile -trecute, cînd 
indicatorul de cenușă pla
nificat a fost depășit doar 
cu 0,7 puncte, acum, el a 
crescut la '7 puncte. Mina 
Aninoasa, de asemenea, cu
noaște o înrăutățire a ca
lității cărbunelui. neînca- 
drîndu-se în norma plani
ficată cu 7 puncte, iar mi
na Vulcan se menține con
stant prin nerealizarea in
dicatorului de calitate cu 
1,5 puncte. Aceste neînca- 
drări, pe lingă faptul că ne 
creează mari neajunsuri in 
utilizarea completă a uti
lajelor, ne-a diminuat se-

rios și realizările producției 
fizice pentru 
cauza calității 
zătoare scade 
în cocs cu 1,3 .
tru fiecare punct de calita
te nerealizat. Bunăoară, a- 
cum cărbunele care intră 
în prepărație are cu 4,2 
puncte mai multă cenușă 
față-de cel admis. Efortul 
preparatorilor în realizarea 
unei producții de calitate 
s-a concretizat prin ridica
rea gradului de recuperare 
globală cu 0,3 la sută. Fa
cem mixte de 3 200 Kcal 
pe kilogram. Am înțeles că 
termocentralele au nevoie 
de cărbune cu putere ca
lorică mai mare care o și 
realizăm!’.

Pentru a vedea influența 
calității cărbunelui asupra 
funcționării utilajelor, am 
pornit pe fluxul preparării 
cărbunelui însoțit de teh
nicianul principal Ion Mo- 
gofan. Am găsit banda 13 
de steril, care a stagnat 
două ore pînă a fost a-

Teodor ARVINTE

cocs. Din 
necorespun- 
recuperarea 
puncte pen-

(Continuare m pag. a Z-a)
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Bilanț al acțiunilor 
educai iv-sanitare

Acum cind săpluinina 
Crucii Roșii a trecut, a 
rămas drept ecou bilan
țul numeroaselor acțiuni 
1-uucaiiv-san ilare orga- 
ni. Ae cu acest prilej in 
localitățile Văii Jiuiui, 
de-pre care continuă să 
sosească ini : mâții la 
redacție,

LUPENI

@ In cadrul unor „me
se rotunde", organizate 
la I.M. Lupeni, I.F.A. 
„Vîseoza*, preparjție și 
casa pensionarilor, me
dicii Nicolae Aldiea. Cor
ne] Bran, Minerva Rad 
și Viorel Duma, au voi- 
bit pariicîpanților des
pre prevenirea, și com
baterea unor boli, despre 
viața rațională și hiper
tensiunea arterială, regi
mul alimentar, abuzul de 
alcool și urmările lui. i- 
giena la locul de mun
că.

© In cele șase școli ge
nerale și licee, echipele 

„micilor sanitari" cuprind 
peste 40 de elevi și pio
nieri, „Micii sanitari-* au 
fost instpuiți cu acest 
prilej de către cadre me
dicale și membri ai or
ganizației orășenești de 
Cruce Roșie, cu privire 
la păstrarea igienei și 
acordarea primului aju
tor în caz de accidente și 
îmbolnăviri.

Constructorii ș a n t i- 
erului nr. 1 lotul Petrila, 
din cadrul I.C.M.M.. lu
crează cu hărnicie la can
tina minerilor pentru ca 
acest obiectiv să fie pre
dat la termenul prevăzut, 
în prezent formațiile de 
zidari, zugravi, tîmplari și...Nici fierul nu poate fi ales din cărbune ?!

(Urmare din pa9 l)

grafată, ruptă de un pietroi 
aflat în cărbune. Bulgării 
de steril blochează eleva
toarele din spălare, înfun
dă jgheaburile. La zețaj in
tră fierul adus în cărbune 
și blochează roțile de eva
cuare a sterilului. Inginerul 
șef al I.P.C.V.J.. Gheorghe 
Mirică ne spunea că : „Un 
elevator care transportă ste
rilul șî mixtele avea ca 
durată de funcționare 
10—12 luni, iar acum din 
cauza înrăutățirii calității, 
durata de funcționare s-a 
înjumătățit și costă nu 
mai puțin de 500 000 lei".

Iată motivul îngrijorării 
pentru preparatori, pen
tru soarta eficienței pro
ducției care reclamă o mai 
susținută activitate din 
partea tuturor colectivelor 
minerești de îmbunătățire 
a calității cărbunelui.

Continuăm traseul la 
punctul de descărcare a 
cărbunelui transportat cu 
funicularul ’de la mina A- 
ninoasa. Aici ne iniîmpină 
un munte de fier vechi. 
Ce ne relatau muncitorii 
Ion Busuioc și Andrei Bi- 
doi . „în momentul cind

PETRILA

$ In fața minerilor de 
la Petrila și Lonea au 
fost prezentate filmele de 
scurt metraj pe .eme sa. 
nitare : „Să învățăm sa 
dăm corect primul aju
tor". „Fum amăgitor', 
„Atenție la tensiunea 
dv“, „Cei șapte ani de’ 
acasă", „Bucuria de a fi 
mamă".

S In școlile orașului 
a fost declanșat concur
sul „Sanitarii prieepuți", 
desfășurat pe grupe.

VI LEAN

@ Un număr de 1200 
oameni ai muncii din în
treprinderile orașului
(minele Vulcan și Paro- 
șeni, Uzina electrică, în
treprinderea de confecții 
și preparația Coroești) au 
participat la conferințe 
pe teme educativ-sanita- 
re.

La stația PEOO a 
luat ființă un post de 
prim-a jutor.

© O caravană sanita
ră s-a deplasat la par
chetul forestier de Ia 
Dealul Babii.

@ La spitalul din lo
calitate a fost organiza
tă o acțiune „Școala ma
mei'.

■Finisări i
geamgii sînt concentrate la 
finisajul interior, lucrare 
ce va fi terminată la 10 
octombrie a.c. Concomitent 
se lucrează și la montajul 
utilajelor. Cantina are o 
capacitate de 225 locuri și 
va asigura servirea a 6 350 
de porții în -24 de ore. Ea 

cupa se răstoarnă pe gră
tare rămîn piesele și fia
rele mai mari pe care le 
adunăm și stivuim. în 
grămada aceea, să tot fie 
vreo șase vagoane. Piesele 
pe care noi le considerăm 
a fi mai bune, le ale
gem ! Cum sînt cele de aici 
(lanțuri pentru crater 
stele, țevi, lopeți, angrena
je etc.) le încărcări în 
cupe și le returnăm la 
mină. Am sesizat conduce
rea minei, vine foarte 
mult fier vechi la prepa- 
rație“. întrebăm de aceas
tă dată și noi conducerea 
minei Aninoasa de ce nu 
poate fi ales la mină fie
rul vechi ? Cu mai multă 
bunăvoință și atenție din 
partea minerilor aninoseni 
s-ar putea diminua canti
tatea de fier trimisă pre
para ției Coroești.

Alte comentarii care 
cheamă colectivele din în
treprinderile miniere la o 
mai susținută activitate 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui le soco
tim de prisos. Credem că 
a sosit timpul ca îmbună
tățirea calității cărbunelui 
expediat preparați ilor să 
devină o realitate.

Pentru siguranța func
ționării complexelor me
canizate în abatajele 
subterane ale minelor 
din Valea Jiului. la 
standul de.încercări din 
bala de montaj de la 

L* .M.P.. fiecare secțiu
ne se supune unor rigu
roase încercări si verifi
cări de funcționare.
Foto : Șt NEMECSEK 

va cuprinde o sală de mese 
modernă, bucătărie, depo
zit frigorific și altele, toa
te aceste spații avînd o su
prafață de 2 350 mp. Lu
crările sînt executate sub 
îndrumarea maistrului Ni- 
celae Rohozneanu.

Văsile BELDIE

Copiii din grupa mi
că de ia grădinița ca 
program prelungit din 
cartierul Carpațî — Pe
troșani petrec ct pe re
confortante în compania 
jucăriilor și. a „tova
rășei".

Foto : N. ȘTEFAN

Urmare din pag I) 

ționării în gol a utila
jelor, neetanșării con
ductelor pneumatice din 
subteran. Nu s-a acționat 
pentru recuperarea mate
rialelor refolosibile — ar
mături metalice în spe
cial — precum și a pie
selor de schimb și sub- 
ansamblelor, de la trans
portoare mai cu seamă. 
Astfel, la sectorul II, ar
măturile T.H. din pre- 
abatajul 76—75 nu sînt 
răpite la fiecare ciclu de 
către brigada lui Andrei 
Antal, astfel că 12 armă
turi au rămas în lucru 
vechi pierzîndu-se. în lu
cru vechi au lăsat armă
turi T.H. nerăpite și mi
nerii din brigăzile lui 
Traian Molnar și Gheor
ghe Poenar. Iată de ce, 
pentru a se intensifica 
recondiționarea armătu
rilor s-a cerut ca cele 3 
prese de îndreptat, din 
dotarea minei, să fie în 
totalitate și la capacita
te maximă folosite.

Critici îndreptățite au

„Cămările
iUrmare din pag. I)

540 tone de murături (pen
tru transportarea acestor 
cantități sînt necesare 1 200 
de vagoane convenționale 
a 10 tone).

Deci cantități de legume 
și fructe ce se vor pune 
la dispoziția oamenilor 
muncii din Valea Jiului în 
această perioadă cît și în 
semestrul I din anul vi
itor par a fi suficiente. Cu 
toate acestea au mai exis
tat unele goluri în aprovi
zionarea cu cartofi și 
ceapă. Acest fapt s-a dato
rat atît ploilor care au în
greunat recoltarea cartofi
lor, cît și lipsei de ma
șini care să asigure o apro
vizionare ritmică.

Vizitînd cîteva zile la 
rînd piața orașului Petro
șani, la ceasurile amiezii, la 
unitatea de lingă magazi
nul alimentar cu autoser
vire din incinta pieții, vîn- 
zătorii nu mai pridideau 
cu servirea numărului 
mare de cumpărători, la 
cel din hale, unde de obi
cei servesc doi lucrători, 
este cu regularitate pauză 
de masă. Evident e necesar 
ca și acești vînzători care 
manipulează și vînd zilnic 
legume și fructe de ordi
nul tonelor să servească 
masa, dar desfacerea pro
duselor, propuneau gos- 

fost aduse și brigăzilor 
conduse de minerii Ni
colae Golea și Carol Re- 
pa.ș de la sectorul IV 
pentru faptul că nu au 
răpit în totalitate armă
turile metalice din pre- 
abatâjele 33, 33 A și 34. 
Totodată, la brigada lui 
N. Golea nu se pune

si chibzirâta
» 7

preț pe exploatarea co
rectă și îngrijirea utila
jelor, exemplifieîndu-se 
cu faptul critic că, din 
cauza necurățirii la timp 
pe sub banda transpor
toare, de la orizontul 
445, covorul de cauciuc 
al acesteia „a frecat", pe 
cărbune uzîndu-se pre
matur și necesitînd în
locuirea lui cu mult îna
inte de termen. La ace
eași brigadă s-au ars 
două motoare de acțio
nare pentru transportor 
TR-3, datorită tot necu
rățirii la timp a cărbu-

toamnei"
podinele cu care am discu
tat, nu se poate însă or
ganiza pe două schimburi? 
Sau servirea mesei să se 
facă prin rotație ?

Propunerea gospodinelor 
am discutat-o cu tovarășul 
Aurel Amza din cadrul 
C. P. V. I. L. F. Petroșani, 
care ne-a informat că în 
perioada aprovizionării de 
toamnă vor funcționa în 
localitățile din Valpa Jiu
lui 20 puncte mobile de 
desfacere a legumelor și 
fructelor în piețe. în fața 
unităților 3-54 Petroșani, 
25-38 Petrila,. 18-46 Vulcan, 
24-34-48-49 Lupani și pe 
arterele intens circulate 
ale localităților. în plus 
și unitatea din hale își va 
desfășura activitatea non
stop.

în încheiere interlocuto
rul nostru a ținut să facă 
prin intermediul ziarului, 
un apel către toate unită
țile de consum colectiv să 
asigure pe cît posibil în- 
silozarea întregii cantități 
de produse în depozite 
proprii, pentru a avea spa
ții suficiente de însîlczare 
a mărfurilor necesare unei 
bune aprovizionări a popu
lației în perioada de iarnă- 
primăvară, la nivelul ce
rințelor locuitorilor Văii 
Jiului, cu legume și fructe 
de acum și pînă la viitoa
rea recoltă.

nelui de sub utilaj. De 
fapt, arderea de motoare 
electrice, s-a arătat în 
dezbaterile activului de 
partid, are loc intr-un 
ritm alarmant. Adevăra- 
ții performeri în acest 
sens sînt minerii din 
brigada lui Marin Ciu
băr, de la sectorul I, în

abatajul lor cameră nr. 
92 nu mai puțin de 9 
(nouă !) motoare arzîn- 
du-se în cele opt luni. 
Brigăzi cu motoare arse, 
sînt și cele conduse de 
Ion Damianovici, Simion 
Balea și Traian Molnar.

Vina directă pentru a- 
ceste deficiențe cu influ
ență nefastă asupra ac
tivității și realizărilor e- 
conomnco-financiare o 
poartă șefii de brigadă 
și de schimb, maiștrii 
electromecanici și mi
nieri, șefii de sectoare și 
adjuncții lor, care n-au

ETAPĂ DECISIVĂ 

pentru punerea 
în funcțiune 
a primelor 
capacități 

(Urmare din pag. I)

crări de consolidare la 
linia de 6 Kv și racordul 
dintre l.P.E. și Fabrica 
de tricotaje, din ijnediata 
apropiere. Dar în privin
ța asigurării agentului 
termic situația este de-a 
dreptul îngrijorătoare. 
Conform ultimului pro
gram de execuție, racor
darea la rețeaua termo- 
ficării trebuia să fie fă
cută în două etape. într-o 
primă etapă se prevedea 
pentru finele lunii în 
curs racordarea P.T. 2 de 
la I ,M. Livezeni la ma
gistrala termoficării în 
punctul Sălătruc. în cea 
de-a doua etapă, se pre
vedea execuția canalului 
termic de legtăură între 
I. M. Livezeni și l.P.E. 
Or, în prezent se află 
sub semnul întrebării re
alizarea primei etape, ca 
urmare a unor modificări 
de amplasament în zona 
Sălătruc — I. M. Livezeni.

Pentru întârzierea "pu
nerii în funcțiune o parte 
din vină revine însă și 
beneficiarului, care n-a 
asigurat la timp recipien- 
ții tampon necesari com- 
presoarelor și instalațiile 
de galvanizare și vopsi- 
torie.

La nivelul l.P.E. din 
lipsa spațiilor de montaj 
se menține un stoc de u- 
tilaje în valoare de 14 
milioane lei. Pînă la 30 
septembrie au fost mon
tate utilaje în valoare de 
40 milioane lei. în aces
te condiții se impune cu 
prioritate asigurarea fron
tului de montaj. Forța de 
muncă de la l.P.E. nece
sară punerii în funcțiune 
a primelor 'capacități pro
ductive este asigurată. 
Trimestrul IV — etapă 
hotărâtoare pentru de
mararea producției — a 
început. Constructorul 
trebuie să-și' concentreze 
toate forțele asupra lu
crărilor de care depinde 
fabricația primelor pro
duse.

acționat cu exigență pen
tru a imprima întregu
lui personal din abataje 
simțul răspunderii — de 
proprietari și producători 
— pentru îngrijirea și 
buna gospodărire a uti
lajelor și materialelor. în 
adunările generale de 
partid creșterea eficien
ței economice să consti
tuie tema dominantă de 
dezbatere, iar comuniștii 
cu sarcini primite în do-' 
meniul îngrijirii utilaje
lor, economisirii materi
alelor sau recuperării și 
recondiționării pieselor de 
schimb și subansamble- 
lor, să fie puși cu regu
laritate și exigență să in
formeze cum își îndepli
nesc aceste sarcini. La 
învățămîntul politico-ide
ologic dezbaterea teme
lor să fie strîns legată 
de aceste aspecte, să fie 
pus accentul dezbaterilor 
pe cunoașterea de către 
cursanți a mecanismului 
economico-financiar, a 
autoconducerii muncito
rești.

I 
I

COLEcrAiiE ANAPO
DA ? Sîmbătă 3 și luni 5 
octombrie a.c., laptele con
tractat de Fabrica de pro
duse lactate din Livezeni

» cu țăranii localnici cu gos- 
I podării individuale n-a 

fost ridicat. La punctul de 
1 colectare s-au adunat 82 1. 

Și asta în Livezeni 
pași de... fabrică, 
gem perfect obida 
ționerei Lucreția 
care califica pe cei 
jenți de la F.P.L. 
„oameni care nu fac nici 
o brînză".

ATENȚIE, PĂRINȚI ! Pe 
spațiul verde de lingă blo
cul 20 de pe strada Inde
pendenței din Petroșani, 
in una din zilele trecute 
a fost găsit în comă alco

la doi 
înțele- 
recep- 
Vreja, 
negli- 
drept

olică... un copil de clasa a 
VIII-a. Din joacă, trei co
pii și-au cumpărat o sti
clă cu „tărie". întîmplarea 
ar fi putut șă aibă un sfîr- 
șit tragic dacă nu inter-' 
venea la timp salvarea, 
care l-a transportat pe 
copil la spital. Atenție, pă
rinți I Nu lăsați... nici bău
turile alcoolice la îndemî- 
na copiilor.

PEJJTE PLAN. încheie
rea celui de-al treilea tri

mestru a coincis la unita
tea nr. 120 „Articole pen
tru copii" — din Vulcan, 
cu depășirea planului de 
vînzări cu peste 400 000 lei. 
Aceste realizări se datoresc 
muncii depuse de respon
sabila unității Viorica Doi
ca și vînzătoarele Ana 
Popescu, Cornelia Doica, 
Eva Ștefănoiu, Maria Ulici 
și Ana Budică.

CANTONAMENT. Fede
rația română de bob-sanie 

organizează în perioada 
5—17 octombrie primul 
cantonament pentru spor
tivi fruntași la disciplina 
sanie. Din Valea Jiului 
sînt convocate surorile Li
dia și Rita Gheorghiță de 
la C. S. Ș. Petroșani.

NUMEROȘI OAMENI 
AI MUNCII (de la mina 
Lupeni, cooperativa „Stra
ja", I. C. S. Mixtă), mem
bri ai gărzilor patriotice 
și Âevi au participat, sîm- 

bătă și duminică, la o ac
țiune patriotică ajutînd la 
însilozarea unor mari can
tități de legume și fructe 
pentru consumul
«1

colectiv 
desfacerea curentă.

Rubrică realizată de 
V. S. FENEȘANU
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Utilajele bine reparate, reviruite și întreținute,
condiție Indispensabilă pentru

i

ReaSirarea ritmică a sarcinilor la producția de cărbune

RAID-ANCHETÂ | 

in primul schimb 
de lucru 

al săptăminii

Au trecut doar cîteva zile din prima lună a tri
mestrului IV, trimestru în care întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului le revin sarcini deosebite. 
„Sarcini deosebite" pentru că pe lîngă realizarea in
tegrală a prevederilor de plan este necesară mai 
mult ca oricînd și ritmicitatea îndeplinirii sarcinilor 
planificate, astfel îneît colectivele de oameni 
muncii să aibă posibilitatea pregătirii temeinice 
producției anului 1982.

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor coman
damente majore ale etapei pe care o mai avem de 
străbătut din acest an, oamenii muncii din între
prinderile miniere ale Văii Jiului dispun de o bo
gată zestre tehnică, de o dotare care le permite ob
ținerea unor productivități înalte, bază trainică a 
realizării sarcinilor de plan la producția de cărbune 
extras.

Firește că, pentru a da randamentele scontate, 
revizuite și re- 

operativ, . bine întreținute. în raidul între- 
brigada de reporteri ai ziarului a 
de funcționare a utilajelor din 
schimb de lucru al săptămînii,

urmărit 
subteran, *în 
cum au fost

utilajele trebuie să fie exploatate, 
parate 
prins, 
modul 
primul
revizuite și reparate acestea.

Tema amintită' a fost’ urmărită în 
minele care dispun, așa cum mai spuneam, 
bogată zestre tehnică

mod deosebit 
de 

complexe de susținere 
tăiere mecanizată, combine de înaintări în căr-

la
vo 

și 
bune și steril, fluxuri moderne de transport, de e-
vacuare a cărbunelui.

întreprinderile miniere la care s-a efectuat rai
dul anchetă și de unde vă prezentăm constatările 
noastre sînt : Paroșeni, Uricani, Livezeni, Petrila și 
Lonea. J

Vedere generala a ha
lei de reparații combine 
și mașini miniere de Ia 
Livezeni, ce aparține de 
I.R.I.U.M.P.

Foto : Șt. NEMECSEK

Conștiința și pregătirea 
electroEâcâtyșHor

Aflați, luni, 5 octombrie, 
schimbul I, în mijlocul 
minerilor de la Paroșeni, 
l-am întrebat pe maistrul 
minier Alois Petrișor :

— După efectuarea pro
gramului de revizii și re
parații din ziua de repaus 
săptămînal, cum au func
ționat utilajele astăzi, in 
schimbul I ?

— La brigada lui Titu 
Teacenco, unde ieri s-a e- 
fectuat revizia 
constînd din 
stației de acționare și re
vizia mecanică a combinei, 
electromecanicii Iancu Bă
lan. Nemeș Aurel și Costi- 
că Axinte, au realizat lu
crări de bună calitate. Ca 
dovadă, în schimbul I pre
liminarul a fost depășit 
cu 10 tone.

Conform programului de 
revizii aflat la mecanicul 
șef, întocmit în bâza co
menzilor făcute de sectoa
re, era prevăzută scurtarea 
transportorului de pe flux 
și verificarea secțiilor de 
la complexul brigăzii con
duse de 
întîlnit 
schimbul 
gadă ne 
și reparațiile din 4 octom
brie au fost de bună cali
tate, nu am avut nici o

utilajelor, 
înlocuirea

Nicolae Andrașic. 
la ieșirea din 
I, șeful de bri- 

relata : „Reviziile

defecțiune 
că", 
face 
loan 
„Pe 
avem 5 transportoare 
raclete. Ieri s-au verificat 
în amănunțime instalațiile 
electromecanice, sub di
recta îndrumare a maistru
lui energetic Marin Dobro- 
mir și adjunctul șefului de 
sector Constantin Velea. 
în schimbul acesta, cu 5 
oameni, am realizat mai 
mult cu 20 tone de căr
bune față de preliminarul 
stabilit. Utilajele nu ne-au 
dat de lucru".

Acestea sînt afirmațiile 
unor muncitori, care nu au 
avut stagnări în procesul 
de producție, dar în schim
bul I, așa cum ne relata 
conducătorul unității, pre
liminarul nu a fost rea
lizat cu 100 tone de căr
bune. Cauzele ? O bună 
parte sînt și obiective, dar, 
alături de acestea mai sînt 
și defecțiunile de natură 
electromecanică. La ieșirea 
din schimbul I, Alexandru 
Bucea, președintele comi
tetului de sindicat ne spu
nea : „La brigăzile conduse 
de Vasile Rad și Francisc 
Fazakaș, transportoarele 
s-au defectat, iar la secto

electromecani-
Aceeași afirmație o 

și șeful de brigadă 
Sorescu, care relata : 

fluxul de transport 
cu

rul II au fost multe decu
plări de natură electrică". 
Ion Grigorescu, șef de bri
gadă : „La frontul de lu
cru avem patru transpor
toare care se defectează 
frecvent. Și azi am stagnat 
cu producția din cauza 
lor" ; Constantin lonescu, 
șef de schimb : „Astăzi am 
avut defecțiuni la pompa 
de presiune de la abatajul 
frontal din care cauză nu 
am putut realiza prelimi
narul stabilit".

Efectuarea în întregime 
a programului de revizii și 
reparații din zilele de re
paus nu numai că sînt ne
cesare, dar se cer si de o 
mai bună calitate. Realiză
rile obținute de unitate în 
ziua de 5 octombrie cînd 
au realizat peste sarcinile 
de plan 154 de tone de 
cărbune, confirmă 
că se acordă 
ție sporită 
programului de 
electromecanice 
rile capacități 
ducție, cum au 
menționate, dar 
ceeași atenție sînt privite 
reviziile unor instalații 
considerate de mai mică 
importanță.

Să pornim de 
erea inginerului 
lă, șeful sectorului III, al 
I. M. Uricani, care expri
mă cu suficientă convin
gere modul cum s-a lucrat 
în primul schimb al aces
tei săptămîni la I. M. U- 
ricani : „De mult nu am 
avut, lunea, un schimb I 
așa de bogat". Similară a 
fost situația în schimbul 
I la toate sectoarele pro
ductive ale minei, prelimi- 
narele fiind integral ono
rate și chiar depășite. La 
sectorul de pondere al mi- s 
'nei, 
sens

ia apreci- 
Ion Dăni-

II, am cules în acest 
relații ,de detaliu.
Nu am avut defecte 
să ne rețină din lu
ne spunea Gheorghe

care 
cru, 
Scorpie, șef de brigadă in
tr-un abataj frontal 
susținere individuală 
pu.șcare. Am 
xact 100 de vagonete, ceea 
ce înseamnă mai mult de 
zece pe fiecare ortac, 
general, reviziile de 
minică, atunci cînd se 
sînt de bună calitate.

De la inginerul Iacob 
Stoica, șeful sectorului II, 
și maistrul șef de

cu 
și 

încărcat e-

în 
du- 
fac,

schimb Ion Neustadter am 
aflat că în ziua preceden
tă au fost efectuate revizii 
aproape în toate fronturile. 
La capacitatea de bază a 
sectorului — 1 000 tone pe 
zi —, abatajul dotat cu 
complex mecanizat al bri
găzii conduse de Ilie A- 
morăriței, au fost prezenți 
toți lăcătușii și electricie
nii din componența brigăzii 
— între care Vasile Suciu, 
Ernest Dobay, Andrei Cor
nea, Gheorghe Blaj, Vasi
le Cobărzan, Constantin 
Corbeanu — activitatea lor 
fiind coordonată de mai
strul Petru Ciavlovici. Des
pre folosul cu care s-a lu
crat, a reieșit clar luni, în 
schimbul 1, cînd ciclul de 
tăiere s-a realizat .com
plet și au fost produse 400 
tone de cărbune — cu o 
productivitate a muncii de 
peste 23 tone pe post. Pre
liminarul schimbului 
pentru întregul 
fost depășit cu 
100 vagonete.

...Și totuși, ieri
ță, la bilanțul zilei prece
dente, mina Uricani (care 
ne-a obișnuit în ultimul

I 
sector a 
aproape

diminca-

timp să-și realizeze zi de zî 
sarcinile de plan) apărea 
cu sarcinile nerealizate. 
Căntînd explicația accștei 
răsturnări de situație de 
la schimbul 1 la ziua în
treagă de lucru am putut 
afla, de la dispecerul mi
nei, că diferența de rea
lizări între schimbul I și 
IV a first de 160 de tone. 
De ce ? întrebînd, am a- 
flat și răspunsul : dacă în 
subteran situația concretă 
din abataje și jle fluxuri 
de evacuare a permis să 
se extragă producții supe
rioare, la „expediție" au 

fost înregistrate stagnări 
nedorite, din cauza unor 
„betonări" ale cărbunelui 
în siloz. Măsurile care să 
prevină asemenea fenome
ne — curățirea silozurilor, 
care se efectuează de obi
cei în zilele de luni ale fie
cărei săptămîni — n-au 
fost luate. Ca urmare, 
deși s7a putut produce la 
nivelul planului — și 
chiar peste — mina a ră
mas, luni 5 octombrie, res
tantă.

E

Dorința de
Potrivit planului de re

vizii și reparații întocmit 
și aprobat, la mina Live
zeni, duminică, 4 octom
brie, trebuiau să se exe
cute trei lucrări la secto
rul I, două lucrări la sec
torul II, trei lucrăr i la sec
torul III și două lucrări 
la sectorul transport, Sur
prinzător, numărul lucră
rilor efectuate a fost mai 
mare cu patru lucrări. La 
sectorul I .discutăm cu in
ginerul Virgil Lupulescu, 

sector: „Vă va
dar duminică 

să efectuăm 
lucrări, față 
planificate, 
schimbul I, 

— n.n.) prelimi- 
100 de tone nu

șeful de 
surprinde, 
am reușit 
plus trei 
cîte erau 
totuși, în 
tăzi (luni 
nărui de

în 
de 
Și 

as

faptul 
o aten- 
realizării 

revizii 
ma- 
pro- 
cele 

cu a-

la 
de 

fost 
nu

Pagină realizată de 
Dorin GHEȚA, Anton 
HOFFMAN, 
ARVINTE,
BOȚEA și Alexandru 

TATAR

Teodor 
Gheorghe

autodepășire, un sentiment firesc
l-am realizat. Cauza ? S-a 
rupt banda nr. 5 de la o- 
rizontul 400 și se lucrează 
la ea de la ora 10".

La sectorul II aflăm de 
la șeful de sector, ing. Va- 
sile Popescu că și aici s-a 
efectuat suplimentar o lu
crare de revizie, la trans
portorul cu raclete și benzi 
de cauciuc din stratul 12- 
13. Totodată, sectorul II a 
reușit ca luni, 5 octombrie, 
în schimbul I, să depășeas
că preliminarul cu 
tone.

Aceeași 
torul III. 
tone pe 
pre care 
maistrul 
Sîrbu, adjunctul 
de sector, se datorează și

25 de

la sec-
100 de

situație și 
Plusul de 
schimbul I, des- 
ne informează 
principal Iotul 

șefului

eficienței cu care lăcătușii 
și electricienii au lucrat 
duminică la revizii și re
parații, chiar dacă aici s-a 
găsit totuși un lăcătuș care 
nu s-a prezentat la co
mandă : Gheorghe David. 
De altfel, despre toate a- 
ceste lucrări, despre felul 
în care s-a muncit dumi
nică la toate reviziile și 
reparațiile planificate, ne-a 
vorbit încă de la sosirea 
noastră ing. Nicolae Po
pescu, din cadrul biroului 
energetic. Bilanțul însă a 
întrecut orice așteptări! 
Secretarul adjunct al co
mitetului de partid pe în
treprindere, maistrul Mi
hai Apetrei sublinia : „Este 
adevărat că nu o dată, re

reparațiile exe- 
tocmai în cele 
condiții, ne-au

viziile și 
cutate, nu 
mai bune 
provocat necazuri. Ne pare 
bine însă că, acum, oa
menii noștri își dau sea
ma de importanța lucră
rilor ce le cad în sarcină 
și că la fel cum s-a în- 
tîmplat în această dumi
nică, va' fi și în alte zile, 
pe care le vom afecta în
treținerii și reparației uti
lajelor din dotare.

Deci, situația revizii
lor întîlnită la I.M. Live
zeni, (deși mina nu și-a 
realizat pianul zilei — așa 
cum am fost asigurați — 
nu va rămîne doar un ac
cident... fericit.
stare de lucruri 
să rămînă constantă.

Această 
trebuie

On abataj a fost scos zece ore 
tim cîrcoîtiii

a încheiat 
de lucru al 
o realizare 
sută a pro-

Mina Petrila 
primul schimb 
săptămînii cu 
de numai 50 la 
priului preliminar, în con
dițiile în care defecțiuni 
electromecanice nu au a- 
vut loc, după cum se pu
tea constata la cabina dis
pecerului. Dar de la ora 
6 la 8,30 în locul rezervat 
defecțiunilor apăreau nu
meroase notări, privind înnă- 
moliri de benzi și înfundări 
de dozatoare, iar în con
tinuare „vinovată" era pre- 
parația care nu prelua pro
ducția în ritmul dorit. Să 
fi avut preparația Petrila 
necazuri ? Șeful preparației, 
ing. Victor Chiaburu ne 
lămurea : . „Nu am avut în 
acest schimb (schimbul I 
— n.n.) nici o defecțiune, 
iar în ceea ce privește 
vagoanele C.F.R. numă
rul acestora a fost sufici
ent. Necazurile sînt de 
altă natură. De la mină, 
pe fluxul de transport, vi
ne’ mai mult mocirlă, pro
babil -rezultatul curățirii 
galeriilor și silozului".

Revenind la mina Petri
la constatăm că dacă în 
schimbul I nu au avut loc

au 
de 
de 
un

productiv
defecțiuni electiromccanice, 
in celelalte schimburi, deși 
puține, defecțiunile 
condus, la unele locuri 
muncă, la stagnări 
mai multe ore. Astfel,
transportor din unul din
tre abatajele minei a fost 
defect 
nă la 
4 s-a 
a fost 
la ora 23, ca de la ora 
4,30 jși pînă la ora 9 să 
nu funcționeze din nou.

Și astfel, mina Petrila 
nu și-a realizat propriul 
preliminar al zilei cu pes
te 600 de tone.

La mina Lonea, pe tot 
parcursul zilei de 5 oc
tombrie nu s-a semnalat 
nici o defecțiune electro
mecanică, mina depășin- 
du-și preliminarul zilei cu 
43 de tone.

Realizările lc-am ra
portat la propriile preli
minarii zilnice stabilite la 
ambele mine pentru că, 
față de sarcinile planifi
cate, fiecare întreprindere 
înregistrează restanțe sub
stanțiale : mina 
peste 1000 de tone 
na Lonea peste 700 de 
tone de cărbune.

\

de la ora 15,50 pî- 
ora 2, iar banda nr. 
rupt la ora li,li și 
repusă în funcțiune

Petri la 
iar mi-
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încheierea vizitei în Canada românești
căutarea
Unireaa delegatei U.T.C.

Prezente
J.

OTTAWA 6 (Agerpres). 
S-a încheiat vizita în Ca
nada a delegației U.T.C. 
Conduse de tovarășul Nicu 
Ceausescu, secretar al C.C. 
«I U.T.C.

Delegația a fost primită 
Se J. Herbert, președintele 
mișcării „Canada - 
8e", care grupează 
meroase asociații 
buri universitare 
neret canadiene.

S-a procedat 
schimb reciproc 
«nații privind 
fle de tineret 
și Canada.

Gazdele au

și 
și

Mon- 
nu- 
clu- 

de ti

ia 
de 

organizați- 
din P.omânia

un 
infor-

făcut apre-

cieri elogioase cu privire 
la organizarea tineretului 
în România, accesul aces
tuia la învățătură, educa
ție și petrecerea timpului 
liber. Președintele mișcă
rii „Canada — Monde" s-a 
referit în termeni favora
bili la inițiativele Româ
niei privind promovarea 
ideilor de pace și colabo
rare în rîndurile tineretu
lui, adresînd, in acest sens, 
felicitări tovarășului Nicu 
Ceaușescu pentru activita
tea fructuoasă desfășurată 
în cadrul O.N.U.

J. Herbert și-a exprimat 
speranța că relațiile dintre

secele două organizații 
vor dezvolta în continua
re, subliniind în mod deo
sebit participarea Româ
niei la recenta adunare 

a tineretului, 
de „Canada — 
Montreal, 
general, preșe-

Nord—Sud 
organizată 
Monde" la

Pe plan 
dintele mișcării de tineret 
canadiene a apreciat că 
vizita delegației tineretu
lui român în Canada a fost 
deosebit de fructuoasă, pro
gramul acesteia 
cunoașterea în 
a preocupărilor 
lui canadian.

permițînd 
ansamblu 
tineretu-

PARTICIPANȚH la con- 
ferinț a Commonwealth-uluî, 
eare desfășoară la Can
berra. au liotărît ca viitoa
rea rou. ane a țărilor mem
bre s - aibă loc la Delhi, în 
toamna anului 1983.

LA NEW YORK a avut 
loc premiera piesei „Vi&ța 
și :< eniurlle lui Nicholas 
Hickel'.-". dramatizare du
pă '■••■' .-ui roman al lui 
Ghar -?s Dickens, în inter
pretarea unui grup de ac
tori de la ..Royal Shakes
peare Company1, din Ma
rea Britanic.

POPULAȚIA BOLIVIEI 
a fost de 5,755 milioane 
locuitori in luna iunie a.c. 

a anunțat Institutul na
țional de statistică. In o- 
țașul La Paz — capitala 
țării — trăiesc aproxima
tiv 85.) 000 locuitori, iar 

al doilea 
ca mărime din Boli- 

< irca 355 000 locuitori.

TRIBUNALUL DIN MA
DRID a condamnat doi 
membri ai ramurii militare 
a organizației separatiste 
basce — ETA — la 26 și, res
pectiv, 6 ani închisoare. Cei 
doi condamnați au fost a- 
cuzați de participare la a- 
tentate teroriste soldate cu 
victime.

naufra- 
strimtoa-

Ja Santa Cruz, 
Oraș 
via.

POLIȚIA ITALIANA a 
arestat la Genova opt per
soane acuzate de apartenen
ță la organizația teroristă 
autointitulată „Brigăzile 
Roșii". Cei opt. menționea
ză un comunicat al poli
ției, sînt acuzați de partici
pare la numeroase atentate 
teroriste comise cu trei ani 
în urmă.

PESTE 70 DE PERSOA
NE au pierit săptămîna

La închiderea ediției

t reședințele Egiptului
a fost asasinat

(Agerpres). 
anunțat a-

CAIRO 6 
Dup.. um a 
genț.u egipteană MEN, 
în ti. pul desfășurării 
ne: parade militare < 
fiizat 
avu- i 
Viața
Wai El Sadat.

In urma acestui atentat, 
de Miniștri a ți- 
;edință extraordi- 

președinția vi- 
itelui egiptean 
ibarak, care, Ia 

acestei reuniu- 
. citire, la postu- 

adio și televiziu- 
comunicat ofi- 
care se anunță 

din viață a pre- 
Anwar El Sadat, 
un omagiu pre- 

tedim lui Anwar El Sa- 
gat, și subliniind hotărî- 
Bîa V a fi urmată linia 
vasali d. șeful statului e- 
jfl.pte.jn, Husni Mubarak a 
spus ..Miini trădătoare, 
Șrirmnale, l-au ucis de 
feondu ătorul nostru. Dar, 
feu toate că l-am pierdut 
ave, consolarea că- Între
gul popor egiptean, de la 
ora- și sate, în pofida 
jgurerij profunde, se va ri
dica astăzi pentru a pro
clama că vom continua să 
pășim pe calea deschisă 
Be ei, fură nici o deviere, 
pe calea păcii, fiind con
vinși că acesta este dru
mul dreptății, justiției și 

jfibertății. Vom urma ca- 
giea sa — calea democra- 
ăPei și prosperității ;— vom 
jggarna aplicarea principi- 
ySvr și valorilor morale pe 
/.fere le-a promovat el, în- 
tieosebi supremația legii în 
Scopul realizării dezvoltă- 

și prosperității țării, 
’nom fi un singur tot pen- 
Îfii a continua cu hotărîre 
țtrumui spre pace. Rămî- 
Hem fideli tuturor tratate-

marți, la Cairo, 
• un atentat 
președintelui

Sons litil i
aut O ș
nară
ce preș?uirr
Husn i\Iu
inch. i-i'ca
ni, a dat
tile de re
ne, unui
feial prin
încet »rea 1
ședin'>2 Iui

Ad i.-înd

l u- 
orga-

, a 
la

As

acord urilor 
încheiate 

rea- 
nos- 
spe- 
con- 
dra- 

flutura 
penin- 
pacea 

iutrea-

trecută, în urma 
giului unui vas în 
rea Makassar; la aproxima
tiv 1500 km nord-vest de 
Jakarta — informează a- 
genția de presă U.P.I. Ca
tastrofa s-a produs în tim
pul unei puternice furtuni.

ASTRONOMII AMERI
CANI au testat cu succes 
un telescop electronic, e- 
chipat cu un computer, ea
re permite compararea au
tomată a fotografiilor obți
nute din spațiul cosmic. 
Telescopul are o oglindă cu 
diametrul de 1,82 m și va fi 
instalat Ia Observatorul U- 
niversității Steward, de pe 
piscul Kitt, de lingă Tucs- 
con, Arizona. Noul instru
ment le va oferi oamenilor 
de știință posibilitatea să 
sesizeze imediat modificări
le intervenite în spațiile 
siderale și, totodată, să e- 
xamineze mai amănunțit li
nele corpuri cerești obscure 
din galaxia noastră.

PESTE 251) DE PERSOA
NE și-au pierdut viața în 
cursul săptămînii trecute, 
ca urmare a inundațiilor 
care au devastat partea de 
vest și sud-vest a Nepalu
lui, informează agenția 
France Presse. Ploile toren
țiale care s-au abătut a- 
supra acestor regiuni ale 
țării au provocat, de ase
menea, importante pagube 
materiale, în special in dis 
trictul Butawal. Totodată, 
400 de persoane au fost lu
ate de ape, datorită rupe
rii barajului de la Tihnau.

BERLIN 6 (Agerpres). — 
Tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliu
lui de Stat- al RD. Germa
ne, l-a primit pe ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Berlin, Ghcor- 
ghe Tache.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de mesaje de 
prietenie din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Erich Honecker.

BAGDAD 6 (Agerpres). — 
Taha Yassin Ramadhan, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului irakian, i-a pri
mit pe loan Florea, minis
trul economiei forestiere și 
materialelor de construcții

și pe Ion M. Nicolae, prim 
adjunct al ministrului co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale, care au participat ia 
deschiderea celei de-a 18-a 
ediții a Tîrgului internațio
nal de la Bagdad.

Miniștrii români au avut, 
de asemenea, convorbiri cu 
Hassan Aii, vicepremier și 
ministru al comerțului, Ta- 
her Tawfik, ministrul in
dustriei și mineralelor, 
membru al Consiliului Co
mandamentului revoluției.

• Cu acest prilej, au fost 
perfectate noi acțiuni de 
dezvoltare a schimburilor 
comerciale și cooperării e- 
conomice în domeniile in
dustriei construcției de ma
șini, industriei petroliere, 
energiei electrice, econo
miei forestiere și materia
lelor de construcții și in
dustriei ușoare.Din (ăriîe

MOSCOVA 
Au început 
vederea construirii 
de-a treia părți a canalu
lui din Crimeea de nord 
care asigură transportul a- 
pelor din Nipru spre zo
nele secetoase din Crime
ea. Prima 
lui a fost 
funcțiune, 
celei de-a 
de sfîrșit.

Prima parte a canalului 
a asigurat apa pentru iri
gația unei suprafețe de 
185 000 hectare, ce-a de-a 
doua va iriga alte 80 000 de 
hectare, iar cea de-a treia 
încă 87 000 de

O
'BELGRAD 6 
Următorii cinci 
reprezenta o etapă impor
tantă în 
0acității 
me ale 
Astfel, 
fondurile 
derii și

6 (Agerpres). 
pregătirile în 

celei

parte a canalu- 
deja dată în 
iar construcția 
doua se apropie

hectare.

(Agerpres). 
ani vor

dezvoltarea ca- 
porturilor mariti- 
R.S.F. Iugoslavia, 
în acest interval, 
destinate i 

modernizării
ților maritime ale 
se vor ridica la 12,9 
liarde dinari, față de 
ca 4,8 miliarde cit repre
zintă totalul investițiilor

extin- 
por- 
țării 
mi- 
cir-

similare din perioada 
cedentă de cinci ani. 

în 1980 mărfurile 
cărcate ori încărcate 
[sorturile maritime alo 
goslaviei au totalizat 
milioane tone.

pre-

des- 
în 

Iu-
34

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Viu sau mort- 
Republica: In 
lui Jupiter ;
Corleone.

PETRILA : 
bandistii din

LONEA : S.O.S." 
nic.

ANINOASA : Campi
onul, I—II.

VULCAN — Lucea
fărul: Pe urmele tigru
lui ; Muncitoresc : Dra
pelul rupt.

LUPENI -
Totul este 
Muncitoresc : 
baliști in Siberia.

URICANI : Totul 
dragoste. rv
16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală.
17,10 Avanpremiera sta

giunii muzicale 
1981—1982.
Omul și sănătatea. 
A patriei cinsti
re.
1001. de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Românie, 
glorii. 
Tribuna 
enței. 
Film
„Toate felele me
le". Producție a 
studiourilor .Defa- 
Berlin.
Telejurnal.

Contrar- 
Rajgrad.

Tita-

I 
I
I

Cultural:
dragoste ; 
Doi fot-

este

18,50
19,00
19,25

19,50

20,15

22.05

Mica publicitate
•STUDENT, caut gazdă, te

lefon 43682 (între orele 
15—17). (872)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căldă- 
rar Ileana, eliberată 
I.G.C.L. Petroșani. Se 
clară nulă. (877)

PIERDUT certificat 
calificare seria F. 
226668, în meseria de lăcă
tuș de mină, pe numele 
Șerban Ion. eliberat de I.M. 
Aninoasa, în anul 1977. Se

de 
de-

de
nr.

eco-

plai de

artistic :

l

declară nul. (875)
PIERDUT contract închi

riere nr. 1465, pe numele 
RobU Olga, eliberat de 
E.G.C.L. Petroșani, la data 
de 22 ianuarie 1974. Se de
clară nul. (877)

Soția Margareta și co
piii. Ghlță și Veta, urează 
multă sănătate și fericire 
tatălui lor

BERCIIEȘ GI1EORGHE 
cu ocazia ieșirii la pensie. 
(876)

ANUNȚ UE FAMILIE

“ " Iacelora are au fost :■ 
ei la trecerea în neființă a omului adevă- : 
fost

PREDA PETRU (72 ani)
(873).

Familia mulțumește tuturor 
alături de 
rat care a

lor și tuturor 
internaționale 
de Egipt. Ne vom 
minți de conducătorul 
tru, atunci cînd toate 
ranțele sale se vor 
cretiza, atunci cînd 
pelul egiptean va 
deasupra întregii 
sule Sinai și cînd 
va fi instaurată in 
ga regiune'.

Potrivit Constituției,
Sufi Abou Taleb, actualul 
președinte al Adunării Po
porului din Egipt, a pre
luat funcția de președinte 
interimar al Republicii A- 
rabe Egipt pe o perioadă 
de 60 de zile, termen în 
care se vor organiza ale
geri prezidențiale.

Președintele interim al
ai Egiptului, Sufi Abou 
Taleb, a decretat starea 
de urgență în întregul E- 
gipt, ca urmare a încetă
rii din viață a președinte
lui Sadat.
' A fost declarat doliul 
oficial în întregul Egipt: 
drapelele vor fi arborate 
în bernă pe toate edificiile 
publice.

Președintele interimar 
al Egiptului a emis un 
decret prin care îl con
firmă pe Husni Mubarak 
în funcția de vicepreșe
dinte al țării, însărcintn- 
du-1, totodată, să preia 
funcția de comandant șef 
al forțelor armate.

Adunarea Poporului a 
fost convocată pentru mier
curi, 7 octombrie, într-o 
sesiune’ de urgență, pentru 
declanșarea procedurii de 
alegere a noului președin
te al țării.

Biroul Politic 
dului Național 
l-a desemnat în 
tate pe Husni Mubarak șă 
candideze pentru președin
ție.

președin-

al Parti-
Democrat 
unanimi-

din Lonea.

Campionatul județean de fotbal

Atacuri multe dar...
Minerul Uricani, din nou victorioasă

I
I
I
I
I
I

PE- 
HA- 
nu- 
fost 
sta-

PREPARATORUL 
TRILA — AVÎNTUL 
ȚEG 1—0. Un mare 
măr de spectatori au 
prezenți duminică, pe
dionul din Petrila, pentru 
a urmări și încuraja re
prezentativa lor de fotbal 
în întîlnirea cu 
Hațeg. încă de la începui 
gazdele se impun creîn- 
du-și faze de gol la poar
ta echipei din Hațeg. Fa
zele petrecute în minutele 
15, 17, 22 în careul oas
peților — autori Lorincz 
I. Urziceanu și Buium — 
au ridicat tribunele 2.. 
picioare. Echipa Prepara
torul și-a comasat în ju
mătatea ei de teren parte
nera de întrecere și 
min. 27 Dupir îl 
chide în adîncime 
Kertesz II. acesta driblea
ză trei apărători, pătrunde 
în careul de 16 m dar es
te secerat și... 11 m. Lovi
tura de pedeapsă este 
transformată de Simini- 
ciuc printr-un șut puternîo 
și gazdele preiau condu
cerea. In continuare jocul 
aparține tot gazdelor ob- 
ținînd pînă la sfîrșitul pri-

Avîntul

în

în 
des- 

pe

mei reprjze încă 10 cor- 
nere și șase șuturi peri
culoase pe spațiul porții.

După pauză, o . scurtă 
dominare a oaspeților sol
dată cu două șuturi pe 
spațiul porții de către ex
trema Cizmaș, dar porta
rul Bețivu este la post și 
reține. '

Pentru a da mai mul
tă incisivitate atacului, an
trenorul C. Curelea scoa
te din teren pe Lorincz I 
introduce pe Lițoiu în li
nia defensivă și tțimite 
în atac pe' Siminiciuc, dar 
echipa din Hațeg se gru
pează în jumătatea ei 
teren respingînd toate 
tacurile.

In min. 30 în urma 
nui corner executat 
Kertesz I, Siminiciuc 
înalță și de Ia 10 m 
pediază o puternică 
tură de cap dar mingea 
lovește bara transversală. 

. în continuare gazdele slă
besc atacul dar își apără 
avantajul minim cu 
tă precauție reușind 
fel să încheie meciul 
victorie la limită.
1—0.

La juniori 1—1.
Vasile BELDIE

de 
a-

u- 
de 
se 

ex- 
lovi-

mul- 
ast- 

cu o 
Scor

METALUL S1MERIA — 
MINERUL URICANI 1—2. 
Confirmînd forma ascen
dentă, Minerul Uricani a 
obținut duminică la Sime- 
ria în compania echipei 
Metalul din localitate, o 
prețioasă victorie. Gazdele 
inițiază chiar din start cî- 
tev_a atacuri periculoase la 
poarta oaspeților, reușind 
în min. 15 deschiderea 
scorului. Treptat oaspeții 
își revin, încep să-și ordo
neze mai bine jocul la 
mijlocul terenului, de unde 
lansează atacuri bine gîn- 
dite spre poarta echipei 
gazdă. Astfel în min. 35 
Băltaru scapă de marca
jul strict al 
gazdă și cu un șut sec, 
din -afara

apărătorilor

careului de

în deplasare 
șaisprezece metri, aduce e- 
galarea.

Superioritatea echipei 
oaspete putea să se solde
ze cu mai multe goluri da
că arbitrul R. Cosma n-ar 
fi fluierat orice acțiune pe 
care a considerat-o pericu
loasă pentru gazde.

în min. 75 antrenorul Ke- 
lemen introduce în teren 
pe jucătorul Diniș. Nu treo 
decît 5 minute și noul in
trodus înscrie golul vic
toriei pentru echipa Mine
rul U.ricani.

Din nou întregul meca
nism al echipei din Uri
cani a funcționat bine. 
Toți jucătorii au luptat 
pentru victorie, pe care au 
obținut-o pe năerit.

Ilie COANDREȘ

TELEX«TELEX« T EL
MELBOURNE 6 (Ager

pres). — Campionatul mon
dial de fotbal pentru echi
pe de juniori a continuat 
în diferite orașe din 
tralia cu disputarea 
meciuri din etapa a 
a preliminariilor.

în grupa a II-a, 
ționata României a întilnlt 
la Melbourne formația Co
reii de Sud, pe care a în-

Aus- 
unor 
doua

selec-

vjns-o cu scorul 
(1—0), prin golul 
Sertov (min. 6). 
fost urmărită de 
spectatori.

Alte rezultate :
(la Brisbane) i
Qatar 1—1 (1—0); grupa 
a III-a (la Adelaida): Re
publica Arabă Egipt — R.F. 
Germania 2—1 (1—1).

E X
de 1—0 

marcat de 
Partida a
18 000 de

grupa I
S.U.A. —

RHiepcr,, — 2. telefoane 416 62 (secretariat), 424154 JșecțiiJ, jriPABULi tipografia Petroșani, str. Nicolae B&Icescu —
X

2.


