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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 22 iunie, s-au des
fășurat lucrările ședinței Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
. și aprobat uu raport privind sarcinile su

plimentare de reducere a consumului de 
produse petroliere pentru producerea e- 
nergiei termice în semestrul doi al aces
tui an și pe perioada 1983—1985.

S-a subliniat că, în vederea asigurării 
condițiilor necesare dezvoltării economiei 
naționale, conducerea partidului a inițiat 
un ansamblu de măsuri pentru extinde
rea bazei proprii de materii prime și re
surse energetice, prin sporirea extracției 
de cărbune, țiței, gaze și accentuarea pro
gramului energetic. Acest complex de 
măsurb-arC în vedere orientarea stabilită 
de Congresul al XII-lea al P.C.R. de pro- 
mviare a unei politici ferme de gospodă
rire rațională și reducere a consumurilor 
de resurse energetice, de economisire 
strictă a combustibililor și energiei în toa
te sectoarele de activitate, de îmbunătăți
re a structurii producției industriale.

Pornindu-se de la aceste orientări și 
sarcini, s-au stabilit — în, raport de tipu
rile de combustibili —, nivele mai redu
se privind producerea energiei termice, 
precum și repartizarea acesteia pe consu
matori.

Apreciind că, în prezent, se înregistrea
ză un consum exagerat de energie termi
că, Comitetul Politic Executiv a trasat 
sarcini ministerelor, centralelor, întreprin
derilor, institutelor de cercetare și pro
iectare să ia măsurile corespunzătoare în 
vederea diminuării consumului de aburi 
și apă caldă, în primul rînd Ia marii con
sumatori din economie. în acest scop, s-a 

. indicat să se studieze situația fiecărei u- 
nități, analizîndii-se necesarul de combus
tibil in raport de norma optimă de tem
peratură a aburului sau apei livrate și să 
se stabilească programe de funcționare a 
unităților termice potrivit cerințelor fie
cărui loc de producție. în același timp, 
s-a cerut Comitetului de Stat al Planifi
cării, Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, ministerelor, să acționeze 
consecvent în toate unitățile economice 

\ pentru eliminarea pierderilor în transpor
tul energiei termice, pentru perfecționa
rea proceselor tehnologice, raționalizarea 
fluxurilor de producție, pentru diminua
rea consumurilor și recuperarea integrală 
a resurselor energetice, termice și de com
bustibil S-a indicat, de asemenea, ca mi
nisterele împreună cu Consiliul Național

pentru Știință și Tehnologie să revadă de 
urgență programele privind promovarea 
unor noi surse de energie și să se acțio
neze mai ferm în această direcție în fie
care minister și unitate. Totodată, trebu
ie să se acorde o atenție sporită îmbună
tățirii organizării producției și a muncii, 
în toate ramurile economiei naționale, 
astfel, îneît să se obțină o reducere a 
consumului de petrol, gaze, cărbune, pe 
seama altor surse de energie. S-a stabilit 
să se examineze posibilitatea construirii 
de centrale termice Ia care să poată fi 
folosiți orice fel de combustibili și să fie 
amplasate cit mai aproape de consumatori.

S-a precizat că sarcirtile de. reducere a 
consumului de energie termică trebuie 
considerate ca minime.

în ce privește energia termică destina
tă consumului populației, s-a indicat co
mitetelor județene și municipale de partid, 
consiliilor de conducere ale ministerelor, 
precum și consiliilor populare județene 
și al municipiului București, să desfășoare, 
împreună cu consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, asociațiile 
de locatari și deputați, o largă dezbatere 
în rîndu] tuturor cetățenilor pefitru cu
noașterea, aplicarea și generalizarea, în 
scurt timp, a celor mai eficiente metode 
de gospodărire judicioasă a energiei ter
mice, astfel îneît să se asigure îndeplini
rea în bune condiții a sarcinilor stabilite.

S-a hotărît ca Ministerul Energiei E- 
lectrice, în calitate de administrator unic - 
al tuturor surselor de energie, să preia 
întreaga responsabilitate privind produce
rea, distribuția și utilizarea în condiții de 
eficiență maximă a energiei electrice.

Totodată, s-a stabilit ca guvernul să 
analizeze lunar modul în care se îndepli
nesc măsurile prevăzute și să acționeze 
cu fermitate pentru aplicarea lor cores
punzătoare.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a analizat și aprobat un 
raport cu privire la prețurile pentru com
bustibili, energie termică și electrică ce 
se livrează populației.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
cerințele economiei naționale, ca și impli
cațiile crizei economice mondiale impun 
măsuri hotărite pentru rentabilizarea 
producerii și folosirii tuturor tipurilor de 
combustibili, pornindu-se de la Progra
mul energetic național aprobat de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, de la 
hotărîrea plenarei din martie a.c. a Co
mitetului Central al partidului. S-a sta-

(Continuare in pag a 4-a)

Președintele comite
tului sindical al I.M, 
Lonea, Dumitru Răs- 

*’ colean, în mijlocul u- 
nui grup" de mineri din 
brigada condusă de 
Cornel Țîr, de la secto
rul I al minei la ieșirea 
din șut.
Foto : Cristian ȘTEFAN
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Plenara lărgită a Comitetului municipal
Petroșani al P.C.R. cu activul de partid 

din mineritul Văii Jiu'ui
Ieri a avut loc Ia Pe

troșani plenara lărgită a 
Comitetului municipal de 
partid cu activul din mi
neritul Văii Jiului consa
crată analizării stadiului 
îndeplinirii planului pro
ducției de cărbune și dez
baterii unor propuneri pri
vind îmbunătățirea pro
gramului de lucru în sub
teran și a unor 
soluții care să răspundă în 
condiții cît mai bune exi
gențelor creșterii subs

tanțiale a producției de 
cărbune — obiectiv vital 
pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
partidului,* de secretarul 
său general, Minerul de 
Onoare al Văii Jiului, to
varășul Nicolae Ceausescu.

La plenara lărgită au 
participat membrii și mem
brii supleanți ai comitetu
lui municipal de partid, 
primii-secretari și secre-. 
tarii comitetelor orășe

nești, membri ai organelor 
de partid, sindicat, U.T.C. 
și consiliilor oamenilor 
muncii de la toate între
prinderile miniere, mineri 
șefi de brigăzi, maiștri, 
ingineri, cadre de condu
cere de la Combinatul mi
nier și întreprinderile mi
niere.

în încheierea plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul E- 
mil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Peste prevederi
17 200 TONE 

DE CĂRBUNE
Bilanțul primelor cinci 

luni de activitate produc
tivă ale acestui an con
semnează pentru minerii 
din brigada condusă de 
Ștefan Alba, din sectorul 
IV al I.M. Petrila, o de
pășire a planului la pro
ducția fizică de cărbune 
cu 17 200 de tone. Lună 
de lună, nivelul planifi
cat al productivității 
muncii a fost depășit de 
către membrii brigăzii 
cu peste o tonă pe post. 
Odată cu. preluarea in 
exploatare începînd din 
această lună a unui nou 
abataj dotat cu complex 
mecanizat de susținere 
și combină de tăiere, co
lectivul brigăzii acțio
nează cu rodnicie pentru 
atingerea unor noi cote 
ale vredniciei minerești.

in pag. a 3-a

Realizarea sarcinilor Ia extracția de cărbune impune

Integrarea fermă în 
exigențele protecției muncii

Apartamentele anului 1982, la ora scadențelor

Cu promisiuni nu pot fi recuperate 
rămînerile în urmă pe șantiere

Peste cîteva zile se în
cheie prima jumătate a a- 
cestui an. Pe șantiere sînt 
prevăzute termene sca
dente de predare și punere 
în funcțiune a unor noi o- 
biective social-culturale. 
în toate localitățile muni
cipiului nostru. Urgențe 
deosebite sînt în domeniul 
construcției de aparta
mente. Sîntem în plină va
ră Condițiile de climă sînt 
favorabile intensificării 
ritmului de execuție a lu
crărilor de investiții. In 
ce ritm se desfășoară lu
crările 7 Am căutat răs
punsul într-un raid-anche- 

. tă pe șantiere.
Prima unitate vizată este

șantierul 1 Petroșani. A- 
cestui șantier îi revine cea 
mai mare pondere din in
vestițiile încredințate Gru
pului de construcții Petro-

are implicații negative a- 
supra pregătirii din timp 
a frontului de lucru pentru 
iarnă și pentru anul vi
itor. Amplasamentele noi-

Ancheta noastră

șani al T.C.H. în prealabil 
facem o constatare, nici
decum îmbucurătoare. A- 
cum, la jumătatea anului 
constr uctorii din cadrul 
Grupului de șantiere Pe
troșani n-au predat nici un 
sfert din planul anual de 
apartamente. Acest fapt

lor blocuri din Petroșani 
intîrzie să fie eliberate, 
datorită nepredării la ter
men a apartamentelor din 
planul pe 1982.

Rămineri în urmă față 
de grafic 'se constată și la 
celelalte obiective. La ma
gazinul universal, în ciuda

promisiunilor „ferme" ale 
conducerii Grupului de 
șantiere Petroșani, -n-a 
fost respectat termenul de 
predare din 31 decembrie 
1981. Noul termen, reeșa- 
lonat la 31 mai 1982, în 
ciuda altor „promisiuni 
ferme", făcute în fața se
siunii Consiliului popular 
municipal de ing. Dumitru 
Țurnă. directorul Grupu
lui de șantiere Petroșani, 
n-a fost, nici de data asta 
respectat. Un alt obiectiv 
mult amînat sînt rezervoa
rele de apă din Petroșani

Viorel STRAUȚ

(Continuare in . pag. a i-aj

Un nou complex mecanizat
La sectorul VI al I.M. Lupeni, după cum ne-a infor

mat Peter Ambruș, șeful sectorului, a început introducerea 
in subteran a unui nou și modern complex de susținere 
mecanizată. Complexul va echipa un abataj cu o lungime 
de front de 150 ml și o înălțime de 1,8 m. Conform gra
ficului, complexul va fi transportat și montat pina in data 
de 18 iulie. La această operație dificilă, de mare răs
pundere, contribuie direct brigada de mineri condusă de 
Nicolae Rușan, care va exploata abatajul, formația ser
vice în frunte cu sing. Preda Calotă, precum și o echipă 
specială de transport îndrumată de Constantin Șerban. 
In cele două zile de la declanșarea acțiunii, primele 50 
de cadre au fost duse la puțul Carolina și, conform gra
ficului, a început asamblarea în camera specială de mon
taj din apropierea abatajului. Noul complex de susținere 
mecanizată va asigura o producție zilnică de circa 500 to
ne de cărbune, în condiții de deplină securitate a muncii. 
(V.S.)
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Acțiunea „Huilă—Cîmpu lui Neag“}
------------------ u------------------------------------ .-----------------------------
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îndoim de spusele I
DE MUNCA

Se înl’împlă multe lu
cruri la Cariera Cîmpu 
lui Neag, un adevărat- 
„șantier", al cărbunelui. 
Bunăoară, se întîmplă că 
albia Jiului să cunoască, 
în locul milenarei liniști 
care-i învăluie undele 
limpezi, zgomotul, mași
nilor să-t sperie . păstrăvii 
din adîncul apei.

Despre această activi
tate... motorizată am dis
cutat cu coordonatorul 
parcului auto, tovarășul 
Tiberiu Ardeleanu : „Pen
tru a deveni acest loc ce
ea ce este acum, adică 
Cariera de cărbune Cîm
pu lui Neag, a fost nevo
ie de excavarea a sute 
de mii de metri cubi de 
pămînt. Or pentru aceas
ta este nevoie de mașini 
nu glumă. Și la toate di
ficultățile se mai adaugă 
ploile. Jumătate de oră 
de ploaie încurcă treaba 
pentru două zile. Or, la 
noi, plouă cel puțin o 
jumătate de zi, dacă nu 
jumătate de săptămînă !

N avem nici un motiv

să ne 
interlocutorului 
căci și acum, cind ne a- 
flăm în carieră, t 
cu găleata, ih numai ci- 1 
tepa minute făcind din J 
drumuri adevărate pati- 1 
noare. . (

— Vă imaginați cum a- Z 
jung pe o vreme ca asta ) 
mașinile cu steriMa hal- \ 
da Poroasa și mai ales i 
Pribeagu —' ne. spune T. J 
Ardeleana. i

Și totuși mașinile 'a-\ 
•, ulterior să ve- ) 
ochii noștri cum >

Pe ( 
se |

la | 
ne- | 

frică,î

'Continuare tn sag. a l-ai |

nostru,

toarnă |

jung.
Aveam ulterior să 

dem cu < 
lucrează „dresorii" de cai 
putere din carieră, 
spinarea unui deal 
depărtează de noi mași
nile mari de 16 tone în
cărcate — de data aceas
ta — cu steril. Sini ma
șinile care lucrează 
descopertare. Unuia, 
antrenat, i-ar fi
loan Alexandru TATAR
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r Din agenda acțiunilor uteciste
Organizațiile U.T.C. din unitățile socialiste pro

ductivei cît și cele din școlile orașului Petrila desfă
șoară, în această primă lună de vară, numeroase ac
țiuni patriotice în sprijinul producției, acordînd tot
odată o mină de ajutor gospodarilor orașului la lu
crările de primenire urbanistică, de înfrumusețare.

T Tinerii din sectoare
le 1. III. V. VI și Vil ale 
minei Petrila, în acțiuni
le patriotice întreprinse 
în prima parte a acestei 
luni, au încărcat din sub
teran 83 vagonete eu fier 
vechi, recuperînd totoda-v 
tă 145 armături TH pe' 
care le-au dirijat: spre 
presele de recondițio
nară. ® La rîndul lor ti- • 
merii din organizația 
U.T.C. nr. 7—B au re
parat 3 reductoare, 2 
ventilatoare și 10 vago
nete de mină, acordînd 

,un prețios sprijin pro- . 
d'iieției. ® Tot în perioa
da trecută din iunie, ti
nerii de la mina Petrila 
au participat la acțiunile 
de înfrumusețare a in
cintei întreprinderii, la 

^amenajarea grădinii de 
legume pentru cantina 
minei, unde au executat 
împrejmuirea terenului. 
• Perseverența tinere
tului de Ia mina Petrila 
îb acțiuni de muncă, pa
triotică în sprijiniri pro
ducției și pentru înfru
musețarea și buna gospo- 

' dărire a incintei între
prinderii e-a materiali
zat într-iin rezultat no
tabil: în această perioa
dă comitetul U.T.C. i . 
mină (secretar tovarășul 
Mlu Slmionescu) a 
aproape 29 000 lei 
contul organizației 
țene a U.T.C.

O Reușite acțiuni pa- 
î triotice în producție 

inițiat și desfășurat

tinerii de la preparația
Petrila. Mobilizați de co
mitetul u.T.c. /
Traian Ignat) tinerii pre- 

.... 3— 
din 

în
va- 
au

părători, în perioada
12 iunie, au colectat 
incintă ți încărcat 
vagoane fier vechi în 
loare de 10 000 lei, 
efectuat lucrări de săpă
turi șl pozare de eon- 

. duete de scurgere în piv
nița benzilor înclinate 
de tun te de la instalația 
de filtre — presă, a că-'

PARTICIPARE 
SUSȚINUTA

I

I
*

nr. 5, Doina Brustureanu, 
Secretarul organizației 
U.T.C. nr. 3, Sever Șer- 
ban, Leon Geapana, Ni
cu Iordan, Tănase Son- 
trăpel, Minerva 'Poena r, 
Niculina Dună, Dumitru 
Voicu și alții. ® De re
marcat că din planul e- 

(secretar conoiaiic propriu pe acest 
an, însumînd 80 000 lei, 
organizația U.T.C. de la 
Preparația Petrila a rea
lizat 75 000 lei în mai 
puțin de șase luni, ..

■ Acțiuni patriotice 
de gospodărire și înfru
musețare, de colectare de 
.deșeuri de sticlă au între
prins, cu bune rezultate ' 
și tinerii din școlile ora
șului. Mobilizați de orga
nizația U.T.C., elevii cla
selor a IX-a ale Liceului ' 
industrial Petrila- au a- 
menajat terenul din fața 
atelierului-școală, au 
montat împrejmuirea din 
sîrmă, au adus pămînt 
vegetal și au amenajat 
ronduri de flori pe acest 
teren. • împreună cu e- 
levii claselor a IX-a de 
la Liceul industrial, ele
vii claselor a IX-a de la 
Școala generală nr. 1 din 
oraș au reparat gardul 
terenului de sport al a- 
cestei școli. ® Uteciștii 
de la Liceul industrial 
Petrila au colectat sticle 
și borcan*1 ia valoare de 
1940 lei, elevii clasei a 
IX-a de la Școala gene
rală nr. 6 în valoare de 
peste 1600 lei. • De no
tat faptul că, în urma 
acțiunilor patriotice des
fășurate de tineret, de la 
începutul anului și pînă

(Urncart din pap J

— o lucrare de mare în
semnătate pentru îmbună- 

cu 
e-

Vi,

’ . ț MM» .» M> • MM« MM * MM < *

ror valoare se cifrează la 
5000 lei, au amenajat te
renul în jurul noii sta
ții de colț pentru cărbu
nele spălat și laborator, 
lucrări valorînd de ase
menea, 5000 de lei. In a- 
eeastă perioadă, tinerii 
de la Preparația Petrila 
au efectuat lucrări în va
loare totală de 40 000 lei 
sumă care a fost virată 
în contul Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
U.T.C., în acțiunile pa- 

___  triotice care au . condu» 
pe la această realizare s-șu

remarcat tineri ea Gheor- 
virat ghe Visalon, secretar al

organizației U.T.C. nr. 2, 
Ștefan Kulesear, Dorel _ .
Prizlopeanu, secretarul în prezent, organizația 
organizației U.T.C. nr. 1, orășenească U-T.C. Petri- 
Marinescu
Gheorghe Arșoi, secre
tarul organizației U.T.C.

lățirea aprovizionării 
.apă. Cu toate acestea 
feetivele de constructori 
repartizate aici sînt mai 
mult simbolice, fapt care 
a întîrziat, din nou, pre
darea către beneficiar.

Principalele argumente, 
vmturate de conducerea 
Grupului de șantiere Pe
troșani, în mod repetat de 
ani .de zile, drept scuze 
pentru nerealizarea sar
cinilor de plan, sînt lipsa 
forței de muncă, de califi
carea necesară, precum și 
lipsa betoanelor. Ce s-a în
treprins pentru Rezolvarea 
acestor probleme de ma
ximă importanță, pentru 
accelerarea ritmului de e- 
xecuție a lucrărilor ? Des
tul de puțin. Baza pro
prie de preparare a betoa
nelor și turnarea prefabri
catelor nu face față solici
tărilor de pe șantiere la 
nivelul necesarului, ne- 
funcțioinfnd la capacitatea 
proiectată. Lucrările de sis
tematizare sînt mult răma
se în urmă în toate loca
litățile din municipiu. Dar 
continuă să se simtă în 
mod acut lipsa oamenilor 

de

gonul din Livezeni.:- Fun
dațiile, în care s-au tur
nat pe jumătate betoanele 
și sînt montate cofraje, e- 
rau complet inundate. A- 
lături, la blocul 59 B, un
de ritmul de. lucru este 
scăzut (îndeosebi din cau
ză că, față de 20 dulgheri 
necesari zilnic pentru 
montarea cofrajelor, fiind
că echipa de 11 dulgheri 
condusă de Gheorghe Nea- . 
goie, a fost pe jumătate 
repartizată timp de luni de 
zile la magazinul univer-

Ancheta 
noastră

Calificați în meseriile
bază.

Miercuri, 16 iunie, 
tuația Ia șantierul 1

Jude-

au
și

Marinela, la a realizat 72 la sută 
din planul economic pe 
anul 1982. (I. BALAN)

si-
Pe- 

tsoșani, pe diferite obiec
tive de execuție, se prezen
ta astfel. La blocul 59 A, 
echipele d.e constructori e- 
rau retrase de circa o săp- 
tămină și dirijate in poli-

sal, dar a revenit în sfîr- 
ștt), eofrajele nu puteau fi 
montate din cauza funda
țiilor inundate. Serviciul 
de mecanizare al Grupu
lui de șantiere a trimis pe 
acest șantier o pompă ac
ționată electric, dar... fără 
furtun și sorb. Pompa din 
dotare era defectă; de mai 
bine de o săptămînă stă
tea Inactivă ta așteptarea 
uniri motor trimis ia pe- 
bobinat, la S.U.T. Livezeni. 
Maistrul Ilie Catilina a 
„procurat" și sîrma nece
sară, dar degeaba că rebo- 
binarea tot a întîrziat. Dat 
fiind că lucrările stagnau, 
datorită infiltrațiilor 
apă, s-a împrumutat 
pompă manuală de 
I.G.C.L., cu o eficiență 
proape nulă. Cu mari efor-

o
la
a-

LIMBAJUL FAPTELOR | 
DE MUNCĂ

'Urmare-din sa®. I și aduna.. Așa cum t; fă- . 
......---- ,---- cat acțiunea „Huilă — )

gîndim, să se cațere chiar Cîmpu lui Neag“ cu Pavel i 
« "Coie dru- Gohoreanu, Constantini

munte, Cosa, Paul Dindere, Au- 1 
rel Huț, Florea Bețiu,\ 
lean Popa, Constantin < 
Vienescu, Vasile Vaideș. > 
Dar, pentru ca mașinile ț 
să funcționeze ireproșa- i 
bil, i-arn adus cu noi și 
pe frații mecanici Zaha- 1 
rie și Ștefan Coroescu, i 
pe Rusalin Drăgănescu, ■ 

Cîmpu lui Neag. Dar ci-- electricianul Iosif 
ne sînt acei ce îmblîn- vath și alții..; 
zesc, cu siguranță- și pre
cizie de... ceasornicar, ze
cile. de cai putere ?;

Sînt. șoferii de la auto
bazele Hațeg și Petroșani 
— I.T.A. Deva. Alături 
de șoferii consacrați ai 
șantierelor, ca 
Behcău, Cornel 
Dionisie Bernad (pârtiei- 
panți la lucrările de la 
Crăciunești și Rovinari), 
sînt conducători auto ca- i 
re, în primul rînd, sînt 
prieteni. împart frățește 
ploile și cantina de șan- 

■ tier,; căldura și frigul și 
căminul în care sînt ca
zați, bucuriile și greută
țile. Treaba pe vășpîn- 
deste' deseori, dar ea

ri cit pasul, pe acele dru
muri înguste de t 
deasupra lacului de acu
mulare Valea de Pești. 
Dar mașinile nu par să 
se sinchisească. Cu „căl- 
cătură“, în mers domol, 
dar sigur, își văd de 
treabă. Sub mina șofe
rilor putem spune că se 
află destinele Carierei

Vizante
Ciurăr,

nescu, ț 
Hor- >

.Lșa și-a prezentat oa- l 
menii, T. Ardeleanu. ? 
Spunînd lucruri frumba- ț 
se despre munca și viața i 
Zor. Lor li se par lucru- ț 
rile acestea normale. Fi- > 
rești. De rutină. Dar e i 
mult mai mult. Pentru că î 
realizările care sporesc î 
mereu în carieră sînt și ^ 
rodul acestor „împliniri" i 
ale conducătorilor mas-) 
todonților de pe ruta Cîm- ) 
pu lui Neag — Bărbăteni, i 
făurind drumul huilei ? 
scos' de la poalele mun-\ 
ților Retezat. Or, asta ea.’-ț 
elude rutina, înlocuind-o ț 
firesc, cu. eroismul coti- ț 
dian al oamenilor zilelor ( 
noastre.

turi trebuiesc ore in șir 
pentru evacuarea .apei din 
fundații. Muncă de Sisif — 
în condițiile ploilor frec
vente din ultimele zile. 
Termenul de predare al 
blocului 59 B este 30 iunie 
a.c. Dar se mai toarnă în
că fundația la cel de-al 
treilea tronson., în săptă- 
mîna 7—12 iunie, față de 
30 mc betoane zilnic cît se 
prevede în graficul de e- 
xecuție, s-au turnat în tu; 
tal doar 18 mc, deci cu cei 
va mai mult de jumătate 
din cantitatea care, trebi: ’ 
turnată într-o singură zi ! 
La fața locului, l-am întîl- 
nit pe sing. Ștefan Budai, 
care răspunde din partea 
Trustului de urgentare» a- 
eestei lucrări și ne-a rela
tat că „prefabricatele din 
beton care se toai-nă ia 
poligonul din Livezeni pen
tru blocul 59 B sînt supra
dimensionate, armăturile 
din fier-beton nu sînt dis
puse conform planului, 
iar panourile sînt cu frec
vente denivelări, ce con
duc la necesități supli
mentare de tencuieli". Se 
conturează de pe acum, 
deci, o nezneadrare în con
sumurile de tencuieli pla
nificate inițial,

L>ă blocul I A lucrările 
sînt șistate, pînă la finali
zarea căilor de acces, la 
care se lucrează intens. Se 
lucrează ta ritm susținut 
pe șantierul magazinului 
universal, unde maistrul 
Petre Cosma, ne asigură 
că în curind se va putea 
raporta „gata de recepție". 
Singurul punct de lucru 
unde se pare că termenul 
de execuție (rep>ograma( 
pentru 30 iunie a.c.) va p . 
respectat este blocul 3 EA 
Or, eu o singură - floare’ 
nu se face primăvară...

în schimb, promisiuni 
se fac mereu, că termene
le vor fi respectate, "că... ■ 
însă cu promisiuni nu pot 
fi construite apartamente...

Pe tema ale gospodăririi localitatHor

f J . V. «vi
Zilnic, numeroși ce

tățeni ai orașului*"Vul
can participă la defini
tivarea .lucrărilor viito
rului „Parc al tincretu - 
lui" din localitate.
Foto : Cristian ȘTEFAN
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POLICALIFICARE. 
De curind, la mina Lupeni 
s-a deschis un nou curs de 
policalificare. Este un prim 
curs organizat în acest an, 
la el s-au înscris 60 de 
participant! —.oameni ai 
muncii, din întreprindere 
care se pregătesc pentru o 
a doua meserie.
• AMENAJĂRI. Au în

ceput lucrările de comple-

In cartierul Sohodol 
Paroșeni, majoritatea 
catarilor au înțeles că 
rățenia și frumosul 
necesare și, de mai multe 
ori, au participat la ac
țiuni pentru amenajarea 
spațiilor verzi. Totodată 
s-au creat în jurul blocu
rilor și grădini de zarza
vat, așa. cum s-ă recoman
dat prin presă și la tele
viziune. Printre cei care 
s-au evidențiat în aceste 
acțiuni i-aș aminti pe lo
catarii loan Vătanian, Io
sif Pctrușe, Mircea Ser
bau, Maria Fecior, Cons- 
tantin Tudan, Maria An
gliei și alții care fac cins
te cartierului Sohodol. Din 
păcate, aspectul gospodă

tare și plombare cu asfalt 
a drumului către instalația 
telescaunului din Paring. 
Pînă ieri această lucrare, 
atît de necesară a fost fi-, 
nalizată pe o lungime de 
circa 1 km.
• GOSPODARI. Aflați 

pe locurile de frunte îh 
gospodărirea zonelor 
din preajma

blocurilor pe care le lo
cuiesc, cetățenii din stra
da Independenței — car
tierul Aeroport Petroșani

de zarzavat in apropierea 
blocurilor. în această di
recție noi, din partea aso
ciației de locatari, nu pu
tem aplica sancțiuni deoa
rece nu avem acest drept. 
Am făcut procese verbale 
de constatare, așa cum 
ne-a cerut Consiliul popu
lar al orașului Vulcan, dar 
nu s-a luat nici o măsură. - 
Cartierul este invadat zil
nic de vaci, porci, oi, gîș- 
te, găini care degradează 
spațiile verzi. Rugăm re
dacția să ne ajută în rezol-

Redacția să ne ajute
ră în conducta de apă po- 

umtțrit de unele neajunsuri. tabilă exact în fața ma
gazinului alimentar. De 
luni de zile s-au făcut di
ferite demersuri, dar nici 
pînă acum nu s-a reme
diat neajunsul, apa con- 
tinuînd să se risipească în 
cantități foarte mari. Un 
al treilea aspect care aș t 
vrea să-l amintesc este a- varea acestor probleme, 
cela că unii cetățeni, po
sesori de animale, le. lasă 
zi și noapte, nesuprave
gheate. ele provocînd pa
gube celor care au grădini

fese al cartierului este

Mă refer, în, primul rînd, 
la containerele pentru re
ziduuri. E.G.C.L. Lupeni 
nu respectă clauzele con
tractului încheiat cu aso
ciația de locatari din a- 
■cest cartier. Containerele 
nu se ridică conform gra
ficului întocmit. Despre 
dezinfectarea lor cu cloru- 
ră de var, nici nu .. este 
vorba.

. O altă situație negativă 
este provocată de o spărtu-

Costacjțe CAPRIȘ, 
președintele comitetului 
asociației de locatari 

nr. 15 Sohodol

înfrumusețare. Locatarii 
blocului 35, vecinii de vi
zavi aj, cetățenilor decla
rați fruntași în gospodări- baterea lui 
re — cei din blocul 22 — 
au lucrat și ei în ultimele 

.zile la amenajarea rondu
rilor de trandafiri și alte 
plante decorative, la pli- 
vitul florilor și alte lucrări 
gospodărești.
• SPEOLOGICA. Mem

brii cercului de speologie 
„Piatra roșie" Petroșani, 

au efectuat și ta zilele din împreună cu grupul de 
urmă cîteva acțiuni de scufundători de pe lîngă

; comisia centrală de speo
logie, au. forțat din nou si
fonul Izvoreni reușind stpă- 

i și a galeriei 
-oare continuă pe. o lungi
me de 600 metri. Peștera 
continuă cu un nou sifon 
care urmează să fie forțat.
• EXCURSII. Casa pen

sionarilor din Petroșani 
organizează săptămînal 
excursii în stațiuni balneo
climaterice din ța.ră. Astăzi 
o astfel de excursie se 
face la Geoagiu-băi. Pen
tru zilele de 29 șl 30 iunie

a.e. se mai pot face în
scrieri pentru o excursie 
în stațiunea balneară Her
bul arie.

® COMODITATE. Ce- 
tățeanca cornelia Trcstian 
din Petroșani, blocul 6 
ap. 1; strada Unirii, ne-a 
sesizat prin telefon despre 
o atitudine de neînțeles a 
personalului magazinului 
alimentar nr. 22 din car-
tierul Aeroport. După ce

dea cărat de acasă 25 
sticle goale, la magazinul 
cu pricina a fost refuzată

preluarea acestora. Moți- \ 
vul invocat este hilar ■ . j 
„de ce nu vă adresați ca- | 
sei de comenzi". Există de- • 
sigur, și e binevenită casa I 
de comenzi, dar există și I 
obligația celor dir> comerț I 
să preia ambalajele de 
cumpărătoi-i.

Rubrică realizată de
S. VIDREI
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Steagul roșu 3

Ea începutul acestei săptămîni, însoțiți de cadre 
tehnice, cu munci de răspundere din domeniul secu
rității minier'e de la întreprinderi și din inspectora
tul de stat teritorial pentru protecția muncii, redac
tori ai ziarului nostru au efectuat un raid în subte
ran pentru a constata , modul în care sînt respectate 
prevederile normelor de protecție a muncii pentru 
industria minieră. S-âu reliefat, și cu acest prilej, e- 
forturile care se fac în bazinul Văii Jiului pentru 
creșterea gradului de securitate a muncii. Principalele 
aspecte întîlnite — în-relatările din cuprinsul acestei 
pagini. .

Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune
w S Ain

protecției muncii
z"

Pe fluxul nou mai circulă... metehne vechi La I.M. Lapeni

Ne convingem pe viu, 
pe magistrala cu benzi, 
că transportul subteran 
al minei Lonea se află 
în pragul unei „modifi
cări. fundamentale". Este 
expresia favorită a ingi- 
nertîlul șef electromeca
nic Mircea puia, însoți
torul nostru. Producția 
sectorului III (parțial) și 
IV nu se mai împotmo
lește pe trasee, datorită 
transportului disconti
nuu ; o simplă apăsare pe 
buton și rîul de cărbune 

, pornește spre lumină. în 
acest fel s-au obținut și 
alte avantaje ; e-a redus 
personalul de- regie, nu 

.. mai există probleme eu 
„goalele" sau, locomoti
vele. Un transport su
plu, economic, fiindcă 
silozurile tampon, de cite 
300 'tone, asigură dozarea 
evacuării, deci reduce
rea substanțială a con
sumului de energie. Un 
«dt lucru remarcabil, rno- 

’ dernul flux de transport 
• întrunește și totodată o- 

feră condiții depline de 
, securitate «muncii-. îfi 
; viitorul apropiat prin 

montarea benzilor 7 și 8, 
’ se vg prelua și producția 

sectoarelor II și V, deci 
i cea mai mare parte din 

cărbunele Lonei.
— în ceea ce privește 

fluxul de benzii* remarcă 
interlocutorul nostru, nu 
practicam îmbinări .de 
balamale sau agrafări, ci

doar vulcanizări. Insta
lația automată de pulve
rizare funcționează, deci 
nu poate fi vorba de praf 
de cărbune. Rolele înțe
penite sînt schimbate cu 
ocazia reviziilor. Dispo
zitivele DOTA și semna
lizarea luminoasă asigu
ră intervenții prompte, 
în caz de defecțiuni. La 
roluri am introdus o 
bandă „călăreață" (do-

zonei frămîntate și lu
crărilor din apropiere 
(oare de ce n-au prevăzut 
proiectanții acest .amă
nunt'1 ?), galeria betona
tă 6-a surpat, la reface
rea și susținerea eu 
muncesc acum, în 
de melc, ortacii lui 
mitru Măcaru. Fără 
avea însă, în ziua 
duiui, monografia 
armare 1! I

TH 
ritm 
Du- 

a 
rai

ds

Transporta subteran It m’na Lonea
zatoare), cu scopul de a 
proteja banda și a prelua 
eventualele șocuri.

Pe traseu, împreună cu 
inginerul Aurel Amzăr, 
inspector de obiectiv din 
partea I.S.T.PJM., ne-am 
convine de ©urâțenia „ca 
la farmacie" și aspectele 
relatate de inginerul șef 
electromecanic. E drept, 
uneori benzile mai circu
lă în gol, pe alocuri, nu 
toate rolele înțepenite 
sînt schimbate, sub benzi 
sînt abandonați vagoneți, 
iar la rolul sectorului IV, 
manipulantul de benzi 
lipsea. în contextul mă
surilor care trebuie lua
te se impune, de 
nea, iluminarea 
gului traseu.. O 
care reclamă mai
atenție este cea din peri
metrul 37—36. Datorită

aseme- 
între- 

situație 
multă

— Nu sîntem aprovi
zionați cum trebuie; ne 
lipsesc aranăturile TH și 
pănuși (lemn rotund). Ar 
trebui plantate două ins
cripții cu „Trecerea in
terzisă", fiindeă, deși e 
pericol, pe galerie trec ' 
mâlți mineri. '

în apropiere, brigada 
lui Anton eonsellda ; și 
profila galeria, surpată 
datorită lucrărilor din 
sectorul IV, iar nu 
d e p a rl e, ortacii lui 
Moise Costinaș, excavau 
vatra fluxului de trans
port discontinuu. Pe acest 
traseu, inspectorul Aurel 
Amzăr, a avut rdeea testă
rii cunoștințelor de protec
ție a muncii. „Surprinzăto
rul" rezultat al acestui 
test trebuie să dea de 
gîndit conducerii minei.
Ion Panduru, miner

brigada

experiență de la sectorul 
VII, și mecanicul de lo
comotivei Nicolae Dănă- 
reațu (23 de ani vechime 
în subteran) nu știu încă 
la ce folosește masca de 
autosalvare...

Semnalăm cu satisfac
ție faptul că în aceeași 
zi, deci cu promptitudine, 
s-au întreprins măsuri 
pentru ridicarea gradu
lui de securitate a lucră
rilor de pe fluxul de 
transport; s-a • dispus, în • 
urma dialogului eu ing. 
loan Ciupercă, asigurarea 
monografiei de armare 
pentru formația condu
să de Dumitru Macaru, 

. reinstruirea întregului 
personal din subteran în 
ceea ce privește normele 
de protecție a muncii. 
Cu sprijinul C.M.V.J. tre
buie însă asigurate pie
sele de schimb necesare 
funcționării 
locomotivelor, 
transportului 
controllere 
de flamă) pentru locomo
tivele cu- troleu și diese- 
le, fiindcă cele existente 
sînt uzate ori „eîrpiie"; 
oeheți, lanț, și reductoare 
pentru transportoare. Nu
mai asigurînd funcționa
rea ireproșabilă a mijloa
celor de transport și uti
lajelor din fluxurile dis
continuu și cu benzi se 
înlătură eventualele pe
ricole.

normale a 
deci 
clasic 
(«părătoare

a

Respectarea monografiei 
înseamnă siguranță deplină 

dar și randamente înalte 
in abataje

La sectorul V al minei 
Lupeni, minerii din fron
talul brigăzii conduse de 
Vasile RUsu respectă cu 1 
strictețe indicațiile privind 
densitatea armăturilor în 
condiții de susținere cla
sică, îmbină corect stîlpii. 
la grinzi. în plus, în aba- 

; taj «e remarcă Imediat cu
rățenia, sînt riguros res
pectate operațiile de 1 
cru conform eșalonării 
prevăzute în monografie. 
Pe lingă faptul că se asi
gură e securitate deplină 

' la locul de muncă, în ulti
mele șase luni în brigadă 
nu s-a semnalat nici un 
accident, pe nici- un schimb, 
în acest context este demn 
de reținut șl eă se reali- 
zează avansări constante, 
fără întreruperi de ciclu, 
că se obțin productivități 
mari.

Constatarea este la fel 
de semnificativă și pen
tru abatajele cu susținere 
mecanizată. în abatajul 
lui Matyus Laszlo, unde 
disciplina tehnologică’ se 
respectă pe toate schim
burile, se realizează viteze 
mari de avansare, 
mente superioare, 
s-au semnalat, în 
semestru, nici Un 
accidente. Pebtru 
jele cu susținere 
zată este necesar 
se acorde o mai mare 
tențio susținerii și asigură- 

ntersecțiilor, surse po-

U-

■

w. »
B
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La sectorul III al LM

tențiale de intrare în pre- > 
siune și de accidente aco
lo unde sînt neglijate.

Vorbind despre impor
tanța respectării mono
grafiilor de armare, trebu
ie menționat că șj banda- 
jăvii pereților este necesar 
să i se acorde atenția cu
venită. La sectorul III, nu 
demult șefii de schimb, 
maiștrii de revin și șeful 
de brigadă I. Ralint au 

‘ fost sancționați pentru că. 
pe o distanță de eirea 25 
m, într-o galerie de pre
gătiri, lipseau bandajele. 
Lucrarea a fost oprită pî- 
nă Ia completarea banda
jelor restante, deoarece 

' exista pericolul sporit de 
accidentări prin căderi de 
rocă de pe pereții galeriei,

Atît la Lupeni cit și ta 
alte întreprinderi miniere 
din Valea Jiului am cons
tatat eă tropanele, care 
trebuie introduse sub stîl- 
pii de susținere, nu.se prea 
folosesc. Or, trebuie 'să se 
rețină și să se știe că a- 
eeastă neglijare duce de 
regulă la necazuri mai 
mari. Prin înfundarea 
stâlpilor în . vatră se mic
șorează profilul galeriei, a- 
par deci greutăți în trans
port Și la evacuarea pro
ducției etc. Iar maiștrilor 
Ie revine direct obligația 
de a controla fiecare lu
crare, de a nu admite mon
tarea stîlpilor fără tropane.

Viorel STRAUȚ

Aninoasa

Pornirea și oprirea transportoare
lor cu bandă de cauciuc trebuie fă-

accidentală a ventilatoa
relor a condus la crește
rea peste limitele admise 
a concentrațiilor de me-

Iun VUJLPE

Mineri, electricieni,
cererea C.M.V.J.

lăcătuș?!

cută numai de către personalul în
sărcinat eu supravegherea acestor 
instalații.

Este în interesul dumneavoastră 
și al familiilor să respectați întoc
mai normele de protecție a muncii 
stabilite !

Trebuie asigurata funcționarea 
optima a sistemului de aeraj

Impreună cu inginerul 
șei pentru probleme ’ de 
securitate minieră la I.M. 
Aninoasa, ing. loan Lăban, 
am ales pentru control, în 
raidul nostru, zona secto
rului III, stratul 13, unde 
sc află in execuție lucră
rile miniere aferente in
troducerii unui nou com
plex mecanizat de abataj. 
De altfel, această zonă — 
de cea măi mare adîncime 
a minei — a constituit în 
ultimul timp zona cu cele 
mai numeroase probleme 
în domeniul aerajului mi
nier. Conform unui com
plex program de lucru, ae
risirea locurilor de muncă 
de aici se realizează prin- 
tr-o coloană de aeraj par
țial cu mare diametru, 
prevăzută cu ventilatoare 
electropneumatice de ma
re capacitate. Așa cum 
s-a constatat, orice oprire

pe porțiunea de la intra
rea în zonă a coloanei de 
aeraj parțial, etanșarea tu
burilor lăsa de dorit; la une- 

tan. Pentru a preveni tir- le îmbinări jetul de aer su- 
. mările, există montate în 11 

punctele cheie, capete de 
detecție a metanului, afla
te în legătură cu stația 
Centrală de telegrizume- 
trie" a minei.

Aspectele negative în
tâlnite se referă la modul 
de execuție și întreținere 
a diverselor instalații din 
zonă. Capetele de detecție, 
de pildă, le-am găsit agă
țate în sîrme, cu legături 
improvizate. Este un mod 
nu tocmai sigur pentru 
păstrarea intactă a capete
lor. Aceleași improvizații 
erau prezente la pozarea 
cablurilor de alimentare 
cu energie electrică pe în
tregul traseu de cîteva -sute, 
de metri. în aceeași măsură,

flat de ventilator (refu- 
lant) îi incomoda pe încăr
cătorii cărbunelui. Răs
punderea unor asemenea 
abateri cade în sarcina di
rectă a maistrului electro
mecanic Velita Rusu, a 
șefului de echipă Cons
tantin Viii an, a ingineru
lui electromecanic Grigore 
Păduraru. Se impune, așa
dar, ca provizoratele 
care am vorbit să fie cît 
mai urgent înlăturate, 
sistemul de aeraj al locu
rilor de muncă din 
să contribuie efectiv 
realizarea în termen 
programului de lucru.

de

ca

zona
la 
a

Anton HOFFMAN

randa- 
și nu 

primul 
tel de 

abata- 
mecani- 

însă să 
ă-

NEATENȚIE
Din cauza neatenției 

lăcătușul Vasile Petri- 
șor, de la sectorul VI al 
i.M. Uricani s-a ales cu 
o fractură la piciorul 
sting. în data de 11 
nie, în timp ce ridica 
me cu macaraua, 
preună cu lăcătușul 
tavian Caragea, una 
rame a pendulat,
dentîndu-1. Neatenția - ce
lor doi lăcătuși a fost 
sancționată prompt de 
compartimentul protec
ția muncii, dar Vasile 
Petrișor a fost scos din 

, procesul de producție 
! pentru mai multă vre-

IM VIZOR xMASURI ASPRE, DAR 
MERITATE

iu- 
ra- 
îm- 
Oc- 
din 

acci-

rne. Iată cum neatenția 
se plătește uneori scump.
CINE NU RESPECTA 
LEGEA — PLĂTEȘTE
Minerul Vasile Tudose, 

de la sectorul nr. 1, al
I. M. Vulcan, a oprit ven
tilatorul din galeria trans
versală hr. 1, de la ori
zontul. 550. Pentru fapta 
sa necugetată a fost „pre
miat" de compartimentul 
protecție a muncii cu 500 
lei. Pentru o abatere ase
mănătoare a fost funcțio
nat și minerul petrache 
Păduraru, de la sectorul
II.

Artificierii Sever Sur
cel și Ion Chiri’lă de la 
sectorul IV al aceleiași 
mine, au efectuat opera
ția de împușcare fără 
umectarea cu pulveriza- 
torul. Ei au fost sancțio
nați cu cîte 800 de lei a- 
mendă. Ion Moroșan, de 
la sectorul II nu a res
pectat cantitatea maximă 
de exploziv la împușcare, 
drept pentru care a fost 
amendat cu 500 de 
Măsuri aspre, 
să asigure 
normelor de 
muncii.

lei. 
dar menite 
respectarea 
protecție a

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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eco-
Pe 

rea-- 
con-

de

bilit ca, începînd de la 1 
iulie 1982, să fie majorâte 
prețurile la gaze naturale, 
șl țiței, la combustibili, e- 
nergie termică și electrică. 
In concordanță cu aceasta, 
s-a adoptat hotărîrea de 
recalculare a prețurilor cu 
amănuntul la combustibili 
și energie termică, precum 
si la energia electrică ce 
(se livrează populației, în 
vederea aplicării princi
piului rentabilității și în 
acest sector de activitate.

Pe ansamblu, urmează 
ca, prin măsurile de 
nomisire preconizate, 
fiecare familie să se 
lizeze o reducere e 
sumului de energie
circa 20 la sută. S-a stabi
lit ca, pentru restul creș
terilor de prețuri la ener
gia termică, să se acorde 
compensații corespunză
toare, astfel incit, pe total, 
să se asigure înfăptuirea 
măsurilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al parti
dului privind creșterea 
nivelului de viață al în
tregii populații.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut propunerile 
privind pregătirea și des
fășurarea alegerilor gene
rale de deputați în consi- 
liile populare municipale, 
.i!<- sectoarelor municipiu
lui București, orășenești și. 
comunale.

Alegerile, care vor avea 
loc duminică, 21 noiembrie 
1982, se vor desfășura în 
conformitate cu prevede
rile Legii electorale a Re
publicii Socialiste Româ
nia nr. 67/1974, care asi
gură o reprezentare cores
punzătoare a populației în 
organele locale ale puterii 
de stat.

S-a aprobat ca numărul 
deputaților să crească în 
toate categoriile de consi
lii populare, ca urmare a 
sporului natural al popu
lației, precum și a măsu
rilor luate, în perioada ce 
a trecut de la preceden
tele alegeri, privind îm
bunătățirea organizării 
administrative a terito
riului țării. Totodată, por- 
nindu-se de la necesitatea 
adîncirii in continuare a 
democrației socialiste, a 
fost aprobată propunerea 
de a se spori numărul de 
circumscripții 
în care să fie 
candidaturi pentru 
re deputat în 
populare.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut organizațiilor 
de partid județene, mu
nicipale, orășeneșft și co
munale, . consiliilor Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, consiliilor 
populare, organizațiilor 
de masă șî obștești, să fa
că totul pentru a asigura 
bunul mers al întregii 
campanii electorale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat, în 
cadrul ședinței, o informa
re cu privire Ia vizita ofi
cială de prietenie pe care 
delegația de partid și de 
stat a R.P. Polone, condu
să de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar 
al Comitet ului Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
riit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri și 
al Consiliului Militar pen
tru Salvare Națională, a 
făcut-o în țara noastră, în 
ziua de 4 iunie.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o deosebită a- 
preciere noului dialog ro- 
mâno-polon Ia nivel înalt.

electorale 
depuse trei 

fieca- 
consiliile

care se înscrie, prin rezul
tatele sale, ca un moment 
important în dezvoltairea 
bunelor relații dintre 
partidele/ țările și popoa
rele noastre.

Comitetul Politic Execu
tiv își manifestă deplinul 
acord cu poziția reafirma
tă — și cu acest prilej — 
de tovarășul 
Ceaușescu față de proble
mele din Polonia, potrivit 
căreia ele trebuie soluțio
nate de poporul polonez, 
fără amestec din afară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de 
asemenea, despre vizitele 
oficiale de prietenie 
care Ie-a efectuat în 
publica Irak, în zilele 
16—17 iunie a.c.K la invi
tația secretarului general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Irak, Saddam 
Hussein, și în regatul Ha- 
șemit al Iordaniei, în pe
rioada 17—19 iunie, la in
vitația Maiestății Sale re
gele Hussein Ibn Talal.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat importanța 
deosebită pe care vizitele 
întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Irak 
și Iordania o au pentru 
prezentul și viitorul rela
țiilor de/ prietenie și cola
borare dintre România și 
aceste țări, pentru binele 
și progresul popoarelor ro
mân, irakian și iordanian, 
angajate ferm pe calea 
dezvoltării lor indepen- 

. dente, pentru cauza gene
rală a păcii și colaborării 
în Europa, Orientul Mij
lociu și în întreaga lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă aprecie- ■ 
re rezultatelor deosebit de menea, probleme 
fructuoase ale vizitei tova- ’ " -
rășului Nicolae Ceaușescu de stat.

Nicolae

pe
Re
de

în Irak, reflectate în Pro
gramul de* cooperare între 
Partidul Comunist Român, 
și Partidul Baas Arab So
cialist din Irak, în Acor
dul pe termen lung de dez
voltare a cooperării econo
mice și tehnice și a schim
burilor comerciale dintre 
România și Irak, semnate 
de cei doi președinți.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a manifestat deose-" 
bita satisfacție față de re
zultatele fructuoase ale 
vizitei oficiale de prietenie 
efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Ior
dania, față de înțelegerile 
convenite cu acest prilej, 
care relevă hotărîrea 
României și Iordaniei de 
a amplifica aria cooperă
rii economice în folosul și 
spre binele celor două 
țări și popoare.

Aprobînd in unanimi
tate rezultatele acestor în- 
tîlniri ta nivel înalt, do
cumentele convenite cu a- 
ceste prilejuri, Comitetul 
Politic Executiv a trasat 
sarcină ministerelor, Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, altor 
organisme centrale de stat, 
să acționeze consecvent, 
pornind de la cunoașterea 
programelor de dezvoltare 
ale fiecărei țări, a cerințe
lor piețelor respective, 
pentru transpunerea în 
viață a înțelegerilor și a- 
cordurilor stabilite, care a- 
sigură dezvoltarea tot mai 
intensă a colaborării mul
tilaterale a țării noastre 
cu Polonia, Irak și Iorda
nia.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cei șapte fan
tastici; Unirea : Fata cu 
scoica,

PETRILA : O frega- 
. tă în adîncuri.

LONEA: Zăpada albă 
a Rusiei.

ANINOASA : Hangar 
18.

VULCAN — Luceafă
rul i Signum laudis.

LUPENI — Cultural: 
Legenda lui Ciun Hian; 
Muncitoresc : Nici mă
car n-ați visat.

URICANI : Olimpia
da ’40.
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20,25

20,40

21,00

22,05
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eco-

documentar. __ 
16,45 Cintec nou pe 

plai străbun — 
melodii populare. 
Universul femei
lor.
Tragerea prono- 
expres.
1001 de seri, 
închiderea pro
gramul ui. 
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică.
Un vast program 
de activitate poli- 
tico-ideologică.
Film artistic. Ba
ladă pentru Mă- 
riuca. O producție 
a studioului Bu
curești.
Telejurnal.
Din albumul ce
lor mai frumoase 
melodii populare

16,00
16.05
16,20

TV
Telex.
Șah.
Drumuri prin Ța 
ra Hațegului '

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

, Liceul industrial Petrila’
înscrie pentru anul școlar 1982—1983 la 
toarele forme de învățămînt:

LICEUL CURS DE ZI :
Clasa a IX-a — profil mecanic — 200

— profil electrotehnic — 72

urmă-

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de ase- 

j curente 
ale ^activității de partid și

locuri 
locuri 

Clasa a Xl-a — profil mecanic — 72 locuri 
— profil electrotehnic — 36 locuri 

LICEUL CURS SERAL;
Clasa a Xl-a— profil mecanic—40 locuri 

— profil electrotehnic — 40 locuri 
ȘCOALA PROFESIONALA MESERIA :
— prelucrător prin așchiere — 72, locuri
— turnător — 36 locuri
Informații suplimentare la secretariatul

liceului, telefon 113.

Sofia Situația din' Liban cunoaște 
o evoluție critică

Institutul de mine Petroșani♦

Județul Hunedoara

SOFIA 22 (Agerpres). La 
Sofia continuă lucrările 
celui de-al IX-lea Congres 
al Frontului Patriei din 
R.P. Bulgaria.

în numele Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste din Republica So
cialistă România, 
panții 
salutați de Mihai 
vicepreședinte al 
liului Național al 
conducătorul
F.D.U.S., care a urat 
ceș deplin lucrărilor 
greșului și a adresat 
mesaj de prietenie și 
daritate.

>>

a u
partici- 
f o s t 
Burcă, 
Consi- 

F.D.U.S.,
delegației 

suc- 
Con-

un 
soli-

BEIRUT 22 (Agerpres). 
In Liban, situația a deve
nit din Ge în ce mai criti
că. în cursul ultimelor 24 
de ore, în sectorul de vest 
al Beirutului, numeroase 
cartiere au fost bombarda
te, practic fără 
de forțele invadatoare is
raeliene, pînă în zorii zilei 
de marți — relatează a- 
genția France Presse.

Sub acoperirea unor in
tense iiruri de artilerie și 
de rachete, împotriva for
țelor comune palestinia- 
no-progresiste libaneze au 
fost lansate unități blin
date israeliene amplasate 
în zona de munte, la est 
de Beirut; ele au încercat, 
marți dimineață, să înain
teze în direcția localităților 
Mdeirej, Hammana, Bham- 
doun și Aley — transmite 
agenția palestiniană de 
presă WAFA. Ele s-au lo
vit de rezistența dîrză a 
forțelor comune 
niano-progresiste 
și a Forței Arabe 
curajare (FAD).

Postul de radio 
libanez a anunțat

vioane israeliene au bom
bardat pozițiile FAD am
plasate în regiunea de 
munte situată la est de Bei
rut — relatează agenția 
France Presse. A. este 
bombardamente au vizat 

încetare, ' în principal axa Hamma- 
na —- Mtein.

Comitetul de salvare na
țională din Liban, orga
nism recent creat în urma 
invaziei israeliene, s-a în
trunit de două ori marți, 
sub președinția șefului 
statului, Elias Sarkis.

Un non contingent de prizonieri 
argentinieni repatriați

oficial

palesti- 
libaneze 
de Des-

declară nule legitimațiile de masă 
din gestiune :

nominalizate mai jos, constatate lipsă

• TE L E X

a
în

— Cehoslovacia, de joi; 
fi decisivă, reprezentan- 
„cocoșului galic" avînd 
șansa meciului egal".

— vernil 31 zile X 3 mese ----- 100 bc, seria 5279701 — 5279800
roz 31 zile X 3 mese -- 100 bc., seria 6983001 — 6983100

— bleu 30 zile X 2 mese -- 100 bc., seria 7208001 ■— 7208100
— maron 30 zile X 3 mese 135 bc., seria 8121301 — 8121435
— maron 10 zile X 2 mese 100 bc., seria 6808001 6808100
— galben 30 zile x 3 mese 101 bc., seria 7265700 'i- 7265800
— galben 10 zile x 3 mese — 100 bc., seria 7316201 7316300
— galben 31 zile X 2 mese — 100 bc., seria 6690701 6690800
—- galben 31 zile X 1 masă — 34 bc., seria 05201 — 05234

BUENOS AIRES 
(Agerpres). Un nou 

, tingent de prizonieri 
gentinieni, 2100 oameni, a 
sosit la bordul vasului 
britanic Norland în portul 
argentinian Madryn, ve-

22 
con- 

ar-

nind din Malvine, s-a a- 
nunțat la Buenos Aires.

Sîmbăta trecută în ace
lași port sosise primul 
contingent de prizonieri 
argentinieni — .4 172 oa
meni.

MADRID 22
Marcată de un 
insolit, subliniază 
pondenții agențiilor inter
naționale de presă relâtind 
faptul fără precedent al 
anulării unui gol în me
ciul Franța — Kuweit la 
intervenția... președintelui

(Agerpres). 
incident 

cores-

Federației kuweitiene 
fotbal, care a invocat 
fluierat din tribune la 
fază din care francezii 
înscris, amenințînd, totoda
tă, cu retragerea echipei 
de pe teren. Ziua de luni 
a campionatului mondial 
din Spania a adus cîteva 
limpeziri în ce privește 
calificarea în turul secund 
al competiției. Austria și 
Franța, după victoriile a- 
supra Algeriei (2—0) șl 
Kuweitului (4—1), se află, 
remarcă trimișii speciali 
aflați în Spania, în ace
eași situație favorabilă ca 
și Belgia, U.R.S.S. și Spa
nia. .

„Cu 5 jucători noi și cu 
Platini conducător de joc, 
fără sarcini ‘ofensive spe
ciale, scrie France Presse,

echipa Franței a demons
trat, in fața Kuweitului, 
mai multă vigoare, învin- 
gînd clar meritoria forma
ție din Golf. Partida Fran
ța ~ 
va 
ții 
Și 
AFP notează, în continua
re : „Echipa Algeriei 
fost de nerecunoscuț, 
compania Austriei".

în legătură cu meciul 
Irlanda de Nord — Hondu
ras, corespondenții agen
țiilor internaționale de 
presă subliniază evoluția 
remarcabilă a reprezenta- 

. tivei Americii Centrale.
„După un debut furtunos 
al nord-irlandezilor, care

au deschis scorul în minu
tul 9, prin Armstrong, a- 
cești aecunoscuți ai fotba
lului care sffit jucătorii 
din Honduras, au trecut cu 
succes la ofensivă. într-un 
meci foarte frumos, ega- 
lind printr-un gol superb 
al lui Laing.

+
MADRID 22 (Agerpres). 

Pe stadionul „Riazor" din 
orașul La Cortina, în fața 
a peste 25 000 de spectatori, 
selecționata Poloniei a în
vins cu categoricul scor de 
5—1 (0—0), formația Peru
lui, într-un meci coDtînd 
pentru grupa I a campio
natului mondial de fotbal. 
In urma acestei victorii, 
reprezentativa Poloniei a 
sbținut calificarea in faza 
următoare a competiției.
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