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In întîmpinarea 
Zilei minerului și a 

sărbătoririi Eliberării
-—-- Zi de

Plus 9900 
de tone

producție mâritâ -
O nouă cotă 

a realizărilor

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie 

în țara noastră a președintelui 
Republicii Democratice Sudan, 

Gaafar Mohamed Nimeiri 
încheierea convorbirilor oficiale

Tovarășul Nicol ae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au reîntîlnit, 
vineri dimineața, la Pala
tul Consiliului de Stat, în 
cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cu Gaafar Mo
hamed Nimeiri, președin
tele Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Re
publicii Democratice Su
dan și doamna Nimeiri.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat satisfacția față de 
rezultatele convorbirilor

Semnarea documentelor

avute, față de înțelegerile 
la care s-a ajuns, mani- 
festîndu-și convingerea că 
ele vor contribui la impul
sionarea relațiilor de prie
tenie și -colaborare dintre 
România și Sudan, la ex
tinderea cooperării econo
mice, la sporirea si diver
sificarea schimburilor co
merciale, îri interesul am
belor popoare, al progre
sului și prosperității lor.

A fost exprimată con
vingerea că, în spiritul ce
lor convenite cu prilejul 
vizitei, - cele două țări vor 
dezvolta în continuare

fei o contribuție tot 
mai activă la triumful 
cauzei păcii, destinderii, 
securității, independenței 
naționale, colaborării și în
țelegerii în lume.

Cei doi conducători de 
partid și ' de stat au rele
vat necesitatea continuării 
dialogului la nivel înalt 
româno-șudanez, care arai 
o însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre 
țările și popoarele noas
tre, pentru cauza înțelege-

conlucrarea pe plan, inter- riî. și ■ cooperării-?,intre na- 
național, adueîndu-și ast- țiu.ni, -

Dovedind o deosebită 
eficiență și rodnicie, mi
nerii sectorului V de la 
I. M. Lupeni au extras 
suplimentar joi, 5 august 
— zi declarată de pro
ducție mărită — 56 tone 
de cărbune. Acționînd e- 
nergic pentru creșterea 
producției de cărbune ei 
raportează acum, în 
preajma sărbătorii de, la 
23 August, depășirea, la 
zi. a producției planifi
cate de la începutul a- 
nului cu peste 9 900 tone.' 
Dintre brigăzile care au 
contribuit la acest suc
ces amintim cele condu
se de Dumitru Boca, 
loan Trif și Nicolae 
Ru.su.<________

Colectivul de oameni 
ai muncii de la cariera 
Cîmpu lui Neag a înre
gistrat vineri dimineața

Minerii, escavatoriștii, 
buldozeriștii și conducă
torii auto care și-au dat 
întîlnire aici pentru a 

un plus față de prevede- extrage cît mai mult car-- 
rile sarcinilor zilnice de bune sînt hotăriți ca în 
240 tone de cărbune coc- , cinstea marii sărbători 
sifipabil. Odată cu aceas- , . _x âe
tă producție extrasă nes- _ . AuSl,^t Sd (,e-
te plan, cota realizărilor pășească această, cotă și 
suplimentare în această să realizeze în continua- 
Iună se ridică la peste re noi sporuri la produc- 
1 000 de tone. ția fizică de cărbune.

Productivități înalte
Minerii din brigada condusă de Gavrilă Jurcan, 

din sectorul III al I. M. Petr-la au depășit ieri 
productivitatea muncii în abataj cu 1 500 kg pe 
posț. Această depășire a productivității muncii a 
condus ia depășirea preliminarului zilei cu 80 de 
tone, de cărbune. Ortacii din* această brigadă obțin 
zi de zi rezultate bune ca urmare a unei aprovi
zionări operative a locului de muncă pe fiecare 
schimb, a disciplinei ferme de care dau dovada 
toți oamenii din brigadă, precum și folosirii etici- - 
ente a utilajelor din dotare.

T o v a r ă șui Nicolae 
Ceaușescu, secretar ' gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
,și Gaafar Mohamed Ni
meiri, președintele Uniu
nii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii De
mocratice Sudan, au sem
nat, vineri, 6 august, în

cadrul unei ceremonii care 
a avut loc' la Palatul 
Consiliului de Stat, Acor- 
dul-program privind dez
voltarea pe . termen lung 
a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor 
comerciale între? Republi
ca Socialistă România și 
Republica Democratică Su

dan și Declarația comună 
privind întărirea prieteniei 
și dezvoltarea cooperării 
intre Republica Socialistă 
România și Republica De
mocratică Sudan

La ceremonie au luat 
parte tovarășa E l e, n a

(Continuare în pag a 4-a)

Brigada condusă de

Niță Constantin, de Ia
sectorul VIII al I. M.
Vulcan a ocupat locul I
pe mină Ia lucrări de
pregătire. In imagine,
șeful de schimb Ilie
Dobromir împreună CU
ortacii săi.

la magazinul universal

I a scurt timp după 
inaugurarea fru- 

>> moșului complex 
sportiv din Petroșani, un 
alt important obiectiv 
de investiții este în curs 
de finalizare. — -magazi
nul universal. Practic, în 
aceste zile aici are loc 

adevărat asalt final, 
ultimele 

de 
cele mai multe ori gră
bit, a remarcat poate, că 

’ ' au 
de 
de 

geamuri 
au montat

I
I
i• 4 '.
| un
■ materializat în 
t finisări. Trecătorul.

î
!

i«I

de faptul că i s-a încre 
dințat o astfel de lucra
re. Trecînd peste faptul 
că termenul de predare 
n-a fost respectat, dato
rită unei întregi suite de 
motive mai mult sau 
mai puțin „obiective1', 
trebuie sa recunoaștem 
ca pînă în actualul sta
diu de execuție, 
ștructorii <— 
un
cu 
pe

I

La sectorul 1 al I. M. Paroșeni
In iuna august - DEPĂȘIRI LA PRODUCȚIA FIZICĂ

con- , 
au străbătut * 

drum greu, presărat . 
numeroase dificu Ități ; 
care, spre, lauda lor. | 

au știut șă le treacă cu , 
bine. Acum, la ceasul bi- I 
lanțului, cinci are loc u- J 
saltul final, merită sa a- I 
dresăm cuvinte de laudă ■ 
acelor oameni modești, ; 
îmbrăcați în. tradiționa- | 
lele salopete, care prin , 
activitatea de zi cu zi au | 
înălțat acest impunător • 
obiectiv. Pînă în faza în I 
care, cei 
formația 
călușul 
veghi au 
fecționeze 
timplăria 
interiorul 
magazinului ----------
aici au muncit cu rîvnă I 
dulgherii lui Gheorghe 
Neagoie, zidarii din for- > 

, brigadă J 
Cosma, care, recent a fost decla- |

Adunarea generală din 
luna iulie, care a analizat 
activitatea colectivului
nostru — sectorul 1 al 
I.M. Paroșeni — pe se
mestrul I al anului, a 
scos limpede în evidență 
mari resurse interne de 
perfecționare a muncii în 
perioada pinâ la finele 
anului și a stabilit măsu
rile tehnico-organizatorice 
și politico-educative pen
tru recuperarea minusu
lui acumulat. Primele con
diții ale redresării au fost 
create deja în luna iulie, 
dar cotitura radicală ne
cesară o vom materializa, 
așa cum j-au angajat mi

nerii, în această lună au
gust.

Prin măsurile întreprin
se avem certitudinea rea
lizării obiectivelor pe care 
ni le-am propus, concreti

ftecare schimb. De cîte- 
va zile, în condițiile în 
care mai sînt de rezolvat 
unele probleme tehnice 
privind posibilitățile de
tăiere mecanizata în strat

Hotărîrea adunării generale 
se materializează

zate, ca un tot, în anga- 
jamentul de a extrage pes
te plan în trimestrul III 
6000 tone de cărbune.

A sporit, de exemplu, 
plasarea în abataje la a- 
proape 50 de posturi în

cu intercalații sterile, no
ua capacitate productivă 
din panoul 1, stratul 5 — 
abataj dotat cu complex 
mecarțizat de tăiere și sus
ținere — a atins extracții

zilnice între 500—600 tone 
de cărbune. în celălalt a- 
bataj mecanizat în func
țiune, brigada condusă de 
Francisc Fazakas a înre
gistrat în luna iulie o a- 
vansare record — 50 ml — 
realizînd o depășire de 
peste 1500 tone de cărbu
ne, respectiv o producție 
lunară pe abataj de 10 404

Marin DOBROMIR,' 
maistru, secretar al 

comitetului de partid, 
sectorul I al LM. Paroșeni

f&onttaaara ta pag. a l-a.

■ din fața magazinului 
dispărut gardurile 
proiecție. Specialiști 
la Fabrica dc 
din Buzău 
geamurile la parter. Gea
muri groase, de 16 mm, 
pe care le pot mînui 
doar prin forța unită a 
11 oameni.’ O echipă de 
zidari amenajează ulti
mul tronson de fațadă 
in dreptul intrării din 
aripa de Sud a magazi
nului. La parter, unde 
numai o jumătate din 
pardoseala de marmură 
a costat circa ăOOOOO lei, 
mozaicarii execută ulti
mele lucrări de șlefuire. 
Se montează instalația 
de iluminat.

Împreună cu un vete
ran al lucrărilor, de con- mafia condusă de Dumi- 
strucții. din Valea Jiului, tru Postolache, 
maisțrul Petre . C 
care răspunde de con
strucția și finalizarea a- 
cestei impunătoare lu- Grupului de șantiere Pe- 
crări, vizităm- toate punc
tele de lucru.

Meșterul Cosma îm
plinește în aceste 
zile 30 de ani de 

activitate pe șantierele 
din Valea Jiului. Este — 
pe bună dreptate mlnd.ru (Continuare în pag. a ?-a>.|

■ ■ .. - , •

6 oameni din ‘ 
condusă de Id-» 
/lndrei Falii- j 
ajuns să con- } 
și să monteze | 
metalică din > 

și exteriorul | 
universal,

rată fruntașă în întrece- l 
rea socialistă din cadrul j

* 
troșani al T.C.H., după. ( 
primul semestru al anu- 1 
lui. Tabla de zinc, 
mită, care îmbracă

Viorel STRAUȚ

ara-
șar-

In pag, a 3-a
întreprinderea miniera uricani

Un colectiv harnic, 
caracterizat prin autodepășire

Ru.su
mlnd.ru
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Lucrări jwzr FIML
(Urmare 4in pag. 1)

La

INTERVENȚIA 
condiția eficienței gazetei 

prezentă, de altfel, la ga
zeta de perete in cadrul 
„ofensivei" pe care o des
fășoară împotriva abate
rilor. de la normele de 
lucru, a manifestărilor 
de delăsare și dezordine 
Cazul s-a petrecut intr-o 
duminică recentă. în ca
drul acțiunilor întreprin
se pentru realizarea . in
tegra lă a sarcinilor ce

a directă în 
tivului, inter- 

oniptă în eveni- 
azmei ,— . iată 

itniiute; - esențiale 
.ivitații gazetei de 
„Preparatorul" de 

Lupeni, 
a ca a- 
tie pro- 

nșeevență, 
partid și

gospodărești
în orașul Uricani acțiu

nile gospodărești menite 
să ducă la înfrumusețarea 
localității nu cunosc peri
oadă de vacanță, dar în 
preajma Zilei minerului și 
sărbătoarea Eliberării pa
triei s-au intensificat și 
mai mult. In ultimele zile 
s-a muncit cu spor la a- 
menajarea drumului de 
acces care duce spre noua 
și frumoasa bază de agre
ment, loc unde minerii din 
localitate își vor petrece, 
împreuna cu familiile și 
prietenii de ziua lor. S-a 
adus și nivelat steril, s-au 
săpat peste 150 ml de șanț 
pentru colectarea apelor 
executîndu-se lucrări de 
bordurare. Pentru a se 
feri de inundație zona din 
apropierea frizeriei din o- 
rașul 
aici trei 
patriotică 
șanțurilor 
conducte 
apelor pluviale.

viitoarelor alei pietonale, | 
in interior, la etaje au.- 
sosit primele cantități —* 
vagoane înțregi — de 
mobilier pentru amena
jarea standurilor ie rin-

urmă într-un loc 
n-a întreit în cîmpul -de 
acțiune al echipei, adică 
în afara incintei uzinei, 
de unde a revenit mult 
mai tîrziu într-o „bună 
dispoziție", de nerecunos
cut, apueîndu-se de „mi
nuni", de performanțe : 
bunăoară, cu doi munci
tori în ea, cupa încărcă
torului s-a ridicat pînă 
a putut., spre cer. Doar 
cu fierul vechi nu 
petrecut nici 
ne", a rămas zăcînd pe 
rampa de 
Părții vesele a acestui 
„serial" științifico-fantas- 
tic, cum l-a etichetat ga
zeta de perete, i-a urmat 
și partea mai puțin ve
selă a isprăvii ■ mecani
cului i retrogradare pe 
trei luni, schimbarea lo
cului de muncă pe o 
lună, plata posturilor 
celor 10 oameni care nu 
au putut încărca fierul 
vechi.

Un caz de abatere, de 
indisciplină; un exemplu 
de atitudine, de replică 
fermă din partea gazetei . 
de perete, realizată in
tr-o manieră pe măsură, 
cu ajutorul caricaturii și 
un text incisiv, adecvat.

I pantele este opera tini- 
' chigiilor din echipele lui

Ion . Căplescu, Ion Pro
dan și Ilie Sirbu. La re
alizarea mozaicurilor de zare, 
pe imensele suprafețe in
terioare au contribuit 
mozaicarii din echipele 
conduse de Gheorghe 
Bețivul, Dumitru Negoiță, 
Alexandru Ciochină- 
lucrările de betonate și 
zugrăveli, alături de 
constructorii din 
țiile conduse de 
Luilgu, C'islo] 
Nicolae ' Tudor, 
Tutilă, și au adus contr i
buția și inimoșii pensio
nari de sub „bagheta- 
veteranului .prancișc' .1- 
doci;

Vn număr lestrins din-.
tre timplarii formațiilor 

loan:

I

I

Dan STEJARU

(•Y»>wK'anh(i

Foto : Ioan

1

încărcare, 
acestui

efectuat 
muncă 

săparea

trei dintre 
meseriași 

TH —

s-a 
o „minu-

Foto : Ștefan NeMECSEK

■ CICLISM. 111 perioa
da 14-16 august se va des
fășura Turul ciclist al Ju
dețului Hunedoara, . orga
nizat sub deviza : „Sporti

(Urmare din pag 1)

la producția fizică

țării

I

:a
din-

să

prestații de 
se preocupe 
economiilor 
recuperarea 
losibile, (Ceti;

capete porcine. în 
trimestru • ; gospo-

■ LA MINA LONE A 
panourile din curte' con
tinua să ne informeze 
despre angajamentele asu-

cplectiv- circa' 700
!, degre- 
cahti.tate

tre maiștrii: schimbului

cele patru organizații
I din sector, dar, mai 
prin propria atitudi-

atrului 
acum 

. . . 'mari
cstanțec de prpd.țicjie. Este 

„restanță", pe

comitetul sindicatului a- 
cordă o atenție continuă

revin preparației la co
lectarea fierului vechi, a

îndrumării colectivului lost comandată la lucru,
a z!?.te i ’ ’ .o c 1 e n .ta r ii e: spre in schimbul 1, o echipă

■ lyn^blema'tieă.- majorii de 10 oameni care, cu
<ă-: tie ab<Aliată pe ajutorul unui IFRON,.

uri:-' Jto'n'.'' corn bat iv și în- arma să încarce din in
ti --p Vinarneră at rațtivă ■ cintă un vagon de fier
•\ ..Puhction ar ea' în Con di - / jvechi. C
•ții .optime '. a instalației Totul a început în per
de. '.’pt'fâparare, - e’xecutarea fectă ordine, Atit echipa.
.in xiceșt..s('op. în Cele, mai . cit și încărcătorul meca-
pune cuncHții. a lucrărilor . nic: condus de mecanicul
de re'pzi i. - și. reparații, Adrian Moldovan, s-au
ere șțe r e ‘ î e -< '••,?« pt1 rării, im' pus pe treabă, adică de
•pimatăprea : . aii tații câr apropierea și încărcarea
bunelul spălat... ma.; ii Ies fierului vechi în vagon.
P" speciapjiu'i ■ pe ntrîr "" .si- 'Dar, dintr-o dată, mare
dpr.urgîfâ; intpriîiea ordi- îngrijorare : . a . dispărut
rfp h' discipline i /șînt". te- ... încărcătorul cu mecanic
rn.e dare au fost abordate cu tot și această nici
'cir , priorița te în ultimele după două ore di? la în
ediții .. Îq. ceea ( •el priveș- ceperea schimbului. Fără
te maniera de tratare. utilaj, s-a oprit' toată
este ilustrativă jibordai'ea acțiunea. Nemaiputînd
întj>o recentă ediție a încărca fierul, .oamenii
ț-tibricii' șa-ti rice „Gentrj- au început să caute me-

a unj.ij ci-17 de in- căriiCul. Dar fără folos.
disci plină; '■■■ temiă mereu Omul a dispărut fără

Din activitatea organizați?! U. T. C.
n perioada 1-15 au

gust a.c.,. elevi de' la toa
te liceele din municipiul 
nostru au început o nouă 
serie de practică produc
tivă Astfel, 25 de 
de 
de 
din
pe 
rpa

dulgheri, betdniști pe 
șantierul de construcții 
de locuințe din localitate. 
La Lupeni peste 200 de 
elevi de la liceele nr. 1 
și nr 2 participă la lu-Astfel, 25 de elevi

la Liceul economic și ■ crările de demolare și a- 
drept- administrativ
Petroșani ii sprijină 

constructori la -înălța- 
noului lor edificiu 

invâțâinint care va
avea 25.de
Alți' de
liceul nr.

sigurareă de amplasamen
te pentru locuințe, la a- 
menajarea serelor, a so- 
lariilor de aici. Este 
demnă de consemnat 
participarea activă a su
telor de elevi din Petro- 

finisarea nou- 
omplex sportiv

La stația de radioamplificare a minei I.ivezeni 
so transmile o nouă emisiune locală prih care se 
difuzează cele mai bune realizări obținute de forma
țiile <le lucru in abatajele subterane.

| ■ ÎN CASA NOUA. 32
* de familii se vor muta în I aceste zile în apartamen

tele noului bloc, nr. 5, si- 
Ituat pe strada N. Bălcescu 

din Petroșani.

I
I

vii României doresc pa
cea". T.otul municipiului 
Petroșani va fi-.format din 
15 . eiclișt! „care vor • face 
deplasarea: da Deva in data 
de 1.3 . august. De la 
GM.E.FJS. aflăm că se 
primesc înscrieri - pentru 
această atractivă manife.s. 
ta re spor ti vă,^ pin ă în da ta 
de 11 august a-c. ..

■ NOI CURSURI de ca
lificare pentru meseriile 
de Ba/ă. din eonsti ucții au 
fost organizate, recent,* de'

alături
forma-
Vasile

Zoltăn,
Catița

vechi s-au
zile de 
pentru 
și pozarea uifei 

de colectare

lui loan Tobă și
Răducu lucrează la ulti
mele șarpante de la cor
nișele parterului. In timp 
ce în exterior au început 
să fie turnate betoanele

I
e pe terasa maga- | 
zinului universal, i 
unde printre alte

le va fi un restaurant, 
un bar de zi și un spa
țiu special destinat pa
radei modei, se deschide 
o frumoasă priveliște că
tre cartierele orașului și 
munții din împrejurimi.

onstructorii și-au 
făcut un. angaja
ment rde f onoare :

să predea beneficiarului 
pentru. amenajare acest 
impunător obiectiv oină 
in ziua de 23 August. 
Uri adevărat eveniment 
cu prilejul, căruia meri
tă să ne îndreptăm gin- 
durile ițe recunoștință 
către acești oameni in 
salopetă, care prin mun
ca lor ne fac viața mai 
frumoasă și

I<I
I
II

Xn imagine, șeful de | 
brigadă Gheorghe Bir- i 
lida, lăcătușul Ion 
Hosu și sudorul Cornel 
Blazva 
destoinicii 
ai atelierului 
I.R.I.U.M.P.

BALOT

tru respectarea celor 
de minute din programul 
de lucru. Maiștrii efec
tuează contrapontajul în 
subteran, la locul de mun
că. Situațiile concrete ale 
locurilor de munca pe 
fiecare schimb, . precum

tone. In. același ritm in
tens ca și în luna trecută, 
se lucrează aici ca și în

respec-
Cans-:
Geza . _____...

Agoston, ■ și nevoile materiale exis
tente sînt comunicate te

celelalte brigăzi, 
tiv cele conduse de 
tantin Cidbănoiu, 
Kalman, Mihai 
care își depășesc sarcinile 
proprii. La lucrările • de, letonie la suprafață de că-
pregătiri, unde înregisi- 
tram minusuri în semes
trul I, am depășit în lună 
iulie prevederile cu 120 
ml, brigăzile conduse de 
Kalman și Agoston obți- 
nînd avansări lunare de 
121 și, respectiv, 111 !ul. 
Asemenea rezultate spe
răm că se vor obține la 
toate brigăzile de pregă
tiri, datorită faptului că 
avem în ...funcțilThe J. trei
combine de înaintare, a 
patra fiind pregătită: pen- 

ntroducere, tehnică 
li'hț'ătă unor oameni 
ii; și pricepuți. Or

ganizatoric, prin hotărî-:
reă adunării generale s-a.u 
format grupe de aprovi
zionare , cu 'materiale și 
piese de schimb retribui
te în acord, funcție de re
zultatele concrete ale 
muncii lor și a brigăzilor 
pe care le deservesc.

Au fost întreprinse mă
suri politico-educative pen-

conducerea Grupului de 
șantiere din Petroșani ăl 
f.C.H. Pentru o mai bună 
eitpriiidere a! tinerilor, 
cursurile se vor desfășura 
atit- la Petroșani-cît și în 
orașul Lupeni.

■ GOSPODĂRIA ANE
XA a cantinei din Uricăni 
a I.A.C.C.V.J. numără £>este 
60 de 
ultimul 
dărîa a' livrat pentru con
sumul 
kg cărne de porc, 
vînd eu această

tr-un bon de lucru, 
punzind astfel, prin sem
nătură de calitatea execu
ției. ;

Prin „Judecata munci
torească", organizată de 
două ori pe lună, minerii, 
lăcătușii, electricienii har
nici și corecți iau 'atitudi
ne fermă împotriva celor 
care nu se încadrează în 
exigențele muncii, respofti-

partid 
ales- i
ne față de muncă și dis
ciplina din subteran, au 
reușit să se reintegreze în 
colectivele brigăzilor . din 
care au mai făcut parte, 

-ocupînd posturile care »li 
se cuvin conform pregă
tirii profesionale.

In colectivul nostru 
creăză numeroși 
buni, majoritatea

sabile a colectivului. Ni
colae Bătăi.osu, Dumitru 
Căldărâr, Roman Dediu, 
Ilie Falfuc sari Zaliaria 
Cîmpeanu au dovedit 
nu pot< face parte 
tr-un colectiv. hoțărîț 
muncească cinstit și corect

precedent cu o oră înain
te de intrarea in subteran, 
astfel incit în acest inter
val să se poată lua toate 
măsurile impuse . pentru 
desfășurarea ' normală a 
lucrului. S-a intensificat 
activitatea de revizii șili:; 
reparații, executate cu pentru a produce 
mare concentrare de forțe 
în fiecare zi nelucrătoare. 
Incepînd cu luna august, 
toate lucrările de această : 
natură care se execută sînt 
controlate: schimb ' de
schimb de personalul teh
nic, fiind - 'consemnate' de 
către șefii de echipă în-

eărbunele de care are ne
voie, așa
a hotărît să-i scoată 
rîndurile syle. 
alți muncitori 
bateri,' cum: ar 
șef de schimb 
ne, ' prin strădania 
lor, a comuniștilor

îneit colecțiv.uî'
din

In schimb 
cu miei a- 
fi minerul
Oprea Țe- 

ortaei- 
din

1U- 
oameni 
comu

niști, care își respectă în
datoririle de muncă și s.int 

această, 
Rome- 

Kaim an, 
Hfrtop, 

Radu 
Popa, 
Cons- 

Nicblâe 
Barna, 

Samșudean, Petru 
numeroși alții. Rea

le e j-evin 
află , la 
'î.n rtiîi- 

tnirieri- 
eațlrelor 

i din sec
ii 

anga- 
a ie- 

jiroducția

respectați pentru 
între care Victor 
gheă, Fazakaș, i 
Agoston, Mihai 
Mihai Brătescu, 
Man, Gheorghe 
Constanți® Velea, 

Răseol, 
Alexandru

fan țin 
Chiș, ' 
'Dorin 
Popă, 
lizarea sarcinilor 
sectorului se . 
îndemîna lor. 
riile tuturor 
lor,.' : maiștrilor, 
tehnico-inginerești 
țor, a căror hotafîre 
fost exprimată prin, 
.jam'dntul asiimăt de' 
..dupera integral
restanță din semestrul I, 
de : a crește^continuu pro
ducția de cărbune.

cota primită din fondul 
centralizat al statului.

■ IN COMUNA ANI- 
NOAS.A, a început de cu- 
rînd eliberarea amplasa
mentului în vederea con
struirii unui bloc de locu
ințe. Este vorba despre 
blocul B, situat pe strada 
23 August, care va cuprin
de 129 apartamente cu 2 
și 3 camere. (O.G.).

mate la' începutul 
de sectoarele cart-' 
înregistrează, lă zi,
.re
și aceasta o 
care o seninălămipehtru a' 
doua ' oară.

■ ECONOMII. Colecti
vul unității nr. 22 — re- 
părații TV din Vulcan 
a obținut de la începutul 
anului însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan, pre
cum și economii rezultate 
din recuperarea pieselor 
refolosibile. Toți membrii 
unității, în frunte cu res-

cponsabiluj, .Constantin:- An
dries, sînt hotărîți ca și 
în continuare să satisfacă 
cerințele populației ' prin 

.calitate și să 
de sporirea 

realizate prin 
pieselor refo-

RubricS redactată de 
■' I. MUSTAȚA

25.de
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j ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ URICANI I

c | Un colectiv harnic caracterizat prin autodepășire | 

i ANI DE RODNICĂ Șl INTENSĂ ACTIVITATE ,| 
I ÎN EXTRACȚIA DE CĂRBUNE COCSIFICABIL j

A

Reali^area sarcinilor 
de plan — preocupare 
de bază a întregului 

colectiv
1946, a fost anul '-voltare fără precedent în-Anul

cînd s-a deschis prima, cepind eu anul 1965 cînd 
galerie, Balomir, a minei încep, să se pună in func- 
Uricani. Se 1 poate spu- ție noi orizonturi. Urmea- 
ne că actul de naște- ză apoi dotarea minei cu 
re al .... . .
'*teiat dintr-o dată cl

'cost dăltuit cu 
și tenacitate în 
de cărbune cu 
simple.

In cei treizeci 
de ani care au trecut de 
ia deschiderea minei 
noastre, întreprinderea . a 
cunoscut o dezvoltare ne
întreruptă prin deschi
derea de căi de acces 
către stratele de cărbu
ne, prin punerea în func
țiune a noi capacități de 
cărbune echipate cu teh
nică modernă.

An de an, cincinal de 
cincinal, colectivul minei 
Uricani a obținut rezul
tate tot mai rodnice. 
Producția a crescut de 
la 238 000 tone în 1955 la 
peste 800 000 tone în 
1981, urmînd să se ridi
ce în cincinalul actual 
la peste 1 000 000 tone de 
cărbune. Prin efortul în
tregului 
noastră a dat pînă 
prezent peste 15,5 mili
oane tone cărbune.

Mina cunoaște o

Se i poate spu 
actul de naște, 

minei nu s-a în- utilaje de mare capacitate
i a

răbdare
frontul
unelte

și cinci

colectiv, mina
in

dez-

Mina
în cifre 
și fapte

I 
i iII 

plexul de abataj de înăl- | 
țime mare — premieră 1 
în Vale și în țară — a I 
cărui productivitate me
die a fost de 20 tone pe 
post. Puternica dezvolta
re a minei este reflecta
tă în valoarea fondurilor 
fixe care s-a ridicat de 
la 240 milioane lei . 
anul 1970 la 837 milioa
ne lei în 1980 și la peste 
un miliard lei în primul 
an al actualului cincinal 

Avem în dotarea tehni
că6 complexe mecaniza-

și randament, între aces
tea amintim combina de 
înaintare in steril, com-

® De la 238 000 tone de 
cărbune extrase in anul 
1955, mina a ajuns la peste 
800 000 tone în 1980.

®- Productivitatea 
în abatajul mecanizat al

a
de

ajuns, 
tone

muncii 
lui 
în 

pe

i
.1I
i

în I
i»I
i

te, 8 combine de abataj J 
și de înaintare, peste 5 km I 
de galerii. în care trans- ! 
portul cărbunelui 6e ■ 
face în flux continuu pe j 
covor de cauciuc. Sini ; 
condiții optime și avem | 
un climat sănătos de . 
muncă care ne sprijină | 
în realizarea și depăși- ■ 
rea sarcinilor de plan. I

Ing. Carol SCHRETER, I 
director al I. M, Uricani j

llie Amorăriței 
medie, la 20 
post.
• Peste 62 

personalul muncitor 
este calificat, 4,7 la 
studii superioare și 
iar 3,6 școli de maiștri.
• în anii 1976—1981 au 

absolvit cursurile de califi
care peste 1 350 de oameni 
ai muncii.
• Peste 40 la sută din 

membrii colectivului au fost 
declarați fruntași în întrece
rea socialistă, iar 85 de mi
neri au fost distinși cu or
dine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

la dinsută 
al minei 
sută are 

medii,
Vedere de ansamblu 

a incintei întreprinde
rii miniere Uricani, ar
monios integrată în pei
sajul economic al Văii 
Jiului.

Inițiativele muncitorești - 
resurse de sporire a 
productivității muncii

Pe prim plan omul
H în ultimele cincinale au fost alocate peste 5 

ânriiăfde lei numai pentru înfăptuirea măsurilor de 
Tehnică a securității muncii, îmbunătățirii ventila
ției de protecție, asigurarea echipamentului de lucru, 
pentru instruire și educație în domeniul protecției 
muncii.- ' '

* ■ în cincinalul actual mina a fost dotată cu o 
instalație de aeițaj de 6 600 mc aer pe minut, o sta
ție. telegrizume$ică eu 40 de detectoare instalate în 
principalele puncte de lucru care asigură controlul 
permanent și înregistrarea automată a metanului.

■ Cabinetul de protecție a muncii este dotat cu 
aparatură de proiecție a filmelor, filmotecă cu filme 
de protecție a muncii, laborator foto, mi.jIdace audio, 
literatură de specialitate, broșuri, pliante și alte do
tări puse in slujba instruirii minerilor, dotări a 
căror valoare, depășește 2 000 000 lei.

FRUNTAȘI ÎN
______________ ______________________w_______ ______

Imagine sugestivă despre evoluția în ritm intens 
a mecanizării la I. M. Uricani.

RECEREA SOCIALISTA

Valorificînd experiența 
înaintată, colectivul mi
nei noastre a preluat și 
aplicat cu interes șj en
tuziasm cele mai valo
roase inițiative minerești 
izvorîte din înalta con
știință a muncitorilor 
care lucrează în adîncu- 
rile Văii Jiului, inițiative 
pe care le aplică în pro
ducție cu succes deplin. 
Astfel, prin aplicarea i- 
nițiativej „Brigada inaltei 
productivități și a edu
cației socialiste", însuși
tă de marea majoritate 
a brigăzilor de la mina 
Uricani. se realizează în 
plus — în medie, anual 
— 14-15 000 tone de căr
bune. Cu rezultate bune 
se aplică de mulți ani și 
inițiativa „Fiecare cadru 
tehnic-ingineresc să re
zolve o problemă tehni
că sau organizatorică e- 
chivalentă cu retribuția 
sa pe un an" a cărei e- 
fieiență se materializea- 

5 în realizarea unei e- 
conomii de 200-300 mii 
lei anual, inițiativa „Con-

școală minerească, a de
venit o „brigadă modei 
de muncă și viață". Do
vedind un înalt 
de patriotism și 
tivitate față de 
nul adresat de " secreta

rul general al partidului 
de a valorifica superior 
energia electrică, mine
rii de la Uricani au 
chemat în acest an, toa
te colectivele de mineri 
din Vale să acționeze 
pentru economisirea' 
ne-rgiei electrice la . 
tracția de cărbune sub 
deviza „Pentru fiecare 
tonă de cărbune extrasă 
— 1 kWh energie elec- 

economisit". In 
sens, colectivul 

nostru acționează- cu răs
pundere muncitorească, 
Comunistă, pentru evita
rea mersului în gol al 
utilajelor și instalațiilor, 
penlfu îheăfcafea ■: 1a;< a- 
pacitate a utilajelor., pen
tru raționalizarea 
natului "eleetfic. 
ceste

.....___ _ _ ___ care
tul colector «le economii eăm 
al sectorului", 
cată de toate 
iar „Di'igenlia 
rească" de către toți mai
ștrii.

Muncind și trăind in 
chip comunist, brigada 

• cunoscutului minei- Uh.
Scorpie este o adevărată:

este apli- 
șectdărele,.

muncito-'

trică 
acest

. spirit 
necep- 

jBcteni-

e- 
ex-

ilumi-
Prin a- 

măsuri și prin cele 
urmează să },e apli- 
vom economisi ' în ~ 
an peste 1.1 mili- 
kWh energie elec- 
cu care pot fj ov
in plus pește 20 000. 
de cărbune.

Ioan STOI, 
președintele 

comitetului sindicatului 
de la I. VI. Uricani

acest 
oane 
"irieă 
.tr.aș(j 
tone

• DUMITRU BOR
IS'OIU, miner șef de bri
gadă : . „Abatajul este- 
pentru . mine, ea de alt
fel ■ pentru toți ortacii./ 
mei, școala unde ;ștn 
învățat să muncim si

> AUREL ȘOȘOI, 
miner șef de brigadă; 
„A fi miner la Uricani 
este un titlu de cinste, 
<Je mindrie",

• GflEORGIIE MS- 
TOR, miner șef de bri- 

,Am făcut mul- 
subterane, 
multe căi 

cărbune./: Deviza 
mea de muncă, și a or
tacilor mei : ce lași in 
urmă : trebuie să fie 
bine durat".

gadă :
te drumuri 
ani deschis 
spre

• EUGEN . TAI,IN, 
miner șef de brigadă : 
„Minerul-tehnîcian, iată 
chipul minerului de as
tăzi"

• VICTOR MEZAM- 
BROVSKI, miner șef de 
brigadă : 
este meseria 
pasionat, 
muniții mele 
zi : să scoți 
multă lumină 
cori -pentru 1

■ i-ii

„Mineritul 
care m-a

Satisfacția 
de zi//.cu

■ cit mai 
din adin-.

uînină • ță-

+ în ultimii 3-4 ani 
retribuția medie nomi
nală pe ansamblul mi
nei s-a ridicat la 3 326 
lei, iar a minerilor din 
abataj Ia 4 131 iei.’

Numărul total al 
apartamentelor constru
ite «lin fondurile statu
lui pentru minerii 
la Uricani se ridică 
cel de-al 35-lea an 
aniversării , minei 
2 200, urinînd ca în 
itorul apropiat să 
dubleze.

de 
în 
al 
la 

vi
se

Pagină realizată de 
Constantin GRAURE 

Foto :
Gheorghe OLTEANU
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in țara noastră a președinte li 
Republicii Democratice Sudan

tin fag. ÎJ

Ceaușescu și doamna Ni- 
meiri.

în încheierea solemnită-

Semnarea documentelor
ții, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mo
hamed Nimeiri, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam
na Nimeiri, s-an întreținut

intr-o atmosferă caldă, 
prietenească., reafirmîn- 
du-și convingerea că dez
voltarea șl întărirea bune
lor relații dintre România

și Sudan corespund dorin
ței și aspirațiilor de pace 
și progres ale celor două 
țări și popoare.

I
I
I
I TV

11,00 Telex.
11,05

16,00 Fotbal: Petrolul
Ploiești — Corvi- 
nul. Transimisiu- 
ne directă de la 
Ploiești. *

Săptămîna poli
tică.
1001 de seri. 
Telejurnal. Sport. 
Teleencielopedia. 
Ritmuri tinerești. 
Film serial: „Fil
mare în tîrgul li
niștit". Episodul 3, 

21,20 întîlnirea de sîm- 
bătă seara (I), 

22,15 Telejurnal.
22,30 întîlnirea - de sîm- 

bâtă seara (II),

18,35

Film artistic, 
„Blana de vizon' 
Matineu 
eanță." - 
Centre 
ale țării. 
Mureș, 

13,00 La sfîrșit 
tămînă.

I
I
I

I

I

12,15

12,30

de va-

muzicale
Tîrgu

de sSp-

plecării 
rămas bun de la persoa
nele oficiale 
eroport.

Numeroși 
preaenți pe 
salutat cu căldură pe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Gaafar Mohamed Ni
meiri, manlfestîndu-și sa
tisfacția față de rezulta
tele vizitei, convinge
rea că _ raporturile 
mâno-sudaneze vor

I
Tovarășul 

Ceaușescu și-a 
călduros rămas 
președintele Gaafar Mo
hamed Nimeiri, de la
doamna Nimeiri, de la
persoanele oficiale suda
neze.

Cei doi conducători de 
partid și de stat 
strîns cu cordialitate mîi- 
nile, s-au îmbrățișat 
prietenie. La rîndul său, 
tovarășa. Elena Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de 
la președintele sudanez, 
de la doamna Nimeiri.

La ora 11,00 aeronava 
prezidențială a decolat.
iiniiiaiiiiiuiiiiiaiiaiii

Nicolae 
luat un 
bun de la

convenite reprezintă un 
important moment in am
plificarea în continuare a 
relațiilor, de prietenie și 
colaborare româno-s uda
neze, în dezvoltarea ra
porturilor bilaterale pe 
multiple palnuri dintre 
România și Sudan. ~

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni,

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mo
hamed Nimeiri, tovarășa 
Elena Ceaușescu șl doam
na Nimeiri au sosit împre
ună la aeroport.

Președintele Gaafar Mo
hamed Nimeiri și-a luat

Vineri, 6 august, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care au făcu
t-o în țara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele U- 
niunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, și 
doamna Nimeiri.

Noua întîlnire dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat, 
purtate și
. t » k a « a t»» > -as « i • i a a i ia 9'9 >« ■ ■ a a a.«-a * a a. a a a a a a. n ia a 1111 ■ 1 ta 11 i 11 ■ ai i a i a i a a a a a a a * a a ■ a.i ia a i a

convorbirile 
documentele

venite la a-

bucureșteni 
aeroport au

și-au

si
re
cu

noaște o continuă dezvol
tare, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei 
păcii, securității și cola
borării internaționale.

cu
încadrează prin transfer în interesul 
lui sau la cerere următorul personal 
moara de grîu Bărbăteni și fabrica 

din Bărbăteni:

serviciu- 
pentru 

de

ZÎCTUZlLtTATEA IN LU/HE

comerciale"
BUENOS AIRES 6 (A- 

gerpres).---- Revista „Pre.n-
sa economica" dedică ță
rii noastre pagina de eco
nomie internațională din 
numărul său pe luna iu
lie, publicînd un amplu 
articol intitulat „România: 
Avantajele deschiderii co
merciale". După ce subli
niază că, în condițiile ac
tualei crize economice, in
flația, recesiunea și șoma
jul își extind tot mai mult 
efectele negative, cuprin- 
zind din ce în ce mai 
mari zone geografice a 
schimburilor comerciale Ia 
nivel planetar,’ 
precizează 
așa cum 
experiența

în opțiuni limită 
intr-o iluzorie cale

Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare

articolul 
că „soluția" — 

o demonstrează 
României — nu

constă 
și niei 
de mijloc. Relațiile eco
nomice internaționale se 
pot așeza pe principii e- 
chitabile, astfel incit oda
tă cu satisfacerea interese
lor naționale să asigure a- 
vantaje pentru toți parte
nerii". Articolul evidenți
ază o serie de date sem
nificative privind dezvol
tarea economiei românești 
și participarea țării noas
tre la diviziunea interna
țională a muncii, sublini
ind „corelația foarte strîn- 
să existentă între proce
sul de modernizare al eco
nomiei naționale și parti
ciparea României la flu
xurile economice interna
ționale".

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — în apropiere de 
Casa Albă a avut loc o 
demonstrație antinucleară 
cu prilejul împlinirii a 37 
de ani de la bombarda
mentul atomic de la Hiro
shima și Nagasaki. De
monstranții purtau pancar
te cu lozincile : „NU — 
unor noi bombardamente 
atomicei", „Să’ înceteze 
cursa înarmărilor!".

documente care prezintă 
aspecte de la bombarda
mentele atomice de la Hi
roshima și Nagasaki.

★

*

TOKIO 6 (Agerpres). — 
Șub deviza „Să nu se re
pete tragedia de la 
roshima!“, la Tokio 
deschis, la 6 august, o 
poziție de fotografii

Hi- 
s-a 
ex-

și

VIENA 6 (Agerpres). —
La 6 august, partieipanții 

la „Marșul Păcii ’82", care 
se desfășoară pe traseul 
Moscova — Viena, au tra
versat granița ungară și 
au intrat in Austria. La 
marș au aderat și luptă
tori pentru pace din 
R. P. Ungară, relatează a- 
genția MTI. în prezent, la 
această acțiune participă 
militanți împotriva arme
lor nucleare, pentru de
zarmare și pace din 18 
țări europene.

6 (Agerpres). —BEIRUT
Vineri, după o perioadă 
de acalmie relativă, for
țele agresoare^1 israeliene 
au reluat atacurile asupra
Beirutului de vest.

. cursul dimineții, de 
mare și de pe uscat, 
avut loc -puternice 
bardamente de 
După amiază un
• •••••••• ••••«••• 9 • • • • • •••••• 99 999999999999999^

în 
pe 
,au 

bom- 
artilerie. 

violent

Evoluția situației din Liban
bombardament a fost de
clanșat — timp de 45 de 
minute de aviația israelia- 
nă. După cum transmite 
agenția WAFA, au fost u- 
cise circa 250 de persoane, 
în majoritate femei și co
pii aflați în adăposturi.

TEL AVIV 6 (Agerpres). 
— Aproximativ 30 000 de 
israelienl au participat joi 
seara la o demonstrație 
de protest împotriva inva
ziei israeliene în Liban.
Organizată de mișcarea is- sau 
faeliană „Pacea' acum",

demonstrația s-a desfășu
rat în fața clădirii unde 
avea loc reuniunea de 
urgență a cabinetului. Pe 
pancartele purtate de 
participant!,, în majoritate 
tineri, se putea citi „Acum 
— pacea cu palestinienii!“ 

„Nu vrem să murim
la Beirut!“.

CETĂȚENII

DOI LĂCĂTUȘI categoria 2-5
UN TINICHIGIU

TREI ELECTRICIENI categoria 4-6

(Wwfl și la ciubuc și la banii, 
pe care i-a irosit.

CU LEGEA IN MINĂ DĂR 
UITĂ SĂ O RESPECTE

L LA CIUBia.
PE... COMBUSTIBiLUt

ÎNTREPRINDERI!

Gheorghe Crăciun, con
ducător auto la E.G.C.L. 
Petroșani, pe autovehi
culul 31 HD 6569, a fost 
găsit în data de 2 au
gust efectuînd curse ne
taxate pentru diferiți .ce
tățeni din Lonea. Ciubu
cul încasat de această 
dată s-a dovedit insă in
suficient pentru sancțiu
nea care i-a fost aplicată 
de agentul de 
totodată i s-a

_ permisul de
pentru o lună 
timp în care poate gîndi

Cu cîteva zile in urmă 
Ludovic 
auto la 
transport 
C.M.V.J..

David, mecanic
Autobaza de 

din Vulcan a 
și-a lovit auto

turismul proprietate per
sonală. Cunoștea iegea

că nici un .atelier de re
parații auto nu poate să 
repare autoturismul fără 
autorizație de la miliție. 
Cu toate acestea el ou a 
anunțat organul despre 
accident decit după circa 
15 zile cînd s-a prezen
tat să solicite o astfel de 
autorizație. Nu numai că 
i s-a refuzat eliberarea 
ei dar i s-a și ridicat

nou examen de condu
cere. Nu putea -fi și fără 
asta ?

Poate așa își. va rea
minti că orice accident 
de’ circulație cit de mic 
ar fi el trebuie anunțat 
imediat organelor de mi
liție.

VĂ SUGERĂM

După cum anunță bu
letinele meteorologice și 
după cum lesne se poate 
vedea, s-a instalat un 
timp instabil. Faptul o- 

auto 
să-și 

cu a- 
i-educă 
semne

în caz de grindină să 
acpperiți parbrizul și 
luneta mașinii. în rest, 
respectați regulile condu
cerii preventive și viteza 
legală în localități și în 
afara acestora.

Rugăm posesorii de 
autoturisme să nu se de
plaseze duminică la lo
curile de agrement din 
Valea Jiului cu mașina, 
pentru a evita astfel e- 
venimentele nedorite.

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

circulație, 
suspendat 
conducere 
de zile, permisul de conducere în 

vederea susținerii unui

bligă conducătorii 
porniți la drum 
conducă mașinile 
tenția sporită, să 
viteza la primele 
ale ploii, iar în caz de 
averse să întrerupă câ- 
lătcria, staționînd in a- 
fara carosabilului. Este 
bine să aveți la îndemînă 
o pătură pentru ca

8 august, 
circulația 
proprieta-

★
Duminică, 

este permisă 
autoturismelor
te. personală înmatricula
te sub număr CU SOȚ.

RubricS realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

coiitribtiiți la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Rozalia și soacra anunță împlinirea a 
patru ani de la decesul scumpului lor șoț și ginere 

11EINT EUGEN
Amintirea lui va râmîne veșnic vie în inimile 

noastre, (964)
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