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CALITATEA CĂRBUNELUI
o(/c cofoslliiiță mÎMekca&ca

Să înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului I

„începutul trimestrului III va însemna un 
moment de referință in evoluția calitativă 
a cărbunelui extras de la I.M. Bărbăteni"

— Avind în vedere re
zultatele din perioada 
care a trecut de la ince- 

. putui anului, ce măsuri 
ați întreprins în spriji
nul îmbunătățirii cali
tății cărbunelui ?
— In condițiile în care 

pretențiile față de calita
tea cărbunelui nostru au 
crescut, în sensul că pro
centul admis de cenușă 
s-a redus de la 53 la sută 
la 51 la sută, iar cel de 
umiditate de Ia 6,5 la 6,0 
la sută, la începutul anu
lui au avut loc analize 
ample ale situației pe anul 
1982, în cadrul cărora au 
fost discutate activitatea 
și rolul comisiei, progra
mul de măsuri pe 1983, 
căile de atingere a scopu
rilor stabilite. Rezulta
tele nu au întîrziat să a- 
pară, în sensul că în luna 
ianuarie am beneficiat de 
o bonificație de 665 tone. 
Ulterior situația s-a în
răutățit ajungînd ca du-

Baza creșterilor 
'a producția fizică

Depășirea productivității 
muncii

La plusurile constante pe 
care le-a înregistrat în 
acest an I.M. Petrila, co
lectivul sectorului II al mi
nei deține cea mai însem
nată contribuție. Plusul 
la producția fizică de căr
bune pe care o raportează 
vrednicii mineri din sector, 
împreună cu cadrele tehni- 
co-ingincresti din acest 
colectiv, atinge în aceste 
zile 23 000 de tone, din 
care 3 416 tone în această 
lună. Pirghia de bază a 
acțiunilor tehnico-organi- 
zatorice inițiate pentru 
creșterea producției a 
consțituit-o sporirea pro
ductivității muncii în aba
taje, indicator depășit cu 
peste 1 tonă pe post. O 
contribuție remarcabilă în 
această direcție au avut 
brigăzile din abatajele 
conduse de Alexandru La- 
zov și Aurel Grigore. Fo
losirea rațională a forței 
de muncă, raportul judicios 
între personalul direct pro
ductiv și cel de servire 
s-au concretizat, de ase
menea, în depășirea in 
proporție d_- 20 la sută a 
productivității muncii pe 
sector. Colectivul rapor
tează, de asemenea, depă
șirea cu 30 ml a planului 
la lucrările miniere de 
pregătiri, aport important 
în această activitate re
venind brigăzilor conduse 
de, Gheorghe Toth și An 
draș Nyaradi. ___

Interviu cu 
ing. IVAN VTTAN, 

președintele comisiei cu 
probleme de calitate 
de la I.M. Bărbăteni

pă cinci luni și jumătate 
să consemnăm la produc
ția rebutată 6 383 tone.

în acest context am 
luat o serie de măsuri. 
Prin preliminarul trimes
trial s-a schimbat struc
tura în exploatarea stra- 
telor în sensul creșterii 
ponderii stratelor cu con
ținut mediu de cenușă. 
Aceasta, bineînțeles, fără 
a schimba ponderea în 
detrimentul reducerii 
mecanizării. Vom porni 
un nou abataj frontal, în 
stratul 13, al cărui conți
nut de cenușă nu va de
păși 30, cel mult 35 la 
sută. Sînt în curs de exe (Continuare In pag. a 2-a)

După primul pas urmează 
recuperarea minusului

La începutul acestei luni 
publicam în coloanele zia
rului nostru hotărîrea mi
nerilor sectorului III de la 
I.M. Aninoasa de a crește 
producția de cărbune. Am 
arătat atunci măsurile ce 
urmau să le întreprindă în 
vederea realizării acestui 
deziderat major. Aflîndu-ne 
din nou zilele trecute la 
acest sector am constatat că 
minerii știu să-și respecte 
cuvîntul. Producția extrasă 
zilnic a crescut de la o me
die de 250 tone pe zi la 
450—500 tone de cărbune, 
în cea mai mare capacitate 
de producție a sectorului, 
abatajul frontal echipat cu 
susținere mecanizată din 
stratul 13, blocul 2 (în ur
ma măsurilor speciale care 
s-au luat) producția extrasă 

cuție lucrări de pregătire 
tot în stratul 13 pentru 
panourile IV—V. Și un 
lucru foarte important, o 
premieră : la aceste lu
crări de pregătiri susține
rea se face cu armături 
adaptate la grosimea stra
tului, prin aceasta evi- 
tîndu-se excavarea steri
lului din culcuș și cope- 
riș.

— Care sînt modali
tățile de control ale 
membrilor comisiei pen
tru calitate ?
— în permanență, mem

brii comisiei noastre ve
ghează asupra respectă
rii cu strictețe a măsuri
lor stabilite în privința 
calității. Un sprijin efi
cient avem și din partea 
șefilor de brigadă, majo
ritatea înțelegînd necesi-

Interviu realizat de 
Alexandru TĂTAR

a crescut. Zilnic se taie 
cu combina* cel puțin o fî- 
șie de 0,6 m, dar au fost 
zile cînd s-au tăiat chiar 
și două fîșii. De la o îna
intare de 8 m în luna tre
cută s-a ajuns în această 
lună la o înaintare de 15 
m. Șeful de brigadă Sava 
Robu, cu șefii de schimb 
Ion Iordache, Dumitru An- 
toci și Onofrei Bacnariu, 
împreună cu ceilalți mi
neri din brigadă au reușit 
într-un timp scurt să ali
nieze abatajul pentru a 
putea executa riparea trans
portorului și pășirea ma
nuală a secțiilor. Inainta-

Gh. BOȚEA

(Uootinuar* la pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, marți după- 
amiază, în Capitală, venind 
de la Moscova, unde a par
ticipat la întîlnirea condu
cătorilor de partid și de 
stat din unele țări socia
liste europene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis-

A

întîlnirea conducătorilor
de partid și de stat din unele 

țări socialiste europene
La 28 iunie 1983 a avut 

loc, la Moscova, o întîlni- 
re a conducătorilor de 
partid și de stat ai Repu
blicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii 
Populare Polone, Republi
cii Socialiste România, Re
publicii Populare Ungare 
și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La întîlnire au participat: (Continuare in pag. a 4-a)

Cu planul pe primul semestru îndeplinit

Șantieiul nr.l al Grupului T.C.II.
Constructorii șantierului 

nr. 1 Petroșani — Petrila 
al Grupului Valea Jiului 
al T.C.H., raportează înde
plinirea înainte de termen 
a planului de producție a- 
ferent primului semestru, 
realizînd peste prevederi 
lucrări în valoare de 
500 000 lei. De la începutul 
anului, constructorii au reu
șit să finalizeze un număr 
de peste 320 apartamente, 
din care 80 la Petrila. In
dicatorul de productivita
te a muncii a fost depășit 

Cu realizările de prestigiu obținute în bătălia 
pentru cit mai mult cărbune cocsificabil concretizate 
prin realizarea sarcinilor de plan în proporție de 
peste 126 la sută — mai bine de 14 000 tone de căr
bune extrase peste plan, cu o productivitate de pes
te 17 tone pe post față de 13,47 planificat — briga
da minerului-tehnician Laszlo Matyus din sectorul 
III al minei Lupeni. se situează în rîndul formațiilor 
dc lucru care au realizat planul semestrial înainte 
de termen. Bine întreținut, modernul utilaj din do
tarea abatajului — complexul românesc de susține
re SMA-2 — este în măsură să dea randament ma
xim. Brigada care-1 exploatează constituie un nucleu 
omogen, disciplinat, format din mineri policalifi- 
cați, inimoși care au satisfacția lucrului bine făcut, 
a unor realizări de vîif în bătălia pentru mai mult 
cărbune.
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În pag, a 3-a
Eficiența lucrărilor de revizii și reparații să se regăsească în 

îndeplinirea integrală a prevederilor de plan 
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tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării națio
nale, Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ște- 
fan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, secretarul general 
al partidului, președintele

Din partea Republicii 
Populare Bulgaria — To
dor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, con
ducătorul delegației, Grișa 
Filipov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.B., Dobri 
Djuiiov, membru al Birou

în primul semestru cu pes
te 5 000 lei pe lucrător. O 
contribuție de frunte la 
dobindirea succeselor co
lectivului revine formați- 
lor de constructori condu
se de Marin Ignat, Dumi
tru Postolache, Dumitru 
Roșu, Gheorghc Neagoe, 
Ioan David, Mihai Boboiu, 
Mihai Asavei, Nicolae Tu
dor, Zoltan Cristof, Ște
fan Boboc, Ion Tobă, 
Gheorghe Bețivu și Dumi
tru Negoiță.

Republicii, a fost salutat 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de ceilalți to
varăși din conducerea do 
partid și de stat, de con
ducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față E.M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

lui Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul apărării popu
lare a R.P.B., Petăr Mlade- 
nov, membru al Biroului 
Politic- al C.C. al P.C.B., 
ministrul afacerilor exter
ne al R.P.B.

Din partea Republicii 
Socialiste Cehoslovace — 
Gustav Ilusak, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu-

Tsmalia 
satisfacțiilor 
colectivului

La Conferința Naționa
lă a partidului din decem
brie 1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., spunea „Re
tribuția și veniturile fie
cărui om al muncii tre
buie să reflecte mai bine 
munca depusă, contribuția 
adusă la realizarea planu
lui de producție. Să extin
dem in toate sectoarele 
munca în acord și acord 
global**.

Aplicarea în practică a 
acestei orientări, măsurile 
întreprinse în domeniul 
retribuirii muncii și repar
tiției veniturilor, dau rezul
tate bune la atelierul bri
cheta j din cadrul prepa- 
rației Coroești, care de la 
începutul anului pînă in 
prezent, a produs peste plan 
mai mult de 14 000 tone 
brichete. Atelierul briche- 
taj, condus de inginerul 
Nicolae Ludinașiu își ono
rează cu succes sarcinile 
fizice de plan, oamenii 
depunînd eforturi stărui
toare pentru încadrarea în 
prevederi la ceilalți trei 
indicatori de retribuire : 
coeziunea brichetelor, con
sumul de energie electrică 
și consumul de bitum. „In 
plus, așa cum ne spunea
șeful de atelier, condițiile 
mai deosebite în care lu
crează brichetatorii noș
tri — toate utilajele sînt 
fierbinți, conductele cu 
bitum, ulei și aburi se a- 
flă sub presiune, pretu
tindeni funcționează apa
rate de măsură a tempe
raturii și presiunii, con
ținutul mare de praf care 
se depune — ne impun să

Viorica CIOCAN

(Continuare iu pag. a 2-a)
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în sprijinul producției muncă politică
dinamică, eficientă

Obiectivul preparatorilor: 
mai mult cărbune special 

pentru
Mobilizat de comitetul 

de partid, dc conducerea 
uzinei, colectivul prepa- 
rației din Lupeni a acțio
nat stăruitor in ultimele 
luni pentru a asigura, 
prin soluții tehnice, creș
terea capacității de pre
parare a Cărbunelui spe
cial pentru cocs. Intr-un 
timp scurt a fost execu
tată o lucrare amplă la 
care, alături de construc
tori — l. C. M. M. și 
l.PJS.R.U.E.E.M.P. - au 
participat în mod activ 
numeroase echipe de pre
paratori, coordonate 
maiștrii mecanici 
re Bălăceanu și 
•Szilagy. Dovedind 
nă "onluerare cu 
tructorul, beneficiarul 
integrat pe deplin în ce
rința de a urgenta exe
cuția lucrărilor. Pe a- 
ceastâ bază a fost asigu
rată în numai două 1 
dublarea capacității 
spălare a preparației.

Și în continuare, | 
părătorii se preocupă 
îmbunătățirea perma
nentă a activității des
fășurate. S-a trecut la în
tărirea conducerii fluxului 
de preparare prin repar
tizarea cadrelor ingine
rești pe schimburi, și la

cle
Grigo- 

Tiberiu 
o bu- 
cons- 

s-a

lunj 
de

pre- 
l de

COCS
întărirea
treținere

— De 
tone

Zi

echipelor de 
a utilajelor’, 
la o medie 

3047 tone de 
special pentr u cocs, 
am realizat în luna 
în iunie am ajuns 
medie de 3200 tone, 
relatat tovarășul Gheorghe 
Pană, secretarul comite
tului de partid pe uzină. 
Avem condiții pentru a 
realiza mar mult și in ri
nele zile am obținut
3 400, 3 600 și chiar
4 000 de tone, proporțio
nal eu cantitățile de căr
bune brut primite de la 
întreprinderile miniere. 
Noi am intensificat ac
țiunile politice prin care 
mobilizăm întregul colec
tiv la o activitate susți
nută. In organizațiile de 
partid, dezbatem cu mul
tă răspundere căile pe 
care trebuie să acționăm 
pentru a asigura funcțio
narea n 'întreruptă a ins
talațiilor, creșterea selec
tivității acestora și putem 
spune că am obținut re
zultate tot mai bune. Da
că minerii ne livrează 
cantitățile prevăzute, 
sîntem pregătiți și 
asigura zilnic sarcina 
conomieă stabilită 
tru Uzina noastră, 
tuala etapă.

de 
cărbune 

cit 
mai. 
Ia o 
ne-a

timpul 
nostru, 

ta lenta-
concitadin 

aflat
cu

la
ro

la18.
este 

’ în-
Tru- 

i „O-

Am publicat la 
cuvenit, in ziarul 
despre tânărul și 
tiil nostru 
Gheorghe Truță
debutul său literar 
mânui „Orașul".

Azi, 29 iunie, or: 
Liceul din Vulcan 
preconizată o în ti In 
tre elevi și Glieorg 
țâ, autorul volumu
rasul". Pe lingă cadrele di
dactice și elevii liceului 
sînt invitați să participe e- 
levi de la celelalte școli și 
iubitori ai literaturii din o- 
rașul Vulcan. In cad i ul în
tâlnirii autorul se va < 
fensa auditoriului. Se 
purta discuții pe marginea 
volumului și dezbateri cu 
pr ivire la neofascism și a- 
titudinea tineretului nos
tru față de această plagă 
ce bîntuie statele capita
liste.

Moment de referință în 
evoluția calitativă a cărbunelui 

extras de la I.M. Bărbăteni
măsur a aplicăr ii de mărci 
pe vagonete.

— Există cu siguranță 
și un termen de Ia 
intenționați a obține 
măsurile stabilite, 
zultatele cerute de 
conomia națională : 
bune coc.sificabil de 
mai bună calitate 1 
cind această dată ?
— în cons’ens cu măsu

rile luate preconizăm 
începutul trimestrului 
să însemne 
de referință 
calitativă a 
extras de la 
teni. Prin 
funcțiune a 
din stratul 
cameră — 
claubajului 
schimburile, 
unor noi

Urmare din pag. 11

tatea unor acțiuni ener
gice pentru a reduce cit 
mai mult posibil conținu
tul de cenușă din cărbu
ne. Maiștrii, de asemenea, 
intervin ori ce cite ori 
este nevoie. Controalele 
pe care le elcctuăm frec
vent în subteian ne în
tăresc convingerea că nu
mai permanentizarea lor 
poate duce la eficiența 
dorită

— Claubajul — acest 
etern „câlcîi al lui A- 
Iiile" cind este vorba 
de calitatea cărbunelui 
—, cum se practică 
mina Bărbăteni ?
— Dacă mult timp

la pentru a perfecționa și 
finaliza cele două insta
lații de claubare începute.

— Care este situația 
transportului subteran ? 
— In subteran sînt 

puncte comune de dever
sare. Din păcate, nici la 
noi această problemă, mă 
refer la transportul ge
neral, încă nu s-a rezol
vat Posibilitatea evacu
ării sterilului odată cu 
cărbunele mai există încă 
și nu 2 bine. Tocmai de 
aceea răinîne ea, in cola
borare cu CIT, cu con
ducerea minei și a sectoa
relor să găsim cit mai re
pede soluțiile care pot 
duce la rezolvarea favo
rabilă a acestei probleme. 
Una dintre măsuri este 
chiar adaptarea armării la 
condițiile și configurația 
stratului. La sectoarele' 41 

,și IU, producția încăr- 
cîndu-se în vagonete, exis
tă posibilitatea separării 
sterilului de cărbune. In 
acest sens pentru a se 
putea controla proveni
ența sterilului am luat

care 
prin 

re- 
e- 

căr- 
cea
Pe

a

Ion MUSTAȚA

la

Foto : Șt NEMECSEK

Direct, concret
...GROAPA ALTUIA...

Oră in cabinetul de matematică de la Școala generală nr. 2 lscroni, treap
ta I. profil agro-industrial.

de zi, un climat sănătos 
de întrecere

în cadru) întreprinderii de confecții din Vul- 
fust intensificată munca politică, educativă și 

pentru mobilizarea colectivului la o acti
vii mai bună. Confirmarea

Și 
can a 
acțiunile pentru mobilizarea colectivului la 
vitale cil mai bună. Confirmarea este dată de lap- 
tu. ca in semestrul 1. planul producției marfă a lost 
depășit cu circa 4 milioane
I miiion de lei. Aflat • permanent intre 
secretarele organizațiilor de bază Maria 
Carolina Banhazi — care sînt 
iiiipixunj cu ceilalți membri 
cu răspundere de menținerea unui cl.mat de 
optim, di* integrarea tinerelor 
: -I. fabricii, dc întărirea ordinii și disciplinei.

De puțin timp, cu sprijinul conducerii unității, 
lost pusă în funcțiune o stație proprie de radioficare, 
cu ajutorul căreia sc popularizează zi de zi rezulta
tele muncitoarelor și echipelor- fruntașe, stimulînd 
activitatea de producție.

lei și planul ia expor t cu 
muncitoare. 

Bogdan și 
și șefe de schimb — 
ai b.o.b. se preocupă 

muncă 
muncitoare în exigen-

k.

urmeaza recuperarea minusului
(Urinare din pag l> să

la 
mina Bărbăteni claubajul 
era doar... pe hîrțic, în- 
cepînd din aceste zile a- 
vem două locuri amena
jate pentru alegerea ste
rilului : la banda nr. 2 
de la galeria de coastă si 
în inculta Mierleasa. Re
zultatele, chiar clacă nu 
sînt spectaculoase, au lo
tuși darul de a ne stimu-

ca
111 

un moment 
irr evoluția 
cărbunelui 

I.M. Bărbă- 
punerea in
noului panou 

13 — abataj
introducerea 
pe toate 
introducerea

măsuri privind 
cointeresarea oamenilor 
in funcție de calitatea 
cărbunelui expediat vom 
avea create toate condiți
ile pentru a furniza eco
nomiei naționale cărbune 
mai bun, mai mult, mai 
ieftin I

Temelia 
satisfacțiilor 
colectivului
(Urmare din pag I)
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rea se face mult mai ușor. 
Maiștrii electromecanici Și- 
mion Moraru și Vasile 
Băncilă. împreună cu lă
cătușii Ionel Marinescu, 
Gheorghe Stan, Ioan Pop. 
Traian Panaite și Traian 
Gabor au revizuit și repa
rat fluxul de transport, 
complexul de susținere și 
combina de abataj, astfel 
îneît numărul defectelor e- 
lectromccanice s-a redus 
foarte mult. în unele zile 
s-a realizat o înaintare de 
0,9 m pe- zi, obținîndu-se o 
productivitate de 8—9 tone 
pe post. Această înaintare 
și productivitate ridicată 
obținute nu reprezintă o 
barieră. Întregul efectiv al 
brigăzii este hotărît ca în-

cepind din luna iulie 
obțină zilnic astfel de pro
ductivități. Pentru aceasta 
se lucrează intens la revi
zuirea și repararea părții 
hidraulice a complexului și 
la cuplarea secțiilor la 
transportor.

In perioada care a tre
cut de la ultima noastră a- 
naliză la acest sector, au 
fost puse în funcțiune și cele 
două abataje cu front 
scurt La aceste locuri de 
muncă lucrează formațiile 
conduse de minerii Grigo- 
re Bădescu și Vasile Mirău- 
ță. Deși a trecut mai pu
țin de o lună de cind a- 
ccste brigăzi au intrat în 
„plin" se poate spune că 
ele au reușit să se achite 
de sarcinile pe care lc-au 
avut, producția obținută zi

de zi din aceste abataje a 
fost la nivelul sarcinilor 
de plan, deși sectorul lu
crează sub efectivul plani
ficat eu aproximativ 45 
postură pe zi.

Acolo unde se pune 
mărul serios la treabă 
colectivul dă dovadă 
poate să se mobilizeze 
xemplar pentru realizarea 
sarcinilor de plan, rezulta
tele nu întîrzie să apară. 
De acum primul pas pe ca
lea redresării a fost făcut, 
urmează 
mătoare 
sector să 
creșterea

UN SIÎLP BATRÎN, 
I’E STRADA 

TINERETULUI

de

u-
și 

că 
e-

ca în lunile ur- 
mirierii acestui 
facă totul pentru 
in continuare a 

producției de cărbune,
pentru a putea ca piuă la 
sfîrșitul anului să recupe
reze din minusul acumulat 
in primele luni ale anului.

îa fața Casei universita
re de pe strada Tineretu
lui din Petroșani se află 
un stîlp din lemn, care a 
susținut, în vremurile lui 
bune, conductori 
Dovadă : capetele 
de cabluri încă 
de el și o ancoră 
tîrnînd pînă la pămînt, 
devenit un fel de balansoar 
pentru copiii din cartier. 
Pînă cind ? Probabil pînă 
la ruperea și prăbușirea 
stâlpului putred și înclinat 
deja. Poate atunci S.D.E.E., 
iși va aminti că locul unor 
astfel de epave abando
nate nu este pe străzile o- 
rașului, ci in altă parte. 
Se știe mai bine decît noi 
unde anume.

electrici, 
groase 

sprijinite 
care, a- 

a

O groapă, deocamdată fă
ră lei, numai cu apă și 
nămol, și destul de adincă 
pentru a oferi unele sur
prize, a fost săpată în luna 
apr ilie in marginea tro
tuarului, la intrarea in 
incinta Direcției 
ale municipale și 
unități din strada N. 
cescu. Adică, la colțul 
dirii tipografiei. A 
săpată dc oameni de 
șantierul Petroșani 
T.C.H. în vederea implan
tării stilpului de susținere 
a porții amintite. Stâlpul 
și poarta n-au mai fost fi
xate, incinta e vraiște, iar 
groapa se umple, cind plo
uă, cu apă și nămol, de
venind „numai bună" pen
tru a se împotmoli în ea 
vreun om ori un vehicol. 
(T.V.).

comerci- 
a altor 

Băl- 
clă- 
l'ost 

la 
al

luăm măsuri de precauție 
.sporite, să privim cu mul
tă seriozitate și să apli
căm întocmai noianele de 
protecție a muncii. Ace
leași cauze ne obligă la 
revizuirea și întreținerea 
cu grijă a dispozitivelor de 
automatizare de care dis
punem".

Am mai reținut că aici, 
la brichețaj, există oameni 
pasionați de electrotehni
că și automatizări, proce
sul nemijlocit de fabrica
ție constituind terenul pro
pice de afirmare a creati
vității tehnice. Spre exem
plu electricianul Constan- ( 
tin Pigui, sub directa 
ordonare 
telier și 
inginerul 
Folea au 
la punct 
mat de dozare a bitumului 
și cărbunelui in malaxoa- 
re. Același colectiv de cre
atori iși concentrează 
continuare atenția spre 
alizarea unui dispozitiv 
tomat de semnalizare a 
fecțiunilor la utilajele 
secție, astfel incit orice

‘ regulă intervenită în func
ționarea utilajelor să poată 
fi sesizată de la pupitrul 
central de comandă. Satis
facția oamenilor muncii de 
la „brichetai". răsplătiți 
după cantitatea și calita
tea muncii depuse, cons
tituie un pr ilej de amplă 
mobilizare a resurselor in
terne de care dispun 
hotăiirea de a 
cum 
prima jumătate a anului cu 
o producție de brichete 
mult superioară cifrelor de 
plan.

co- 
a șefului de a- 
în colaborare cu 
stagiar Gabriel 
reușit să pună 

dispozitivul auto-

în 
re- 
au- 
de- 
din 
ne-

în 
încheia, așa 

arată și faptele lor.

. Mineri specialiști. 
| Dc curînd, la mina Live- 
• zeni, in urma unui exigent 
I examen, patru dintre oa

menii care coboară de ani 
f de zile în subteran, pentru 
|. a da țării cît mai 
I cărbune, au primit 
| goria de mineri specialiști.

Este \orba dc minerii Du
mitru Tivdă, Gheorghe I.iț- 
canu. Ionel Ciontu și Ion 

rSandtr

mult 
catc-

AȘA DA CORESPON
DENT. De pe Valea Balo- 
mirului ne parvin mereu 
vești din viața și activita
tea elevilor din Uricani. De 
data aceasta, aflăm că du
pă încheierea ciclului pri
mar, în carnetul de note 
al corespondentei noastre 
Diana Văgăun, există loc 
doar pentru una singură — 
10 (zece). La care adăugăm 
și felicitările noastre I

ȘTIAȚI CA... un pasionat 
cercetător al istoriei plaiu
rilor natale, el însuși Ur
maș do păstori jicni, Avort 
Matei, lucrător al Consiliu

lui popular orășenesc Pc- 
trila, urmărește, de ani de 
zile, traseul străvechiului 
„drum al sării", care asigu
ra 
și comunicarea 
între românii de 
le versante ale 
lor? (I.V.)

EXPUNERE. La Casa de 
cultură din Petroșani are 
loc, astă seară, la ora 13, 
în sala „Studio" o expune
re cu tema „România în 
contextul vieții politice in
ternaționale".

BUNI GOSPODARI. Per
sonalul TESA de la mina

schimburile comerciale 
spirituală 
pe ambe- 
Carpați-

Paroșeni a amenajat o gos
podărie anexă ad-hoc. Ea 
cuprinde un solar și o gră
dină de zarzavaturi, care 
au dat deja primele roade. 
Dovedi nd u-se buni gospo
dari, funcționarii de aici 
lucrează intens la amena
jarea unei ciupercării.
(Șt. N.)

MESAJUL BRIGADIE
RILOR. Prima vedere so
sită la Consiliul U.A.S.C. 
de la Institutul de mine 
Petroșani, expediată de cei 
100 studenți-brigadieri de 
pe șantierul tineretului din 
bazinul carbonifer Motru,

cuprinde următorul mesaj: 
..Am ajuns cu bine, ne 
simțim excelent. Sperăm să 
aducem și în acest an dra
pelul de fruntași. Cei 100". 
Așa să fie !

FELICITĂRI. Excelent 
organizat comerțul stradal 
practicat de magazinul u- 
niversal „Jiul". Ca în toată 
Valea Jiului, și în Petro
șani comerțul stradal se 
bucură de frumoase apre
cieri.

ÎNTÎRZ1ERI. De pe ma
joritatea străzilor din Pe-

troșani se întîrzie nejusti
ficat ridicarea containere
lor și a reziduurilor me
najere. Ultima sesizare am 
primit-o de la cetățenii de 
pe strada Vlad Țepeș, din 
colonia de jos a Petroșa- 
niului.

Rubrică realizată de
Mircea Bl JORESCU

vo informăm
UăL—

J
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} Eficiența lucrărilor de revizii și reparații să se regăsească în !

! ' ÎNDEPLINIREA INTEGRALA î
l A PREVEDERILOR DE PLAN |
! ___ )

„SA LUĂNI MĂSURI PENTRU FOLOSIREA RAȚIONALA, LA 
ÎNTREAGA CAPACITATE, A UTILAJELOR DE CARE DISPUNEM. 
ȘUTI BINE CA UTILAJELE COSTA FOARTE MULT ȘI, DE ACEEA, 
TREBUIE SA ASIGURAM CA ELE SA FUNCȚIONEZE LA ÎNTREAGA 
CAPACITATE SI ÎN TOT CURSUL ANULUI, EXCEPTÎND NUMAI 
PERIOADA STRICT NECESARA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII. 
ACEASTĂ. PRESUPl NE MASURI DE BUNĂ ORGANIZARE A ACTI
VITĂȚII, DE ASIGURARE A BUNEI ÎNTREȚINERI — DECI ȘI A 
ECHIPELOR DE ÎNTREȚINERE — A PIESELOR DE SCHIMB, SUB- 
ANSAMBI.ELOR, TIN1ND SEAMA CA ÎN SUBTERAN NU ESTE UȘOR 
A INTRODUCE SA1 A SCOATE UTILAJELE".

NICOLAE CEAUȘESCU

Electrolăcătușii și-au făcut 
pe deplin datoria

Utilajele au funcționat 
ireproșabil

Luni, ora 14, ora înche
ierii schimbului. La dis
peceratul minei Paroșeni 
se înregistrează depășirea 
prelimi nurului schimbu
lui I cu 100 tone de căr
bune. Care sînt factorii 
acestui demaraj de bun 
augur al activității pro
ductive din această săp- 
tămînă ?

— In primul rînd lucră
rile de revizii și reparații 
de calitate efectuate con
form graficelor întocmite 
de conducerea minei, ne 
spune tovarășul Ștefan 
Tema, inginerul șef e- 
lectromecanic al minei.

Trecem împreună în 
revistă principalele lu
crări efectuate duminică 
de echipe complexe de e- 
lectrolăcătuși și ortacii lor 
de Ia compartimentul 
service: schimbarea u- 
nui cupon lung de 110 m 
la banda colectoare nr.

____

20, lucrare dificilă, fi
nalizată repede .și bine 
de vul câni za lori i 
loan Cordea, Elisei Cîn- 
dca, ajutați de lăcătușii 
Ionel Udrea, Emil Ara- 
nyos, electricianul Cornel 
Bădulescu, sub coordo-

I. M, Paroșeni

narea maistrului Prancisc 
Sviscsa ; în panoul VIU, 
stratul 13, blocul II B s-a 
făcut o revizie amănun
țită a fluxului din axul 
principal de transport, 
lucrările fiind efectuate 
sub directa coordonare 
a maistrului Ion Chiosa.

De fapt calitatea revi
ziilor și reparațiilor de 
duminică, atunci cînd se 
pregătesc în general uti
lajele pentru funcționare 
corespunzătoare pentru 
tot parcursul săptămînii, 

este evidentă la l.M. Pa
roșeni dacă ținem cont de 
realizarea în general rit
mică a preliminariilor din 
această lună prin elimi
narea stagnării utilajelor 
din cauza defecțiunilor 
electromecanice. De fapt, 
în registrul de evidență 
de la dispeceratul minei, 
defecțiunile de acest fel 
sînt puține la număr, iar 
atunci cînd apar sînt de
terminate de defectarea 
unor piese sau suban- 
samble a căror înlocuire 
este rezolvată rapid prin 
buna aprovizionare cu 
piese de schimb și plasa
rea eficientă a electrolă- 
cătușilor la locurile de 
muncă.

Menținînd acest ritm 
de lucru, la l.M. Paroșeni 
sînt create toate condițiile 
de realizare și chiar de
pășire a sarcinilor zilnice 
de plan.

Duminică. în schimbul 
I, la l.M. Petrila au fost 
executate numeroase lu
crări de revizii și repa
rații pe întregul flux din 
abataje pînă la suprafață. 
La sectorul 1 s-au făcut 
revizii și vulcanizări pe 
fluxul de transport, la 
banda transportoare 12 A. 
Un tronson de circa 200 
ml de bandă transportoa
re a fost înlocuit, la sec
torul IV de o for
mație coordonată de mais
trul loan Timar. în sec
torul V au fost executate 
vulcanizări la banda 
transportoare 25, lucrare 
coordonată de maistrul 
Tudor Lazanschi. Revizii 
la transportoare, înlocuiri 
de covor de bandă pe 
porțiunile deteriorate și 
alte lucrări de întreținere 
s-au făcut și la sectorul 
VI sub îndrumarea mais
trului Victor Brînzan și 
electrolăcătușului șef de 
echipă Gheorghe Pali. 
De-a lungul întregului 
flux principal din subte
ran au fost efectuate si 
alte lucrări de vulcanizări, 
revizii, reparații și întreți
nere curentă, pentru a a- 
asigUra funcționarea ire
proșabilă a utilajelor, eva
cuarea fără Întreruperi a 
cărbunelui din abataje 
pînă la suprafață. Prin

Aspect din atelierul de 
reparații ale utilajelor 
miniere de la l.M. Pa
roșeni. 

tre cei ce au fost prezenți 
la datorie duminică, asi- 
gurînd asistența tehnică 
de specialitate se mai nu
mără și maiștrii loan 
Mustățea, loan Domocos, 
irig. Gheorghe Marton, 
Ion Poenaru. Nicolae 
Szekely și mulți alții.

Profitându-se de ziua de 
Întrerupere a circulației 
pe verticală, la instalația 
puțului principal s-au fă
cut de asemenea revizii.
rzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

I. M. Petrila
zzzzz/zzz/zz/zzzz/zz/zzzzzz/zzzzz
La puțul 1 Est s-a schim
bat colivia, iar pentru 
îmbunătățirea debitului 
de aeraj s-au făcut etan- 
șări și suflări cu aer com
primat pe conductele pu
țului 2 Est. Ample lu
crări de revizie s-au e- 
fectuat și la circuitul ele
vatoarelor, la stația cen
trală de compresoare, e- 
vidențiindu-se formațiile 
de lucru conduse de Ba
log Iosif I și Balog Iosif 
11. Gavrilă Pasternak, Ni
colae Mic și loan Curigan.

A doua zi, încă din pri
mul schimb, cînd se pre
liminase o producție de 

L M. Dîlja

Dar planul zilei

1370 tone de cărbune, nu 
s-au semnalat nici un fel 
de deficiențe pe fluxul de 
transport a) cărbunelui 
spre suprafață. La ora 11, 
după cum ne-a informat 
la fața locului sing. Sorin 
Szilagy, dispecerul de 
serviciu, nu s-a semnalat 
altceva declt o avarie la 
o conductă de apă. Pro
ducția preliminată a fost 
realizată. După Încheie
rea zilei, la nivelul l.M. 
Petrila s-au raportat 166 
tone extrase peste sarci
na de plan. Rodul hărni
ciei celor trei schimburi 
din prima zi de lucru 
după reviziile și lucrările 
de întreținere de dumini
că se adaugă astfel celor 
3630 tone de cărbune ex
trase în plus de minerii 
de la Petrila de la înce
putul lunii iunie. Este e- 
vident, deci că la l.M. 
Petrila. acolo unde hăr
nicia minerilor clin aba
taje, este susținută de ce
lelalte formații de lucru, 
de echipele care asigură 
funcționarea ireproșabi
lă a utilajelor, prin exe
cutarea unor lucrări de 
bună calitate, rezultatele 
sînt pc măsura eforturilor 
întregului colectiv.

în probe 
tehnologice

O realizare deosebită a 
fost obținută duminică de 
minerii din brigada con
dusă de Gavrilă Mesaroș 
și componenții echipei „ser
vice", în abatajul frontal 
din panoul 5 stratul l!î blo
cul I, sectorul 1 al minei 
Paroșeni. Șefii de schimb 
Eugen Hălășteanu, Mihai 
Bărbăcaru, Ion Halas, mi
nerii Ion Ghinghilă, A- 
lexandru Cioflica, Ion Bî- 
gu, lăcătușii Ion Trofin, 
loader Eftimie, ceilalți or
taci din brigadă, în strinsă 
colaborare cu componenții 
echipei „service" condusă 
de sing. Dumitru -Stanca, 
lucrînd mai multe săptă- 
mîni eu abnegație și dărui
re, au reușit să finalizeze 
echiparea acestui abataj cu 
4 zile mai devreme. Pînă 
dimineața au fost efectuate 
probele tehnologice, iar in 
schimburile II și 111 din a- 
ccst frontal mecanizat au 
fost extrase deja aproape 
200 tone de cărbune. Pînă 
la întii iulie, dată planifi
cată pentru intrarea în 
funcțiune a abatajului, pro
ducția suplimentară reali
zată de componenții bri
găzii lui Gavrilă Mesaroș 
va reprezenta demarajul 
bun al activității în aceas
tă nouă capacitate de pro
ducție.

I. M. Livezeni

Cînd indisciplina porneste de la maistru...
Reviziile și reparațiile 

programate la l.M. Live
zeni în ziua de duminică 
26 iunie a.c. au fost în bu
nă parte efectuate. Com
binele de înaintare și com
plexele de susținere din a- 
batajcle mecanizate ale sec
toarelor de producție au 
fost revizuite și reparate. 
La remedierea defectelor 
hidraulice au participat, a- 
lături de hidraulicienii* de 
la brigăzi Hamlet Șardi și 
Adalbert Fulop din cadrul 
echipei service a minei și 
doi specialiști de la 
1PSRUEEM Petroșani. Au 
fost Înlocuite, de aseme
nea. jgheaburile uzate de 
la transportoare, au fost 
executate scurtări și lungiri 
de transportoare. Oamenii 
au înțeles că de calitatea 
lucrărilor pe care le execu

tă, depinde soarta produc
ției din această săptămî- 
nă. Nu același lucru se 
poate spune despre mais
trul energetic Andrei Dă- 
julescu de la sectorul I 
care împreună cu electri
cienii de la sector trebuia 
să revizuiască instalația e- 
lectrică și să schimbe în
trerupătorul de 6 kW din 
abatajul frontal din panoul
3 Sud Nici unul din a- 
ceastă formație nu s-a pre
zentat la lucru... De ce 
oare ?

Au mai fost programate 
două vulcanizări hi banda
4 din fluxul principal de 
transport și montarea la
teralelor de la deversarea 
benzii nr. 31 pe banda 3. 
Nici una din aceste lucrări 
nu a putut fi executată din 

cauza unei defecțiuni apă
rută duminică dimineața 
la banda 1 și care trebuia 
remediată (covorul de cau
ciuc a fost rupt pe o lungi
me de 200 m și a trebuii 
înlocuit). Cu toată această 
intervenție, luni în schimbul 
III a fost necesară capsa- 
rea benzii, operațiune care 
a oprit fluxul de transport 
între orele 2 și 4,45, iar la 
banda 6 s-a desfăcut o vul
canizare din cauza căreia 
s-a oprit transportul două 
ore. Datorită acestor două 
defecțiuni apărute pe fiu 
xul de transport, prelimi
narul zilei de luni, 27 iu
nie nu a fost realizat cu 
400 de tone de cărbune. Ne
glijențele se răzbună.

nu a fost
La l.M. Dîlja au fost 

programate pentru dumi
nică în schimburile H și Ill 
revizii și reparații la utila
jele din dotare. O primă 
constatare care am făcut-o 
luni dimineața: 
toți cei care au fost pro
gramați să execute aceste 
lucrări s-au prezentat la 
șut conform planificării.

La sectorul I a fost 
schimbat la banda 28 un 
covor dc cauciuc prin a- 
grafare și a fost refăcută 
agrafarea la banda 29. 
Au participat la aceste lu
crări lăcătuși din echipa 
condusă de Ilie Dirnea, fi
ind coordonați și îndru
mați de maistrul Ioan Bor- 
bely. Tot la acest sector c- 
lectricienii Ticuță Ungu- 
rașu, Gheorghe Ciocan, Ște
fan Guzrany, Carol llaydu 
și Ionel Neagu, sub condu
cerea maistrului Ion Că
lin, au echipat nișa abata
jului cameră 8/3. La sec
torul 111, lăcătuși din for
mația condusă de Vasile 
Damian au schimbat două 
tambure de acționare la 
luanda 20 și o tambură de 
întoarcere la banda 31, 
iar electricienii din echipa 
condusă de Gheorghe Dron 
au revizuit și reparat ins
talațiile electrice de la 
fluxul de benzi al secto
rului. Lucrările au fost 
coordonate pc schimburi de 
sing. Gheorghe Brașovea-

l’AGINĂ REALIZATĂ DE :
Gheorghe BOȚEA, Viorel STKĂl T 

și Ștefan NEMECSEK

realizat...
nu și maistrul Lazăr Gă- 
lățean.

Meseriașii sectorului VI 
transport au refăcut secția 
de circulație între orizon
tul 350 și orizontul 400 de 
la puțul orb 4 și au corec
tat firul de ghidaj de la 
orizontul 667 spre „ziuă" la 
puțul auxiliar 1. Tot la pu
țul auxiliar 1 lăcătuși din 
echipa condusă de Mihai 
Boyte de la sectorul VII e- 
lcctromccanic au revizuit 
mașina de extracție și au 
schimbat moleta din partea 
dreaptă, iar electricienii din 
echipele conduse de Pawl 
Cordea și Mihai lancu au 
revizuit mașina de extracție 
la puțul centru și releele 
de scurgere antigrizuloase 
de Ia stațiile TD 6 .și TD 8. 
Despre calitatea acestor lu
cruri ne-am convins luni 
la sfirșitul schimbului 1. 
Dispecerul dc serviciu, Ilo
na Balia, ne-a arătat regis
tru] în care nu' era semna
lată nici o întrerupere sau 
defecțiune electromecanică, 
situație întilnită și pe ce
lelalte schimburi.

Cu toate acestea sarcina 
planificată pentru ziua de 
luni, 27 iunie, nu a fost 
Îndeplinită cu aproape 50 
tone de cărbune. Prin ur
mare nu se poate da vina 
pe defecțiunile electrome
canice. Atunci ?
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întilnirea conducătorilor de partid și de stat 
din unele țări socialiste europene

(Urmare din pag. 1)

nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Soci
aliste Cehoslovace, condu
cătorul delegației, Lubo- 
mir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului 
R.S.C., Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.C., Bohuslav 
Chnoupek, membru al 
C.C, al P.C.C., ministrul 
afacerilor externe al R.S.C., 
Martin Dzur, membru al 
C.C. al P.C.C., ministrul a- 
părării naționale ale R.S.C.

Din partea Republicii 
Democrate Germane — E- 
rich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Demo
crate Germane, conducă
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Rezultatele alegerilor legislative din ItaliaSchimb de mesaje între tovarășul 
Nico'ae Ceaușescu și secretarul 

general al MAPAM
TEL AVIV 28 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, a fost 
transmis tovarășului Vic
tor Shem-tov, secretar ge
neral al Partidului Munci
toresc Unit din Israel 
(MAPAM), un salut căl
duros, împreună cu urări 
de sănătate și succes în 
activitatea pe care o des
fășoară în fruntea parti
dului.

Mulțumind, tovarășul 
Victor Shem-tov a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere 
salutări tovărășești, îm
preună cu cele mai cordia
le urări de sănătate și suc

VIOLAREA TERITORIULUI NICARAGUAN
MANAGUA 28 (Ager

pres). — Agenția France 
Presse anunță că potrivit 
unui comunicat dat publi
cității Ia Managua de Mi
nisterul Relațiilor Externe 
al Nicaraguei, unități spe
ciale ale armatei hondu- 
riene și grupuri de merce
nari somoziști au violat de 
mai multe ori teritoriul ni- 

torul delegației, Willi Stoph, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
■Miniștri al R.D.G., Heinz 
Hoffmann, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apără
rii naționale al R.D.G., Os
kar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul 
afacerilor externe al R.D.G.

Din partea Republicii 
Populare Polone — Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, conducătorul 
delegației, Jozef Czyrek, 
membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Ștefan Olszowski, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul afacerilor externe al 

cese, în nobila activitate 
pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și sta
tului român, precum și 
admirația deosebită și re
cunoștința pentru efortu
rile consecvente pe care le 
depune în favoarea soluțio
nării pașnice, pe calea ne
gocierilor, a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru 
pace și înțelegere în lume.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul întîlni- 
rii dintre tovarășul Victor 
Shem-tov și tovarășul Ion 
Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la lucră
rile celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului MAPAM.

caraguan, în regiunea Teo- 
tecacinte, în departamen
tul Nueva Segovia pentru a 
demina anumite sectoare 
ale liniei de apărare a ar
matei sandiniste.

Forțele antisandiniste 
sint deosebit de active in 
această regiune unde ope
rează plecînd de la baze 
instalate în Honduras.

R.P.P., Florian Siwicki, 
membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.M.U.P., adjunct al mi
nistrului apărării naționa
le, șeful Statului Major Ge
neral al Armatei poloneze ;

Din partea Republicii 
Socialiste România — 
Nicolae Ceaușescu, secre
tai- general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, conducătorul de
legației, Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționa
le, Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An

ROMA 28 (Agerpres). — 
în alegerile legislative din 
Italia, desfășurate dumini
că și luni, principalele par
tide au obținut următoare
le rezultate: în scrutinul 
pentru Camera Deputați- 
lor Partidul Democrat- 
Creștin a realizat 32,9 la 
sută (225 mandate), Parti
dul Comunist — 29,9 la 
sută din voturi (198 man
date), Partidul Socialist — 
11,4 la sută (73 mandate). 
Partidul Republican —

Ședința Comisiei 
militare de armistițiu 

din Coreea

PANMUNJON 28 (Ager
pres). — în cadrul ședinței 
Comisiei militare de armis
tițiu din Coreea, desfășu
rată la Panmunjon, repre
zentantul părții R.P.D. Co
reene a denunțat acțiunile 
forțelor militare ale S.U.A. 
și Coreii de Sud de intro
ducere masivă pe terito
riul sud-coreean și în zo
nele învecinate a noi ar
mamente, violări repetate 
ale spațiului aerian al 
R.P.D. Coreene și alte mo
duri de încălcare flagran
tă a prevederilor-acordului 
de armistițiu. 

drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe ;

Din partea Republicii 
Populare Ungare — Janos 
Kadar, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, conducătorul dele
gației, Gyorgy Lazar, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P.U., Frigyes Pu- 
ja, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul aface
rilor externe al R P.U., Ka- 
roly Csemi, membru al 
C.C. al P.M.S.U., secretar 
de stat la Ministerul Apă
rării al R.P.U. ;

Din partea Uniunii Re
publicilor Sovietice Socia
liste — I.V. Andropov, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului

5,1 la sută (29 mandate), 
Partidul Socialist-Democra
tic — 4,1 la sută (23 man
date) ; în scrutinul pentru 
Senat P.D.C. a dobîndit — 
32,4 la sută din voturi (120 
mandate) ; P.C.I. — 30,8 la 
sută (107 mandate), P.S.I. 
— 11,4 la sută (38 manda
te); P.R. — 4,7 la sută (10 
mandate), P.S.D. — 3,8 la
sută (8 mandate). Presa 
italiană a relevat marți 
„surpriza" provocată de

EVOLUȚIA NAVEI COSMICE „SOIUZ T-9“
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— La 28 iunie a fost rea
lizată cuplarea în spațiu a 
navei cosmice sovietice 
„Soiuz T-9“ cu complexul 
orbital „Saliut-7“ — „Cos- 
inos-1443", relatează agen
ția TASS.

După verificarea etan
șeității modului de cuplare, 
cosmonauții Vladimir Lia- 
hov și Aleksandr Aleksan
drov au trecut la bordul 
stației spațiale. în acest 
fel, pe o orbită circumte- 
restră a început să funcțio
neze complexul spațial pi
lotat pentru cercetări și 
experiențe „Saliut-7" — 
„Soiuz T-9" — „Cosmos 

Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., conducătorul de
legației, N.A. Tihonov, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi-» 
niștri al U.R.S.S., A.A. 
Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., 
D.F. Ustinov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul apără
rii al U.R.S.S.

Participanții la întîlni- 
re au făcut un schimb de 
păreri cu privire la evolu
ția evenimentelor interna
ționale din ultimul timp 
și au adoptat o Declarație 
comună.

pierderile P.D.C., al cărui 
număr de mandate scade, 
în urma scrutinului, de la 
262 la 225 în Camera De- 
putaților, și de la 138 la 
120, în Senat. Se evidenți
ază, pe de altă parte, im
portanța „votului de pro
test", care s-a exprimat 
printr-un număr record de 
abțineri și buletine albe 
(11,3 la sută d-n electorat, 
adică circa 5 milioane ale
gători).

1443" cu greutatea totală 
de 47 de tone.

Programul misiunii cu
prinde studierea suprafe
ței Pămîntului și a atmos
ferei, efectuarea unor cer
cetări astrofizice și medico- 
biologice, realizarea unor 
experimente tehnice și teh
nologice, punerea la punct 
a metodelor de dirijare a 
unor complexe spațiale 
pilotate mari.

Potrivit datelor teleme- 
trice, sistemele de bord ale 
complexului funcționează 
normal. Cei doi cosmonauți 
se simt bine și au trecut la 
exe< utarea programului.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Godzila ; Uni
rea : Al 6-lea.

PETRILA : Concurs.

LONE A l Vrăjitorul
I din Oz.

ANINOASA : Acum 20 
de ani.

VULCAN — Luceafărul!
Călăreții nocturni.

LUPENI — Cultural 1 
Cavalerii teutoni, I-II.

URICANI : Cîntă cow
boy, cîntă.

TV.

I 
I 
I 
I 
I
1 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
!

16,00 Telex.
16,05 Școala contempo

rană.
16,25 Viața culturală.
16,55 Rezultatele trage

rii pronoexpres.
17,00 Telesport.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Melodii și inter- 

preți.
20.50 Memoria documen- \ 

telor.
21,10 La zi în 600 de se

cunde.
21.20 Teatru TV :

„Totu-i bine cînd 
sfîrșește bine" 
de William Shakes
peare.
Premieră pe țară.

22,30 Telejurnal.

RADIO

13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul invitaților. 
16,00 Buletin de știri. 
16,05 Folclor contempo
ran. 16,20 Sfatul medicu
lui. 16,25 Mai mîndră ța
ra noastră crește — pro
gram muzical. 16,35 Co
ordonate economice. 16,55 
Fotbal minut cu minut. 
19,00 Orele serii. 20,00 Ra
diojurnal. 22,00 Radio
jurnal. O zi într-o oră. 
23,00 Opera „Trepte ale 
istoriei" de Mihai Mol
dovan. 23,30-5,00 Non 
stop muzical.

(Buletine de știri la o- 
rele : 24,00, 2,00, 4,00).

GiWiildsS

0 adevărată sărbătoare rugbistică

Mica publicitate

ȘTIINTA PETROȘANI 
— SELECȚIONATA JU
DEȚULUI BRAȘOV 40—9 
(20—9). După victoria în 
deplasare cu 12—4 asupra 
selecționatei județului Olt, 
echipa studenților din Va
le, reprezentantă a jude
țului Hunedoara, învinge 
la un scor sever pe bra
șoveni și se califică în se
mifinalele popularei com
petiții inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „DA- 
CIADA". Oaspeții n-au 
rezistat decit primele 10 
minute, cînd o pătrundere, 
prin dribling, a prinzăto- 
rului și 4—0, iar Tulpan 
transformă : 6—0. După 
încă 5 minute duelul si
milar de înaintare purtat 
pe un teren foarte moale 
este cîștigat tot de repre

zentanții județului Hune
doara și același Constan
tin Ștefan fructifică în eseu 
un balon purtat de la 5 m 
pînă în but ; 10—0.

Acest scor relaxează prea 
timpuriu pe băieții noștri, 
situație în care fundașul 
Hulpoi, un bun transfor
mer punctează spectaculos 
de la 25, 40 și 43 m prin 
trei l.p. și în min. 26 ta
bela de marcaj arăta 
10—9 și nu mult a lipsit 
ca în min. 29 oaspeții să 
ia conducerea I

Dar în teren se afla și 
C. Budică antrenorul Ști
inței care „invită" jucăto
rii la o adevărată întrece
re sportivă și printr-o fru
moasă colaborare a gră
mezii cu linia de trei-sfer- 
turi (Chiriac, Catană, Că

lin, Medragoniu, V. Do- 
bre, Tulpan) începe sa
rabanda punctelor înscri
se de gazde. în min. 25, o 
fază creată de Ortelecan 
este finalizată de Călin : 
14—9. Apoi : min. 39 : fază 
de pase rapide între Cata
nă și Medragoniu — eseu. 
18—9 și Palamariu trans
formă : 20—9, scor cu care 
se încheie prima repriză. 
La începutul reprizei se
cunde consemnăm un eseu 
și 24—9, după care scorul 
se majorează printr-o pă
trundere „galeză" a înain
tării cu pase succesive în
tre Sandu — Băloi — Pa
lamariu și C. Ștefan, care 
înscrie eseul și Tulpan 
transformă; 30—9 în min. 
48.

Oaspeții nu fac față jo

cului impetuos practicat 
de rugbiștii noștri și Călin 
interceptează intre Gavril 
și Demeter, sancționînd 
prompt în min. 53 ; 34—9.

Scorul final al partidei e 
fixat de antrenorul-jucător 
C. Budică — eseu (meciul 
acesta fiind cel de adio, de 
retragere a acestuia din 
activitatea competiționajă) 
și Chiriac, care transfor
mă impecabil : 40—9.

A fost o adevărată săr
bătoare a rugbiului la care 
și-au adus contribuția San
du— Ortelecan — Petre 
Dobre (Oțetaru), Drumea — 
Palamariu, Ion Florentin 
— Băloi — C. Ștefan, Bu
dică, Chiriac — Catană, 
Călin — Medragoniu, Vio
rel Dobre, Tulpan.

Ioan Dan BALAN

VÎND piese motocicletă 
MZ 250 Vulcan, strada V. 
Alecsandri, nr. 57. (712)

VlND casă, Petroșani, 
strada Gh. Șincai 4/2 (car
tier C.F.R.). (714)

VÎND Dacia 1300. Infor
mații, Petrila, strada Pro
gresului 3 A (lingă pom
pieri). (719)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Raica 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani.. O declar nulă. 
(711)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marian 
Teofil, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (713)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Popa Mihai și Mo
ța loan, eliberate de Insti

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, nașii, mama, familia Radu Victor și cei 
dragi din Uricani, mulțumesc tuturor celor care au 
fost alături de ei și l-au condus pe ultimul drum pe 
cel care a fost

CIUREA ALEXANDRU

tutul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (716)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nu
mărul 893, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (717)

PIERDUT legitimații de 
biliotecă (periodice) nr. 
560 și 2865, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(718)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ne
grea Dotugeniu, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (720)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buliga 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (721)
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