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Hotăririle Plenarei CC. al P.C.R.—
mobilizator program de acțiune
*
In întâmpinarea marii 
sărbători naționale și a

ZsEei minerului

Marți dimineața, tovară
șul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a părăsit Capitala, plecînd 
în vizite oficiale de prietenie 
în Etiopia Socialistă, Re
publica Zimbabwe, Repu

blica Populară Mozambic 
și Republica Zambia.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat, de conducători 
de instituții centrale și or

ganizații de masă și obștești.

Vizita șefului statului ro
mân în unele țări din A- 
frica constituie o mărturie
vie a bunelor relații pe 
care România le-a stator
nicit și le dezvoltă cu sta
tele acestui 
a dorinței
intensifica

continent, 
de a 

colaborarea

(Continuare in pag. a 4-a)

Ceremonia sosirii
Marți, 12 iulie, ora 14,30, 

aeronava prezidențială 
la bordul căreia se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu 
Elena Ceaușescu, 
zează, după cinci 
jumătate de zbor,
roportul internațional 
le, din Addis Abeba.

vai ășa Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită oficia
lă de prietenie în această 
țară, la invitația tovarășu
lui Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Pro-

cu 
pe 

a etovarășa 
ateri- 

Și 
Ae-
Bo-

ore
pe

Capitala Etiopiei Socia
liste este pregătită să în- 
tîmpine sărbătorește, 
întreaga considerație, 
tovarășul Nicol
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, care împreună cu to- (Continuare in pag. a 4_a)

Hărnicia minerilor din întreprinderile 
furnizoare de cărbune cocsificabil și, în 
mod deosebit, de la Lupeni și cariera 
Cîmpu lui Neag, concretizate în rezul
tatele obținute în această lună sînt o 
dovadă elocventă a dăruirii și abnega
ției cu care muncesc pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R. Conștienți că și 
de activitatea lor neobosită depinde a- 
provizionarea siderurgiei cu cocsul ne
cesar, membrii colectivului de la carie
ra Cîmpu lui Neag au obținut peste pre
vederile de plan, la zi, ale acestei luni 
o producție de aproape 6500 tone de 
cărbune cocsificabil, succes la baza că
ruia stau două caracteristici esențiale : 
constanța realizărilor și ritmicitatea de
pășirilor.

Minerii de la cea mai mare și mai 
mecanizată mină din Valea Jiului și, în 
același timp, cea mai mare furnizoare 
de cărbune cocsificabil din țară, au răs
puns sarcinilor trasate de conducerea

de partid, sarcini cuprinse în Hotărîrea 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. de a 
spori productivitatea muncii, obținînd 
la acest indicator în luna iulie rezultate 
superioare prevederilor de plan. Astfel, 
numai în abataje, plusul înregistrat la 
productivitatea muncii s-a ridicat la 
aproape 1500 kg de cărbune pe post. Nu
mai într-o singură zi, luni, 11 iulie, mi
nerii de la Lupeni au extras peste sar
cina planificată 1114 tone de cărbune, 

obținînd una dintre cele mai mari pro
ducții zilnice ale lunii și anului — peste 
8500 tone de cărbune cocsificabil. în 
felul acesta nivelul producției extrase 
suplimentar în această lună a ajuns la 
peste 3000 tone de cărbune.

Prin realizările obținute în 11 iulie — 
plus 267 tone de cărbune — și colectivul 
minei Vulcan s-a înscris, în această pe
rioadă, printre colectivele fruntașe ale 
Combinatului minier Valea Jiului.
(Dorin GHEȚA)

Tovarășul Nicolae
va efectua o vizită oficială de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială

Ceaușescu 
prietenie in Republica Zambia 
de prietenie în Republica Zambia, la 
invitația dr. Kenneth D. Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Republicii 
Zambia, și a doamnei Betty Kaunda, în 
ultima decadă a lunii iulie 1983.

în ziarul de azi

• D’ale circulației 
rutiere.

• Rubrica: „Vă in- 
formăm“.

(tn pag. a 2-a)

• Realizarea sar
cinilor la extracția 
de cărbune impune :

INTEGRAREA 
FERMA ÎN 

EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI 

MUNCII

(In pag. a 3-a)

Inițiativa — izvorul economiilor 
de miNoane

Receptivi la noua sub
liniere făcută de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. pri
vind recircuitarea materia
lelor refolosibile — oame
nii muncii din atelierul 
mecanic al l.M. Uricani 
depun eforturi susținute 
pentru recuperarea, re- 
condiționarea și refolosirea 
tuturor pieselor de schimb 
și subansamblelor. în pri
mul semestru care a tre
cut din acest an au fost 
recondiționate piese de 
schimb în valoare de peste 
două milioane lei. Printre 
acestea se numără reduc- 
toarele pentru transpor
toare TR3 și transportoare 
cu bandă, stele de acțio
nare, stații de acționare și 
întoarcere, palete, lanțuri, 

capacele de la stelele de 
acționare, trenuri de roți, 
axe de la vagonete, bol- 
țuri, șuruburi și multe 
altele

Recuperare 
/ECOHDITIONARE 

JIaefolosire
„Utilajele aprobate pen

tru casare sînt aduse la a- 
telierul mecanic unde o e- 
chipă de lăcătuși le dez
membrează. Piesele de 
schimb și subansamblele, 
care nu prezintă un grad 
avansat de uzură, sînt re
condiționate și refolosite. 
Cam 40 la sută din piese
le de schimb ale acestor 
utilaje sînt refolosite. Tot
odată, mecanicii din ate
lierul nostru caută să a- 
ducă unele îmbunătățiri 
funcționale la utilajele din

Brigadierul Ion Tobî- 
că, în mijlocul ortaci
lor din schimbul con
dus de Petre Ghion- 
ghioș, componenții u- 
neia dintre formațiile 
de lucru cu bune re
zultate din cadrul sec
torului V de la I.M. 
Vulcan.

dotare; spre exemplu pa
tinele combinei de abataj 
de la complexul mare, mai 
întîi au fost recondiționate 
în atelier, la propunerea 
șefului de brigadă li s-au 
adus unele modificări ca
re le-a prelungit durata 
de funcționare. în prezent 
patinele pentru combine
le de abataj le confecțio
năm noi.

Tot la această combină, 
schimbarea unui rulment 
la sistemul de deplasare 
dura cam 3 zile, deoarece 
trebuia demontat tot sis
temul. Specialiștii noștri 
au găsit soluția tehnică : 
înlocuirea rulmentului cu 
doză semibueșe din bronz. 
Schimbarea acestora du
rează doar 3 ore deci un 
cîștig foarte mare de timp

Gh. BOȚEA

(Cuntinoara in pag. a Z-a)

Viața de partid

Discuțiile individuale—prilej da 
analiză temeinică a activității 

și comportării fiecărui comunist
în lumina hotărîrilor ple

narelor C.C. al P.C.R. din 
martie 1981 și 1982, a cu- 
vîntărilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretariatul comitetului 
municipal de partid a în
drumat activitatea orga
nelor și organizațiilor, în 
direcția organizării și des
fășurării discuțiilor indi
viduale, urmărindu-se ast
fel creșterea rolului și 
responsabilității comuniș
tilor din întreaga viață de 
organizație și economico- 
socială. Pe baza progra
mului și a măsurilor sta
bilite de organul munici
pal de partid, a controa
lelor efectuate de membrii 
comisiei organizatorice a 
Comitetului municipal de 
partid la nivelul comitete
lor orășenești, comunale.
din întreprinderi și insti
tuții s-a constatat că exis-

fi merg cu un pss 
înaintea producției 
abatajelor

„La mina Vulcan, este 
asigurată rezerva de 
cărbune deschisă peste 
indicele stabilit între
prinderii noastre" — ne 
relatează tehnicianul 
loan Ekart, șeful birou
lui geologie-tehnic-to- 
pografie.

Care sînt lucrările 
efectuate pentru pune
rea in valoare a capa
cității stabilite pentru 
producția de cărbune pe 
an ? Din dialogul pur
tat pe această temă cu 
inginerul Nicolae Ra
du, directorul tehnic al 
minei, reținem faptul 
că activitatea sectoru
lui de investiții s-a 

tă grafice eșalonate în 
timp, privind organizarea 
și desfășurarea discuțiilor 
individuale în așa fel în- 
cît, în luna octombrie a.c., 
acțiunea să fie finalizată 
prin prezentarea în adu
nările generale a conclu
ziilor și măsurilor ce vi
zează impulsionarea acti
vității din acest domeniu. 
Cu prilejul discuțiilor in
dividuale să se scoată în 
evidență activitatea bună a 
unor organe și organizații 
de partid, a unor cadre cu 
munci de răspundere, care 
au înțeles semnificația 
politică și organizatorică,

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

(Continuare in pag. a 2-a) 

concentrat, în primul 
semestru al anului, mai 
ales asupia a cțouă o- 
bieetive de importanță 
vitală: planul înclinat 
pentru transportul pe 
benzi al cărbunelui, în 
lungime de 600 m, de 
la orizontul 360 al mi
nei și silozul de pro
ducție de la puțul cu 
schip (cota 60). „Aces
tea au constituit punc
tele forte ale activității 
de investiții, avînd în 
vedere că, începînd din 
semestrul al Il-lea, pre-

Gh. VULCANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Discuțiile individuale—prilej de analiză temeinică 
a activității și comportării fiecărui comunist

(Urmare din pag. 1)

vor 
a- 

bi- 
de 
cu

întreprinderea de utilaj minier Petroșani a de
venit în ultimii ani o veritabilă citadelă a cons
trucțiilor de mașini și utilaje miniere românești. în 
foarte scurt timp, întreprinderea a reușit să-și dez
volte fabricația, de la piese și subansamble de uti
laje reduse ca valoare și complexitate, la tehnici de 
vîrf pentru mecanizarea operațiilor de bază în mi
neritul românesc.

La Lupeni, Petrila, Livezeni și Paroșeni func
ționează susțineri mecanizate de abataj fabricate la 
l.U.M.P. cu care se realizează parametrii productivi 
la nivelul tehnicii de vîrf mondiale. în abatajele 
din stratul 3 ale minei Petrila a fost montat un 
complex tehnologic : susțineri SMA-2, combine CA-2 
și transportoare TRCA-2, purtînd toate o emblemă 
de renume „I.U.M. Petroșani11. Tot la această cunos
cută întreprindere constructoare de mașini se fa
brică instalații de forat suitori, transportoare pen
tru subteran, funiculare pentru preparații și, în ul
timul timp, instalații de perforat. în imagine, as
pect din cadrul secției montaj combine, unde șeful 
de brigadă loan Fănic și lăcătușii Dumitru Găgean, 
Avram Hoca și Andrei Faluveghi, lucrează la a- 
samblarea reductorului unei combine de abataj.

Foto : Ștefan NEMECSEK

deosebit de importantă, a 
acțiunii în vederea mobi 
lizării și activizării co
muniștilor și a colectivelor 
de oameni ai muncii la 
realizarea sarcinilor poli
tice, economice și sociale, 
manifestarea mai puternică 
a autoconducerii munci
torești în cadrul întreprin
derilor.

Discuțiile individuale 
prilejui o cunoaștere 
profundată de către 
rotirile organizațiilor 
bază a problemelor
care se confruntă fiecare 
membru al colectivului de 
muncă, a răspunderii co
muniștilor pentru întărirea 
vieții interne de partid, 
realizarea la un nivel ca
litativ a sarcinilor profe
sionale.

Datorită exigențelor și a 
răspunderii manifestate de 
comitetele de partid și 
birourile organizațiilor de 
bază în cadrul discuțiilor 
individuale purtate pînă 
acum cu membrii de 
partid, a crescut frecvența

la adunările generale de 
partid; la întreprinderile 
miniere Uricani, Dîlja, Li
vezeni, Vulcan, S.S.II. Vul
can, Comerț Lupeni, l.F.A. 
„Vîscoza", Cooperativa „U- 
nirea", I.C.M.M., A.U.T.L.P., 
l.C.S.A.—A.P., confecții 
Vulcan și comuna Bănită.

Unele comitete de par
tid și birouri ale organiza
țiilor de bază nu au mani
festat, în cadrul discuțiilor 
individuale, toată exigen
ța necesară în luarea unor 
măsuri împotriva celor ca
re lipsesc nemotivat de la 
adunările generale sau au 
alte abateri statutare. Cu 
acest prilej, s-a constatat 
că de la adunările genera
le lipsesc de cele mai mul
te ori aceiași membri de 
partid, deoarece împotriva 
lot nu s-au luat măsuri 
statutare. Astfel, de la în
ceputul anului au fost în
registrate cele mai multe 
absențe de la adunările 
generale la comitetele de 
partid de la întreprinde
rile miniere Lupeni, Pa- 

^roșeni, Preparația cărbune
lui Lupeni, U.E. Paroșeni,

I.T.A., 
partid 
mitetelor 
can și Petrila. 
mandat să se discute 
mănunțit 
de partid 
nemotivat 
generale, 
lizării cauzelor 
lor și luarea măsurilor ce 
se cuvin.

Tot cu prilejul discuți
ilor individuale, membrii 
de partid' au făcut pînă în 
prezent peste 2400 de pro
puneri, care vizează 
principal probleme 
de buna aprovizionare 
locurilor de muncă 
materiale și piese 
schimb, creșterea răspun
derii pentru calitatea mun
cii, îmbunătățirea trans
portului în comun, întări
rea ordinii și disciplinei, 
luarea unor măsuri 
potriva celor care 
fac datoria pe linie 
fesională și a vieții 
organizație. S-a constatat 
că nu toate birourile or
ganizațiilor de bază au e- 
vidențiat propunerile

organizațiile 
aparținătoare 

orășenești 
S-a

de 
c3- 

Vul- 
reco- 

a-
cu toți membrii 
care au lipsit 
de la adunările 

în vederea ana- 
absențe-

în 
legate 

a 
cu 
de

îm- 
nu-și 
pro- 

de

cute de către membrii de 
partid și nu li se asigură 
operativ răspunsurile com
petente pentru rezolvarea 
problemelor ridicate cu a- 
ccst prilej.

Cu toate rezultatele ob
ținute în desfășurarea dis
cuțiilor individuale cu co
muniștii, unele organiza
ții de bază nu au respec
tat indicațiile date de or
ganele superioare de partid, 
privind metodologia practi
că de desfășurare a aces
tora. în întreprinderile mi
niere și în alte unități un
de s-au constatat abateri 
cu privire la desfășurarea 
discuțiilor individuale 
recomandat reluarea 
printr-o pregătire 
țioasă. Va trebui ca 
rourile organizațiilor 
bază să insiste în 
discuțiilor pe deficiențele 
stnmalate în viața, munca 
și comportarea unor 
membri de partid în pro
ducție, familie și societate, 
insistîndu-se pe intensifi
carea muncii politice 
oamenii.

s-a 
lor 

minu- 
bi- 
de 

cadrul

Inițiativa»
(Urmare din pag. 1

și producție dacă ținem 
cont că această combină 
taie pe puțin 1000 de 
tone pe zi. Pe lîngă patine, 
în atelierul minei mai 
sînt confecționate bolțuri, 
elemente de îmbinare, su
porți metalici, siguranțe 
pentru bolțuri, papuci pen
tru combină, 
tru pompe și alte 
care nu întotdeauna 
găsesc în magazia 
prinderii șî pentru 
ror procurare s-ar i 
sume însemnate de 
și mult timp. Pentru a pu
tea face față comenzilor 
pe care le primim pentru 
a confecționa astfel de re
pere, conducerile între
prinderii și a sectorului e- 
lectromecanic s-au preo-

supape pen- 
repere 

i se 
între- 
a că- 

cheltui 
bani

Sub coordonarea ing. 
Traian Jurca, Ia servi
ciul topografic al minei 
Petrila se trasează vi
itoarele „drumuri" sub
terane.

Foto : Cristian ȘTEFANizvorul economiilorde milioane
cupat pentru aprovizio
narea cu materialele nece
sare" — ne spunea șeful 
sectorului V electromeca
nic, ing. Francisc Ilcghe- 
diis.

în cele 6 luni care 
trecut din acest an, în 
telierul minei Uricani, 
fost executate cu 
proprii, reparații i 
la 5 transportoare 
un transportor cu 
și o mașină de 
Peste jumătate din piesele 
de schimb necesare acestor 
reparații capitale au pro
venit din recondiționări 
sau au fost confecționate 
în atelierul minei. Prin 
valorificarea acestor piese 
de schimb, valoarea repa
rațiilor capitale s-a ridicat 
doar la 1 200 000 lei, pe 
cînd valoarea lor de in

au 
a- 
au 

forțe 
capitale 

TR3, 
bandă 

încărcat.

ventar se ridică la peste 3 
milioane 
conomii 
milioane 
care fao 
năi 
ceptiv 
ției,
Antonică Stancău, 
Dărămuș, frezorii Ion Sfî- 
ru și Andronic Anița, 
dorii 
nașe 
Emil 
cuș, 
și Ion Pavel, lăcătușii din 
echipele conduse de Ion 
Sălăjan și loan Popovici 
și sing. Gheorghe Balea, 
șeful atelierului mecanic, 
care știe cum să-și deter
mine oamenii din subordi
ne să fie receptivi și 
inițiativă proprie la 
rințele producției.

lei. lată deci e- 
de aproape două 
lei. Printre cei
cinste acestui tî- 

colectiv, mereu re
ia nevoile prod ac- 

se numără strungarii 
Emil

su- 
Carol Berchi și Tă- 
Munteanu, forjorii 

Poenaru și Ion Măr- 
tinichigiii Ion Catra

cu
cc-

n’ale circulației rutiere
g Recent. în apropierea podului peste 

pirîul Slătinioara, (începutul cartierului 
Aeroport), a fost plantat indicatorul de 
limitare a vitezei de circul' ație spre Li
vezeni — 40 km pe oră. Normal ar fi 
ca la podul peste Sălătruc unde se află 
același indicator pentru sensul de mers 
spre Petroșani să se afle indicatorul de 
terminare a restricției — 40 km/oră. La 
fel, indicatorul de terminare a restric
ției de viteză lipsește și de la podul Slă
tinioara pentru sensul de mers spre cen
trul orașului. Să tragem deci concluzia 
că restricția se extinde pînă la... Deva(?!) 

g Pe strada „Centru" din' centrul lo
calității Iscroni, exact în dreptul gării 
C.F.R.. se află un panou cu indicatorul 
„40" și mențiunea: „în această localitate

viteza maximă de circulație permisă 
este de 40 km/oră". De notat că indica
toarele ce delimitează localitatea Is
croni se află la viaductul C.F.R. — cir
ca 50 m de stația PECO Livezeni — Pe
troșani, la confluența pîrîului „Gambri- 
nus“ eu „Jiul" (intrarea în defileu), la 
podul peste Valea Ungurului (limită cu 
orașul Vulcan) și la podul peste Jiul de 
Vest (limită cu comuna Aninoasa). Ori, 
se știe că, mai ales, de la intersecția 
DN 66 cu DN 66 A pînă la I.P.E.G., 
tronson de drum aproape drept, bine 
întreținut, se circulă în ambele sensuri, 
de regulă cu mai mult de 40 km /oră 
și așa este bine. Atunci cum trebuie in
terpretat panoul din centrul localității 
Iscroni ? (T.V.)

yo_ informăm
o DIN ACȚIUNILE e- 

ducative de azi mai amin
tim și intilnirea tinerilor 
din Uricani cu brigada 
științifică a Casei de cul
tură. Se va discuta despre 
fenomenele din natură și 

în 
lumina științei contempo
rane.

Ie ASTA ZI, la clubul 
muncitoresc din Vulcan va

Iavea loc o masă rotundă-societate interpretate 
pe tema „Concepția P.C.R.

j cu privire la formarea
conștiinței socialiste, Iăr- 

l girea orizontului cultu- 
j ral-științific și educarea 
1 materialist-dialectică a 
I maselor". Participă oameni 
I ai muncii din localitate.

• GOSPODARII minei 
Petrila se îngrijesc în per
manență de îmbunătățirea 
amenajărilor sociale oferi
te minerilor în incinta în

treprinderii. Se lucrează

intens la executarea repa
rațiilor la baia muncitori
lor. A fost amenajat un 
punct alimentar corespun
zător și pînă .la finele a- 
cestei luni va fi deschisă 
și o microcantină.

ini-
aso-

14,

• LA LUPENI din 
țiativa președintelui 
ciației de locatari nr. 
loan Oprișa, a fost aplica
tă a soluție practică pen
tru evitai ea inundării sub
solurilor de bloc, cu apă. 
Soluția constă din scoate
rea inst-lațiilor tehnice 
din subsol, în exterior, un-

............ îl l«SMiWWÎ¥i

Noi și utile 
construcții

Concomitent cu amena
jarea unei noi microcarie- 
re de cărbune cocsificabil 
în zona de est a satului 
Cîmpu lui Neag, construc
torii de la I.C.M.M. au 
turnat platforma unor noi 
și utile construcții. Este 
vorba despre un atelier 
pentru întreținerea și re 
pararea Utilajelor din do
tare, de spații 
zătoare pen ti u 
personalului muncitor, 
o magazie de materiale, o 
centrală termică, și o ins
talație pentru alimentarea 
carierei cu apă potabilă 
și industrială. Tot în 
cest perimetru se 
mai construi și 
o sală de mese 
personalul carierei, o ram
pă de control și întreține
rea parcului auto, precum 
și rețele de canalizare și 
alte

Și- 
vele 
zona 
coordonate de 
constructor loan 
și subinginerul Mihai Ră- 
dcanu. (M. Avram).

corespun- 
vestiafele 

de

a- 
vor 

amenaja 
pentru

amenajări.
aici, ca și la obiecti- 
din microcariera din 
de est lucrările sînt 

maistrul 
Dascălu

de pot fi supravegheate în 
condiții corespunzătoare.

MAI MULȚI cetățeni 
blocurile 20 și 22 de 

strada Independenței 
Petroșani au dat do- 

hărnicie 
ronduri-

din 
pe 
din 
vadă de multă
cultivînd, pi intre 
le cu flori, și unele legu
me. în aceste zile, ei re
coltează primele cantități 
de salată verde, pătrunjel, 
morcovi și alte legume. O 
binemeritată răsplată pen
tru harnicii gospodari. (V.S.)

Ei merg cu un pas 
înaintea producției 
abatajelor

(Urmare dio pag. 1)

conizăm ca întreaga 
producție să fie eva
cuată pe benzile de la 
orizontul 360“, sublinia 
interlocutorul. Desigur, 
nu a fost ușor pentru 
ca lucrările să se des
fășoare conform gra
ficului stabilit. Au fost 
perioade în care apro
vizionarea cu materiale 
a brigăzilor ce executau 
lucrările nu se ridica 
la nivelul cerut. Mai 
ales în lunile de iarnă. 
Acest lucru îl știu bri 
găzile de mineri care 
au atacat 
obiective de
Mobilizarea
din formațiile 
cru, buna organizare 
a lucrului au fost însă 
factorii hotărîtori care 
au concurat la depăși
rea greutăților. Numai 
astfel, minerii din bri-

respectivele 
investiții, 
ortacilo; 
de 'u-

găzile conduse de 
Gheorghe Buță (ocupan
ta locului I în întrece
rea socialistă pe primul 
semestru), Vasile Lupu 
și Constantin Niță au 
înregistrat depășiri ale 
randamentului muncii 
cu aproape 20 Ia sută. 
Și tot astfel, la 1 
primelor șase luni 
anului, planul fizic 
lucrările de 
era depășit cu 80 
cel valoric cu 
.140 mii

Cifre 
primul 
fapte, 
ele const tuie 
depășirii condițiilor 
prielnice care au 
vat asupra îndeplinirii 
planului la cărbune de 
către I.M. Vulcan, fiind, 
totodată, 
revenirii la 
a realizării 
ducții suplimentare 
lor planificate.

finele 
i ale 

la 
investiții 

ml, iar 
peste

lei.
și l'apte.
rind oameni ...
înmănuncheate 

premisa 
ne- 

gre-

Dar in 
si

certitudinea 
normal, și 
unor pro- 

ce-

5

3

• COMITETUL U.T.C. 
de la I.M. Lonea organi
zează în zilele de dumini
că audiții muzicale pentru 
tineri din căminul de ne- 
familiști. O inițiativă fru
moasă, care ar putea fi 
preluată și de organizațiile 
U.T.C. de la alte între
prinderi miniere. (G B.)

nac, salată și, de ieri, cas
traveciori. Toate acestea, 
vor îmbogăți și diversifi
ca meniul minerilor, do
vedind în același timp te
meinicia perseverenței în
treprinderii in acțiunea de 
autogospodărire și auto- 
aproVizionare. (T.S.)

I
I
I

• PRODUSE DE SERA. 
La serele din Lupeni 
I.A.C.C.V.J. a început 
coltatul. Pînă acum 
recoltat gulioare, roșii.

Rubrica realizată de 
Ion MUSTAȚĂ
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune INTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENTELE PROTECȚIEI MUNCII
Condiții mult 

îmbunătățite de 
aeraj

S-a încheiat un semes
tru din care cea mai ma
re parte a activității sub
terane s-a desfășurat du
pă noul program de lu
cru introdus ca urmare 
a măsurilor adoptate la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu ca
dre de conducere, spe
cialiști și muncitori din 
industria minieră și geo
logie. Rezultatele obți
nute în acest interval de 
timp pe linia activității 
de protecție a muncii sînt 
net superioare celor' e- 
xistente în aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
Un singur exemplu este 
suficient pentru a de
monstra saltul calitativ 
înregistrat și anume : 
aerajul minei.

Noul program de lucru 
ne-a permis printr-o mai 
bună organizare a for
mațiilor de lucru să 
creăm echipe care să se 
ocupe' de reprofilarea 
căilor de aeraj. în numai 
6 luni am reprofilat pes
te 2 km de galerii care 
erau intrate în presiu
ne. Datorită reducerii sec
țiunii se creau probleme 
in asigurarea debitelor 
necesare la locurile 'de 
muncă. Acum aerul cir- 

\____________ _____ ___ 

culă mai bine datorită 
scăderii rezistențelor ae
rodinamice pe care le în- 
tîmpina. La această oră, 
de bilanț, putem afirma 
că introducem în subte
ran aproape 2000 mc aer 
mai mult decît este ne
cesar. De fapt, la fieca
re loc de muncă, debi
tele de aer sînt în medie 
cu 30 la sută mai mari 
decît necesarul stabilit. 
Asigurând debitele de 
aer necesare, mai mult 
chiar decît necesare, cum 
mai spuneam, creăm mi
nerilor condiții optime 
dc muncă. Sigur, la crea
rea acestor condiții mai 
contribuie și alți factori, 
dintre care aș aminti spre 
exemplu extinderea me
canizării complexe. Că 
aceste condiții de muncă 
sînt mai bune în acest 
an față de aceeași perioa
dă a anului trecut o de
monstrează și reducerea 
numărului de accidente, 
în acest semestru avem 
înregistrate cu 15—20 la 
sută mai puține acciden
te decît în . semestrul I 
al anului trecut.

Ing. Sever GAVA, 
inginer șef cu securitatea 
minieră Ia I.M. Uricani

Multiple avantaje oferite de buna 
întreținere a lucrărilor miniere

Trecerea la noul program de lucru a oferit mi
nerilor multiple avantaje, care au fost evidente pe 
parcursul semestrului încheiat și asupra cărora nu 
mă voi opri — cu o singură excepție — a întreține
rii lucrărilor miniere. Concret, odată cu trecerea la 
nou] program de lucru s-au constituit la fiecare sec
tor brigăzi și echipe de întreținere a lucrărilor mi
niere, de reprofilare a celor intrate in presiune. Care 
sînt avantajele oferite ? în primul rînd îmbunătăți
rea aerajului, aspect atît de binecunoscut îneît nu 
voi insista asupra Iui.

Dar pe lingă aceasta pe o lucrare bine întreți
nută se poate executa un transport fluent — o apro
vizionare operativă și o evacuare promptă a steri
lului și cărbunelui — și în același timp o circulație 
a personalului în deplină siguranță.

Referitor la ultima afirmație precizez că în se
mestrul I al acestui an am avut cu 30 la sută mai 
puține accidente decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Deși aparent pentru cei care nu lucrează în

___________________________________________________________________________________________________________

minerit, îmbunătățirea aprovizionării nu are nici o 
legătură eu securitatea muncii, vreau să spun că ro
lul ei este deosebit. Minerii avînd tot ce le trebuie 
la frontul de lucru — lemn, stîlpi, grinzi, piese de 
schimb și subansamble — își asigură frontul și lu
crează în condiții de siguranță deplină, iar utilajele 
funcționează fără improvizații, ceea ce conduce la 
o stare de securitate mult îmbunătățită.

Ce înseamnă o evacuare promptă a sterilului și 
cărbunelui din subteran ? Viteze mari de avansare 
și prin urmare lucrările nu mai intră în presiune 
și, în același timp, se creează condiții mai bune de 
executare a susținerii lucrărilor miniere respective. 
Acestea sînt numai cîteva exemple pe care am ținut 
să le precizez pentru a atrage atenția asupra im
portanței pe care o are o bună întreținere a lu
crărilor miniere.

Ing. Virgil LlT’l LESCU,
șeful sectorului aeraj de la I.M. Livezeni

Autocontrolul de securitate a muncii
Accentuatele procese de 

modernizare a mineritului 
Văii Jiului vizînd crește
rea producției de huilă 
pentru cocs și semicocs 
sînt indisolubil legate de 
schimbările intervenite în 
procesul muncii datorate 
modificărilor din tehnică, 
tehnologie, și perfecționă
rilor permanente din aria
organizării.
Schimbările 
intervenite 
organizării ș 
constituie ui

conducerii, 
structurale 

în perimetrul 
conducerii 

cad ru ca re
imprimă schimbări și 

perfecționări, la aceeași co
tă valorică și activității de 
securitate și protecție a 
muncii, a prevenției prin 
excelență. Una dintre a- 
ceste schimbări este auto
controlul de securitate a 
muncii, iar rațiunea intro
ducerii lui între formele 
și metodele de control pre
ventiv a fost de a asigura 
desfășurarea procesului 
de producție în condiții de 
deplină siguranță prin 
dezvoltarea simțului de 
autoprotecție al minerilor. 
Implementarea soluțiilor 
ce vizează autocontrolul

de securitate a muncii la 
nivelul formațiilor de 
muncă marchează o nouă 
strategie de realizare a u- 
nui nivel ridicat de se
curitate la locurile dc mun
că, printr-un accent mai 
mare pus pe problemele 
„orientate spre forța de 
muncă'1 în revers cu cele 
orientate „spre procesul de 
lucru". Autocontrolul de 
care am amintit a consti
tuit o temă de studiu ela
borat de doi specialiști de 
la C.C.S.M., sociolog Petru 
Iîadgia -și ing. Vasile Be
rar.

MINERI, INGINERI 
ȘI TEHNICIENI !Respectarea cu fermitate a normelor de protecție a muncii este singura cale de a obține producții și productivități sporite în condiții de deplină siguranță a muncii.

în activitatea de transport subteran

Fermitate și răspundere în respectarea normelor
Amplul proces de meca

nizare și automatizare al 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului a cuprins 
in mod firesc și activita
tea de transport din sub
teran. Extinderea proce
sului de evacuare a căr
bunelui pe transportoare 
cu covor de cauciuc, in
troducerea monoraiurilor 
pentru transportul mate
rialelor spre fronturile pro
ductive de lucru a condus 
la reducerea în mod subs
tanțial a parcului de va- 
gonctc aflate în rulare. Cu 
toate acestea sau, mai bi
ne zis, tocmai din această 
cauză atragem atenția ce
lor care circulă pe galeri
ile unde incă se mai face 
transportul cu vagonete, 
ca de altfel și celor care 
își desfășoară activitatea 
în acest domeniu, că nor
mele de protecție a mun
cii pentru acest gelî de ac
tivități trebuie respectate 
cu strictețe. Chiar dacă 
această activitate s-a re
dus în subteran, nerespec- 
tarea normelor de protec
ție a muncii, minimaliza
rea acestora atrage după 
sine accidente cu conse
cințe grave, pentru oameni 
și buna desfășurare a pro
cesului de producție.

Pagină realizată la

cererea U.M.V.J.
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VAGONETE DĂ LOC

A ACCIDENTE



4 Steagul i»!a MIERCURI, 13 IULIE 1983

Vizita oficială de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Etiopia Socialistăînceperea convorbirilor oficiale Plecarea din Capitaklîntre cei doi conducători de partid

Marți au început convor
birile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și tovarășul 
Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provi
zoriu, președintele Comi
siei pentru organizarea 
Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia, coman
dant suprem al Armatei 
Revoluționare a Etiopiei 
Socialiste, împreună cu 
tovarășa Wubeanchi Bis
haw.

Analizînd evoluția ra
porturilor româno-etiopie-

Depunerea unei coroane de flori
la Monumentul Victoriei 'Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a depus, marți, după- 
amiază, o coroană de flori 
la Monumentul Victoriei.

La ceremonie a luat par
te tovarășa Elena 
Ceaușescu și alte persoane 
oficiale române.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășul Mengistu Hai
le Mariam, președintele 
Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru 
organizarea Partidului Oa
menilor Muncii din Etio
pia, comandant suprem al 
Armatei revoluționare a 
Etiopiei Socialiste. Au fost 
de față tovarășa Wubean-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, 
marți, la un dineu oficial 
oferit în onoarea lor de 
tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, președintele Con- 

ne, cei doi conducători de 
partid și de stat au rele
vat întărirea continuă a 
prieteniei, solidarității și 
cooperării dintre partidele 
țările și popoarele lor, ex- 
nrimîndu-și satisfacția 
pentru dezvoltarea legă
turilor dintre România și 
Etiopia pe plan politic, e- 
conomic și cultural, în spi
ritul acordurilor și înțele
gerilor adoptate cu prile
jul convorbirilor la nivel 
înalt din 1978. S-a subli
niat ca un factor pozitiv 
crearea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-e- 
tiopiene și s-a insistat a- 
supra necesității ca aceas
ta să-și aducă o contribu
ție cît mai însemnată la 
dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-etiopiene.

chi Bishaw, alte persoane 
oficiale etiopiene.

Situat în Piața Victoriei, 
monumentul a fost cons
truit în 1941, în memoria 
celor căzuți în lupta îm
potriva fascismului italian.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășului Mengistu Haile 
Mariam o gardă militară 
prezintă onorul. Tovară

șul Nicolae Ceaușescu sa
lută garda de onoare.

Cei doi șefi de stat, în 
acordurile solemne ale u- 
nui marș militar, se în
dreaptă apoi spre intrarea 
monumentului.

După depunerea coroanei 
de flori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și celelalte per
soane oficiale române 
păstrează un moment de 
reculegere în memoria pa-Dineu
siliului Militar Adminis
trativ Provizoriu, președin
tele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oame
nilor Muncii din Etiopia, 
comandant suprem al Ar
matei Revoluționare a E- 
tiopiei Socialiste.

Au participat persoane 
oficiale române și etiopie
ne.

De ambele părți s-a dat 
o înaltă apreciere legătu
rilor dintre Partidul Co
munist Român și Comisia 
pentru organizarea Parti
dului Oamenilor Muncii 
din Etiopia, rolului lor în 
stimularea dezvoltării re
lațiilor româno-etiopiene.

în acest cadru, s-a ex
primat dorința promovă
rii în continuare a schim
bului de experiență, a 
consultărilor în probleme 
bilaterale și internaționa
le de interes comun.

S-a exprimat convinge
rea că dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și co
operare în domeniile po
litic, economic, tehnico- 
științific și cultural din
tre Republica Socialistă 
România și Etiopia Socia- 

trioților etiopieni căzuți la 
datorie.

Ceremonia depunerii 
coroanei de flori la monu
mentul victoriei a fost ur
mărită de numeroși ce
tățeni din Addis Abeba, 
care au făcut înalților soli 
ai poporului român o cal
dă manifestare de simpa
tie, dînd expresie senti
mentelor de prietenie 
sinceră pe care le nutresc 
față de poporul român, do
rinței de extindere și a- 
profundare a colaborării 
reciproc avantajoase din
tre România și Etiopia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie miilor de locui
tori ai orașului Addis A- 
bcba prezenți la monu
ment. •

Președintele Mengistu 
Haile Mariam și președin
tele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebită a- 
tenție și subliniate cu vii 
aplauze de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

și de stat
listă servește intereselor 
celor două țări și popoare, 
constituind, în același 
timp, o importantă contri
buție la întărirea colabo
rării și solidarității țărilor 
în curs de dezvoltare, a 
politicii de pace, indepen
dență națională și înțele
gere între toate statele și 
popoarele lumii.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă, în 
spiritul raporturilor tra
diționale de prietenie și 
cooperare dintre Republi
ca Socialistă România și 
Etiopia Socialistă.

vizoriu, președintele Co
misiei pentru organizarea 
Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia, comandant 
suprem al Armatei revolu
ționare a Etiopiei Socialis
te.

Primirea deosebit de 
călduroasă pregătită șefu
lui statului român repre
zintă o expresie conclu
dentă a stimei și respectu
lui poporului etiopian față 
de personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
față de realizările Româ
niei socialiste, față de po
litica sa activă, dinamică 
și constructivă, de solida
ritate militantă cu popoa
rele africane.

Cîteva mii de cetățeni 
au transformat aeropor
tul într-un cîmp multico
lor, în plină mișcare. Fron
tispiciul aerogării este 
dominat de două mari por
trete ale președinților 
Nicolae Ceaușescu și Men
gistu Haile Mariam. Pe 
o uriașă pancartă se poa
te citi în limba amhară u- 
rarea : „Bine ați venit, to
varășe Ceaușescu

La scara avionului pre
zidențial, în întîmpinarea 
înalților oaspeți vin tova
rășul Mengistu Haile Ma
riam, tovarășa Wubean
chi Bishaw. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova

(Urmare din pag. I)

reciproc avantajoasă, de a 
conlucra mai strîns pe a- 
rena internațională în 
lupta pentru destindere, 
pace, colaborare și înțele
gere între popoare.

Pe aeroport erau arbora
te drapelele partidului și 
statului. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Numeroși oameni ai 
muncii bucureșteni veniți 
la aeroport au salutat cu 
căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
urîndu-le drum bun și suc
ces în noua solie de pace 
și colaborare pe care o 
întreprind pe continentul 
african. Cei prezenți au 
dat glas sentimentelor de 
dragoste fierbinte și înaltă 
stimă pe care în

Ceremonia sosirii
rășul Mengistu Haile Ma
riam își string mîinile prie
tenește, se îmbrățișează. 
Se salută, de asemenea, 
cu prietenie, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovară
șa Wubeanchi Bishaw.

Un grup de copii înmî- 
nează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu mari buchete de 
flori.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Mengistu 
Haile Mariam urcă pe un 
podium de onoare. Se aud 
acordurile imnurilor de 
stat ale Republicii Socia
liste România și Etiopiei 
Socialiste. Sînt trase, în 
semn de salut, 21 salve de 
artilerie. Pre
ședintele României pri
mește raportul comanda
mentului Gărzii Militare, 
după care, însoțit de șeful 
statului etiopian, trece în 
revistă unitatea aliniată 
pe aeroport.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezen
tați miniștrii, membrii Con
siliului Militar Provizo
riu, alte oficialități etio
piene venite la aeroport 
pentru a-i întîmpina pe 
solii poporului român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Men
gistu Haile Mariam și to
varășa Wubeanchi Bishaw 
se îndreaptă apoi spre 

tregul nostru popor 
le nutrește față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pen
tru activitatea neobosită 
pusă în slujba înfloririi 
continue a patriei noastre 
socialiste, a creșterii pres
tigiului și rolului ei în lu
me. Cei prezenți au expri
mat mîndria patriotică fa
ță de această nouă și re
marcabilă acțiune politică 
întreprinsă de conducăto
rul partidului și statului 
nostru, care se înscrie 
ca un moment deosebit în 
viața internațională, cons
tituind o nouă și remarca
bilă contribuție la dezvol
tarea și întărirea relați
ilor de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre 
România și țările africane, 
la cauza păcii, destinderii, 
libertății și progresului tu
turor națiunilor.

La ora 9,00, aeronava 
prezidențială a decolat, 

cetățenii care alcătuiesc 
un uriaș careu de deschi
dere spre pista de ateriza
re. Se flutură stegulețe cu 
culorile României și Etio
piei; se aud ovații.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, -împreună cu 
președintele Mengistu Hai
le Mariam și cu tovarășa 
Wubeanchi Bishaw pără
sesc aeroportul în automo
bile speciale escortate de 
motocicliști, îndreptîn-
du-se spre Palatul Națio
nal, reședința rezervată 
oaspeților români în tim
pul vizitei.

întregul traseu Urmat — 
Calea Africii — este pa
voazat sărbătorește pe a- 
proape șapte kilometri cu 
drapelele român și etio
pian. Pe mari panouri sînt 
înscrise lozincile : „Bun
venit, tovarășe Ceaușescu!1*, 
„Relațiile româno-etiopie
ne vor deveni mai puter
nice !“, „Să se întărească 
prietenia și solidaritatea 
dintre Etiopia și Româ
nia „Trăiască prietenia 
dintre popoarele etiopian 
și român

Drumul pînă la reședin
ță, în ciuda ploii torenția
le, fenomen obișnuit al 
climei pe platoul etiopian 
îr această perioadă, cons
tituie cadrul unor manifes
tări de caldă prietenie, de 
stimă profundă față de 
solii poporului român.

Jocurile Mondiale Universitare de vară
EDMONTON 12 (Ager- 

pres). La Edmonton s-a 
încheiat cea de-a 12-a e- 
cXție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară, com
petiție polisportivă care 
în aceste zile a fost urmă
rită cu cel mai viu interes 
de amatorii de sport din 
țara noastră și din întrea
ga lume.

Delegația studenților 
sportivi români s-a numă
rat printre protagonistele 
Universiadei, încheind în
trecerea cu un bilanț re
marcabil : 27 de medalii,
dintre care 6 de aur, 12 
de argint și 9 de bronz.

în cele 11 zile de con
curs, dintre sportivii ro
mâni pe podiumul de pre
miere au urcat Anișoara 
Cușmir, Florența Crăciu- 
nescu, Maria Radu — atle
tism, Liliana Bălan, Le
vente Molnar — gimnasti
că, Elisabeta Guzganu — 
scrimă, medalii de aur i 
Emilia Eberle, Mihaela 
Riciu, echipa feminină — 

gimnastică, Rozalia Oros, 
Nicolae Bodoczi, floretă- 
scrimă, Carmen Bunaciu — 
înot, Doina Melinte — a- 
tletism, Gheorghe Lăutaru
— ciclism, echipa femini
nă de baschet, medalii de
argint ; Mihaela Rîciu, 

Levente Molnar, Valentin 
Pîntea — gimnastică, Vali 
Ionescu, Maria Radu, Doi
na Melinte — atletism, 
Lucia Romanov, Laurențiu 
Bucur și Adrian Marcu
— tenis, medalii de bronz.

Din cei 63 de sportivi 
români prezenți la Uni
versiada de la Edmonton, 
mai mult de jumătate au 
obținut medalii, ceea ce 
constituie o nouă perfor
manță prestigioasă a spor
tului românesc, delegația 
țării noastre participînd 
la numai opt discipline din 
cele zece incluse în pro
gram.

După ultima probă de 
atletism, pe stadionul 
„Commonwealth** a avut 
loc festivitatea de închide

re a celei de-a 12-a ediții 
a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară, competi
ție desfășurată sub sem
nul înaltelor idealuri de 
pace, prietenie și înțelege
re care animă pe toți ti
nerii din lume, ai căror 
reprezentanți s-au întîlnit 
la Edmonton pentru a ce
lebra încă o dată întrece
rea pașnică și loială din 
arenele sportului. Defila
rea participanților a fost 
urmată, în acordurile im
nului studențesc „Gau- 
deamus Igitur**, de stinge
rea flăcării Jocurilor, spor
tivii luîndu-și rămas bun 
de la primitoarele gazde 
și dîndu-și întîlnire la Ko
be (Japonia), unde va a- 
vea loc cea de-a 13 Uni
versiadă de vară, din 1985.

Reprezentanți ai Comite
tului de organizare a U- 
mversiadei de iarnă din 
1985, de la Belluno (Italia), 
au preluat drapelul Fede
rației internaționale a 
sportului universitar.

EDMONTON 12 (Ager- 
pres). Iată clasamentele pe 
națiuni stabilite la ediția 
a 12-a a Universiadei de 
vară de la Edmonton :

Clasamentul pe medalii:
1. U.R.S.S. — 114 (59 de 
aur, 28 de argint, 27 de 
bronz); 2. S.U.A. — 55 (12— 
23—20); 3. Canada — 38
(9—10—19); 4. România — 
27 (6—12—9); 5. Italia — 
25 (9—10—6); 6. R.P. Chi
neză — 12 (5—3—4); 7.
Franța — 12 (1—5—6); 8.
Japonia — 11 (2—3—6); 9. 
Marea Britanie — 9 (3—3 
—3); 10. R.F. Germania — 
9 (1—6—2).

Clasamentul pe puncte :
1. U.R.S.S. — 920 puncte;
2. S.U.A. — 407 puncte; 3.
Canada — 329 puncte ; 4. 
Italia — 213 puncte ; 5.
România — 175,5 puncte ; 
6. R.P. Chineză — 129,5
puncte; 7. R.F. Germania 
— 91 puncte; 8. Japonia —
90.5 puncte; 9. Franța —
81.5 puncte; 10. Marea Bri
tanie și Cuba — cîte 69,5 p.

Mica publicitate
INFORMĂM publicul că (Select) în cartierul Car- 

s-a redeschis atelierul foto PȘU (™i de comPlexul 
alimentar). (774)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA și rudele apropiate anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a iubitului lor soț și tată 

lng. DICU ALEXANDRU
înmormîntarea are loc azi 13 iulie, ora 14. (775)

COLECTIVUL Centrului de cercetări pentru se
curitate minieră Petroșani, participă cu adîncă durere, 
alături de familia îndoliată, la suferința pricinuită de 
pierderea aceluia care a fost un bun coleg și prieten 

lng. DICU ALEXANDRU
Amintirea lui va rămîne neștearsă în inimile 

noastre. (776)

PROFUND întristați de neașteptata dispariție, 
prietenii și vecinii aduc un ultim și pios omagiu a- 
celuia care a fost

lng. DICU ALEXANDRU
Transmitem Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

(777)
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