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Bărbați care onore ză tit'ul 
de mner

Trei brigăzi de elită 
ale Paroșeniului

® Vom respecta cm intui dat secretarului ge- i 
neral al partidului

® O formație specializată in montarea și ex- i 
ploatarea complexelor mecanizate

® I’rezenți acolo unde este mai greu
* Brigada productiv ităților înalte r

in întâmpinarea 
marii sărbători 

a Eliberării 
și a Zilei minerului

Linia de 
strunguri au
tomate din 
cadrul noii 
secții de hi
draulică de la 
I.U.M. Petro
șani, unde se 
fabrică o lar
gă gamă de 
subansamble 
și echipamen
te hidraulice.

I'oto : Ștefan 
NEMECS EKPlus peste70 000 de tone

Colectivul sectorului V 
I de la I.M. Petrila a ex- 
I tras în această lună 1158 
i tone' de cărbune peste 
I sarcinile de plan. Cu a- 

cestea, plusul cumulat de 
la începutul anului se ri
dică la 70 800 tone. Pro
ductivitatea muncii în 
cărbune la nivelul între
gului sector a fost depășită 
în primul semestru cu 
1 900 kg pe post. Printr-o 
bună organizare a mun
cii în abataje și pe schim
buri, minerii din forma
țiile conduse de Ion C. 
Radu, Constantin Cozma, 
Jean Baban și Gheorghe 
Duca au reușit să depă
șească zi de zi producti
vitatea muncii "și deci să 
extragă sute de tone de 
cărbune peste sarcinile 
de plan.

____________________________________

Cărbuni cocsificabil paste plan
Acum, în preajma săr

bătoririi Zilei minerului 
și a sărbătorii de la 23 
August, tot mai multe 
colective de mineri de la 
întreprinderile miniere 
producătoare de cărbune 
cocsificabil vin să îmbo
gățească tabloul realiză
rilor în muncă. Constant 
în realizări, colectivul de 
mineri și mecanizatori dc 
la cariera Cîmpu lui 
Neag raportează în aces
te zile, depășirea sarcini
lor de plan pe luna în 
curs cu peste 15 000 tone 
de cărbune.

Minerii din Lupeni dau 
dovadă de multă putere 
de mobilizare aducînd la 
lumina zilei mii de tone 
de cărbune peste sarcini
le planificate. Cu rezul
tate deosebite la această

mină se înscriu colecti
vele de mineri de la sec- ’ 
toarele III, IV și V care 
au extras suplimentar în 
acest an 52 500 tone de 
cărbune cocsificabil. Re
zultate notabile consem
năm și la sectorul III ai 
I.M. Uricani, plus 7 000 
tone de cărbune pe pri
mele 7 luni și de la sec
torul I al minei Bărbă- 
teni care a extras în â- 
ceastă lună 1 800 tone de 
cărbune peste plan. Prin
tre brigăzile acestui sec
tor care s-au remarcat în 
întrecerea pentru a da ță
rii cît mai mult cărbune 
le amintim pe cele con
duse de Nicolae Roșu, Mi
hai Kovacs, Pompei To- 
molea, Gheorghe Boznea 
și Francisc Șanta.
_________________________ >

Sesiunea Consiliului popular 
municipal Petroșani

Ieri, la Casa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani- a avut Ioc sesiunea a IV-a 
a Consiliului populai- municipal. Sesiu
nea a avut la ordinea de zi următoarele 
•probleme :

1. Analiza rezultatelor obținute în 
procesul instruct!v-educativ în anul șco
lar 1982—1983 și măsurile ce se impun 
pentru crearea condițiilor materiale ne
cesare desfășurării activității în noul an 
de învățămînt ;

2. Analiza activității de soluționare a 
propunerilor, reclamațiilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii în semestrul I 
al anului 1983.

La lucrările sesiunii au luat parte de
putății Consiliului popular municipal și 
invitați.

Rapoartele referitoare la domeniile de 
activitate analizate au fost prezentate de 
deputății Constantin lovănescu, secretar

al Comitetului municipal de partid, vice
președinte al Consiliului popular muni
cipal și Felicia Nec.șa, secretai- al Comi
tetului municipal de partid, membră a 
Comitetului executiv al Consiliului popu
lar municipal.

După dezbaterile ce au urmat și la 
care au participat deputății și invitații 
Aurica Macea, Matilda Uzonovici, Ion La- 
zăr, Carol Fazccaș, Dumitru Țurnă, Mi
ron Șerb, Aurora Domșa și Gavrilă David, 
sesiunea a adoptat programe de măsuri 
pentru îmbunătățirea procesului instruc- 
tiv-educativ în următorul an de învăță
mînt și a activității de soluționare a 
propunerilor, reclamațiilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii prezentate în 
scris și verbal, inclușii- în cadrul audien
țelor, organelor de stat și economice din 
m unicip'.u.

La sectorul II al I. M. Vulcan

Greutățile
au fost învinse

Sectorul II de la I.M. 
Vulcan are ca sarcină de 
plan zilnică 810 tone de 
cărbune, o pondere în
semnată în producția mi
nei. La sfîrșitul semestru
lui I, sectorul cumulase un 
minus de peste 7 000 tone 
de cărbune; Jumătate din 
acest minus a fost înregis
trat în luna ianuarie cînd 
nu fusese pus în funcțiune 
fluxul de transport. iar 
cealaltă jumătate în luna 
iunie, cînd datorită unor 
condiții obiective, timp de 
o săptămînă nu s-a putut 
lucra la fronturile de căr
bune. Prin eforturile sus
ținute. depuse de întregul 
colectiv, greutățile cu care 
s-au confruntat în această 
lună au fost depășite, iar 
producția extrasă a cres
cut la o medie zilnică de 
850 tope de cărbune, recu- 
perînc. astfel în această lu
nă peste 500 tone din mi
nusul cumulat în cele două 
luni. La realizările obținute 
în această lună o contri
buție deosebită și-au adu- 
#-o maiștrii minieri Flo- 
rea Dobrotescu, Francisc 
Varga și Gheorghe Tufiș, 
care s-au aflat în perma
nență la locurile de mun
că mai grele pentru a co
ordona și îndruma activi

tatea și pentru a da solu
țiile tehnice necesare în 
diferite împrejurări. Un cu- 
vînt greu de spus l-au a- 
vut brigăzile conduse de 
experimentați! mineri Flo- 
rea Petrișor, Petru Aelin- 
căi și Gheorghe Sascu (fie
care cu peste 25 de ani ve
chime în minerit), care au 
știut să-și mobilizeze în 
așa fel ortacii îneît să-și 
realizeze planul și în luna 
iunie. Pentru strădaniile pe 
care le-au depus în reali
zarea sarcinilor de plan 
trebuie menționați și mi
nerii loaniche Moldovan, 
Adam Azanfirei și Roman 
ciuc Anania, care deși a 
fost promovați de curin 
la conducerea unor forma 
ții de lucru au dat-dovadă 
de o mare putere de mun
că, de buni organizatori și 
conducători dc brigadă.

Rezultatele viitoare ale 
acestui sector de producție 
depind de buna funcționare 
a fluxului de transport și 
a utilajelor din dotare.

Pentru aceasta electrolă- 
cătușii Simion Mureșan, 
Vasile Morar, Gheorghe 
Poienaru. Viorel Nistor, Du

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag a 2-a> |

Pentru atingerea parametrilor proiectați 
intr-un timp cît mai scurt

Luni, 25 iulie a.c., la 
preparația din Petrila cele 
două linii tehnologice prin 
care s-a extins și moderni
zat capacitatea instalațiilor 
de preparare a cărbunelui 
pentru semicocs au func
ționat din plin. Probele 
tehnologice în sarcină au 
început să pună în eviden
ță un coeficient de calita
te bun. Pentru punerea la 
punct a complexelor utila
je și instalații de la ciuru
rile vibratoare pînă la 
flotație și silozuri, în ve
derea atingerii parametri
lor proiectați pentru pune
rea în funcțiune a noilor 
linii tehnologice, prepara
torii depun mari strădanii. 
..Practic de maî " 

săptămînă am început să 
lucrăm pe două schimburi 
la cele două linii noi de 
preparare. Ne confruntăm 
cu greutățile inerente ori
cărui început, cu lipsa de

personal pe structuri de 
meserii și numeric — 
ne-a declarat ing. Victor 
Chiaburu, șeful preparațiel 
Petrila". Dificultățile, în- 
tr-adevăr nu lipsesc. Marți, 
26 iulie, a apărut o de
fecțiune la instalația pom
pelor care asigură alimen
tarea cu apă a preparațiel. 

luate ooerativ mă

suri pentru executarea re
parațiilor. Banda princi
pală de alimentare a noi
lor linii tehnologice a fost 
oprită datorită unei ava
rii. Maiștrii Constantin Io- 

niță și Eugen Magda, cu
nosc zile de muncă la o 
înaltă tensiune, dar dove
desc iscusință și competen
ță în lupta cu dificultățile.

Paralel cu eforturile pre
paratorilor, constructorii 
din cadrul șanțierului 1 
Petrila al I.C.M.M sînt 
prezenți la 4^1 tor ie.- Marii 
din echipa condusă de

Brigadierii Ioan Hoțea, 
Iftimie Geluță și Cons
tantin Ileș, trei briga
dieri cunoscuți la I.M. 
Aninoasa pentru stră
daniile lor de a crește 
continuu producția de 
cărbune.

In imagine, cei trei 
brigadieri alături de doi 
ortaci, discută despre 
rezultatele obținute in 
schimbul recent înche
iat.

Foto : Cristian ȘTEFAN

Francisc Nistor și zugravii- 
vopsitori din echipa Iui 
Gheorghe Grămadă au în
ceput lucrările de tencuieli 
exterioare la corpul de clă
dire care adăpostește insta
lațiile celor două linii noi 
de preparare. In interior, 
la grupul social se contu
rează o dotare modernă, 
eare va asigura în curînd 
condiții bune de lucru pe 
trei schimburi întregului 
personal muncitor al pre- 
parației. In instalațiile de 
spălare și flotație sînt pre
zenți, cot la cot cu repre
zentanții beneficiarului, e-

V.S. FENEȘANU
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| Jurămînt solemn patriei și partidului

ureuîatile au fost învinse
r (Urmare din pag. I)

«nitru Barabulă, Gheorghe 
"tNăstase și Ion Lazăr, co- 
'ordonați și îndrumați de 
maiștrii electromecanici I- 
lie Marta și Adalbert Do- 
șa, trebuie să dea dovadă 
de multă exigență atunci 
cînd execută revizii și re
parații la utilajele din do
tare.

Șeful sectorului Ing. An
drei Fodor, ne relata :

„Consider că avem linia 
de front necesară pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan și pentru a recupera 
minusul cumulat pînă la 
sfîrșitul anului. Pentru ex- 
itinderea liniei de front pre
gătim o nouă capacitate de 
■producție în stratul III,

Duminică, 31 iulie

8,00 Televacanță școlară.
ț 8,30 Almanahul familiei, 
r 9,00 De strajă patriei.

9.30 Bucuriile muzicii. (E- 
nesciana).

30,00 Viața satului.
UI,45 Lumea copiilor.
43,00 Album duminical.

— Telex.
__ O lume minunată... a 

cîntecului.
— Ritm și melodie.

; j. — Sub cupola circului.
f — Cîntece de voie bună.

’ j — Cascadorii rîsului.
Ț — 3 prime audiții.

Ț — Ecuație cu... logaritmi. 
— Totui e-n mișcare.

14.30 Desene animate.
— Armonii corale.
— Sentimentul patriei 

(mică antologie poe- 
f tică).

— Invitați In studio : 
r mezzosoprana Ruxan- 

dra Vlad.
j — Antologia umorului 

românesc.
i — Telesport.

i.i — Semnal.
i _- Fantezie în cheia sol. 

_  Televacanța la mare.
17,25 Film serial: Eneida.
18,10 Călătorii spre viitor 

  etapa finală a con
cursului desfășurat 
in tabăra pioniereas
că de la Năvodari.

I 19,00 Telejurnal.
19.29 Cîntarea României. 
20/ J Telecinemateca; Don

Juan de Marana.
i 21,50 Varietăți muzicale. 

g2Ș0 Telejurnal. Sport. _ 
22’ 20 Avanpremieră săpta- 

mînală TV.
. 1 

Luni, 1 august

14.30 Telex.
ț 14,35 Emisiune în limba 
t ’ maghiară.
L 17,30 Imagini din Elveția.
L 17,50 1001 de seri.
F 20,00 Telejurnal.
H 20,20 Panoramic economic.
P 20,50 A patriei cinstire. (E- 

i‘ misiune de versuri).
I 21,00 Curier cetățenesc,

dar vom pune un accent 
deosebit pe creșterea pro
ductivității muncii în toa
te abatajele, prin extinde
rea susținerii cu stîlpi in
dividuali și a tavanului de 
rezistență la încă două lo
curi de muncă. Lucrăm cu 
această metodă în prezent 
în trei abataje și am ob
ținut rezultate deosebit de 
bune, productivități de 
pînă la 10 tone pe post. A- 
ceste productivități mari 
obținute în unele abataje, 
precum și rezultatele obți
nute în lunile trecute ne 
dau garanția că putem să 
ne mobilizăm în așa fel 
încît la sfîrșitul anului să 
ne numărăm printre sectoa
rele cu planul anual în
deplinit".

21,10 Tezaur folcloric.
21,40 Roman foileton : In 

viitoarea vieții.
22,30 Telejurnal.

Marți, 2 august

11,00 Telex.
11,05 Roman foileton: In 

viitoarea vieții.
11,55 Panoramic economic.
12.25 Caleidoscop muzical.
12,35 Ecran de vacanță.
16,00 Telex.
16,05 Festivalul național 

„Cîntarea României". 
Formații participante 
la faza finală.

16.25 Clubul tineretului.

PROGRAMUL ȚV
_       - -■ l. —”

17,00 Telecinemateca filmu
lui științific pentru 
elevi.

17.30 Civica.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea economi

că.
20.35 Videoteca interna

țională.
21,05 La zi în 600 de se

cunde.
21,15 Forum politico-ideolo

gic.
21.35 Telefilmoteca de aur.
22.30 Telejurnal.

Miercuri, 3 august

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță: 

Desene animate.
16.30 Telesport:, Trofeul 

Tomis la volei femi
nin. Transmisiune di
rectă de la sala spor
turilor din Constanța.

17.15 Universul femeilor. 
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea economi

că
20.30 Melodii și interpreți.
20 50 Documentele plenarei 

C.C. al P.C.R. — pro- 
■ gram de muncă în- 

suflețitor pentru pro-

Pentru atingerea parametrilor 
proiectați intr-un timp cit mai scurt

(Urmare din pag. li

lectricienii și instalatorii 
din formațiile conduse de 
Paul Jugănaru, Petru Cică 
și Emil Corlan, oameni cu 
o bună calificare profesio
nală, care știu să intervi
nă prompt pentru reme
dieri.

Majoritatea efectivelor 
de constructori, după cum 
ne-a informat ing. Constan
tin Dincă, șeful șantieru
lui 1 Petrila .al I.C.M.M., 
au fost dirijate la lucrări
le exterioare, pentru ur
gentarea punerii în func
țiune a instalațiilor de fil
tre—presă.

Dovedind prin fapte de 
muncă lăudabile, hotărîrea

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
greșul economico-so- 
cial al țării, pentru 
ridicarea bunăstării 
întregului popor.

21,05 Stop cadru pe ma
pamond.

21,20 Film artistic: Conver
tirea — premieră pe 
țară.

22,30 Telejurnal.

Joi, 4 august

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,50 Film serial: Bulevar

dul Paulista.
12,?5 Ecran de vacanță: De

sene animate.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță : 

Arabela.
16,35 Studioul tineretului.
2U.00 Telejurnal.
20,15 Fotograme din reali- 

’' tate — reportaje, in
terviuri, transmisiuni 
directe, muzică.

20,55 Cinci miliarde de oa
meni — dezrădăcina
și.

21.20 Monumente ale cul
turii naționale.

21.50 Cenaclul „Flacăra" al 
tineretului revoluțio
nar — selecțiuni în
registrate la manifes
tările organizate la 
Galați.

22.30 Telejurnal.

Vineri, 5 august

15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm împreu

nă...
15.30 Emisiune în limba

germană.
17,25 Rezultatele tragerii lo

to.
17,35 La volan.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea economi

că.

Ieri, la Institutul de 
mine din Petroșani, a a- 
vut loc festivitatea de de
punere a jurămîntului mi
litar de către absolvente
le anului I de la Facul
tatea de mașini și instala
ții miniere și Facultatea 
de mine.

In prezența a numeroși 
părinți, colegi, cadre di
dactice și cadre militare, 
studentele din formațiu
nile comandate de lt. 
maț. Maria Oltean, lt. 
maj. Nuți Vinerean și lt. 
Dorina Ștef, au rostit cu 
glasurile vibrînd de e- 
moție, jurămîntul militar, 
legămînt solemn față de 
patrie și partid, față de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comandantul 
suprem al forțelor noastre 
armate.

Text si foto : 
Șt. NEMECSEK

!

: INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚUL UI 
HUNEDOARA

Z Informăm absolvenții clasei a X-a, că incepînd cu 
; data de 1 august a.c. se pot înscrie pentru concursul 
Ș de admitere în clasa a Xl-a, treapta a Il-a de liceu 
; ce se va desfășura între 25—30 august, la următoarele 
Z licee, care mai au locuri libere la profiluri’*-

de a nu-și precupeți efor
turile pentru ca noile li
nii tehnologice de prepa
rare să atingă în timp cît 
mai scurt parametrii proiec
tați, preparatorii și cons
tructorii de la Petrila se 
situează pe locuri de frun
te în marea întrecere so
cialistă pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce 
le-au fost încredințate. Cu 
fiecare zi care trece, noile 
linii tehnologice de prepa
rare a cărbunelui pentru 
semicocs se apropie pas cu 
pas de atingerea parame
trilor proiectați, datorită 
eforturilor și abnegației de 
care dau dovadă în mun
că acești oameni harnici.

20,35 Cîntece pe adresa dv.
20.50 Cadran mondial.
21.10 Film artistic: Conte- 

sita — premieră TV.
22.30 Telejurnal.

Sîmbătă, 6 august

11,00 Telex.
11,05 Cum vorbim, cum 

scriem corect ?
11,25 Cinci miliarde de oa

meni.
11.50 Să cînte copiii.
12.10 Ora de muzică.
13,00 La . sfîrșit de săptă- 

mînă (1).
Din sumar :

— Telex.
— Lumini ale zilelor 

noastre.
— Pe valea Bistriței, pe 

valea Troțușului.
— Gala desenului ani

mat.
— Secvența telespecta

torului.
— Magnetoscop muzical: 

ABBA.
— Șah.
— Șlagărele operetei.

16.30 Telesport. Trofeul To
mis la volei feminin. 
Transmisiune directă 
de la sala sporturilor, 
din Constanța.

— Siluete în „alb și ne
gru".

— Muppets și un invitat: 
James Coburn.

17.40 Bolivia — pe urmele 
incașilor.

18,00 Columne ale istoriei.
18,15 Serial științific: Spre 

anul 2000.
18,35 Săptămîna politică.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19 20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (2).
Din sumar : — Estra
da muzicală.

19.40 Teleenciclopedia.
20,10 Dansați cu noi.
20,20 Film artistic: Simpa

ticul domn R.
21.50 Meridianele umorului 

și cîntecului.
22.50 Telejurnal. Sport.
23,00 Nocturna TV. 5
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a Lie. ind. nr. 1 — mecanică 6 29

" :
Orăștie — chimie industr. — 34

M Lie. ind. Călan — metalurgie _ 40
a — mecanică 27

■
■
■

Lie. ind. Simeria — mecanică 27 72

Lie. agroind. Hațeg — ind. agricol 43 40
B - ind. alimentară 20 40

Lie. agroind. Geoagiu — ind. agricol — 15
•*,

■

B Lie. agroind. Ilia — ind. agricol — 14
*

«3 Relații suplimentare privind examenele de dife-
B rentă, obiectele de concurs etc. se primesc de la li-
2 ceele unde se fac înscrieri, care îpcepind cu data de
2 26 iulie organizează, pe baza orarelor afișate, cursuri
• de pregătire a candidaților, în vederea concursului
- de admitere.
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Bărbați care onorează titlul de miner

: TREI BRIGĂZI DE ELITA ALE PAROStNIULUl

Vom respecta cuvîntu! 
aat secretarului

general al
In lumina măsurilor și 

orientărilor stabilite la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din ia
nuarie a.c., cu cadre din 
domeniul mineritului și a 
recentei plenare a parti
dului, colectivelor minie
re din Valea Jiului, mi
nerilor de la Paroșeni le 
revine sarcina să asigure 
economiei naționale căr
bune’ cît mai mult și de 
bună calitate.

In discuția purtată cu 
directorul minei Paroșeni, 
ing. Iosif Bocan, am soli
citat interlocutorului nos
tru să precizeze căile și 
măsurile stabilite de con
ducerea colectivă pentru 
ca mina să-și onoreze 
sarcinile de plan pe acest 
an.

— Măsurile politico-or- 
ganizatoricc și tehnico- 
economice, aplicarea nou
lui program de lucru, au 
condus la creșterea zilni
că a producției de cărbu
ne cu 700 de tone. Asigur 
că și în continuare ne 
vom realiza sarcinile de 
plan. Realizările obținute 
se regăsesc în primul 
rînd în atenția acordată 
lucrărilor de pregătiri. In 
ultima perioadă avansă
rile Ia aceste lucrări au 
crescut de la 38 ml în 
trimestrul I, la 70 ml în 
trimestrul II reușind să 
recuperăm 450 ml din res
tanță, lucru ce a condus 
la crearea de noi capaci
tăți de producție la sec
toarele I și II. Aș exem
plifica brigăzile lui Pe- 
terfi Bela de la sectorul

partiaului
II, care a obținut o a- 
vansare lunară de 135 ml 
— un adevărat record — 
cu tăiere cu combina și 
brigada Nicolae Andrașic 
cu o realizare de 120 ml, 
prin pușcare. In trimes
trul IV capacitatea de 
producție a minei va 
crește cu 600 de tone pe 
zi, prin punerea în ex
ploatare a două comple
xe mecanizate de fabri
cație românească.

A doua problemă căreia 
îi acordăm o atenție deo
sebită este mecanizarea și 
oamenii care o mînuiesc. 
Pentru că, așa cum ne-a 
indicat secretarul gene
ral al partidului, nu pu
tem vorbi de mecanizare 
complexă fără oameni bi
ne pregătiți.

Avem mare încredere 
în brigăzile, în minerii 
care exploatează comple
xele mecanizate și m-aș 
referi concret la cele con
duse de Fazakaș, Andrașic 
și Mesaroș, brigăzi cu o 
pondere însemnată (mai 
mult de jumătate) în pro
ducția zilnică a minei.

Am certitudinea că mi
na, cu asemenea brigăzi 
și șefi de brigadă — de 
fapt ne mîndrim cu toți 
brigadierii noștri — cu 
mineri cu înaltă califica
re care mînuiesc cu răs
pundere tehnica avansată 
din dotare și, de ce nu, 
popularizarea lor în zia
rul minerilor îi va mobi
liza și mai mult, și nu 
numai pe ei, pentru a-și 
realiza și depăși sarcinile 
de plan.

Ilrigada 
product!vitalilor înalte

Cu minerul specialist, brigadierul FAZAKAȘ 
FRANCISC, de la sectorul III, cu firea lui deschisă 
șl prietenească, poți oricînd înfiripa o discuție des
pre muncă, despre viață. Iți vorbește deschis despre 
oameni, fie ei români sau maghiari, oameni înfră
țiți în muncă, ce au obținut rezultate de prestigiu 
în extracția cărbunelui.

De calitățile sale de bun Organizator și condu
cător al producției, de încrederea ce o are în mem
brii brigăzii, în șefii de schimb Gheorghe Popa, Va
sile Barabulă, Aurel Cremene și Mihai Schiopu, de 
disciplina și ordinea fermă în brigada celor 35 des- 
tonici mineri, sînt legate rezultatele muncii și cîș
tigurile mari obținute în abatajul, dotat cu complex 
mecanizat din stratul 5 blocul VI.

Am aflat că din anul 1975 de cînd este șef de 
brigadă și unul din pionierii mecanizării din Valea 
Jiului, numai într-o singură lună brigada Iui Faza
kaș nu și-a realizat sarcinile de plan, asigurînd, în 
toată această perioadă, economiei naționale supli
mentar peste 80 000 tone de cărbune. In acest an 
brigada a obținut o producție suplimentară de peste 
10 000 de tone, cu productivități ce au depășit frec
vent 5 tone de cărbune pe post fată de cele plani
ficate.

In cinstea Zilei mmeruiui ți a sărbătorii națio
nale de la 23 August, destoinicul brigadier s-a an
gajat să dea peste sarcinile de plan ale lunii iulie 
2 500 tone de cărbune, angajament pe care-1 va în
tregi și în luna august cu noi succese în producție.

B<lanț rodnic
• Brigăzile conduse de 

Fazakaș l’rancisc, Nico- 
’ne Andrașic, Gavrilă 
Mesaroș, care exploatea
ză complexe mecanizate 
de susținere și tăiere a- 
sigură mai mult de ju
mătate din producția 
zilnică a minei • In toa
te brigăzile au fost ob
ținute productivități ale 
muncii care depășesc cu 
4—5 tone pe cele plani
ficate o Cîștigurile rea
lizate de componenții 
acestor brigăzi sînt cu
prinse între 5 000 și 
9 000 lei pe lună.

Prezenți acolo 
unde este mai areu w

Despre oamenii din brigada complexă condusă 
de destoinicul miner NICOLAE ANDRAȘIC, la mi
na Paroșeni se vorbește că sînt prezenți acolo unde 
este mai greu, greutăți pe care prin hărnicie și com
petență minerească le rezolvă cu bine.

Pînă la preluarea la începutul acestei luni, a 
conducerii brigăzii dotate cu complex mecanizat, 
brigadierul cu ortacii săi au realizat adevărate re
corduri la lucrările de pregătiri în cărbune — 120 
ml prin pușcare. Comunistului Andrașic i s-a făcut 
propunerea să preia un loc de muncă cu pondere 
însemnată în producția sectorului II, abataj nu lip
sit de greutăți. S-a sfătuit cu ortacii din brigadă, 
cu șefii de schimb Constantin Babei, Vasile Lungu 
și Vasile Gontaru și au hotărît să ia pieptiș noua 
sarcină încredințată. Din primele zile a realizat cu 
complexul pe care-1 exploatează productivități de 
15 tone pe post. Dar au apărut greutăți în tectoni
ca stratului.

— Nu ne-am lăsat nici de această dată bătuți, 
ne-am înzecit eforturile și sîntem iar pe calea cea 
bună, realizîndu-ne sarcinile de plan — ne spunea 
brigadierul. Dacă m-am angajat să fac treabă bună, 
îmi voi respecta cuvîntul dat organizației de partid, 
conducerii minei. La noul front de lucru nu am 
probleme cu indisciplina, ca nici altădată, doar cu 
omogenizarea brigăzii pentru a ști fiecare ce are 
de făcut.

Cunoscut ca brigadier care știe să învingă greu
tățile, Nicolae Andrașic, știe să și dea patriei cît 
mai mult cărbune.

Pagină realizată de
Teodor RUSU

Ilustrația : 
Ștefan NEMECSEK

to-

0 formație specializată în montarea 
și exploatarea complexelor mecanizate

Cu fața-i mereu zîmbîtoare, ca-n ima
ginea 
nician 
unul 
roșeni, format la școala muncii ca și 
Fazakaș, Andrașic și mulți alții, a ob
ținut — nu fără probleme și greutăți 
— în cei aproape 10 ani de cînd se află 
în fruntea' brigăzii, rezultate meritorii 
pe frontul cărbunelui. Așa cum afirma 
șeful sectorului I, sing. Cornel David, 
„brigada condusă de Gavrilă Mesaroș 
este formația de bază a sectorului. Spun 
brigadă de bază pentru că prin modul 
exemplar cum își întreține și exploatea
ză (demontează și remontează com
plexul) prin calitățile de bun organiza
tor al producției, perseverent în res- 
pectareâ disciplinei tehnologice și a 
muncii, de om de omenie, a reușit să 
închege o brigadă omogenă, cu care

alăturată, 
GAVRILA 
dintre veteranii

minerul-teh- 
MESAROȘ, 

minei Pa-

obține productivități înalte, de 4—5 
ne peste prevederi.

In perioada scursă din acest an, 
deosebi de la aplicarea noului program 
de lucru în trei schimburi, printr-o ex
ploatare eficientă a complexului de 
către schimburile conduse cu competen
ță de Eugen Hălășteanu, Mihai Bărbă- 
caru și Florea Voicu, brigada și-a rea
lizat și depășit sarcinile de plan. In lu
nile mai și iunie brigada lui Mesaroș a 
lucrat la pregătirea noului abataj, la 
demontarea și remontarea complexului. 
Lucrul făcut cu înaltă competență pro
fesională, cu hărnicie minerească, a 
condus la obținerea chiar din prima zi 
de producții superioare. In primele două 
decade ale lunii iulie brigada a obținut 
productivități de 11,7 tone pe post față 
de 7,5 planificat și o producție peste 
sarcinile de plan, la zi, de 2 300 tone.

în- Producția în daplinâ securitate a muncii
In centrul preocupări

lor conducerii colective a 
minei Paroșeni, paralel 
cu realizarea sarcinilor 
de plan, se acționează cu 
răspundere pentru a asi
gura minerilor, întregului 
personal muncitor,, con
diții depline de securita
te și protecție a muncii.

La mina Paroșeni, în 
acest an, pentru desfășu
rarea normală și în si
guranță a producției și 
muncii au fost alocate de 
statul nostru socialist 3,5 
milioane lei, sumă des-

aces-

tinată in special pentru 
tehnica securității muncii, 
aerajului minier, echipa
mente de protecție și de 
lucru, materiale și dotări 
igieno-sanitare. La
te sume, în fiecare an se 
adaugă multiplele acțiuni 
și măsuri pentru respec
tarea N.D.P.M., a tehno
logiei de lucru, dar și în
tronarea unui climat de 
ordine și disciplină în 
muncă, în respectarea De
cretului 400/1981, fapt 
ce a condus la întărirea 
răspunderii de la șef de

schimb la factori cu atri
buții pentru desfășurarea 
normală a activității 
subteran, în scopul 
fășurării în condiții 
deplină securitate a acti
vității productive. De a- 
semenea, mina 
de mijloace moderne 
aparatură, materiale 
dactice 
tehnică 
muncii, 
gătirea 
riodică 
muncitor.

în 
des- 

de

dispune
Șl 

dl- 
de propagandă 

și de protecția 
care asigură pre- 
și instruirea pe- 

a personalului



4 Steagul roșu VINERI, 29 IULIE 1983

Sesiunea comisiei mixte interguvernamentale 
româno-marocane

RABAT 28 (Agerpres). —
Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 

. România, președintele păr
ții române în Comisia mix
tă Interguvernamentală ro- 

■ inâno-marocană de coope- 
i care economică și tehnică, 
; Ștefan Andrei, a efectuat o 
1 vizită oficială în Regatul

Maroc, tn perioada 25—28 
iulie a.c., la invitația mi
nistrului de stat însărcinat 
cu afacerile externe, pre

ședintele părții marocane 
în Comisia mixtă, M’hamcd 
Boucetta.

Cu acest prilej, au avut 
loc la Rabat lucrările ce
lei de-a lV-a sesiuni a co
misiei interguv ornamentale 
de cooperare economică și 
tehnică, conduse de cei 
doi miniștri.

Ministrul român al afa
cerilor externe s-a intilnit 
cu primul ministru al gu
vernului Regatului Maroc, 

Maati Bouabid, și cu alte 
persoane oficiale.

Miniștrii de externe ai 
României și Marocului au 
avut convorbiri cu privire 
la stadiul actual și căile 
de adîncire și extindere a 
colaborării româno-maro
cane în diverse domenii 
de activitate. S-a făcut, 
totodată, un schimb larg de 
păreri cu privire la proble
mele internaționale de in
teres comun.

FILME
I
■ PETROȘANI — 7 No-
* iembrie : întunericul alb ;

Unirea : Imperiul contra- 
I atacă, I-Il.

$ LOXEA : Plecarea Vla- 
I sinilor.

j AXTXOASA : Piedone 
I Africanul, I-1I.

VULCAN — Luceafărul;
Țapinarii.

LUPEXT — Cultural ;
B.D intră în acțiune.

UlllCANT : Profetul, au- 
ul si ardelenii.

TV

15,00 Telex.
15,05 Chimiștii școlii in 

competiție interna
țională.

15,3* Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea Loto.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Strălucită Solie de 

pace, prietenie și 
colaborare. Vizita 
președintelui Nicolae

Ceaușescu, împreună I 
cu tovarășa Elena I 
Ceaușescu, în- țări a- | 
fricane (1). |

21,00 Partid — stegar ne- I 
înfrînt: Cîntece pa- ■ 
trofice și revoluție- J 
nare. |

21,15 Revista literar-artis- | 
tică .TV. «

21,35 Film artistic „Ca- | 
ruselul". Producție j 
a studiourilor polo- I 
neze. i

22,30 Telejurnal {
I 
I
I

Situația din Orientul
TEL AVIV 28 (Agerpres). 

— Numeroase demonstra
ții au fost organizate în 
cursul dimineții de joi pre
tutindeni pe malul vestic 
al Iordanului, în semn de 
protest față de asasinarea 
în urmă cu trei zile, a 
studenților palestinieni din 
Al Khalil (Ilebron). Nu
meroși colegi ai victimelor 
■tie la Universitatea Bir 
Zeit au participat la acest 
marș de protest, purtînd 
pancarte cu lozinci care 
condamnă politica autori
tăților de ocupație.

După cum precizează a- 
genția W.A.F.A., trupele is- 
raeliene au atacat de
monstranții, 12 studenți 
fiind răniți. De asemenea, 
au fost trimise întăriri mi
litare la Universitatea Bir

Armele anului 2000
De la ultimele salve de tun ale celui 

de-al doilea război mondial n-au trecut 
«ici patru decenii. In pofida uriașelor 
pierderi materiale și umane înregistrate 
atunci, care ar fi trebuit să constituie cel 
mai serios avertisment, capacitatea de 
distrugere a armamentului acumulat în 
arsenale. îndeosebi in cele nucleare, s-a

Razefe

multiplicat într-atît, incit este mai mult 
decît suficientă pentru a pulveriza I’ămîn- 
tul de cîteva ori. Și mai grav încă, exem
plul rău al spațiului terestru pătrunde ra
pid și în spațiul extraterestru. Intr-adevăr 
specialiștii avertizează că, în etapa ur
mătoare, armele „ultimului strigăt" vor 
permite ca războiul să fie <lus în spațiu.

morfii
.LE FIGARO”

Adesea, modelul
d.n ultimul război 

i este 
f și cum, de la sfîrșitul răz
boiului pînă acum, tehnolo
gia ar fi stat pe loc. Or, ea 
Ta progresat în ultimele 
• fenii mai mult decît 
I ultimele secole. Pe 
' „pătrat*1 cu latura de 
i,»nm sînt fixate astăzi 
aGc componente, pentruM XSZ-kl V Cil

militar 
mondial 

luat ca referință, ca

de- 
în 
un 

6
100 

a 
* tia armelor cele mai subti- 
gâc posibilități de „discernă- 
FTOÎnt1*, nemafiind posibilă 
lipici o comparație cu teh- 
' nici le de acum zece ani. 
Este semnificativ faptul că, 

fjjpentru a cuceri spațiul 
/cosmic americanii nu au 
Eezitat să abandoneze ex- 
pcelenta rachetă „Saturn V" 
Off, folosul unei navete spa- 
Lțiale construite pe bază de 
Ltircuite integrate. Dotarea, 

mod asemănător, a 
CS.U.A. cu mijloace milita
re' moderne este obiectivul 
președintelui Rcagan, al 
cărui program, foarte am
bițios, comportă două 
furi importante.

.JgSPrima se referă la mij- 
' loâcele „ofensive", mai re
dutabile ca oricînd datori- 
j&ă'tipreciziei pe care elec
tronica o adaugă la pute- 
prea exploziei nucleare. In
ure , racheta convențională 
[intercontinentală „Minute- 
&San".și rachetele MX, care 
&or Iii dislocate, începînd 
jHin'J1987, în o sută de si- 
Hozuri din Wyoming și 
(Nebraska, diferența esen
țială rezidă în adăugarea 
unui etaj superior de diri
jare, capabil să mențină 

la-

Zeit, care a fost înconju
rată de. trupe de ordine.

★
NAȚIUNILE UNITE 28 

(Agerpres). — La cererea 
grupului țărilor arabe la 
O.N.U., Consiliul de Secu
ritate a fost convocat pen
tru joi seara, ora 19,30 
G.M.T., în ședință publică, 
spre a examina situația 
creată în teritoriile arabe 
ocupate de Israel — rela
tează agenția United Press 
International. După cum 
s-a precizat, reuniunea 
Consiliului a fost cerută 

ca urmare a recentelor ac
te de violență ale forțelor 
armate israeliene în Cisior
dania, care s-au soldat cu 
morți și răniți în rîndul 
populației arabe pașnice.

★
GENEVA 28 (Agerpres). 

— In cadrul sesiunii Consi- 

direcția pe o distanța mai 
mare de 10 000 km. El este 
înzestrat cu o memorie ce 
înmagazinează toate nere- 
gularitățile cîmpului de 
gravitație terestru. Astfel, 

fiecare din cele 10 focoase 
ale sale, conduse de mi
croprocesoare, va putea 
să-și atingă ținta cu o a- 
proximație de 20 m.

„Racheta de croazieră11
— Cruise — această ver
siune modernă a bombei 
zburătoare, capabilă să 
recunoască frontierele sur
volate și să se ghideze da
torită ceasurilor atomice 
ale unei rețele de sateliți 
ce evoluează pe orbită 
timp de 12 ore, tinde la o 
precizie și mai mare. Am
biția este de a atinge si
lozurile rachetelor adver
sarului, pentru a le inter
zice orice posibilitate de 
ripostă. Toate acestea sînt 
destul de bine cunoscute 
azi, la fel ca bomba cu 
neutroni. Cu ajutorul e- 
lectronicii, această bombă 
H ratată a putut fi pro
gramată în așa fel îneît — 
la o distanță determinată
— explozia să nu distrugă 
nimic, dar radiațiile ei 
să ucidă.

A doua latură este apă
rarea, unde perspectivele 
sînt cu mult mai revoluțio
nare odată cu apariția i- 
deii de a combate, pe vi
itor, rachetele prin trimi
terea în- calea lor nu a u- 
nor antirachete, grele și 
lente prin natura lor, ci 
a razei — iute ca lumina, 
a cărei întruchipare este

Mijlocin
li ului Economic si Social 
al O.N.U. (ECOSOC), care 
se desfășoară la Geneva, 
s-au încheiat dezbaterile 
privind situația din teri
toriile arabe ocupate — 
relatează agenția TASS. 
Reprezentanții majorității 
covîrșitoare a statelor mem
bre au condamnat politica 
promovată de Israel în a- 
ceste teritorii. ECOSOC a 
adoptat o rezoluție în ca
re cheamă toate organis
mele și instituțiile specia
lizate ale O.N.U. să acor
de sprijin multilateral pa
lestinienilor care trăiesc pe 
pămînturile ocupate de Is
rael. Din cei 54 de mem
bri ai ECOSOC, numai de
legația Statelor Unite a 
votat împotriva rezoluției.

emisă de un tun laser. El 
este capabil să funcționeze 
pe cît de nelimitat, pe a- 
tît de eficient toată ener
gia fiind dirijată spre țin
tă. De fapt, expresia de ra
ză laser este înșelătoare, 
deoarece emisia unui tun 
laser nu este continuă. Ge
neratorul creează serii de 
impulsuri, cu o durată foar
te scurtă (o miliardime de 
secundă), perioadă de timp 
în care puterile create se 
vor măsura în sute de mi
liarde kW. Intr-o miliardi- 
ine de secundă, lumina par
curge 30 cm. Un tun la
ser emană succesiuni de 
cilindri fini, ziși „săgeți de 
lumină1'. Da, iată-ne re
veniți — cu tehnologia 
noastră de vîrf — la vre
mea arcurilor și săgeților. 
Dar ce săgeți ! Fiecare să- 
geată-laser care atinge o 
țintă posedă energia unui 
proiectil de 2 kg, care ar 
sosi cu viteza sunetului.

Iar consecințele sînt i- 
mense. Ieri, oricît de nu
meroase ar fi fost anti-ra- 
chetele, ele erau incapabi
le să distrugă toate rache
tele. Acesta a fost „rațio
namentul11 care a dat naș
tere, la scară mondială, la 
ceea ce s-a numit „echili

brul terorii" Teroare, da. 
Reamintim că potențialul 
atomic acumulat azi în lu
me ar permite extermina
rea d' mai multe ori a tu
turor locuitorilor globului 
Dar echilibrul nu e sigur. 
Totul se schimbă aprioric 
la c săgeții-laser. , . i •

i Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile ;

■ Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăs.mi, fosfor 
si vitaminele A I D;* 7

■ De vînzare în magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, în unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.

Mica publicitate
VlND apartament două 

camere. Bulevardul Dacia 
bl. 34, sc. D, ap. 30, Deva, 
(m.p.)

VlND Mercedes diesel 
220 D, mască mică, preț 
convenabil. Inf. Petroșani 
str. Nedeii nr 4. (825)

SCHIMB apartament, 2 
camere decomandate, con
fort I, Hunedoara, pentru 
similar sau cu trei came
re, Petroșani, centru. . In
formații, telefon 957/12522, 
între orele 18—20. (840)

SCHIMB apartament, 2 
camere, gaze, Deva, cu 
garsonieră sau apartament 
în Petroșani, centru. Infor
mații, Petroșani, Aviatori
lor, bloc 13/37, după ora 
15. (841)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mano- 
le Gheorghe, eliberată ie 
i.M. Dîlja. O declar nulă.
(836)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prodan 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(837)

tuu (sectii).TIPARUl : Tipogrofio Petroșani, st». N. Bâlcescu - ?

PIERDUT legitimație.de 
serviciu pe numele Blîn_du 
Emilian, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. 
(838)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Spilcă 
Elena, eliberată de Of. 
P.T.TR. Petroșani. O de
clar nulă. (839)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gonczi 

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția amintește că se împlinesc 5 ani de cînd 
m-a părăsit bunul meu soț

HROȘTEA NICOLAE
Nu-1 voi uita niciockată. (826)

DECES

Doru, Margareta și G;anina, cu profundă durere 
anunță încetarea din viață a scumpei lor mamă, soa
cră și bunică

LOLA JILIP
din Vulcan.

înhumarea, vineri, 29 iulie, ora 15,30, din strada 
Republicii, bloc C. 16.

Carmen, eliberată de Pre- 
parația Corcești. O declar 
nulă.' (842)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Muller 
Antonie, eliberată de Pre- 
parația cărbunelui Coroești. 
O declar nulă. (84G)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Protz- 
ner Elena, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nul (848)
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