
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚl-VA '

Steagul i roșu I

MIERCURI, 5 OCTOMBRIE 1983

IN PAGINA A 3-A:

!Un factor important pentru realizarea 
ritmică a producției de cărbune

i Calitatea lucrărilor
' de revizii și reparații
< R Utilajele revizuite au funcționat Juni și 
i totuși au fost unele întreruperi
| ■ Un bilanț firesc, în care „minus" cu „plus"

4 PAGINI — 50 BAN!

dă... minus !

B Mai multă operativitate

Noi realizări de prestigiu, obținute 
de la generalizarea acordului global

Colectivul carierei
Cimpu lui Neag, unitate 
minieră care aplică a- 
cordul global încă de 
la 1 iunie, a acumulat o 
bogată experiență pe ca
re o valorifică și în a_ 
ceastă lună la noi cote, 
calitativ superioare în 
dimineața zilei de * 1 oc
tombrie, la începutul 
schimbului l. raporta de
pășirea prevederilor de 
plan cu peste 1200 tone 
de cărbune cocsif>? ibit. 
Colectivul, care a, îndepli
nit prevederile de plan 
anuale încă din 20 sep
tembrie, acționează cu 
aceeași răspundere și 
hotărâre pentru continua 
creștere a producției de 
cărbune extras. în câte
va cuvinte, ing. Dumitru 
Albescu, directorul uni
tății, ne explică : „Pen
tru noi introducerea a- 
cordului global a jonsti- 
V__________________

(Continuare în pag. a 2-a)

dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătui
rea de lucru de la Man
galia. Despre modul cum 
militează și 
organizațiile de 
pentru ca 
vitate de 
oamenilor 
preparație 
ze pe deplin cerințelor și
exigențelor spiritului re
voluționar, ne_a vorbit 
tovarășul Constantin Miu, 
secretarul comitetului de 
partid pe secție.

„Colectivul nostru 
versează
maximă

O nouă investiție 
în prag de finalizare
De la ing. Victor Iloiu, 

șeful Regulatorului de cir
culație și mișcare Petro
șani aflăm că muncitorii 
și specialiștii din cadrul 
șantierului 34 al I.C.C.F. 
Timișoara pregătesc con
dițiile pentru finalizarea 
unei investiții de mare 
importanță economică: du
blarea linei ferate dintre 
stațiile Petroșani și Live- 
zeni. Lucrare urmează a 
fi terminată la sfîrșitul 
lunii octombrie. (T.A.)

Realizind suplimentar 
sarcinilor de plan pe 
luna septembrie 3782 
tone cărbune, minerii 
din brigada condusă de 
brigadierul Traian Bor- 
șa de la sectorul V al 
mingi Vulcan, se situea
ză în fruntea întrece
rii socialiste pentru mai 
mult cărbune. în rîn
dul formațiilor de lu
cru ce-și desfășoară 
activitatea productivă 
în abataje cameră.
E'oto : Șt. NEMECSEF 

tuit un puternic stimu
lent în întreaga activita
te ce o desfășurăm. Uti
lajele funcționează la 
capacitate, timpul de lu
cru și forța de muncă 
sînt folosite în mod efi
cient, mijloacele de 
transport de care dispu
nem, de asemenea, sînt 
folosite la capacitate. 
Disciplina nu constituie 
o problemă pentru mem
brii colectivului nostru, 
în lunile de cînd apli
căm acordul global oa
menii s-au convins de 
necesitatea, dar mai ales 
de avantajele pe care le 
oferă acesta. Experiența 
pe care am ciștigat-o de 
la introducerea acordu
lui global o vom valori
fica șl In continuare mai 
bine, iar această valori
ficare se va materializa 
in cărbune tot mal mula 
și de tot mai bună cali
tate și, bineînțeles, în

SPIRITUL REVOl UȚlON A R
trăsătură definitorie a epocii noastre socialiste

Lapreparația PetriJa

Mobilizare exemplară a colectivului 
pentru funcționarea noii instalații la parametrii 
proiectați și realizarea sarcinilor la cărbune net

I 
I

J

După ampla și excep
ționala mobilizare pentru 
punerea în funcțiune a 
noii și modernei instala
ții, colectivul Prepara- 
ției Petrila depune acum 
eforturi susținute pentru 
rezolvarea unei alte im
portante sarcini — atin
gerea parametrilor pro
iectați în valorificarea 
superioară a cărbunelui 
extras de mineri.

în realizarea aceste, 
sarcini de mare răspun
dere muncitorească, or
ganizațiile de partid și 
comuniștii mobilizează 
colectivul de preparatori, 
pornind de la indicațiile 
și orientările date de se
cretarul general al partf- 

câștiguri tot mai mari 
pentru membrii colecti
vului nostru".

Mina Uricani, o altă 
importantă furnizoare de 
cărbune pentru cocs, a 
intrat în aceste zile, de 
la generalizarea acordu
lui global, în rîndul în
treprinderilor fruntașe, 
cu sarcinile de plan rea
lizate și depășite. La ni
vel de întreprindere pla
nul la zi pe această lună 
a fost îndeplinit în pro
porție de 100,3 la sută. 
Cele mal bune rezultate 
le-au înregistrat minerii 
sectoarelor II și I, care 
și-au îndeplinit la rîndul 
lor prevederile de plant 
în perioada amintită în 
proporție de 110,1 și, 
respectiv, 104,2 la stllă.

Dorin GHEȚA

acționează 
partid, 

întreaga acti- 
producție a 
muncii din 
să se raporte-

tra
de 

ca
o perioadă

a 
muncă 

che- 
de

solicitare 
parității sale de 
și mobilizare. La 
marea organizațiilor

Instantaneu de mun
că din cadrul atelieru
lui APTA de la 
IPSKUEEM Petroșani, 
unde iau naștere, pe 
planșetele proiectanți- 
lor, noi piese și sub- 
ansamble asimilate în 
producția de scrie, uti
laje care pînă în mo
mentul de față se im
portau.

Foto: Cristian ȘTEFAN 

partid, toți preparatorii 
se implică în efortul 
pentru rezolvarea proble
melor ce se ivesc în pro
cesul tehnologic, în func
ționarea instalației. Cu 
promptitudine au acțio
nat echipele de interven
ții la remedierea unor 
defecțiuni ce apăruseră 
la un moment dat 
centrifugele pentru 
secarea cărbunelui, 
zolvarea nu a fost 
simplă și nici ușoară

la 
de- 
Re- 
n.ci

A
fost nevoie de mult spi-

Iosif BALAN 
Petru PUȘCAȘ

(Continuare în pag. a 2-a)

Consecventa vredniciei
Consecvență în muncă, 

in realizări, în depășirea 
preliminariilor și a pro
ductivității muncii pla
nificate — consecvență in 
ambiția oamenilor, a ce
lor 40 de ortaci din bri
gadă, de a face azi mai 
mult decît ieri, iar mîine 
mai mult decit azi. A- 
ceasta e temelia succese
lor ce le raportează cea 
mai bună brigadă de 
frontaliști a sectorului 
VII al minei Vulcan, sor
gintea celor peste 14 000 
tone de cărbune extrase 
peste plan de la începu
tul anului, a sporurilor 
de productivitate cu cîte 
2—3 tone/post față de 
prevederi. Dacă ceri bri
gadierului Ion Calotă să 
explice elementul care 
menține și stimulează 
perpetuarea ambiției de 
autodepășire în rîndul 
brigăzii ce o conduce, va 
răspunde cu seninătate, 
cu aerul că vorbește des
pre lucrul cel mai simplu 
din lume:

— Nu cer nimănui să 
facă mai mult decit fac 
eu însumi...

Aceasta înseamnă nici 
mai mult, nici mai puțin 
decît ca fiecare schimb 
să obțină realizările pe 
care Le atinge schimbul 
brigadierului. Combina și

transportoarele să funcți
oneze ireproșabil, arma
rea frontului să se exe
cute ca în schimbul pe 
care e prezent brigadie
rul. Adică — corect, în 
condiții de ordine și se
curitate depline, de efi
ciență maximă. Și cele
lalte două schimburi, con
duse de minerii Petre 
Petoaie și Istvan Pall, 
ca și combainierii Ștefan 
Stratica, loan Cociș, Du
mitru Aurică și Ilie Ulici, 
toți componenții brigăzii 

acestei 
forma-

sînt pe măsura 
rigori, conferind 
ției lor calitatea unui co
lectiv omogen, atit în 
privința competenței pro
fesionale, cît și a răs
punderii față de plan, 
față de soarta producției

— Dar nu e așa de 
simplu...

— Nimeni nu spune că 
e simplu, ne replică ad
junctul șefului de sector, 
tehnicianul loan Mihol- 
cca. Adică nu i-a fost sim
plu brigadierului să-ți 
ridice formația la acest 
nivel, dar după două de
cenii de experiență în

Ioan DVBEK 

(Continuare in pag. a 2-a)

T’nărul și harnicul colectiv al întreprinderii 
Vulcan raportează un succes deo- 
și depășirea planului la export 
au trecut de la începutul anului, 
de timp au fost expediate bene- 
hotare confecții în valoare de

de
confecții din orașul 
sebit: îndeplinirea 
pe cele 9 luni care 
în această perioadă 
ficiarilor de peste 
1,5 milioane lei peste sarcinile de plan la export.

La îndeplinirea exemplară a sarcinilor pentru 
export au contribuit buna organizare a munci', ur
mărirea graficelor speciale pe comenzi, astfel îneît 
produsele contractate cu beneficiarii externi să fie 
livrate ritmic, la termenele stabilite. Pe această bază 
sînt create condiții 
pentru întregul an 
de sfirșitul anului, 
oamenii muncii de 
exprimă satisfacția 
centele hotărîri cu privire la creșterea retribuției per
sonalului din unitățile care realizează producție pen
tru export.

ca sarcinile planului la export 
să fie realizate integral înainte 

Prin faptele lor demne de laudă, 
la întreprinderea de confecții își 
și adeziunea deplină față de re-
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Pentru generalizarea 
unei noi surse de energie

La stația de epurare a 
apelor menajere de la 
Iscroni s-a construit o 
Instalație de fermenta
re a reziduurilor și subs
tanțelor organice rezul
tate în urma procesului 
tehnologic de filtrare a 
apei, în vederea obține
rii biogazului.

Nămolul rezultat în ur
ma fermentării (exce
lent îngrășămînt natural) 
este valorificat în silvi
cultura și agricultura din 
municipiul nostru. Bio- 
gazul obținut se valori
fică în prezent pe plan 
looal. Centrala termică 
a stației funcționează cu 
un cazan numai pe bază 
de biogaz, livrînd ener
gia termică necesară 
menținerii temperaturii 
optime de fermentare. în 
viitorul apropiat se pre
vede ca sera cu o supra
față de peste 2 hec
tare (aflată în curs de 
amenajare), precum și 
stația de prelucrare a as
faltului din apropiere să 
funcționeze pe bază de 
energie termică, obținută 
din biogaz.

în condițiile cînd ma
teria primă este și va 
fi din abundență, colec-

fac parte Teodor Tătar, 
mecanic pompe, Dumitru 
Farcu, operator iție, 
Marcu Adamete, N .colae 
Daj, lăcătuși, Maria Pop, 
Janeta Cusai, laborante 
și alții, întregul colectiv 
se dovedește a fi printre 
primele în Valea Jiului 
care produce noi surse

de energie pe bază de 
biogaz, este hotărît să 
facă totul pentru a-și 
aduce contribuția Ia pro
movarea unor noi teh
nologii de valorificare e- 
ficientă și superioară a 
unor deșeuri ce pînă a- 
cum se iroseau.

Ștefan NEMECSEK

tivul stației din care

Se amenajează 
un nou parc 
începute mal demult, lu

crările de amenajare a 
unui nou parc sportiv în 
Petrila continuă cu mai 
multă intensitate în zilele 
de repaus. într-una din 
duminicile trecute au fost 
prezenți mulți tineri cu u_ 
nelteie, două utilaje IFRON, 
care mușcau de zor cu 
cupele din grămada de 
pămînt. Cîteva basculante 
de la secția de transport 
Petroșani a Autobazei 
C.M.V.J. au transportat 
pămîntul la halda Jieț.

Am notat numele cîtor- 
va dintre cei prezenți pe 
acest șantier; ifroniștii 
Ion Moldovan și Ion Cio- 
bănică, șoferii Vaier Fle- 
țan. Cornel Boantă, Ion 
Răduca, Robert Imling, 
Gheorghe Dobre, Gheorghe 
Dăjic, Silvestru Mihali și 
6ing. Mircea Radu.

De la primul secretar al 
comitetului orășenesc U.T.C. 
Petrila, Ion Carvațchi, 
care era prezent la aceas
tă acțiune am aflat că a- 
cest parc al tineretului va 
avea aspectul unui com
plex sportiv. (Vasile BEL
DIE)

r

Consecvența vredniciei Realizări de prestigiu
(Urmare din pag. I)

minerit, puterea exem
plului lui personal, pri
ceperea în organizarea 
muncii în frontal, în fo
losirea utilajului modern, 
în munca cu oamenii își 
spun cu prisosință cuvân
tul. .

Și notăm cîteva amă
nunte: din cei 40 de mi
neri ai brigăzii, majori
tatea sînt policalificați, 
iar tinerii veniți în bri
gadă urmează cursuri 
de calificare; în brigadă, 
fie că e vorba de pre
zența la lucru, fie de 
prezența la comenzi pen
tru 
de 
tă. 
ză 
da, și excepții. Dar 
tunci, 
dierul, cu șeful schimbu
lui din care face parte 
absentomanul, e la el a- 
casă. Și are loc un dia
log mineresc, purtat 
particular, dar mai ales 
în fața ortacilor, la care 
nu rezistă oricine Adică 
nu rezistă cei ce nu țin 
pasul cu cadența brigă
zii, cu rigorile e.. Așa 
n-au rezistat Ion Vasila- 
che, Constantin M. Cio- 
ca și... azi nu mai sînt 
componenți ai brigăzii.

Brigada are un singur 
țel — cărbunele. Etica 
brigăzii — cine spune că 
etica nu se poate măsu
ra ?! — se măsoară în 
tone de cărbune. Cei care 
au însușit această mora
lă pot trăi liniștiți, adică 
cu demnitate, ca oamenii 
cU satisfacția datoriei 
împlinite. Desigur, cei

reparații, 
se discu-

revizii și 
absențe nu
Dacă totuși absentea- 
careva ?! Se întîmplă, 

a- 
a doua zi, briga-

tineri sînt înțeleși, sînt 
ajutați, sînt încurajați. 
Cînd se mută unul în- 
tr-un apartament nou, 
toți îl ajută la mutat ; 
cînd un alt tînăr. Petru 
Bîrlea, s-a integrat în 
exigențele brigăzii și a 
cerut casă, brigadierul a 
intervenit să fie trecut 
pe lista de priorități.

Cărbunele, soarta pro
ducției, atît azi, dar și 
mîine, este țelul suprăm 
al preocupărilor. O do
vadă a strădaniilor bri
găzii pentru creșterea 
producției a fost iniția
tiva recentă a brigadie- 
îului Calotă de a evita 
pierderile de cărbune și, 
totodată, de a economisi
timp și materiale pentru (- 
dezechiparea pilierului și >

în

.... . 
echiparea abatajului ț
frontal din panoul I al i 
stratului 7 prin scoate- / 
rea pilierului pînă la * 
suitorul de atac al fron- i 
talului. Cîștigul: 600 tone« 
cărbune în plus, vreo i 
80 de posturi economisi- ț 
te. De aici un cîștig ca_ l 
tegoric pentru producție: ’ 
deschiderea frontalului I 
1 vest cu două zile mai J 
devreme. Așadar, din pri- ! 
mele zile ale lunii oc- 
tombrie brigada va lucra 1 
pe două panouri, ambele J 
dotate cu combină, 
ponderea cărbunelui 
tras de brigadă în 
ducția sectorului 
crește la 70 la sută.

Deci, cărbune 
mult; certitudinea că 
ultimul trimestru nu 
mai brigada, ci și secto
rul vor da importante . 
cantități de cărbune pes- 1 
te plan.

iar 
ex- 

pro- 
va

mai / 
în ' 

nu- !

(Urmare din pag. I)

„Aceste rezultate se da- 
toresc In bună parte și 
modului în care a fost 
pregătită trecerea la ge
neralizarea acordului 
global, ne spunea secre
tarul comitetului de 
partid de la mina Uri
cani, Traian Hamz. Popu
larizarea principiilor și 
prevederilor acordului 
global, activitatea des
fășurată pentru înțelege
rea rolului stimulativ al 
acestei forme de retribu
ire și-au atins scopul pe 
care ni l-am propus. Oa
menii au înțeles cît de 
importantă este pentru ei 
și pentru întreprindere, 
pentru economia națio
nală generalizarea acor
dului global, iar rezul

tatele obținute o de
monstrează cu prisosin
ță. Direcția principală în 
care vom acționa în con
tinuare o constituie îm
bunătățirea organizării 
muncii".

Mai notăm, în final, și 
realizările obținute în_ 
tr-o singură zi, 3 octom
brie, de minerii din două 
sectoare de la mina Pe- 
trila, realizări care, de 
asemenea, pot fi califi
cate drept rezultate de 
prestigiu. Sectorul IV, a 
extras în ziua amintită 
470 tone de cărbune peste 
plan, iar sectorul II 120 
de tone. Toate acestea 
sînt realizări, așa cum 
mai spuneam, de pres
tigiu și au o bază comu
nă — generalizarea a- 
cordului global.

Mobilizare
(Urmare din pag. I)

rit inventiv, efvrt de 
gîndire și dăruire pro
fesională pentru a se gă- 
și soluția potrivită : în
locuirea centrifugilor. Cu 
aceeași răspundere și 
spirit participativ se ac- 
ionează în prezent la 

înlăturarea unor neajun
suri de funcționare in
tervenite la cuva pentru 
izolarea mediului dens și 
evitarea pierderilor din 
instalație.

Acesta este doar un 
fapt din multele ce se 
succed cotidian în acti
vitatea productivă a co
lectivului nostru. Un lu
cru aș dori să menționez. 
Dacă în ultimele zile, 
instalația primei linii de 
preparare a funcționat 
normal, dacă sînt rezol
vate competent una după 
alta problemele ce se i_ 
vesc — inerente în pe
rioada de probe — asi- 
gurîndu-se ritmul pro
ducției la nivelul plani
ficat, aceasta se datoreș- 
te în primul rînd oa
menilor noștri care au 
înțeles că este nevoie să 
acționeze fără odihnă în 
această etapă, deloc u- 
șoară, din viața colecti
vului. Au fost și sînt mo
mente de maximă soli
citare cînd comuniști cum 
sînt Romeo Curetean, E- 
manoil Nițulescu, Cons, 
tantin Ioniță, Nicolae Vîj- 
dea, Viorel Ursa și alții 
au lucrat zile și nopți 
fără întrerupere, fără 
răgaz de odihnă, pentru 
remedierea unor defec
țiuni, dereglări, căderi 
ivite în instalație, timp 
în care șeful secției, in
ginerul Victor Chiaburu, 
a fost nelipsit din mijlo
cul oamenilor îmbărbă- 
tîndu-i, coordonînd direct 
lucrările. O faptă deose
bită — care reflectă, zic 
eu, modul de a munci și 
acționa în spirit revolu
ționar — este și cea a 
echipelor de lăcătuși con
duse de comuniștii Lo- 
rencz Hendric, Ștefan 

<___________________________

exemplară
Cazan și Kiss Ludovic. 
Componenții acestor vred
nice echipe, intervenind 
pentru înlăturarea unei 
d afecțiuni ivite la banda 
340, au lucrat fără între
rupere timp de peste 17 
ore, pînă ce repunerea 
în funcțiune a circuitului 
de benzi a devenit 
împlinit. Dealtfel cu 
lași înalt spirit de 
pundere și maximă 
gajare se 
zoi varea 
producției 
oameni ai 
preparație 
nel Sele, 
trina, Iosif 
Macresac, 
membri ai 
tinerii Aurel 
ru, Florin Tudrieș, 
tru Săpînțan, membri ai 
organizației U.T.C.".

Așadar un singur gînd, 
o singură voință îi în
deamnă și-i mobilizează 
pe preparatorii de la Pe
trila: noua 
funcționeze 
să producă 
planificat, 
așa cum 
secretarul de partid 
în adunările 
de partid din luna 
tembrie, cînd au 
dezbătute sarcinile 
revin comuniștilor, 
turor oamenilor muncii 
din preparație, din cu- 
vîntarea secretarului ge
neral al partidului la 
Consfătuirea de la Man
galia, au fost stabilite 
o serie de măsuri poli- 
tico-organizatorice me
nite să asigure realiza
rea tuturor indicatorilor 
tehnico-economici, în spe
cial ai producției pentru 
semi cocs.

Cum privesc comuniș
tii, toți preparatorii pe- 
trileni înfăptuirea aces
tor obiective majore ale 
colectivului ? Răspunsul 
ni l-a dat secretarul co
mitetului de partid : 
„Fapta cea mai de preț 
în activitatea noastră va 
fi aceea de a realiza zil
nic producția pentru se- 
micocs planificată, iar 
pentru aceasta vom face 
tot ce ne stă în putere". 

_____________ J

fapt 
ace- 
răs- 
an- 
re-implică în 

problemelor 
ceilalți 

din
Io- 
Ca- 

Iosif 
Plugar,

‘oți 
muncii 

cum sînt
Vasile 

E Barna,
Ion

O.D.U.S., și 
Cojoca- 

Pe_

instalație să 
fără cusur, 

la nivelul 
Dealtfel — 

ne-a precizat

generale 
sep- 
fost 

ce 
tu-

• ABUNDENȚA 
CARTOFI. Datorită grijii 
factorilor competenți co
merciali și din cadrul 
I.A.S. Hunedo: a, prin ma
gazinul „gostat" nr. 19 
(gestionar Nicolae Petri- 
șor), piața . Petroșan ului 
este abundent aproviz.o. 
nată cu cartofi. Acest fapt 
constituie un bun prilej 
care trebuie folosit atit de 
cetățeni cît și de

•unii consumatori coiectiv 
pentru a-și completa că
mările cu rezervele nece
sare de cartofi pentru 
consum pe perioada ier
nii. (T.Ț.)

• PAS FINAL. Echipa 
de drumari a E.G.C.L. Pe
troșani a trecut la betona- 
rea celei de a doua părți 
a Aleii Poporului din Pe
troșani. Odată cu finaliza
rea acestei importante lu
crări edilitare, i 
de locuințe format 
bulevardul _ 
străzile N. Bălcescu, 
Roaită și I. Creangă

cartierul 
între 

Și 
V. 

din

Republicii

Preparația «le cuarț 
din Uricani, una din
tre cele mai noi între
prinderi industriale din 
municipiul nostru, s-a 
făcut cunoscută prm 
strădaniile deosebite 
depuse de colectiv în 
vederea valorificării su
perioare a cuarțului de 
Șiglău.

Prelucrat în cadrul 
fazelor tehnologice de 
producție, cuarțul este 
transformat în pulbere 
fină și expediat bene
ficiarilor din țară sau 
de peste hotare, în ve
derea fabricării sticlei 
optice, a diverselor e_ 
mailuri și glazuri. tn 
imagine, aspect de 
muncă din cadrul sec
torului sortare a cuar- 
țului calcinat.

imediata apropiere a nou
lui centru civic al Petro- 
șaniului, va face un nou 
pas spre contururile lui 
finale. (T.Ț.)

Cinemato- 
Noiembrie" Pe- 

reluat o acțiune 
salutată, sîntem 
pasionații celei

• FILME, 
graful „7 
troșani a 
cu filmul 
siguri, de
de-a VII-a arte. Este vor
ba de prezentarea pe e- 
cran a unor filme de «i- 
nematecă, în cadrul seri
lor de cultură cinemato
grafică. Iată cîteva dinție 
filmele programate — în

cadrul acțiunii —, pentru 
luna octombrie i ..Parada 
timpului pierdut" (francez). 
„12 rezultate exacte" .ma
ghiar), „Oaia cu c nei pi
cioare" (francez), „Nevă
zut, necunoscut" (francez), 
și „A dispărut o navă" 
(S.U.A.).

• CASELE PIONIERI
LOR și șoimilor patriei 
din Valea Jiului au des
chis noul an de învăță- 
mînt. Aproape 1000 de 
pionieri și elevi, numai din 
Petroșani, vor participa 
la 15 cercuri cu profil teh

nic sau artistic (electroni
că industrială minieră, 

confecții — artizanat, ce
naclu literar, diverse for
mații muzicale etc.) care 
contribuie, prin aceste ac
tivități extrașcolare, la 
cultivarea aptitudinilor, 
sprijinind procesul de în- 
vățămînt. (T.S.)

o EDILITARA. în car
tierul Petroșani-Nord cons
tructorii de la Grupul Pe
troșani al T.C.H. au înche
iat excavațiile și pregătit 
pentru bala.stare un nou 
tronson al bulevardului

Republicii. Este vorba de ' 
jumătate din porțiunea 
de la Casa de oaspeți a 
C.M.V.J. pînă la cinema
tograful „Republica". Tot
odată se fixează bordurile 
trotuarului dinspre noile I 
blocuri recent date în fo- j 
losință în vederea balaș- = 
tării și betonării. (T.Ț.) |

9
Rubrică realizată de 

Toma ȚAȚARCA
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Un factor important pentru realizarea ritmică a producției de cărbune j

i

*

CALITATEA LUCRĂRILOR 
DE REVIZII ȘI REPARAȚII

Pentru mecanizarea lu
crărilor miniere din 
subteran partidul și sta
tul nostru au făcut e- 
forturi deosebite. Dota
rea tehnică a minelor cu 
utilaje de înaltă produc
tivitate și de mare com
plexitate a crescut de 
Ia an la an. Munca o- 
mului din subteran a de
venit mai rodnică în con
diții de siguranță cres
cută. Minerii au căpătat 
noi, calificări, pregătirea 
lor profesională s_a ri
dicat pe noi trepte cali
tative, unii, și nu puțini 
la număr, sînt deja poli- 
calificați. Pe scurt mine
rul a devenit un adevă
rat miner tehnician, ca
pabil nu numai să ex
ploateze în condiții op
time, de eficiență ridica
tă utilajele dar și să le 
revizuiască, să le între
țină și chiar să Ie repa- 
”e atunci cînd este ne
voie. Sigur, intervenți
ile minerului la utilajele 
din abataje sau de la lu
crările de înaintare, de 
pe fluxurile de transport 
sînt la nivelul competen
ței sale profesionale că
pătate prin însușirea no
țiunilor celei de a doua 
meserii, fie de electri
cian, fie de lăcătuș. A- 
ceasta însă nu înlătură

--------
activitatea formațiilor 
specializate de electro- 
lăcătuși cărora Ie revine 
sarcina de a executa ce
le mai importante lucrări 
de revizie, reparații și 
întreținere. în acest sens 
li s-au creat și condițiile 
necesare printre care a- 
mintim, în primul rînd, 
timpul pus la dispoziție 
pentru efectuarea acestui 
gen de lucrări, timp 
care activitatea 
tivă propriu-zisă 
întreruptă. în cele 
multe cazuri, 
membrii formațiilor 
rora li s-a 
exploatarea 
participă, efectiv, 
cot cu echipele de 
trolăcătuși pentru 
cutarea în termen 
calitate a acestor 
de o deosebită importan
ță pentru 
normală a 
extracție și 
cărbunelui.

în această pagină 
prezentăm aspectele 
tîlnite luni, 3 octombrie, 
la întreprinderile minie
re Paroșeni, Lupeni și 
Lonea, după efectuarea, 
duminică, 2 octombrie, a 
lucrărilor de revizii 
reparații ale utilajelor.

G. DORIN

în 
produc- 

este 
mai 

minerii, 
că- 

încredințat 
utilajelor 

cot la 
elec- 
exe- 

și de 
lucrări

desfășurarea 
procesului 
evacuare

de
a

vă 
în_

Utilajele revizuite 
si totuși au fost »

ror celor ce au fost pro
gramați duminică pentru 
lucrările de revizii și re
parații. Iar rezultatele s-au 
văzut a doua zi. Pînă 
ora 12,30, în schimbul 
nu s-au înregistrat 1 
un fel de defecțiuni 
funcționarea utilajelor re
parate și revizuite dumi-

♦
în abatajele minei Pa

roșeni, pe liniile fluxului 
de transport de pe galerii 
și pe verticală, duminică 
au fost efectuate, conform 
programării mai multe lu
crări de revizii și 
ții La sectorul I, 
mație condusă de 
Liuță a consolidat 
zuit stația de 
din abatajul frontal 
panoul 8. Printre 
s-au înlocuit 40 ml 
lanț la transportorul TR-4 
și două scocuri uzate. Pe 
galeria de bază, o 
echipă condusă de 
ghe Ioana 
inversarea 
transport, 
în panoul 
revizii pe 
la combine sub coordona
rea maistrului minier Pe
tru Pctrar și a maistrului 
electromecanic Ludovic 
Kertesz. Echipa lui Marin 
Achim a vulcanizat covo
rul benzii 
rul V. Un 
constituie 
la sută la

repara- 
o for- 
Nicolae 
și revi- 

acționare 
din 

altele, 
de

altă 
Gheor- 
pentru 

de 
III.

a lucrat 
fluxului 

în sectorul 
I au fost făcute 
întregul flux și

27, de la secto- 
fapt pozitiv îl 
prezența sută 
datorie a tutu

la 
L I 
nici 

în

au funcționat luni«

unele întreruperi
cui 6, panoul I, în abatajul 
dotat cu complex mecani
zat și combină de tăiere 
unde muncesc minerii din 
brigada lui Francisc Fa- 
zakaș s-a oprit transporto
rul. O „stea" de acționare 
s-a rupt. Dar în mai puțin 
de 20 de minute a fost în
locuită. Și-a spus cuvin-

iiiuiiutiiiiiiu/iuitiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiHminuiiiBiwiuun

I. M. Paroșeni
„wzzzzzzzzzzzzyzzzzvz/zzz//zz<z/zz/z/zz///vz//zzzzzzzwz7zz»zzzzzz/zzz.
nică. Rapoartele maiștrilor 
Constantin Velea, Ștefan 
Ghirică, Francisc Sviscea, 
care au coordonat și 
pravegheat lucrările 
duminică au primit 
ficatul de calitate 
funcționarea ireproșabilă a 
utilajelor.

Cu toate acestea, la ni
velul întreprinderii, luni, 
dimineața s-au înregis
trat întreruperi în func
ționarea unor utilaje. Alte 
utilaje, decît cele supuse 
reviziilor au cedat în blo-

su- 
de 

certi- 
prin

rcsponsabilă în cadrul atelie- 
masinilor și utilajelor miniere 

Foto . Șt. NEMECSEK

Activitate intensă, 
rului de reparații ale 
de la mina Paroșeni.

tul spiritul de prevedere 
al șefului de brigadă, ca
re, pentru orice eventua
litate, și_a procurat din 
timp. în apropierea aba
tajului, o „stea" de acțio
nare. Au mai fost semna
late întreruperi și în func
ționarea combinei de aba
taj tot în frontalul lui 
zakaș, pe schimbul 
Producția abatajului 
întrerupt ore întregi 
această cauză. Ieri 
neață, la ora 9, 
Vasile Hulubei, 
Paroșeni, ne-a 
prin telefon că
mai lucrează pentru

Fa- 
III.
s-a 
din 

dirni-
dispecerul 

de la I.M.
Informat 

„încă se
re-

I.M. Lonea

>

dar 
s-au ,

Un bilanț firesc, în care „minus“ cu „plus•
împreună cu ing. Gheor- 

ghe Făgurel, din 
compartimentului 
mecanic al minei Lupeni 
parcurgem lista lucrărilor 
de revizii și reparații ca
re au fo6t planificate pen
tru ziua de duminică. O 
listă bogată .45 de astfel 
de acțiuni) pe care sînt 
și bifate toate acțiunile 
programate. Interlocuto
rul nostru ne asigură 
numai de respectarea 
tocmai a listei, dar 
calitatea ireproșabilă 
lucrărilor.

Revizii la o serie 
combine, revizii și repara
ții la aproape toate siste
mele de transport din 
subteran, reparații și re
vizii la puțuri și colivii, 
vulcanizări de benzi, în
locuiri de «cocuri, de lan
țuri transportoare, veri
ficări ale instalațiilor e- 
lectrice și hidraulice — 
lata numai cateva din lu
crările de mare importan
ță care au fos' executate 
cu participarea directă, a- 
iături de electromecanici, 
a membrilor brigăzilor.

ffu toate acestea aveam

“ dă... minus!
partea 

electro-

și

nu 
în
de 

a

de

să aflăm că bilanțul zilei 
de 3 octombrie la între
prinderea minieră Lupeni 
este departe de 
tisfăcător. Cele 
c are reprezintă 
față de planul 
buie să aibă o 
logică. Și, în pofida 
crărilor de bună 
la revizii și reparații, 
din cauze este totuși

a fi sa- 
1805 tone 

restanța 
zilei tre- 
explicație 

lu- 
calitate 

una 
de

II. De la
18,50 la 23,00 (!!) s-a 

înlocui- 
defect 

aflat 
o- 
de

Schimbul 
ora 
lucrat la 
rea angrenajului 
de la împingătorul 
în raza puțului XII - 
rizontul 400. Perioada 
timp surprinzător de lun
gă, necesitată pentru 
locuire, implică o explica
ție... necesară : angrena
jul care a fost pus în lo

la 
lui 
in 

de-

în-

WZZ//ZZ//Z//ZZZZZZZ//ZZZZZZZ/ZZZZZZZ/Z/ZZZZ/Z,WZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZA

I. M. Lupani
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natură electromecanică. 
Mai precis, defec^umie 
survenite în cele 
schimburi. Dar să 
la rînd.

Schimbul I. De 
10,30 pînă la ora 
lucrat la repararea lanțu
lui 
la 
jul 
rul 
la ora 13,50 a fost 
dată cala de la 
sectorului V. Cauza? Lem
ne și piese metalice ce nu 
aveau ce căuta în cărbune!

le
tre; 

luăm

oraia
15,10 s-a

(partea inferioară)
TR-4 nr. 1 din 
lui Mihai Blaga 
III); de la ora

de 
abata- 
(seoto- 

13,15 
înfun. 
silozul

cul celui defect a trebuit 
să fie adaptat deoarece ne- 
respectarea unor parametri 
de către furnizor a 
imposibilă montarea 
starea în care a fost

Schimbul III. La 
put să reamintim o
— 837 tone. Este cifra 
re reprezintă minusul 
torului VI 
octombrie, 
explicația :
— la ora 
la înlocuirea unui 
căruia 
lația.

în fișa Jo ’i dispecer 
scrie „de la ora 1 și 50 de

f ăc ut 
sa in 
livrat.
înce- 
cifră: 

ca- 
sec- 

3 
și... 
0,30

pe ziua de 
Iată acum 
de la ora

4,00 s-a lucrat 
motor 

i s-a străpuns izo-

pararea combinei", 
alte defecțiuni nu 
mai semnalat în schimbu
rile II și III de luni, 3 
octombrie.

Colectivul minei Paro- i 
șeni a realizat în primele 
trei zile din octombrie o 

662 tone de 
plan, dove- 
și hotărîrea 
preliminarul 

întreru- 
pro-

producție de 
cărbune peste 
dind hărnicie 
de a realiza 
zilnic. în pofida 
perilor de pe fluxul 
ducției, oamenii manifestă 
spirit de organizare, pri
cepere în lupta pentru în
vingerea dificultăților ine
rente muncii bărbătești 
din subteran. Dar, evi
dent, eliminarea oricăror 
întreruperi ale producției, 
impune o evaluare mai 
precisă a gradului de 
bosire" pentru fiecare u- 
tilaj în parte. Fiindcă nu
mai din cauza întrerupe
rilor din abatajul lui Fa- 
zakaș, luni, 3 octombrie 
față de preliminarul zilei 
s-au înregistrat cu 200 to
ne de cărbune mai puțin, 
și deci plusul de producție 
realizat de la începutul lu
nii putea să fie mai mare...

Viorel STRAI')’

,0-

i 
j
1

Mai multă operativitate

minute defect electric 
combina din abatajul 
Kalman". La ora 8,30 
ziua de 4 octombrie
fectul încă nu era înlătu
rat. Cel puțin așa reiese 
din situația... scriptică de 
la dispecer. Mai departe... 
De la ora 1,00 la ora 2,00 
defect electric la combina 
din abatajul frontal, stra
tul 5, panoul 15, blocul V. 
Interesant este că atît a 
defecțiunea anterior amin
tită cît și la aceasta ulti
ma, apare notația „ ..de la 
schimbul II". în fine, de 
la ora 2,00 
TR-4 nr. 2 
r u p e r 
Concluzia ? 
lucrările de
fost executate cu simț de 
răspundere și operativita
te, nu același lucru se 
poate spune despre inter
vențiile care se execută în 
timpul zilelor de lucru, pe 
schimburi.

Prin urmare 
conducători ai 
electromecanice
organizați munca în schim
bul II și mai ales III ?

Al. TĂTAR

la 
au 
i

ora 3.30 la 
fost „multe 
de lanț". 
Chiar dacă

duminică au

tovarăși 
activității 

cum vă

La I.M. Lonea, au fost 
prevăzute lucrări de revizie 
la transportoarele TR-3 
din abatajul nr. 73 din ca
drul sectorului II, abata
jul 314 din sectorul IV, 
consolidarea postamentu
lui și schimbarea reduc- 
torului la banda nr. 1 est 
din cadrul aceluiași sec
tor. Aceste lucrări au fost 
executate de lăcătușii din 
formațiile conduse de Vio
rel Radu și Ștefan Petruț. 
Acestea, ca de altfel 
celelalte lucrări de 
zii și reparații care 
fost prevăzute pentru 
ceastă zi au fost executate 
cu multă răspundere. O 
singură excepție la abata
jul nr. 73 de la sectorul 
II, unde s-a înregistrat o 
stagnare de 4 ore în 
schimbul II pentru schim
barea reductorului de 
transportorul revizuit 
mai puțin de 24 de 
înainte de 
variei. Au 
lăcătușii 
conduși de 
canic Ion Dumitrescu.

De fapt cum au lucrat, 
dacă în mai puțin de 24 
de ore a trebuit o nouă 
intervenție ?

La sectorul de transport 
s-a prevăzut schimbarea 
unui cupon de cauciuc de 
58 m, la banda nr. 3 de. 
pe magistrala de la ori
zontul 400. Vulcanizatorii 
Robert Vuk și Aurel Rad 
au reușit să termine a- 
ceastă lucrare în timp u- 
til astfel îneît producția 
minei să nu aibă de sufe
rit. Printre lucrările de 
importanță deosebită pen
tru întreaga activitate a 
minei mai amintim revizi
ile electrice și mecanice 
executate la mașina 
extracție a puțului 
schip.

Pe lîngă aceste lucrări 
prevăzute în graficele în
tocmite au mai fost execu-

Și 
revi- 

au 
a-

la 
cu 

ore 
a-producerea 

lucrat electro
din sector, 
maistrul me-

de
cu

tate și alte lucrări de re
vizii și 
acestea 
tanță a 
ternului 
întregul 
mașinii 
probele 
i-e au precedat această 
era re.

Pentru executarea 
crărilor de revizii și repa
rații au fost programați 
la lucru 100 de eleccrolă- 
cătuși, jumătate dintre a- 
ceștia au fost de la sectoa
rele de producție, iar cea
laltă de la sectoarele de 
transport, investiții și e- 
lectromecanic. Majorita
tea au înțeles că de exe. 
cutarea acestor lucrări de
pinde producția minei și 
s-au prezentat la muncă 
conform planificării. Nu 
se poate trece însă cu ve
derea lipsa de răspundere 
a unora cum sînt Ion Ho- 
loszi și Constantin Sușman, 
de la sectorul II, Dumitru 
Herțeg și Cornel Marines
cu (sectorul III), 
Năsălean și Ion 
(sectorul IV), care 
sit nemotivat, fără 
gîndcască la 
care au trebuit să

reparații. Dintre 
de o mare impor- 
fost revizuirea sis- 
de frînare de pe 
lanț cinematic al 

de extracție 
de funcționare

Și 
ca- 
lu-

Iu-

Vasile ; 
Derou 

au lip
să se , 
ortacii 

„tragă" 
și în locul lor, pentru a 
putea să termine la timp 
aceste lucrări. Acum, în 
condițiile generalizării a- 
cordului global în astfel 
de oameni, colectivul mai 
poate avea încredere ?

Cu excepțiile pe care 
le-am prezentat în aceste 
rînduri se poate spune că 
la I.M. Lonea s-a mun
cit cu răspundere de că
tre cei prezenți la lucru 
din moment ce luni, 3 
octombrie, nu au fo«t sem
nalate defecte 
canice care să 
procesul de producție 
din moment ce mina 
realizat sarcinile de plan 
în această zi.

electrome- 
deregleze 

Și 
și-a

Gh. BOȚEA
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Reuniunea regională latino-americană consacrată 
pregătirii Anului Internațional ai Tineretului

Cuvîntut tovarășului Nicu Ceaușescu —
SAN JOSE 4 (Agerpres) 

— La San Jose s-au des
chis lucrările Reuniunii 
ceg.cnale latino-amcricane 

consacrate pregătirii Anu
lui Internațional al Tine
retului (A.I.T.), organizată 
de Centrul O.N.U. pentru 
probleme sociale și urna. 
mtaie și de Comisia eco
nomică a OJs'.U. pentru 
America Latină, în colabo
rare cu Guvernul Repu
blicii Costa Rica. Este 
cea de-a patra din seria 
de reuniuni regionale din 
acest an organizate ca 
urmare a inițiativei Româ
niei. Ele sînt menite să 
implice activ statele din 
toate regiunile lumii în 
pregătirea și marcarea 
A.I.T.

Sesiunea Comitetului Central al Alianței 
Cooperatiste Internaționale

— Intervenția șefului delegației române —
PRAGA 3 (Agerpres). — 

La Praga s_au desfășurat 
lucrările sesiunii Comite
tului Central al Alianței 
Cooperatiste Internaționa
le (ACI).

în cadrul dezbaterilor pe 
tema organizațiile coope
ratiste și problemele ma
jore ale contemporaneită-

Întîlniri
ale ministrului 

român 
al afacerilor 

externe

în ședința inaugurală a 
luat cuvîntu! tovarășul 
Nicu Ceaușescu. secretar 
al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretului

★

SAN JOSE 4 (Agerpres) 
— Tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Co
mitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Anul In
ternațional al tineretului, 
a avut o întrevedere cu 
Alberto Fait, prim-vice- 
președinte al Republicii 
Costa Rica, în cadrul că

ții a luat cuvîntul Paul 
Niculescu, președintele 
C"NTROCOOP, șeful de
legației române.

Reprezentantul român 
a subliniat sprijinul ho- 
tărît, adeziunea deplină 
a cooperatorilor români la 
politica externă a Româ
niei și, în mod deosebit, 
la propunerile președinte
lui Nicolae Ceaușescu, cu
prinse în mesajele adresa
te conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la 
oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare în Euro
pa, retragerea și distruge
rea celor existente. A fost 
? evată participarea ac

reia a fost evidențiată 
dezvoltarea continuă a re
lațiilor româno-costaricane 
in toate domeniile, pe 
temelia trainică a Trata
tului de prietenie și co
operare încheiat intre ce
le două țări în urmă cu 
zece ani, cu ocazia vizite; 
președintelui Nicolae
Ceaușescu în Costa Rica

Alberto Fait a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, din na'tea 
președintelui Republicii 
Costa Rica, Alberto Mon
ge, un salut călduros și 
cele mai bune urări de 
pace și prosperitate pentru 
poporul român.

tivă a mișcării coopera
tiste îomâne, în cadrul 
Trontului ’Democrației și 
Unității Socialiste, la ma
rile acțiuni de masă ce au 
loc în România pentru 
oprirea cursei înarmări
lor, pentru dezarmare și 
pace.

în cadrul lucrărilor, de
legația CENTROCOOP a 
propus ca viitorul congres 
al Alianței Cooperatiste 
Internaționale din 1984 să 
dezbată și să adopte o re
zoluție privind Anul 'In
ternațional al Tineretului : 
„Participare, dezvoltare, 
pace" și a prezentat un 
proiect în acest sens.

Știri din țările socialiste
VARȘOVIA 4 (Agerpres). 

— Colectivele de muncă 
din industria cărbunelui a 
R.P. Polone au încheiat cu 
rezultate bune cel de-al 
treilea trimestru al anului, 
relatează agenția PAP. De 
la Începutul anului s-au 
extras 143,3 milioane tone 
cărbune, cu 900 000 tone 
mai mult decît în prime
le nouă luni ale anului 
1982. Cantitatea de căr
bune destinată exportului 
a crescut, față de aceeași 
perioadă a anului trecut 
cu 5,5 milioane tone.

Și în domeniul siderur
giei, primele trei trimestre 
ale anului s-au soldat cu
o depășire a prevederilor 
planului- La cocs sporul 
producției
100 000 ’ îjfne,

a fost de 
la laminate

de 110 000 tone, la fontă
de 146 000.

*
BELGRAD 4 (Agerpres). 

— în apropierea localită
ții Uglevik, din R.S. Bos
nia și Herțegovina, prinde 
contur- un nou obiectiv al 
energeticii iugoslave — o 
termocentrală ce va dis
pune de două blocuri ener
getice de cite 300 000 kW.

Noua unitate va contri
bui la valorificarea, în 
condiții optime, a rezerve
lor de cărbune existente 
în această zonă, care sînt 
evaluate la 70 milioane to
ne. Proiectanțil, au pre
văzut dotarea centralei

Producția mondială
de cereale

ROMA 4 (Agerpres). — 
Potrivit previziunilor Or
ganizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO), date 
publicității la Roma, pro
ducția mondială de cereale 
va fi în 1983 inferioară cu 
G la sută celei din ' anul 
precedent, iar producția de 
soia — cu 19 la sută, in
formează agenția France 

cu echipamente eficiente 
de protejare a, mediului 
ambiant.

★
BEIJING 4 (Agerpres).

— Biblioteca Națională a 
Chinei, cea mai mare insti
tuție de acest gen pentru 
public din țară, va dispu
ne de o nouă clădire, a 
cărei piatră de temelie a 
fost pusă recent, la Bei
jing. După cum relatează 
agenția China Nouă, edifi
ciul noii bibliotecii, a că
rui construcție se prevede 
a fi terminată în 1986, va 
reprezenta un complex 
alcătuit dintr-o clădire cu 
22 etaje — corpul principal 
—, în care vor fi adăpos
tite 20 milioane de cărți, 
precum și din 36 săli de 
lectură cu locuri pentru 
8 000 de cititori și o sală 
a cataloagelor, dotată cu 
un sistem computerizat.

*
BERLIN 4 (Agerpres). — 

Noul excavator „SRS 4000" 
produs în R.D. Germană 
are o capacitate de 
180 000 metri cubi de rocă 
pe schimb. Agregatul este 
destinat să funcționeze în 
carierele de exploatare a 
cărbunelui la zi. în ciuda 
dimensiunilor sale uriașe, 
el are o greutate proprie 
cu aproape 1 300 de tone 
mai mică decît tipul pre
cedent din aceeași catego
rie de excavator.

Presse. Astfel, producția 
mondială de cereale va fi 
de aproximativ 1,605 mi
liarde tone, față de 1,705 
miliarde tone în 1982.

în schimb, producția 
mondială de orez va fi su
perioară celei realizate 
anul trecut, urmînd să a- 
tingă 424 milioane tone, 
față de 421,4 milioane în 
1982.

COPENHAGA. La 1 ia 
nuârie 1983, populația 
Groenlandei era de 51 90: 
locuitori, din care 42 66! 
autohtoni, informează a. 
genția Ritzaus, -Se relevi 
că 44 la sulă din locuitori 
insulei sînt tineri sub 2( 
de ani.

TOKIO. Vulcanul Oya- 
ma, de pe insula japone. 
ză Miyakejiina, situată la 
140 kilometri sud de To. 
kio, a erupt, luni, pentru 
prima dată în ultimii 21 
de ani, i-elatează agenția 
Kyodo. Erupția a fost Ur
mată de un cutremur de 
6,1 grade pe scara Rich

ter, resimțit și la Tokio. 
Potrivit datelor prelimina
re, o persoană a fost dată 
dispărută. Locuitorii insu
lei au fost evacuați, dar o 
așezare de la poalele vul
canului a fost acoperită de 
lavă. Ultima erupție a a- 
cestui vulcan a avut ț t 
la 24 august 1962.

VIENA. Siderurgia ță
rilor occidentale traver
sează una dintre cele mai 
grave crize din istoria sa, 
a declarat președintele 
Institutului Internațional 
al Fierului și Oțelului 
(IISI), Yukuta Takeda (Ja
ponia), transmite agenția 
France Presse. în cuvîn
tul de deschidere a celui 
dc_al 17-lea Congres al 
IISI, ale cărui lucrări se 
desfășoară Ia Viena, Take
da a relevat că, anul aces
ta. consumul de oțel va 
fi in scădere cu aproape 
100 milioane tone în com
parație cu anul 1979.

NAȚIUNILE UNITE 4 
— Trimisul „Agerpres", 
transmite : Tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, șeful 
delegației române la cea 
de_a 38-a Sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a 
avut, la New York, în- 
tîlniri separate cu miniș
trii de externe ai Italiei, 
Japomei, Marii Britanii, 
R.F. Germania, Turciei, 
Franței, Irakului, Guya- 
nei și Iranului.

în cadrul convorbirilor 
care au avut loc cu acest 
prilej au fost abordate 
probleme privind dezvol
tarea în continuare a re
lațiilor bilaterale, 
sebi amplificarea 
turilor economice, 
și unele probleme 

îndeo- 
rapor- 

precum 
ale si

tuației internaționale afla
te pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U.

STOCKHOLM — Cu
noscutul dirijor austriac 
Herbert von Karajan este 
laureatul din acest an al 
Premiului Consiliului in
ternațional. de muzică. 
Festivitatea decernării 
distincției a avut loc la 
sala de concerte Kon- 
serthuset, din Stockholm, 
informează agenția Fran
ce Presse.

4-
OTTAWA — Organi

zatori. primei traversări 
a Oceanului Atlantic în- 
tr-un balon cu aer cald 
au anunțat că se află în 
faza finală a pregătirilor, 
lansarea urmind să aibă 
loc între .5 octombrie 
și 15 noiembrie, cînd 
condiți’ie meteorologice 
vor fi prielnice. „Balo
nul păcii" — cum l-au 
denumit constructorii 
săi — ar urma să fie 
lansat de pe coasta esti
că a Canadei și să ate

rizeze, după survolarea 
Atlanticului timp de 
3—4 zile, cu o viteză 
iiedie de 120 km/oră, in 
apropiere de Paris.*

PARIS — Belgianul 
John Massis — omul cu

G

„maxilarul de oțel" — a 
depășit, în gara Cler
mont-Ferrand, din cen
trul Franței, propriul său 
record anterior, trăgînd... 
cu dinții patra vagoane 
de tren, in greutate to
tală de 168 tone. „Plim
barea" lui Massis, remor- 
cînd o garnitură mngă 
de 106.4 metri s-a în
tins pe o distanță dt i. 
pioape trei metri.

WASHINGTON — Un 
comerciant de timbre a 
comandat 40 000 plicuri 
timbrate care s-au aflat 
la bordul navetei „Cha
llenger" în -iltimul său 
zbor spațial, a anunțat 
un reprezentant al servi
ciilor poștale americane. 
260 000 asemenea plicuri, 
purtînd însemnele echi
pajului, au fost puse în 
toi în vinzarc, la un 
preț de 15,35 dolari bu
cata.

Comerciantul de tim
bre a tre uit să comande 
fiecare plic separat și, 
deci, să plătească 8 000 
dolari pentra a timbra 
fiecare din cele 40 000 
cereri, pe lingă cei 
614 000 dolari reprezen
tând costul plicurilor- 
suvenir. Poșta america
nă nu acceptă pentru a- 
ceste plicuri decît co
menzi unice..

Sesiunea parlamentului 
elen

ATENA 4 (Agerpres). — 
Corespondență de la Ion 
Madoșa : în prezența pre
mierului Andreas Papan- 
dreu șl a liderilor parti
delor politice, la Atena 
s-a deschis sesiunea pai - 
la montului elen.

Intr-o alocuțiune rosti 
tă, la reun tine» grupului 
parlamentar al Mișcări 
Socialiste Pan- 
elene (PA^OK), premierul 
Andreas Papandreu, a 
precizat că, viitoarele ale
geri legislative din Gre
cia vor avea loc în oc
tombrie 19 , ; dăugînd că
aceasta este și dorința 
șefului! statului.

Referitor la unele pro
bi- me de p litică externă, 
primul ministru a reafir-' 
mat dorința guvernului 
său de a continua, cu toa
te forțele, lupta pentru 
destindere, pentru oprirea 
curse’ înarmărilor, pentru 
cauza păcii în regiunea’ 
Ba’can or, în Europa și 
in lume.

Totodată, premierul a 
menționat că, între Gre
cia și Turcia a început un 
dialog pe teme de coope
rare economic? și turistică. 
„Aceasta — a spu« el — 
deschide noi perspective 
nentru. o reală destindere 
în relațiile dintre ele do
uă țări"

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Haiducii; Uni
rea: Detectivul, I-II.

PETRILA : Despărțire 
temporară, I-II.

BONE A: Micuța Moo, 
I-II.

EUPENI — Cultural :

Dacă ai o inimă care 
bate.

ANTNOASA: Aventu
ră în Arabia.

VULCAN — Luceafărul: 
'iineie.

URICAN1 : Marile va
canțe

TV.
Îl, ?iex.
16,05 Șco.Ja educației 

cetățenești.

16,25 V.ața culturală.
16.50 ITagerea pronoex-

pres.
17,00 Tribuna experien

ței.
Sindicatele — ca
drul de man.festa- 
re a autoconducerti 
muncitorești.

17,20 Moment folclbrtc 
maramureșean.

17,35 Civica.
17.50 1001 de seri.
18,00 Închiderea progra

mului.

20,00 Telejurnal 
(parțial color)

— Pentru dezarmare 
pentru pace.

20,-0 Actualitatea in eco
nomie

20,45 Meiodii și inter- 
preți.

20,55 Memoria documen
telor.

21,10 Film artistic ; 
„Căi Jura".

22,30 Telejurnal 
(parțial color).

Mica publicitate
VÎND „Mobra Super", 

Petroșani, telefon 41776. 
(1109)

VÎND „Fiat 1300", stare 
bună, strada 30 Decembrie, 
Lloc 10, ap. 5, Petroșani 
după ora 18. (1108)

PIERDUT legitimație bi 
oliotecă (periodice) ar 
67, eliberată de Institu 
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. , 1106)

PIERDUT legitimație b! 
oliotecă (periodice) nr 
4876, eliberată de Institu 
tul de mine Petroșan’. C 
declar nulă. (1104)

PIERDUT legitimație d 
Bibliotecă (period ce) p< 
numele Tăt.sru Constant r 
Grigoraș, eliberată d< 
Institutul de mine Petro 
șani. O declar nulă. (1103

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. N Bâkeseu - 2 telefoane 4 16 62 (secretariat) 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL: Țipografia Petroșani, str. N Bâlcescu


