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ȚÂRII. CHlaSEnSEJEESl

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a plecat la Budapesta pentru a

lua parte la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor

participante la Tratatul de la Varșovia

Șapte întreprinderi miniere 
și~au depășit preliminarul zii

Tovarășul N 1 co 1 a e 
Ceăușescu, secretar gene
ral al Part dului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a plecat,, marți dimi
neața, la Budapesta, pen
tru a lua parte la Consfă
tuirea Comitetului Politic 
Consultativ al ‘statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.
•Tovarășul N i c ol a e 

Ceăușescu este însoțit de

tovarășii Constantin Dăs-
căiescii, membru al Comi
tetului Politic Executiv al
C.C. ăl P.C.R., prim-mi-
nistru al guvernului, Ion
Stoian. membru ' supleant bri supleanți ai Comdetu-

va, ministrul afacerilor ex
terne.

Conducătorul partid ului 
și statului a fost salutat la 
plecare de membri și merii-

al Comitetului Politic Exe
cutiv', secretar al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Milea, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al CC. 
al P.C.R., ministrul apă
rării naționale, Ilie Vt'rA1-

lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C 11 secretari ai Co
mitetului Central at parti
dului , de membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, de 
reprezentanți ai unor in- 

. stitllții centrale, organiza
ții de masă și obștești.

■ PE LOC DE FRUNTE în întrecere : 
minerii din abatajele mecanizate ale I.M. 
Paroșeni ■ REVIRIMENT în activitatea co
lectivului minei Uricani ■ 174 DE TONE 
DE CĂRBUNE extras suplimentar la I.M. 
Bărbăteni.
Puternic mobilizați de : 

îndemnurile adresate tu
turor oamenilor muncii 
de tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu 
privire la realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan, minerii din abata
jele întreprinderilor Com
binatului minier Valea 
Jiului raportează în a- 
ceste zile noi și însemna
te succese. Din datele

PREUNA, O PRODUC
ȚIE SUPLIMENTARA 
DE 573 TONE DE CĂR
BUNE. Cea mai mare 
producție peste sarcini
le de plan ale zilei, res
pectiv 186 de tone de căr
bune, a fost realizată de 
minerii din abatajele me
canizate ale Paroșeniu- 
lui. Minerii de la I.M.

primite de la dispeceratul 
CMVJ rezultă că în ziua 
de 8 iunie a.c. șapte în
treprinderi miniere și-au Bărbăteni au raportat, de 
depășit preliminarul pro- asemenea, 
ducției de cărbune. Este 
vorba de COLEC
TIVELE INTREPRIN- ternic' reviriment 
DERILOR MINIERE PA- 
ROSENI, BARBATENI, 
DILJA, URICANI, ANI- 
NOÂSA, VALEA DE
RR AZI SI I.ONEA, CA
RE AU RAPORTAT, IM-

o producție 
suplimentară de 174
tone de .cărbune. Un pu-

' " " " se -
activitatea 

I.M. Uricani, 
începutul lu~ 
realizat 266 , 
cărbune pes-

constată în 
colectivului 
care de la 
nil iunie a 
de tone de .
te sarcinile de plan. (V.S.)

Luna manifestărilor politico-ideologi ce,

„Laudă omului muncii

In organizarea 
ului județean Hunedoara 
al E.D.U.S., a Filialei Tran
silvania a Asociației Oa
menilor de Știință din 
R.S.R. și a Inspectoratului 
școlar județean Hunedoa
ra. în ziua de 13 iunie va 
avea loc un simpozion 
științific pe tema „Fluxul

Consili-

Revenim la „Ancheta noastră

Astăzi, întreprinderea minieră PetrHa
Inginerul șef cu producția al unității

IOSIF DRUMUȘ, declară :

„Depunem eforturi pentru creșterea 
randamentelor pe post"

— Tovarășe inginer șef. 
elementele esențiale, de Ia 
care a pornit ancheta găz
duită Pe data de 15 ianua
rie, în coloanele ziarului 
nostru, privind posibilită
țile de realizare a planu
lui la mina Petri la, erau 
dotarea și linia de front, 
apreciate, la acel moment, 
ca fiind corespunzătoare. 
In cele 5 luni care au 
trecut de atunci, a inter
venit ceva în această pri
vință ? '

— Pe parcursul. acestei 
perioade, am avut, tot 
timpul, o dotare satisfă
cătoare. din punct de ve
dere tehnic, pentru extra
gerea și transportul can
tităților de cărbune pre
văzute în prelîminarele 
zilnice. In ce privește li
nia de front, se poate a- 
firtna că ea este chiar ex
cedentară — prin ritmici
tatea lucrărilor de la 
pregătiri realizînd o creș
tere de .30 de metri, eît 
este plușul la ora actuală.

— Care sînt, atunci, cau
zele minusului înregistrat 
de la începutul anului ?

— Ele sînt mai multe. 
Dificultăți apar și din pri
cina defecțiunilor la uti-

ig- 
Dar 
cau- 

o 
după opinia 

noastră, lipsa, de personal. 
In ancheta la care vă re
fereați, se arăta că la 
1 ianuarie mai aveam ne
voie de 110 oameni, pen
tru a ajunge la efectivele 
necesare. Astăzi, 
număr a ajuns la 
In cele cinei luni -am în
registrat un accentuat fe
nomen de fluctuație a 
forței de muncă,' proces

Interviu realizat de
C.T. DIACONU

de la început dean

din brigada con- 
mina

Schimbul lui Vasile Costache, 
dusă de Traian Hotar, formație fruntașă la 
Lonea.

și creației sale“9

1 urnea

Ânu-
Pă- 

fi 
cul- 
din 
in-
L.U-

informațional în 
contemporană".

Acțiune dedicată 
lui Internațional al 
cii “, simpozionul va 
găzduit de Casa de 
tură a sindicatelor 
Petroșani și liceele 
dustriale miniere din
peni. Vulcan și Petroșani și 
economic — Petroșani.

Vor fi prezentate comu
nicările : „Hunedoara e- 

conpmică și social-cultura- 
lă în cincinalul 1986— 
1990". „Vocația oameni
lor de știință români pen
tru pace", „Distribuția in
formației științifice pe 
glob", „Noua revoluție 
tehnico-șființifică în ac
tuala confruntare de i- 
dei“, „Sociologia și cer
cetarea problemelor co
municării ca proces social"', 
„Informația în domeniul

protecției mediului", „As
pectul formativ al infor
mațiilor în procesul. ins
truirii permanente", „In
formație prin informati
că".

Vor avea loc, tot in ca
drul simpozionului, 
vorbiri 
clasele 
clor industriale 
pe temele „Minerit 
profesie a tuturor timpu
rilor", „Informația la zi 
— condiție a progresului 
tehnic" și „Relația omsma- 
șină“. * ■ ... , 3

Simpozionul va avea ca 
invitați oameni <t- i,
cadre didactice universita
re, activiști de partid, spe
cialiști din domeniul ști
ințelor sociale, inv ăl âmi ri
tului, informaticii și mine
ritului.

con-
ale eleviloi din 
terminale. lice- 

ininiere,

Zilele Teatrului de comedie 
în Valea Jiului

ex- 
să 

ul-

...O pădure crește într-o 
sută de ani. Or, dacă o 
ploatez.i. nu e păcat 
nu o valorifici pînă la 
tima lărîmâ de lemn...

...Pădurile Văii Jiului, pe 
lingă că oferă mari canti
tăți de masT lemnoasă pen
tru nevoile industriei și 
construcțiilor, constituie și 
o importanță avuție prin 
produsele . nelemnoase — 
ciuperci, fructe de pădu
re, plante medicinale. Sînt, 
totodată, principală sursă 
de oxigen pentru primeni
rea aerului, o pavăză a 
solului împotriva efecte
lor destructive ale ploilor. 
Pe lingă rolul lor liidrolo-

laje, ceea ce provoacă sta; 
nări ale producției, 
cea mai importantă 
ză a nerealizărilor 
constituie,

acest 
.165.

(Continuare în pag. a 2-a)

gjc și . ecologic, pădurile 
Văii Jiului au și un impor
tant rol social, de agre
ment. doar aici avem nu

Faptele, măsura hărniciei unui 
colectiv fruntaș de constructori

sfîrșitul primului semes
tru al anului — ne-a spus 
sing.- Carol Ridzi, șeful bri
găzii Lupeni — Valea de 
Brazi colectivul nostru este 
botărît să pună în funcțiu
ne alte patru obiective de 
investiții". .

După cum am aflat. în 
1986, colectivului brigă
zii îi revine sarcina de 
a preda beneficiarului 41 
c : obiective de investiții 
miniere. Eșalonate din Lu
peni pînă la Cîmpu lui, 
Neag, aceste obiective con
stituie tot atîtea repere 

dezvoltării industri-

Viorel STRĂUȚ

a.c. 
bri-
Va-

Miercuri. 4 iunie 
în viața colectivului 
găzii nr. 4 Lupeni - 
lea de Brazi a întreprin
derii de construcție • și 
montaje miniere s-a pe
trecut un eveniment deo
sebit : colectivul a rapor
tat punerea în funcțiune 
a celui de-al 14-lea obiec
tiv de investiții prevăzut 
în planul fizic din acest 
an, iar-odată cu recepțio- 

. narea respectivelor lu
crări de construcții și 
montaje, sarcinile din pla
nul fizic al brigăzii, pla
nul de puneri îh funcțiu- ale 
ne, pentru primul semes
tru al anului au fost în
deplinite. „In perioada ca
re a mai rămas pînă la

Se reiau în acest 
„Zilele Teatrului de 
medie în Valea Jiului , 
țiune inclusă în . progra
mul Lunii manifestărilor 
poiitico-ideologice, cultu
ral-educative și sportive 
„Laudă omului muncii și 
creației sale". Așteptat cu 
viu interes; turneul cu
noscutei instituții de artă 
dramatică din București 
care va -începe mîine, va 
aduce în luminile rampei 
personalități teatrale, ac
torii Iurie Darie. Șerban 
C’elea, Vladimir .Găitan, 
Gheorghe Simonca. Ma
rian Rîlea, Virginia Mirea, 
Iarina Demian, Gabriela 
Popescu. Se va juca corne- 
dia „O dragoste nebună, 
nebună, nebună*1 aparți- 
nînd dramaturgului Tu
dor Popescu, montată în 
regia lui Tudor Mărăseu. 
Scenografia este semnată

an 
co- 

, ac-

Jiului ae-

de Puiu Antemir. iar ilus
trația muzicală de Dinu 
Petrescu.

Telefonic, am solicitat 
cîteva gînduri directorii--" 
lui adjunct al teatrului, 
Cristina Borțun, care va 
însoți în Valea
sagerii artei dramatice din 
București. Cu amabilitate 
ni s-ă răspuns :

— Reînnoim în 
tradiția „Zilelor 
de comedie" în 
Jiului. Sperăm ca 
pe care o vom 
„O dragoste 
bună, nebună" să șe bucu
re de aprecierea publicu
lui din municipiul Petro
șani, un public pe care-, 
in fiecare, deptasare a 
noastră în vatra industri
ei noastre carbonifere, i-am

H ALEXANDKESCU

acest an 
Teatrului 

Valea 
piesa 

prezenta, 
nebună, nd*

(Continuare in pag. a 2-a)

(Coiitiiiuare în pag a 2-a) Inse r I pț i i
Inspectoratului silvic 
județului Hunedoara,

al 
cu 

prilejul primei sale depla
sări în bazinul forestier al

Valoare a pădurii
numai cel mai important 
fond forestier din județ, 
dar și cele mai importan
te trasee turistice — spre 
Valea Sebeșului, în Paring, 
munții Vîlcanului, in Rete
zat...

Precizările, sublinierile 
aparțin ing. Emil Maiores- 
cu, inspectorul șef al

Văii Jiului după Congresul 
că- 

in
agriculturii in plenul 
ruia a luat cuvîntul 
calitate de delegat.

Dialogul a avut în 
firesc ca subiect, exigențe
le formulate dc secreta
rul general al partidului 
la înaltul forum al agricul
turii și silviculturii în di-

recția valorificării supe
rioare a resurselor fondu
lui forestier, buna gospo
dărire a acestei prețioase 
bogății care este pădurea.

Cum se va acționa îri 
Valea Jiului pentru tranș- 

orien- 
trasate 
reținut 

■ ales 
tăierea

punerea în viață a 
țărilor și sarcinilor 
de Congres , ?' Am 
în acest sens, mai 
preocupările pentru
rațională și obținerea unei 
regenerări din specii valo-

mod

Ioan DU BEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Din noianul de scri
sori, primite ia redacție 
teii dimineață, a căzut, 
ca o petală de trandafir, 
o vedere. O vedere pri
mită (și așteptată) de noi 
de la Năvodari, din ta
băra internaționălă pen
tru copii și tineret.

„O rază de soare și un 
gînd curat, din partea 
preșcolarilor Văii Jiului, 
care beneficiază de con
diții ireproșabile de ma
să și cazare. Multe salu
tări vă trimit copiii și 
colectivul de cadre di
dactice!". Dincolo de sa
tisfacția profesională pe

Vedere dc la
Năvodari

mictlți care au 
mină
care
o să

cu ziarul 
a apărut 
petrcai ă 

la mare, 
denotă că 

mlădi-

care li-o oferă acest gest 
al celor 8 cadre didacti
ce și l"'0 
plecat în 
nostru în 
știrea că
o minivacanță 
faptul în sine 
aceste minunate _____
țe ale vieții — copiii noș- ; 
tri — se bucură de con
diții minunate de edu
cație și de viață. Va mul
țumim, copii. Vă aș
teptăm acasă, frumoși și 
sănătoși, să vă bucurați 
părinții și țara l

Mircea BUJORESCU

s
i
f

î
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\AT I O \ A L I Z A l{ E l 
act revoluționar de importanță istorică

.Se împlinesc azi 38 de 
ani de la actul istoric al 
naționalizării principale
lor mijloace7 de produc
ție, Actul naționalizării, 
înfăptuit la 11 iunie 
1948 face parte din și- 
iul numeroaselor . eve
ni mente și prefaceri înno
itoare care au deschis ca
lea profundelor transfor
mări sociale revoluționa
re din noua epocă isto
rică inaugurată de Eli
berarea țării. Naționa- 

. Uzarea. arată, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, „a deschis o etapă 
nouă in istoria relațiilor 
de producție din țara 
noastră, a dus la lichida
rea marii burghezii in
dustriale și financiare, Ia 
crearea unui puternic 
sector socialist de stat în 
economie, a permis tre
cerea la conducerea pla
nificată * a economiei na
ționale". In felul acesta, 
in industrie a fost li
chidată contradicția din
tre caracterul social al 
producției și însușirea 
privat-capitalistă, deschi- 
zîndu-se cîmp liber ac
țiunii legităților- econo
mice caracteristice so
cialismului și pentru fo
losirea lor conștientă: 
interesul societății, 
sporirii avuției naționa
le și dezvoltării armo
nioase a forțelor de pro
ducție.

Instaurarea proprietă
ții socialiste a întregu
lui popor ca formă pre-

în 
ăl

ră socialistă în plin pro
gres". Întreaga evoluție 
a țării, și cu deosebire 
timpul de mărețe împli
niri socialiste inaugurat 
de Congresul al IX-lea — 
asupra căruia își așază 
pecetea de neșters gîn-

)- 
’ luționară ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, au 
validat necesitatea și le
gitimitatea istorică a 
instituirii proprietății so
cialiste.

Mineritul din Valea Jiu
lui, dezvoltarea multila
terală și modernizarea a- 
cestui important centru 
carbonifer ilustrează în 
mod pregnant efectele 
naționalizării, ale indus
trializării, ale marilor 
transformări economico- 
sociale din anii con- 

. strucției socialiste, mai
ța economică și politică ales în anii glorioaselor 
a țării, consolidîndu-se și înfăptuiri din „Epoca 

Ceaușescu". Profund re
cunoscători pentru con
dițiile minunate de mun
că și viață de care se 
bucură datorită grijii 
permanente a partidului, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, mine
rii, toți oamenii muncii 
din Valea Jiului acțio
nează cu fermitate pen
tru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin din hotă- 
rîrile Congresului al 
■XIII-lea privind dezvol
tarea bazei energetice a 
țării, pentru întărirea și 
dezvoltarea proprietății 
socialiste, avuția între
gului popor.

dominantă de proprieta
te și.'—, pe această bază. 
— conducerea planifica
tă a economiei 
lăturai caracterul... 
hic al dezvoltării, 
chizîhd posibilitatea 
resursele umane, ,_____ .
riale și financiare să fie direa și activitatea revo- 
mobilizate centralizat, la 
scară statală și să fie di
rijate spre direcțiile pri
oritare ale dezvoltării e- 
conomico-sociale. S-a 
schimbat din temelii si
tuația clasei muncitoare 
în societate, ea devenind 
clasă dominantă în stat 
și stăpînă (împreună cu 
ceilalți: oameni, ai mun
cii) pe principalele mij
loace de producție. Prin 
naționalizare a fost de
finitiv eliminată posibi
litatea capitalului străin 
de a se amesteca în via-

- au în- 
anar- 
des-

■ ca
mate-

sub acest aspect indepen
dența națională.

Transformările petre
cute. în societatea și eco
nomia românească, trans
formări la temelia căro
ra se află istoricul act 
revoluționar al‘ naționa
lizării de la 11 iunie 
1948, sînt profunde și 
numeroase. „România — 
cum sublinia recent se
cretarul general al parti
dului — s-a transformat 
intr-o țară industrial-a- 
grară. cu o industrie pu
ternică, modernă, dota
tă în cea mai mare par
te cn tehnica cea măi a- 
vansată, cu o agricultu-

Valoarea urn
r (Urmare din pag. () lor, a versanților din par-

„  ______ __________— chetele exploatate. iar
materialul rezultat a fost 
predat integral pentru va
lorificare.

La fel s-a procedat și 
în celelalte parchete ale 
sectorului — la Bîrlogu, 
Bilele și Valea Popii, iar 
cum ne asigura ing. 
Gheorghe Tudorache, șeful 
sectorului, din aceste cură
țiri va rezulta în semes
trul I un volum de masă 
lemnoasă suplimentară de 
peste 1000 mc.

Desigur, am aflat și am 
văzut că mai sînt parche
te unde acțiunea. e întîrzi- 
ată. Așa e pe Valea Lo- 

V alea 
Pola- 

și Fetița. Și e păcat,

roase cum sînt fagul, mo
lidul, bradul, paltinul și 
completarea artificială a 
acestora cu molid. Silvicul
torii din bazinul Văii 
Jiului dețin în acest do
meniu, după cum aprecia 
interlocutorul, o experien
ță bună. Se impune în 
schimb, intensificarea pre
ocupărilor, întărirea răs
punderii pentru : respecta
rea regulilor de exploata
re, protecția semințișului 
natural și valorificarea in
tegrală a masei lemnoase. 
Jn această direcție, pe în
tregul județ se află în pli
nă desfășurare o acțiune 
amplă, perseverentă. De 
altfel, efectele acestei ac
țiuni sînt pregnante în 
toate exploatările noastre 
forestiere; efecte pe care 
le-am constatat și în sec
torul forestier: Lonea.

Pe Valea' Cimpii,. bună
oară, de-a lungul a peste 
10 km, la toate punctele de 
lucru, în fostele: parchete, 
mîna și mai aleS spiritul 
de bun gospodar sînt la
ele acasă. Fitesc, aici își
are zona de activitate o 
brigadă fruntașă ‘pe între- 

condusă de
oa-

Ioan 
loan 
rea- 
plă- 

perițru

gul UFET 
meseriași de elită și 
meni de suflet, 
Curcan, și maistrul 
Ulici. Concomitent cu 
lizarca integrală a 
nului la celuloză 
export, brigada; a finalizat 
în tern en curățirea văi- integral.

laia. Și așa e pe 
Jiețului, Cutreasa, 
tiște
precum în mod justificat 
își manifestă nemulțumi-, 
rea șeful inspectoratului 
silvic, pentru că e vorba 

. de sute , de metri * cubi 
de lemn dobofît, pe margi
nea drumurilor, mult ma
terial mărunt, dar comer
cializabil care, nevalori
ficat la timp, intră în
fază de „sufocare", - de

- degradare.
Iată de ce, în întregul 

sectoț, în toate sectoarele 
și •parchetele' aparținînd 
UFET Petroșani, precum ne 
asigură, ing. Nicolae Bă
dica, directorul acesteia, 
acțițmeă de curățire se 
desfășoară din plin, cu 
toate forțele, iar valorifi
carea materialului se rea- 

, Uzează ritmic, eșalonat și

r«
I
I
I
I
I

vă infopmom
EDIȚIA A IV-A a acti

vităților politico-educative, 
cultural-artistice și spor- 
tiv-recreative ale pionie
rilor din Petroșani, care 
se desfășoară sub generi
cul ' :„Sîntem . primăvara 
țării", programează as
tăzi „Ziua activităților po-I litico-educatiye". In toa- 

■ te unitățile pionierești au 
I loc dezbateri cu tenia 
I „Ctitorii ale Epocii Nicolae

Drumul cărbunelui1* spre centrele siderurgice și uzinele electrice 
. Foto : T. ALEXANDRU
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„Creșterea randamentelor pe post"
(Urmare din pag. I)

care a influențat negativ 
buna desfășurare a proce
sului de producție. Mai 
mult, s-au pensionat pes
te o sută de mineri, mulți 
dintre ei fiind cadre de 
bază la mina noastră — 
șefi de brigadă, șefi de 
schimb, maiștri.

— Să ne oprim asupra 
acestui aspect.

— Depunem 
susținute pentru atrage, 
rea și stabilizarea 
de muncă. Avem în țară, 
cu precădere în județele 
„arondate" minei noastre, 
recrutori permanenți. Am 
apelat, în acest sens, și la 
minerii noștri, care merg 
în concedii, în localitățile . 
natale. Stimulăm, pe toate 
căite posibile și legale ac
țiunea de recrutare a for- £ lună ^am 'obținut' 
ței de muncă. Am luat

eforturi

forței

Zilele Teatrului de comedie
(Urmare din pag. I)

simțit mereu aproape. Vom 
prezenta deci o comedie 
scrisă despre tineri și 
pentru tineri, jucată cu ver
vă de actori — în majori
tate, tineri.

Vrem ca și această în- 
tîlnire cu minerii Văii

Jiului, în cadrul spectaco
lelor de la Lupeni, Vul
can și Petroșani să consti
tuie un- nou și fructuos 
schimb de idei prin inter
mediul artei dramatice. 
Vom veni în Valea Jiului 
cu toată dragostea, dornici 
de a aduce arta, la izvoare 
de* lumină.

măsuri pentru stabiliza- perioadă de vară, cînd ta
rea noilor încadrați, ere- , . - .
îndu-le condiții optime de unele probleme tehnice 
muncă și viață. Ii plasăm 
în brigăzile bune, unde au 
posibilitatea să se integre
ze mai rapid în activitatea 
de minerit, unde pot cons
tata că, muncind așa cum 
trebuie, realizează retri
buții bune.

— Sînt, desigur,. măsuri 
cu „bătaie lungă" în timp, 
iar producția nu poate aș
tepta. Preliminarul zilnic 
trebuie realizat chiar zil
nic !

— Sîntem pe deplin 
conștienți de acest lucru. 
Calea cea mai eficientă de 
depășire a acestor dificul
tăți, inclusiv a lipsei de 

. personal, este creșterea 
randamentelor pe post. In 
acest sens, facem tot ceea 
ce este posibil. In aceas-o 
creștere a acestui indica
tor— față de un planificat 
de 5,539 de tone, obținem, 
în cărbune, 5,797 de tone 
pe post. Este puțin, față 
de necesitățile de cărbune, 
față de nivelul planului. 
Sîntem siguri că putem — 
și trebuie ! — să realizăm 
mai mult, pentru a mări 
cantitatea de cărbune ex
tras.

V
— Mai concret, tovarășe 

inginer șef...
— Concret : în această

că mai avem de rezolvat

privind, așa cum spuneam, 
definitivarea trecerii pe 
alte orizonturi de trans
port, vom depune efor
turi pentru creșterea raite 
damentelor pe post. 
In felul acesta, ne 
vom apropia foarte mult 
de sarcinile zilnice de plan. 
Incepînd cu luna septem
brie, estimăm, ne vom pu
tea realiza nivelurile zil
nice de producție și să 
recuperăm din minusul în
registrat.

— Să revenim asupra 
unui alt aspect, abordat în 
ancheta de la început de. 
an, aspect care se referă' 
atit la prezentul cit, mai , 
ales, la viitorul producți
ei— este Vorba de lucră
rile de investiții...

— Sîntem în grafie. Am 
finalizat deschiderea ori
zontului minus 100, pen
tru Sectorul V. In această 
lună încheiem adîneirea 
puțului centru, pentru a-1 
pune în funcțiune, pînă la 
orizontul zero, începînd cu 
august. Am atqpat gulerul 
puțului de aeraj 5 est. 
La noul puț cu schip am 
predat gulerul pentru mon
taj. Prioritare, în progra
mul nostru de investiții, 
au devenit lucrările pen
tru deschiderea zonei es
tice a minei.

(Urmare din pag. I)

ei miniere din Valea Jiu
lui, Pentru a cunoaște mai. 
îndeaproape activitatea oa
menilor care muncesc zi 
de zi pe vastul șantier al 
investițiilor miniere, îm
preună cu tovarășul Petre 
Fusu, secretarul organiza
ției : de partid j nr. 4 / a
IACMM, am vizitat zona 
cuprinsă între Lupeni-Sucl 
și Valea de Brazi. Am vă
zut îndeaproape cîteva din 
cele 14 obiective de inves
tiții puse în funcțiune ; 
partea de construcție a 
modernei stații de degaza- 
re a zăcămîntului de căr
bune din perimetrul I.M. 
Bărbăteni, amplificarea 

stației de compresoare de 
la galeria de coastă și noi
le vestiare și băi de la 
I.M. Bărbăteni, amplifi
cările de centrale termice 
de la I.M. Uricani și de la 
puțul 5 al I.M. Valea de 
Brazi. Peste tot lucrările 
au avut că numitor comun 
calitatea ireproșabilă. „In 
acest an, comuniștii din 
organizația noastră de 
partid, ne-a spus tovarășul

Petre Fusu, au acționat cu 
prioritate pentru creșterea 
productivității muncii și 
au pus un accent deose
bit pe îmbunătățirea . ca
lității lucrărilor la 
punctele de lucru.

toate
Ne 

mîndrim cu faptul că bri
gada Lupeni — Valea de

zan, care, împreună cu 
oamenii din subordine, zi
dari, dulgheri, fierar-beto- 
niști, lăcătuși montori, fti- 
niculariști și betoniști 
și-au depășit lună de lună 
sarcinile de plan execu
ți nd lucrări de. bună cali
tate. Merită să fie sublini-

Faptele, măsura hărniciei

Brazi, este pentru al șase
lea an consecutiv frunta
șă . în întrecerea Socialis
tă pe antrepriză, 
sîntem hotărîți. să ne 
tuăm și în acest an 
fruntea întrecerii, prin 
făptuirea exemplară 
sarcinilor de. plan și 
angajamentului ; asumat",

Dintre constructorii cu 
care am făcut cunoștință, 
șeful de brigadă a insistat 
„să fie menționate ne
apărat*" numele șefilor de 
echipă Constantin Ano- 
fie, Tema Achiriloaiei, Io
sif Borșodi, loan Popa, I- 
lie Știucă, Ioan Mănără-

Dar 
Si- 
în 

îri- 
a 
a

la nivelul brigăzii. In 
1985, același indicator de 
bază al activității brigă
zii era de 225 417 Jei pe 
om . și an.' In cei cinci ani 
ai cincinalului trecut, chel
tuielile materiale la 1000 
de lei producție, la nive
lul brigăzii au fost an de 
an din ce în ce mai mici, 
ajungîndu-se in 1986 la 
realizarea unor economii 
de 55 lei la 1000 lei pro
ducție. Productivități înal
te, cu cheltuieli materia
le mai mici și calitatea i- 
reproșabilă a lucrărilor, 
sînt faptele care au con
dus la realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan de 
către acest harnic colec
tiv de constructori, la ra
portarea îndeplinirii prin- ■ 
cipalului indicator, cel al 
punerilor în funcțiune, cu 
26 de zile mai devreme și 
în prima jumătate a anu
lui 1986. Sînt fapte de 
muncă prin care acest 
harnic colectiv își expri
mă hotărîrea de a da via
ță, la termenele stabilite, 

investiții 
punerea

ată însăși preocuparea 
constantă pentru buna or
ganizare a lucrului, pentru 
aprovizionarea promptă 
cu materiale, a maiștrilor 
loan Dascălu, Ervin Wie- 
senmayer, Nicolae Belgun, 
Constantin Lai, precum și 
a sing. Ion Eșiu și Timo- 
tei Ișvanoiu, care au do
vedit competență și răs
pundere în îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Dintr-un documentar 
păstrat la sediul brigăzii 
Lupeni — V , Z. _ ' “___ ,
am notat că în anul 1981, 
prod”ctivitatea muncii era 
de 166 586 lei pe om și an te de cărbune.

Valea de Brazi, obiectivelor de
miniere, pentru L_____ _
în valoare a noi zăcămin.

Ceaușescu" și, de la ore- mată, la ora 14, o dezba
te 10 și 14, vizionări de 
filme la cinematograful 
„Unirea" și „Parîngul**.

CONCURS. Ieri, pe sta
dionul „Știința" al Institu
tului de mine, s-a desfășu
rat faza orășenească a con
cursului grupelor sanitare 
din Petroșani, Au partici
pat grupe care activeăză în 
cadrul organizației de Cru
ce Roșie în toate întreprin
derile și instituțiile reșe
dinței de municipiu.

jjEZBATE.iE. Mîine, la sa pentru copii a lui Ml- 
I.M. Dîlja, este progra- ron Scorobete pe care

" tere cu tema „întărirea 
ordinii și disciplinei în 
muncă, creșterea respon
sabilității fiecărui tînăr 
față de realizarea sarcini
lor la producția de căr
bune . în lumina documen
telor Congresului al XIII- 
lea al partidului", 
unea este organizată 
comitetul U.T. , din 
treprindere. (Al.H.)

PENTRU COPII.

Teatrul de păpuși din Al
ba Iulia o va juca mîine 
la Petroșani, în sala Casei 
de cultură, începînd cu 
orele 10 și 13. Regia este 
semnată de Francisca Si- 
mionescu. (Al.H.)

IN PREMIERA, un nou 
traseu turistic a 
cat de membrii 
de turism alpin

cWul

cat cu punct roșu pe fond 
alb. (I.D.)

CURS DE CALIFICARE. 
Incepînd din luna trecută, 
un număr de 34 de tineri 
de la SUCT Petroșani

de 
Acest curs 

datorită dez- 
câre

le de lărgire și. moderni
zare a arterei principale 
de circulație care străbate 
localitatea. Lucrările, re
alizate cu ajutorul unui 
utilaj modern, de mare 
productivitate, se prevăd 
a fi finalizate, într-o pri
mă etapă, pînă în noul 
cartier „Parîngul". (V.S.)

frecventează cursurile 
calificare în meseria 
mecanic auto, 
este necesar 
voltării parcului auto 
numără peste o mie 
mașini. (V. Beldie).

MODERNIZĂRI 
traseu, de două ore, care DRUMURI, In zona 
poate intra în circuitul tu- chiului centru al orașului 
fistic național, este mar- Lupeni au început lucrări

fost mar- 
cercului 

,,Reteze
Acți-

de _____ ____ ______
în- tul", din cacSul I.M. Va-

băiețel, o fetiță și zmeul 
zmeilor" se intitulează pie-.

lea de Brazi, între , cabana 
,Un Buta și vîrful Piu te. Noul

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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prin respectarea rigu 
a normelor de protecție

Domeniu deosebit de 
important pentru activita
tea unei întreprinderi mi
niere, protecția muncii, 

■ s-a găsit la Lupeni. în
totdeauna, în centrul preo
cupărilor specialiștilor și 
personalului muncitor, ale 
formațiilor de lucru de 
la fronturile direct pro
ductive. O primă dovadă, 
și poate cea mai elocven
tă, privind intensificarea 
în acest an a acțiunilor 
pentru crearea unui climat 
de muncă în deplină si
guranță îl constituie fap
tul că, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, nu
mărul accidentelor în
registrate s-a redus cu a- 

' proape 50 la sută. Aceasta 
este urmarea firească a 
răspunderii cu care își duc 
la. îndeplinire sarcinile, 
toți lucrătorii, specialiști 
și oameni ai muncii din 
domeniul protecției mun. 
cii-, și receptivitatea celor
lalți membri ai colectivu
luinostru. Dar, totodată, 
trebuie să evidențiem și 
făptui că dispunem de o 
bogată zestre tehnică spe
cifică acestui domeniu de 
activitate care este folo
sită eficient. Dispunem Ia 
oră actuală de 3 stații te- 
legrizumetrice pentru ur
mărirea concentrațiilor de 
metan la 98 de locuri de 
muncă șl lucrări miniere 
de aera j. Restul pînă la 
120 de puncte sînt în re
zerva stațiilor. De aseme.

nea, mai beneficiem de o 
stație centrală de degaza
re care funcționează zil
nic avînd un debit cu
prins între 4 și 7 mc de 
metan pe minut, cu c 
concentrație de 55—62 la 
sută CH4, metan care este 
folosit la încălzirea apei 
necesare la băile minerilor 
și pe timp răcoros la în. 
călzirea acrului care in-

re a formațiilor de lucru, 
prin introducerea mono- 
raiurilor. S-a introdus și 
se va extinde extragerea 
cărbunelui din abataje 

o mecanizate sub tavan ar
tificial, cu plasă dublă CU 
diametrul de 5 mm și ta
van de rezistență.

In cadrul acelorași preo
cupări pentru sporirea

Acțiuni energice pentru 
realizarea unui climat de 

muncă în deplină siguranță
tră pe puț. Tot în ceea ce 
privește dotarea tehnică 
amintesc și cele două sta. 
ții de înnămolire cu o re
țea care cuprinde 7 sec
toare de producție. Prin 
înnămolițea spațiilor exca
vate prevenim apariția fo.
< urilor de mină. De fapt, ' 
în acest " an, la mina Lu- 
peni nu a fost semnalat 
nici un foc de mină. Deși 
nu este strict legată- de 
protecția muncii,* dar in
fluențează foarte mult 
climatul de siguranță al 
activității din subteran, 
trebuie să amintim și 
mecanizarea complexă din 
abataje, sau mecanizarea 
lucrărilor de aproviziona-

gradului. de siguranță a 
muncii în subteran am 
intensificat acțiunile de 
instruire a personalului 
muncitor atît prin cabine
tul de protecție a muncii, 
care este dotat cu toată 
aparatura necesară con
form Ordinului Ministe
rului Minelor 1319 din 
1979, cît și prin folosirea 
momentului NTS care este 
ținut de către maiștri la 
fiecare schimb. Maistrul 
din subteran informează 
telefonic maistrul care ur
mează să intre în schimb 
despre situația exactă a 
locurilor de muncă, iar

acesta instruiește persona
lul cu măsurile specifice 
noilor condiții existente. 
Pe lingă aceste acțiuni fa
cem o popularizare ope
rativă cu toate evenimen. 
tele care au avut loc Ia 
mina noastră, fie la alte 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului, dar prezen
tăm și măsurile care au 
fost adoptate pentru a 
evita producerea altor e- 
venimente asemănătoare. 
Ne folosim eficient de sta
ția de amplificare unde 
sînt prezentate lunar 17 

. teme de protecție a mun. 
' cii. .

La toate acestea trebuie 
să mai adaugăm că la ni
velul întreprinderii și pe 
sectoare sînt întocmite 
programe speciale pen
tru reprofilarea lucrărilor 
miniere care va conduce 
Ia întreținerea transportu
lui și circulației șl, bine
înțeles, a aerajului locu
rilor de muncă.

Prin;'aceste acțiuni ' și 
măsuri întreprinse la mi
na noastră se asigură și 
se va asigura în continua
re „un grad înalt de sigu
ranță a muncii în subte
ran,, condiție indispensabi
lă creșterii producției de 
cărbune extras, îndeplini
rii integrale a prevederi
lor de plan.

Ing. loan PRAȚA, 
șef birou protecție a 
muncii, I.M. Lupeni

I Z O RI N V

Pagină realizată la cererea C.M.V.J.

tajul din 
timp "de o

MINERI ’
Numai resjjectînd cu strictețe normele 

de protecție a muncii și tehnologiile de lu
cru, se pot obține producții și productivități 
sporite de cărbune în condiții de deplină 
securitate a muncii!

i 

î - 
-A

Preocupări constante pentru 
asigurarea debitelor de aer
In perioada de timp ca

re a trecut de la începu
tul anului, colectivul I.M. 
Lonea a obținut produc
tivități superioare sarci
nilor planificate cu peste 
20 000 tone de cărbune. 
Aici există preocupări 
constante pentru îmbu
nătățirea continuă a ae- 
răjului, în vederea asigu
rării debitului de aer ne
cesar la fiecare loc de 
muncă. Este o împletire 
firească a preocupărilor 
pentru creșterea produc
ției de cărbune extras, 
pentru depășirea sarcini
lor zilnice de plan, cu 
acțiuni ferme care, vizea
ză îmbunătățirea stării de 
securitate a muticii în ac
tivitatea din subteran. Co
lectivul nostru s-a preo
cupat de menținerea căi
lor de aeraj la profile co
respunzătoare, astfel în- 
cît să fie asigurat acrajul 
la toate locurile de mun
că. Pentru aceasta au fost 
reprofilate o serie de lu
crări cum sînt galeriile 
direcționale și planurile 
înclinate sub acoperiș la 
numerele de abataj 64 și, 
respectiv, 74 galeria trans
versală nr. 64. orizont 510. 
In paralel s-au executat o 
serie de lucrări noi în 
stratul 3, blocurile 111 și 
VII, pentru asigurarea 
debitului de aer necesar 
la capacitățile de produc
ție care au intrat sau ur- 

funcțj-

a muncii

ție care au intrat 
mează să intre în 
une.

Intrucît Ta mina 
tră sînt emanații mari de 
metan, am extins în a- 
cest ■ an . rețeaua de dega- 
zare în blocurile VI și 
VII, unde în abatajele 65 
și 74 au fost executate do
uă stații locale; Și în

eontinuare 
rețeaua de 
lă prin punerea în funcți
une a unor stații locale la 
o parte din abatajele 
la orizonturile 350 
40(k ■

Pentru intervenții 
rative în cazul 
fenomenelor de 
și autoapt indere a cărbu
nelui au fost menținute în 
perfectă stare de funcțio
nare conductele de înnă
molire. Aceasta ne-a 
mis să intervenim 
ventiv la abatajele 
62 și 75, din stratul 
bloCul VI și, respectiv, VII, 
cînd a apărut fenomenul ’ 
de autpîncălzire a cărbu
nelui. Reușind intr-un 
timp relativ scurt să in
jectăm cite 65Q mc de 
amestec de apă, cenușă și ’ 
alte substanțe antipiroge- 
ne am menținut cele două 
abataje în funcțiune în 
condiții de. deplină securi
tate a muncii. Vom ex
tinde această rețea de . în
nămolire și în blocul IX 
orizontul 495, precum și 
în blocul 111 orizontul 
400 cu aproximativ 1400 
ml, astfel încit să putem 
interveni operativ și* la 
locurile de muncă din a- 
ceste zone în caz de ne
voie.

Toate măsurile întreprin-
— ---- ... ...: — care

vi
să 

vor 
în- 

căr-, 
sarci-

vom extinde 
degazare loca-

de
Și

ope- 
apariției 
încălzire

per-
pre-

: ■ nr; j
;/3,\

se pînă acum și pe, 
le vom întreprinde în 
itor ne clau . garanția 
minerii de la Lonea 
extrage în continuare 
semna; cantități de 
bune suplimentar 
mior de ■ plan în condiții, 
de securitate deplină.

Ing. Dumitru NICOLAE, 
șef compartiment 

protecția muncii, I.M. Lonea

Măsuri suplimentare de securitate 
în rampele puțurilor

La I.M. Lonea, in n?a 
de 2 mei, în schimbai iii, 
în abatajul frontal nr. 
63B din stratul 3, blocul 
VI, în zona intersecției 
frontului de lucru cu pla
nul înclinat de sub aco
periș, nu s-a executat sus
ținerea conform monogra
fiei de armare. In urma 
operației de împușcare, în 

‘ această zonă s-a produs o 
surpare care a scos aba-

îuncțiuiie
zi. Pentru 

ceasta abatere au fost sanc
ționați eu diminuarea re
tribuției pe luna respecti
vă șeful de schimb Alois 
Csiki, artificierul Marin 
Gavrilă. și maistrul minier 
Gheor 1 e Zvanciuc. Cu mo
nografia de armare, cu lu
crările . de împușcare, nu-i 
de jucat !

ATENȚIE, MINERI !

Nu procedați ca ortacii în caiuză din sec

torul III al I.M. Lonea !

In ultima, decadă a lunii 
rriai, la nivelul Combina
tului minier Valea Jiului 
au fost analizate cauzele 
care au generat, incendiul 
din rampa puțului orb 
nr. 4 de Ia I.M. Dîlja. In. 
cendiul respectiv a avut 
la origine o flagrantă în
călcare a normelor de
lucru în vigoare. Conclu
ziile comisiei de anchetă 
au pus în evidență nece
sitatea unor măsuri su
plimentare de protecție a 
muncii în rampele puțu- 
rilor. Ca urmare, condu
cerea C.M.V.J. a elaborat 
și aprobat recent, pe baza 
Ordinului nr. 572 clin
1985 al Ministerului Mine
lor, măsuri suplimenta
re, concrete, pentru pre
venirea unor astfel de e- labilă a programului 
venimente, deși incendiul, 
din fericire, nu s-a soldat 
eu nici un fel de acciden
tări ale personalului.

In toate rampele puțuri
lor s-a stabilit să fie veri
ficate canalele în care 
sînt montate diferite ca
blaje și dispozitive de ac
ționare a instalațiilor. Ori
ce resturi de materiale 
combustibile, scurgerile de 
uleiuri și alți lubrifianți 
sau elemente ce pot consti
tui surse de inițiere sau 
de întreținere ă unor in-

cendii trebuie în mod 
permanent înlăturate din 
rampele puțurilor.

S-a dispus, de asemenea, 
verificarea amănunțită a 
dotărilor de pază contra 
incendiilor, verificarea 
prin sondaje periodice a 
funcționalității extinctoa
relor din dotare și luarea 
de măsuri corespunzătoa
re, de completare sau do
tare unde e cazul.

Cu acest prilej a 
stabilită . ' . ....___  _____  .. ___  __
tal ații lor permanente pen- rampele puțurilor, cu ma

teriale necombustibile, 
la întocmirea

cu furtunuri flexibile 
o lungime minimă de 
m. De asemenea, se 
construi racorduri

cu
20 

vor
. ... .. ...... i între

conducta de apă și conduc-
ta de aer, care vor fi pre
văzute cu ventile ..pentru 
manevre.

Pînă la sfîrșitul. lunii 
august, conducerile între
prinderilor miniere - tre
buie să ia măsuri de înlo
cuire pe o distanță de 20 

fost de, metri a tuturor mate- 
desființareă ins- rudelor combustibile, din

tru sudură existente an
terior în subteran și eva
cuarea lor la suprafață. Pe de f execuție și

instalațiile pentru folosință a 
puțurilor noi, 
construcție se 

-seama de aceste noi pre
vederi normative.

A fost, de asemenea sta
bilită măsura ca în turnu
rile puțurilor, podurile de 
sub cadrul moletelor să 
fie reconstruite din mate
riale necombustibile. Mă
surile suplimentare de secu
ritate în rampele puțuri
lor trebuie să stea per

enii-

viitor,
sudură electrică vor fi 
introduse în subteran nu
mai după aprobarea prea- . .... . , . - .
lucru pentru eventuale
le lucrări din subteran. In 
situația aprobării .acestor 
programe speciale de lu
cru, instalațiile de sudură 
vor fi postate în apropie
rea locului unde se 
executa sudura și se 
asigura o supraveghere 
permanentă a i 
pînă la evacuarea ei

Iar 
proiectelor, 

la darea în 
instalațiilor 

aflate în 
va ține

va
va

instalației mament în atenția ..... 
T la ducerilor întreprinderilor 

suprafață. S* vor fi urmărite în ' vi-
In rampele puțurilor se itor de personalul tehnic 

prevede, amenajarea, pîiiă , de specialitate din cadrul 
la 31 iulie a.c., a unor hi- C.M.V.J. prin controale 
dranți de incendiu, dotați periodice.

Noi 
reglementări 

privind 
activitatea 

artificierilor

La
si

Incepînd cu luna iunie 
a.c., artificierii cuprinși 
în prevederile Dispoziției 
nr. 78 din 1986 a Combi
natului minier Valea Jiu
lui, din unitățile minie
rei cu activitate în subte
ran, au fost transferați în 
șubordinea sectoarelor de 
securitate minieră. 
I.M. Valea de Brazi
I.M. Țebea, prin excepție, 
artificierii sînt încadrați în 
formațiile de. lucru pentru 
securitate minieră. Aceste 
măsuri sînt menite să 
întărească exigențele in * 
desfășurarea activității ar
tificierilor.. ' '

In acest scop sectoare
le și formațiile de secu
ritate minieră au sarcina 
permanentă de a asigura 
un control mai riguros al 

protecție a 
manipularea, 
și utilizarea 

explozive de
către toți artificierii care 
își desfășoară activitatea ■ 
în subteran.

măsurilor de 
„muncii la 
transportul 
materialelor
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Nicolae Ceausescu la
Sosirea tovarășului

BUDAPESTA 
preș), Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste ~ ,.
a sosit, marți ' dimineață, 
la Budapesta pentru a lua 
parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consulta
tiv al Statelor participan
te la Tratatul de la Var
șovia.

Pe aeroportul capitalei 
ungare, conducătorul parti
dului și statului nostru a 
fost întîmpinat și 
de Janos Kadar, 
general al P.M.S.U., 
Losonezi, membru al 
roului Politic al C.C. 
P.MjȘ.U., președintele 
siliului Prezidențial 
R.P.U., Gyorgy 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., pre-

ședințele.' Consiliului de 
Miniștri al R.P.U., Gvorgy 
Aczel, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Ferenc Havasi, membru al 

România, Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Laszlo 
Marothy, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.U., Miklos Ovari, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., 
Istvan Sarlos, membru, al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Matyas Szuros, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Peter Varkonyi, membru al

»
10 (Ager- 

Nicolae 
gene-

salutat
secretar

Pal C.C, al P.M.S.U., ministrul
Bi-
at

Con-
al

Lazar,

afacerilor externe al R.P.U., 
și general-colonel 
Karpati, membru al 
al P.M.S.U., ministrul 
parării al R.P.U. •

Un grup de pionieri 
oferit flori.

Ferenc
C.C.

a-

au

La Budapesta și-a început lucrările
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Sovie-BUDAPESTA 10 (Ager- 

pres). La 10 iunie a înce
put, la Budapesta, Consfă
tuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia. ’?

La lucrările ședinței par
ticipă : delegația Republi
cii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria; delegația Repu
blicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de to va- - 
rășul Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al 
P a r ti d ului Co
munist din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Ceho
slovace ; delegația ~ 
blicii Democrate 
ne, condusă de 
Erich Honecker, . secretar.

Repu-
Germa- 

tovarășul

Dineu oficial în 
delegațiilor

BUDAPESTA 10 (Ager- 
pres). Marți, Comitetul 
Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, 
Consiliul Prezidențial și 
Consiliul de Miniștri al 
R.P. Ungare au oferit un 
dineu oficial in onoarea

participante
onoarea
la Consfătuire

delegațiilor participante la 
Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al Sta
telor participante lă Tra
tatul de la Varșovia.

împreună cu conducăto
rii celorlalte delegații, la 
dineu a fost prezent tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

■ Dineul oficial a decurs 
într-o atmosferă cordială.

mareșalul Uniunii 
tice, .Viktor Kulikov.

Secretariatul general 
consfătuirii este asigurat 
de Miklos Barity, adjunct 
al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Ungare.

■ Consfătuirea a fost des
chisă de tovarășul Janos 
Kadar, secretar general al 

legației Republicii Popu
lare Ungare.

: Au avut Ioc două ședin
țe, care s-au desfășurat sub 
președinția tovarășilor E- 
rich Honecker, conducă-

general al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Ger
mania, președintele Con
siliului de Stat al R.D. Ger
mane; delegația Republi
cii Populare Polone, con
dusă de tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, _____ , __........... ..
președintele Consiliului de P.M.S.U., conducătorul de-
Stat al R.P. Polone; dele- ' "
gația Republicii Socialiste 
România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So- tortil delegației Republicii
cialiste România; delega- Democrate Germane,
ția Republicii Populare Un- E, . . . _ , , .
gare, condusă de tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
Janos Kadar, secretar ge
neral al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar ; 
delegația U.R.S.S., condusă 
de tovarășul Mihail Gor- ’ 
baciov, secretar general al 
C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Din componența unor 
delegații fac parte șefii de 
stat și de guvern, secretari 
ai comitetelor centrale, mi
niștri de externe și miniș
trii apărării.

La lucrările consfătuirii 
participă comandantul-șef 
al Forțelor Armate Unite

al

Și : 
con

ducătorul delegației Repu
blicii Populare Polone.

In prima zi a lucrărilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu', secre
tar general al Parțidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România. Au luat, de ase
menea, cuvîntul: în nume
le delegației Uniunii So
vietice — tovarășul Mihail 
Gorbaciov; în numele de
legației R.P. Polone — to
varășul Wojciech Jaru-

șui Gustav Husak; în nu
mele delegației R.D. Ger
mane — tovarășul Erich 
Honecker; în numele de
legației R.P. Bulgaria — 
tovarășul Todor Jivkov; în 
numele delegației R.P. Un
gare — tovarășul Janos 
Kadar.

In cadrul Consfătuirii 
Comitetului Politic Con
sultativ, care se desfășoară 
într-o atmosferă de priete
nie și colaborare tovără
șească, de lucru, se anali
zează situația din Europa 
și din lume în ansamblu, 
atenția principală acordîn- 
du-se problemelor actuale 
ale luptei pentru dezar
mare, pentru transforma
rea relațiilor internaționa
le, întărirea securității 
europene și generale, dez
voltarea cooperării dintre 
state.: ■

Șînt discutate, de aseme
nea, probleme actuale alo 
întăririi unității și coeziu
nii statelor participante

-j la Tratatul de la Varșovia, 
lărgirii cooperării lor mul
tilaterale.

Lucrările Consfătuirii 
Comitetului Politic Con
sultativ al statelor pârtiei- 

laale statelor participante la zelski; în numele delegației pante la Tratatul de
Tratatul de la Varșovia, R.S. Cehoslovace — tovară- Varșovia continuă.

Politehnica Iași 19—15 (6—6)Știința Petroșani FILME

® SPORT • SPORT memen 20,00
20,25în semifinalele 

„Cupei 
României “ 
la fotbal

Jiul va întîlni 
Steaua

Marți, s-a efectuat trage
rea la sorți a semifinalelor 
„Cupei României" la fotbal, 
competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadci“.

Meciurile se vor disputa, 
pe terenuri neutre, la 22 
iunie, după următorul pro
gram : Jiul Petroșani —
Steaua : Victoria Bucu
rești — Dinamo.

(Agerpres)

Returul se anunță destul
Gazdele au început jocul 

bine, creînd cîteva faze pe
riculoase cu mingi jucate 
la mină, dar scorul va fi 
deschis în min. 12 de Va- 
sile Bezărău prin transfor
marea unei Lovituri de pe
deapsă. Bucuria gazdelor 
este însă de scurtă durată, 
după numai 4 minute, ta
bela de marcaj va arăta 
3—3. Mititelu (cel mai e- 
ficace jucător de la oaspeți) 
transformă și el o lovitură 
de pedeapsă. Jucătorii de 
la Știința domină în conti
nuare și reușesc să trans
forme (prin același Bezâ- 
râu) in min. 39 O nouă lo
vitură de pedeapsă. Miti
telu însă nu este de acord 
cu avantajul gazdelor

în min. 40 restabilește j e- 
galitațea printr-o lovitură 
de picior căzută.

In min. 48, același Miti
telu aduce în avantaj e- 
chipa oaspete prin trans-

Kttgbi, divizia A

Din colțul tribunei

Și golaverajul contează
bine și la greu, trebuie 
să se mobilizeze pentru 
ca, peste trei etape, să 
poată oferi cel mai frumos 
cadou înflăcaraților ei 
suporteri, promovarea în

de dificil

formarea unei lovituri de -z-0 
pedeapsă. Cea mai frumoa
să fază a meciului se pe
trece în min. 51, cînd Mă
ricel Palamari u ia o acțiu
ne pe cont propriu, i pă
trunde în jumătatea 
versa, balonul circulă pe 
traseul Silviu Duma. Beză
rău, Catană, ultimul reu- 
șinți să îl culce în terenul 

și de 'țintă. încercarea rămîne

ad-

însă netransformată, ba
lonul tril» is de Gheorghe 
Cristian întîlnește bara și 
iese afară. Acesta însă își 
răscumpără greșeala, țrans- 
formînd trei lovituri de 
pedeapsă în minutele 63, 
71 și 73. Pentru oaspeți a 
mai înscris Mititelu de do
uă ori Ah'min. 60 l.p. și 70 

z 1. pe. Gazdele au cîștigat 
"acest meci, dar returul 
de duminică de la Iași se 
anunță destttl de dificil. In
diferent dacă în final vor 
ocupa locul VII sau VIII, 
în acest sezon, jucătorii de 
la Știința au demonstrat 
că au resurse pentru a se 
număra printre fruntașii 
rugbiului românesc.

bh. ROTEA

FOTBAL, DIVIZIA C 8

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Țapinarii; Uni
rea : „Letargie; Parîngul: 
Cobra se întoarce.

PETRILAI Frumoasa 
Shiniang.

LONEA: Cei șapte fan
tastici.

VULCAN — Luceafărul: 
Spectacol la Miraj.

LUPENI — Cultural,! 
Moștenirea.

URIC ANI: Primăvară
fără soare. :

N.R. Eventualele, modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii ■ Cine
matografice Județene Hu
nedoara '■ '

Tele jurnal.
Proprietari, produ
cători, beneficiari. 
11 iunie 1948 — 11 
iunie 1986 (Color). 
Teatru
Tudor 
miri.
Partea 
niurile biruinței. 
Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00

Buleti n de știri. 15,05 Clu
bul invitaților. 16,00 Radio
jurnal. 16,15 Tragerea Pro- 
noexpres. 16,35 Coordona
te economice. 17,00 Buletin 
de știri. 17,40 Odă limbii 
române. 18,00 Orele serii. 
22;00 O zi într-o oră. 23,00 
Rezultatele tragerii Pro- 
noexpres. 23,05 Nocturnă 
muzicală. 23,55— 24,00 Bu
letin de știri.

20,40

•" 21,50

TV (color), 
din Vladi-

a Ii-a. Dru-

In disputa pentru pro
movarea în divizia A la 
fotbal, golaverajul poate 
fi decisiv. Altfel '.spus, la 
egalitate de. puncte, (fapt 
posibil), între Jiul și prin
cipala: sa urmăritoare, FC-. prima divizie. 
Maramureș 
golaverajul ar putea de
cide promovarea; ,

Cum stăm. în momentul 
de față ? Jiul a marcat 
de 62 de ori, primind 25 
de goluri, ceea ce înseam
nă un plus de: 37 de go
luri. FC laramureș?a în
scris de numai 58 de oi i. 
pri: iind 24 dc goluri, deci 
un plus de .34 de goluri.

lata de ce echipa noas
tră, față de cârc, am fost 
alături totdeauna, și la H. DOBROGEAN!1

Baia Mare, Cit despre noi, suporte
rii avem datoria de 
susține clin inimă in ' 
cele trei meciuri pe 
le mai are de jucat.

Oricum, cronicarul, 
ind aceste muluri, se 
dește la băieții lui 
țescu dar și la 
entuziast care, meci de 
med-; ii scandat Ia' -unison 
„Jiule orice : ar fi, noi 
mereu o vom iubi

a o
toate 
care

scri - 
gin-

Mul- 
publicu] 

meci:

MINERUL CERTEJ
MINERUL PAROȘENÎ 0—0.
După , remiza obți
nută la Șoimii Lipova, săp- 
tămîna tre -ută, iată că, și 
duminică; jucătorii ..Mi
nerului" Paro.șeni s-au 

. comportat meritoriu în 
deplasare, 
puncte prețioase în 
s< i meu tu l adevăru 1 ui “. 
remarcat că acest 
obținut la Ceitej. este 
atit mai valoros eu c-ît gaz
dele- erau Iei un pas de re
trogradare. Se aștepta 
deci un mem greu, in care 
evoluau două formații a- 
flate „
nerul l’.uoș ii; ?u 
de promovare iai 
Ce.r’'ej cu dorința 
mine în divizie.

adăugindu-și
„cla-

De

După cum ne spuneau 
antrenorul Benea și con
ducătorul secției de fotbal, 
Remus Becuș, partida a fost 
marcată de o permanentă 
stare dii nervozitate, duri
tăți, faulturi, greșeli de 
arbitraj, admonestări.: Cu 
toate acestea. formația 
din Valea Jiului a găsit re
sursele necesare - pen till
menține scorul alb de pe 

. tabela de marcaj.
In felul acesta. Minerul 

Parpșeni conduce în con
tinuări? in clasamentul se
riei a Vili-a a diviziei C, 
avînd sanse, sigure de pro
movare in divizia B,

a

,în cumpănă" - Mi- 
am biții 

Minerul 
de a râ-

Bujor MIRCESCU

COLEGIUL DE REDACȚIE. losil BALAN loan DUDEK Dorin GUI 1 A, Ion 
MUSTAȚA Sirnion POP — redactor yet Teodor RUST’ — redactor set adjunct 
Tiberju SPAT AR U.

Mica p u b I I c i-t a t e
CU ocazia aniversării a 

81 de ani, fiicele Marioara. 
Aurelia și ginerii Petru și 
Liviu urează tatălui și so
crului Alai:ș Anghel multă 
sănătate si „La multi anii". 
(8263)

PIERDUT carnet student 
pe numele Vlăduțu Maria, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (8266)

PIERDUT larneț student 
pe numele Coșer Dan. eli
berat de Institutul de mine 
Petroșani. [1 declar nul. 
(8264)

. i PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Sinko 
Arpad, eliberată de 
Petroșani. O declar nula. 
(8260)

PIERDUT legitimație de 
' serviciu pe numele Marin 
Aurel, eliberată de LAI. 
Paroșenî. O declar nulă. 
(8258)

PIERDUT carnet student 
pe numele Szekely Ernest, 
eliberat de Institutul de
mine Petroșani. II declar 
nul, (8262) '

PIERDUT carnet student 
pe numele Buda loan, eli
berat de Institutul de ini- 
ne Petroșani. II declar nul. 
(8261) ' ?;

Dl FAMILIE

IUM

CU aceeași durere în suflet soția anunță împli
nirea a 5 ani de la decesul soțului

STIEBER IOAN
vom uită niciodată. (8267)Nul
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