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Creșterea producției de cărbune implică

Preliminarii realiste - angajamente 
trainice, tehnic fundamentate

Economia noastră națio
nală are nevoie de căr
bune. de cărbune de o ca
litate cit maj bună și la un 
preț de cost cit mai scă
zut. Țara a investit în
semnate sume de bani 
pentru a crea condiții op
time de muncă și de viață 
minerilor, a făcut eforturi 

-‘tari? pentru dotarea 
'Hrtreprinderilor miniere 
cu utilaje moderne de ma
re productivitate, la nive
lul tehnicii de vlrf pe 
plan mondial. Toate aces
tea fiind îndreptate spre 
Un singur țel — câștiga
rea independenței energe
tice a țarii. Răspunsul 
minerilor, al tuturor oa
menilor muncii din Valea 
Jiului. în aceste condiții, 
nu poate fi decit unul 
(Singur: o înaltă îndatori
re patriotică — ȚĂRII — 
MAI MULT CĂRBUNE!

La început de an sau 
cu prilejul adunărilor re
prezentanților oamenilor 
muncii colectivele mini
ere și-au manifestat în
treaga lor adeziune răs
punzând cu entuziasm 
chemării partidului nos
tru, prin angajarea fermă 
de a-și îndeplini în mod 
exemplar prevederile de 
plan Si chiar pentru a le 
depăși.

In urma analizelor e-

fectuate purtătorii de cu- 
vint ai colectivelor în 
fruntea cărora se află 
directorii minelor și pre
ședinții consiliilor oame
nilor muncii, au dat asi
gurări pllue de optimism 
privind îndeplinirea sarci
nilor de plan, dar care nu 
au fost confirmate întot
deauna de realizările ob
ținute.

Acum, după încheie
rea semestrului 1 al a- 
nului. etapă hotărîtoare 
pentru realizarea integra
lă a prevederilor de plan 
pentru întregul an și pen
tru onorarea angajamen
telor asumate, ne-am pro
pus să realizăm o anche
tă în rîndul cadrelor de 
conducere din întreprin
derile miniere, pornind de 
la propriile preliminare 
stabilite și modul în care 
acestea sint duse la înde
plinire, preliminarii-anga- 
jament care au fost în
tocmite — sau trebuiau 
să fie întocmite — pe ba- 
«e realiste, trainice Si nu 
să constituie un act for
mal, de birocrație^ pe 
care s-o numim, tehnică 
și care să constituie ulte
rior suport al unor justi
ficări tardive, care să a- 
copere în mod nejustificat 
superficialitatea întocmi
rii lor. Dăm citeva exem

ple și vom reveni cu a- 
mănunte asupra lor, con- 
semnînd părerile, opiniile 
exprimate de conducătorii 
întreprinderilor miniere, 
de președinții consiliilor 
oamenilor muncii. 1'n 2 iu
nie la mina Petrila, se 
prelimina un minus pen
tru luna iunie de 5000 to
ne, ceea ce la prima ve
dere lăsa impresia unei 
analize temeinice, realiste, 
asupra posibilităților de 
care dispunea colectivul, a 
condițiilor pe care le avea. 
Cu două zile înainte 
de încheierea lunii iu
nie însă minusul de
pășea 14 200 tone de 
cărbune. Producția rea
lizată în 29 iunie nu con
firma o redresare a activi
tății de extracție, minusul 
ajungînd la peste 11 450 
tone. Exemplul nu este 
singular și vine în con
trast cu unitățile care nu 
numai că și-au onorat 
preliminariile stabilite, 
dar le-au depășit chiar, 
cum este cazul minelor 
Paroșenî, Lupeni sau ca
rierei Cîmpu lui Neag.

Așa cum mai spuneam, 
vom reveni în ancheta 
ziarului Ia fiecare între
prindere în parte cu tema 
pe care ne-am propus-o.

Dorin GIIEȚA

Țării, tot mai mult cărbune!
Mina Lupeni înre

gistrează, ia zi, o 
depășire a produc
ției (|c cărbune ex
tras de peste 39 000 
tone. Din această depă
șire de producție re
cord, colectivul secto 
rului IV al minei a re 
alizat peste 8000 tone 
In imagine adjunctul 
șefului de sector ing 
Victor Bolosin, alături 
de cîțiva mineri din ca
drul sectorului, .sur
prinși de obiectivul a- 
paratului fotografic in 
timpul unei discuții a- 
vind ca temă realiză
rile din cadrul schinii, 
bului ce s-a încheiat.
Foto : Șt. NEMECSEK

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

Marți, 30 iunie, au fost 
reluate în plen lucrările se
siunii a Ill-a a celei de-a 
VlII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

întrunită într-o atmosfe
ră de puternică efervescen
tă politică, de pregnantă 
manifestare a profundului 
democratism al orînduirii 
noastre socialiste, actuala 
sesiune a Marii Adunări 
Naționale examinează și 
legiferează acte normative 
de o deosebită importantă 
pentru dezvoltarea econo
mico-socială a țării, care 
au fost dezbătute, în aces
te zile, în cele mai largi fo
ruri democratice ale clasei 
muncitoare, ale întregului 
popor.

In lojile oficiale au luat 
loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășul llie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul
Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări
Naționale.

I.a propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, 
deputății au aprobat com
pletarea ordinei de zi a 
sesiunii și desfășurarea 
lucrărilor în următoarea 
succesiune :

1. Validarea alegerii u- 
nui deputat în Marea A- 
dunare Națională și de
punerea de către acesta a 
jurămîntuluj de credință 
și devotament față de Re
publica Socialistă Româ
nia ;

2. Proiectul de lege

pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a Re
publicii Socialiste România 
in perioada 1981—1985 ;

3. Proiectul de lege 
pentru adoptarea Planului 
de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare 
în perioada 1981—1985;

4. Proiectul legii gospo
dăriei comunale ;

5. Proiectele de legi 
pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat.

Intrîndu-se în ordinea 
de zi, Marea Adunare Na
țională a validat, în una
nimitate, alegerea ca de
putat al M.A.N. a tovară
șului Roman Ancuț, care 
a depus apoi jurămîntul 
de credință și devotament 
față de Republica Socia
listă România.

Tovarășul llie Verdeț. 
prim-ministru al guvernu
lui, a prezentat, la urmă
torul punct al ordinii de 
zi. din împuternicirea gu
vernului, proiectul de lege, 
pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei în perioada 1981-^-1985.

In continuare, deputatul 
Ioan Totu, secretarul Con
siliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
a expus coraportul Consi
liului privind proiectul de 
lege pentru adoptarea Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială 
a României în perioada 
1981—1985.

Deputatul Gheorghe Du-, 
mitrache, vicepreședinte al 
Comisiei pentru industrie

și acivitatea economi eo-fi- 
nanciară, a dat citire, a- 
poi, raportului comisiilor 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale, care au avi
zat favorabil proiectul de 
lege.

Treci nd u-se la următo
rul punct al ordinii de zi. 
tovarășul Angelo Mieules- 
cu, viceprim ministru aJ 
guvernului, ministrul agri
culturii și industriei ali
mentare, a expus proiectul 
de lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei a- 
Itmentare în perioada 1981 
—1985.

Președintele Comisiei 
pentru agricultură. silvi

cultură și gospodărirea ape
lor, deputatul Ion Catrines- 
cu, a prezentat apoi rapor
tul comisiilor permanente 
ale M.A.N. care au avizat 
proiectul de lege.

In ședința de după-a- 
miază a început dezbate
rea generala asupra celor 
două proiecte de legi.

Au luat cu; întul depu
tății: Gheorghe Pană, Cor
nelia Velincov, Emilian 
Dobrescu, Juliana Bacins- 
chi, loan Avram, Alecu 
Popa. Gheorghe Potocea- 
nu, Melenti Tuduce, Ștefan 
Korodi, Marin Nedelcu, E- 
lena Savu, Traian Garba, 
Floarea Moise. Teodor Ro
man, Ncculai Agachi. Va- 
silica Vlad. Richard Win
ter, Virginia Ge me.seu, 
Ion Teoreanu, Valeriu 
Dumitrică, Ferdinand Na
gy, Vasile Bulucea.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

Sesiunea Consiliului popular
municipal Petroșani

Ieri a avut loc sesiu
nea Consiliului popular 
municipal Petroșani. Iii 
cadrul sesiunii a fost a- 
nalizată preocuparea Co
mitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal pentru realizarea 
planului de investiții so
cial culturale pe anul 
1981 și s-au dezbătut și 
aprobat măsurile necesare 
pregătirii frontului de 
lucru din anul 1982. Pe 
ordinea de zi a figurat și 
revocarea tovarășului Pe

tru Bălan din calitatea 
de membru al Comitetu
lui executiv al Consiliu 
lui popular municipal, în- 
trucît a primit alte în
sărcinări pe linia muncii 
de partid. Sesiunea a ales 
ca membru al Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular municipal pe 
tovarășul Dumitru Țurnă. 
Noul membru al Comi
tetului executiv al Con
siliului popular municipal 
a depus jurămîntul în fa
ța consiliului.

Pe marginea materiale
lor prezentate, in cadrul 
sesiunii au luat cuvinlul

tr-o atmosferă de exigen 
ță și răspundere partici- 
panțiî la dezbateri au a- 
nalizal in mod critic și 
autocritic activitatea ne
satisfăcătoare din dome
niul construcțiilor de lo
cuințe, termoficării, ame
najărilor gospodărești, 
lărgirii spațiilor comerci
ale și altor investiții ele 
larg interes cetățenesc, 
formulind numeroase pro
puneri pentru îmbunătăți
rea activității iu acest 
domeniu.

Pe baza propunerilor 
formulate <le participant» 
la dezbateri, sesiunea a

deputății Toma Horea 
Constantin Țugui, Gheor
ghe Săcăluș, Constantin 
Ciolofan, Dumitru Țurnă, 
Clara Ponyczki, I'rancisc 
Iacob, Alexandru Todor 
și Dumitru Grunță. In-

aprobat in unanimitate un 
program de măsuri vizând 
realizarea planului de in 
vestiții social culturale a 
ferelile anului 1981 si pre 
ga ti rea frontului «le lu
cru pentru 1982. (V.S.)

Calificativul calității apartamentelor
îl dau locatarii

Satisfacții* 
dar și nemulțumiri 

in cartierul Bărbăteni

-M-VULCAN Puternică mobilizare a colectivului
In a doua jumătate a acestei luni, co

lectivul I.M. Vulcan a reușit să înregis
treze zi de zi însemnate salturi ale reali
zărilor la producția brută de cărbune, 
recuperînd peste 5000 de tone din minu
sul acumulat în prima parte a lunii. A- 
cest rezultat confirmă o dată mai mult 
capacitatea de mobilizare a puternicului 
colectiv al Întreprinderii, consacrată tra
ducerii în viață a generoasei chemări 
care mobilizează pe minerii Văii Jiului; 

rării — mai mult cărbune l“. Se cu- 
a remarcat in acest cadru, aportul 
activului de mineri, ingineri și teh- 

S-Ă Jeni din sectorul II al minei care a 
c^pit cele mai constante „urcușuri" ir 
Realizarea și depășirea sarcinilor proprii

concretizate în extragerea peste preve
deri de la începutul lunii a 800 tone de 
cărbune. De asemenea, o contribuție de 
frunte în redresarea extracției la nive
lul întregii mine o are colectivul secto
rului I, care înregistrează de la începutul 
anului un plus de peste 7000 tone de 
cărbune. în rodnica întrecere a mineri
lor din abatajele minei, cele mai bune 
rezultate le obțin formații de lucru cu un 
prestigiu deja cîștigat la Vulcan, între 
care cele conduse jie Mihai Neștian și 
Mihai Dudescu, din sectorul I, Ion Calotă 
și Gheorghe Buhuțan, din sectorul VII, 
Florea Petrișor și loan Tâmaș, din sec
torul II, Marin Baltag și Traian Bor.șa, 
din sectorul V. __ _ .

Flus 1114 tone
Dovadă a unei puternice 

mobilizări a colectivului 
minei Livezeni o consti
tuie rezultatele obținute in 
ultimele trei zile înaintea 
încheierii lunii iunie, ulti
ma lună a primului se
mestru al anului.

Producțiile realizate sint 
superioare prevederilor de 
plan ale zilelor de 26, 27.
și 29 iunie cu cite: 69, 185 
și respectiv 860 tone da 
cărbune. Această depășire 
— plus 1 114 tone de căr
bune.

In urmă cu mai bine 
de două luni Și jumă
tate. la rubrica intitula
tă „Calificativul calității 
apartamentelor il dau 
locatarii", ziarul nostru 
a publicat ancheta „Sa
tisfacții, dar și nemulțu
miri în cartierul Băr-

multe din problemele ri
dicate de noii locatari au 
fost rezolvate. Aflăm, de 
la minerul pensionar Ale
xandru Crișan, locatar al 
apartamentului 66 din 
blocul 16, fapte îmbucură
toare. Problema apei cal
de a fost rezolvată. Blo-

băteni". Loca
tarii celui mai 
nou cartier
al orașu
lui Lupeni și-au expus cu 
acel prilej bucuria de a 
locui in apartamente noi, 
confortabile. Pentru a cons
tata în ce măsură a găsit 
receptivitate semnalul cri
tic al ziarului, la în
ceputul acestei săptămîni 
am revenit printre 
locatari ai cartierului.

16 se a- 
ra cord al.

solu ție

cui 
flă 
în
definitivă, la 
alimentare cu 

Petele

noii

Din capul locului tre
buie să spunem că, în 
ciuda unor dificultăți

Ancheta noastră
...... o

rețeaua de 
energie electrică,
de umezeală din unele a- 
parlamente și scurgerile 
de la rețelele din subsol 
nu mai există.

La blocul 17, unde Io 
începutul lunii aprilie pe 
alocuri lipseau chjar și 
scările de la intrare pe

Viorel STRĂUȚ

(Continuare fn pag. a 2-a)
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SUB SEMNUL NOII CALITĂȚI

Steogul roșu

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI Șl UTILAJ MINIER (Urmare din pag, l)

casa scărilor, „micile 
ale celor 140 
au fost, de 

rezolvate.
15

Și 
majoritatea 

lor locatari 
parlamentele 
~ Și. totuși, 
neajunsurile 
începutul 
a.c. nu sînt încă lichidate. 
Dacă locatarii Vasile Su- 
ciu, Ernest Tomșa, Liviu 
Moldovan. Gavril Șerban, 
Florin Bulzan, Alexandru

bleme" 
familii 
menea, 
blocurile 
îndelungi 
eforturi.

pro- 
de 

a se
in

și 14, după 
stăruitoare 

noi- 
si-au pus a-

la punct, 
unele din 

semnalate la 
lunii aprilie

I.U.M. Petroșani a cu
noscut in ultimii ani o 
dezvoltare impetuoasă. 
S-au modernizat fluxuri 
tehnologice, au fost cons
truite noi capacități de 
producție, dotate cu ma
șini — unelte de mare teh
nicitate Și randament. Sem
nificativ de subliniat este 
faptul că vizitele de lucru 
ale secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în u- 
zină, prețioasele indicații 
date cu acest prilej au

determinat trecerea la o 
nouă etapă, superioară, în 
construcția de 
nier.

In prezent, 
se construiesc 
mecanizate, combine 
abataj, tip CA-1 și CA-2, 
foreze, o gamă variată de 
piese de schimb. Practic, 
procesul de înnoire a pro
ducției este de 
De asemenea, 
marcat faptul 
rioada care a 
acest an harnicii construc

utilaj mi-

la I.U.M.P. 
complexe 

de

98 la sută, 
trebuie re- 
că în pe
trecut din

tori de utilaj minier și-au 
onorat în mod exemplar 
sarcinile de plan. Iată un 
singur exemplu : valoarea 
producție; nete pe primele 
luni ale anului a fost rea
lizată în proporție 
la sută.

Constructorii de 
minier au reținut 
le ce le revin din 
rea celui de-al 11-lea Con
gres ai consiliilor oameni
lor muncii și acționează cu 
mai mult elan pentru în
făptuirea lor. La ora ac-

de 104,2

utilaj 
sarcini- 
liotărî-

tuală ca o prioritate pe 
agenda de lucru a cons
tructorilor de utilaj mi
nier stau folosirea la capa
citate a utilajelor existen
te din dotare, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor. sporirea 
eficienței întregii activități 
economice.

In imagine aspect din 
hala de montaj combine 
de abataj unde vrednicii 
constructori se întrec în 
măiestrie, pricepere și dă
ruire.

adevărat 
lucrările
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intersecție, nu e asigurată 
canalizarea pluvială, 
centele ploi au făcut 
drum impracticabil, 
băltește și drumul nu poa
te fi străbătut nici cu au
toturismele... Degajările 
de pămîm șj moloz din ju
rul noilor blocuri recent 
date în folosință se fac 
greoi, cu multe 
tențe. Acest fapt nu 
gură front de 
tinuu celor ce 
menajările de 
t uare.

Pe scurt, 
blocuri pînă la 
le alimentare accesul

Re- 
noul 
Apa

9

Prognoza vremii
După cum comunică In

stitutul de Meteorologie și 
Hidrologie 
medii ale 
situa în 
exceptînd 
unde vor 
zute. Regimul pluviometric 

a fi în general normal, 
ir în sudul și vestul tării 
șor deficitar.
Intervale caracteristice :
1 — 6 iulie. Vreme schim- 

ătoare cu cer temporar 
ioros. Vor cădea ploi lo- 
ale care vor 
i și sub for- 
țnă de averse 
.nsoțite de 
lescărcări electrice și in- 
'nsificări de scurtă dura- 
fl ale vîntului. Tempera- 
a-ilc minime vor ii cu

prinse între 8 și 18 gra
de. iar cele maxime între 
20 și 80 de grade, local 
ridicate.

7 — 11 iulie. Vreme 
general instabilă și în 
cire ușoară. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. 
Temporar vor cădea ploi 
care vor fi mai ales sub 
formă de aversă. însoțite 
de descărcări electrice. 
Izolat se va produce grin
dină. Vîntul va sufla mo
derat cu intensificări de 
scurtă durată. predomi- 
nînd din sectorul nord-vest. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iâr cele maxime în
tre 18 și 28 de grade.

12 — 16 iulie. Vremea 
va deveni frumoasă și se 
va încălzi. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin. Izo
lat, în nordul țării și în 
zonele de deal și munte se 
vor semnala ploi de scurtă 
durată. Vint în general 
slab. Temperaturile mini- 

fi cuprinse între

temperaturile 
lunii iulie se vor 
limite normale, 

nordul țării, 
fi puțin mai scă-

luna iulie

mai

în 
ră-

10 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 26 și 34 de 
grade, izolat mai ridicate 
în sudul țării.

17 — 22 iulie. Vremea se 
va răci îndeosebi în Ma
ramureș, Transilvania și 
Moldova, unde vor cădea 
ploi de scurtă durată mai 
ales la începutul interva
lului. în rest ploi izolate. 
Cerul va fi temporar no
ros. Vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă dura

tă predomi- 
nînd din sec
torul nordic. 
Temperaturi

le minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 18 și 28 de 
grade, pe alocuri mai ridi
cate în sudul țării, 
condiții favorabile 
cerii grindinei.

23 — 26 iulie, 
schimbătoare. Cerul 
variabil cu înnourări 
pronunțate la începutul in
tervalului în nordul și es
tul țării, unde vor cădea 
ploi locale mai ales sub 
formă de aversă. In rest 
ploi izolate. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. 
Temperaturile în creștere : 
minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 22 și 32 de 
grade, mai ridicate în ves
tul țării.

27 — 31 iulie. Vreme în 
general frumoasă și căldu
roasă. Cerul va fj variabil, 
mai mult senin în cursul 
dimineții.Vînt slab. Tem
peraturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar cele maxime în
tre 26 și 34 de grade, izo
lat mai ridicate.

Izolat, 
produ-

Vreme 
va fi 

mai

intermi- 
asi- 

lucru con- 
executâ a- 

alei și tro-

de la noile 
magazine- 

lo-

catarilor este încă îngreu
nat. In plus, de luni de 
zile, în ciuda repetatelor, 
cereri 
catari 
torul 
tat să 
pentru gunoiul 
Așa se face că gunoiul 
aruncat la întimplare. eu 
co-

ale sutelor de lo- 
din Bârbăteni, sec- 

E.G.C.L. n-a accep- 
instaleze containere 

menajer.
e

■I 
i
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• SALA SPORTIVA. 
Constructorii noii săli 
de jocuri sportive din Pe
troșani — în execuția șan
tierului nr. 1 Deva al 
T.C.H. — au atins în a- 
ceste zile o fază semnifi
cativă a execuției — ridi
carea primelor elemente 
prefabricate ale structuri
lor de rezistență. Construc-

Medicul țaan Rădulescu, în timpul unei consultații 
Ia maternitatea din Petroșani.

Crișan și alții întilniți și 
consultați la fața locului 
nu mai au probleme de 
sesizat, aceasta se referă 
numai la lucrările inte
rioare. Dar în ceea ce pri
vește exteriorul, nemulțu
mirile persistă. La blocurile 
16 și 17 n-au fast termi
nate încă tencuielile exte
rioare. Accesul în cartier 
este greoi. Este 
că s-au început
de amenajare a drumului 
de legătură cu asfalt, 
dar sînt departe de a fi 
terminate. Pe o distanță 
de cîteva sute de metri, 
pînă în dreptul blocului 15, 
s-au construit bordurile 
și unele tronsoane de 
drum sînt betonate. Există 
și o mică porțiune de tro
tuare afectată. Lucrările se 
desfășoară însă în ritm 
foarte slab. Ce folos că s-a 
betonat drumul nou spre 
blocul 17 din moment ce 
la circa 100 m, la prima

P 
nu 
ță u 
de căi 
sînt asii 
de trai 
re a ce
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teni problema dotărilor 
gospodărești, de care de
pinde calitatea condițiilor 
de locuit, se află sub sem
nul urgentei. Iar locatarii, 
pe bună dreptate, trebuie 
să beneficieze de tot con
fortul din noile blocuri.

Tineri meseriași în concurs
ță profesională intrînd în 
posesia locurilor 2 și 3. O 
comportare lăudabilă a 
avut și singura fată din 
concurs, frezorița Ioana 
Rînjală. ocupantă a locu
lui 3. Și încă o 
Trei din cei 
reațj fac parte 
ou.1 colectiv al
Mecanică I, condus 
pricepere 
loan Predoi.

Cucerind 
premiilor puse 
nerii meseriași

iu- 
O-

a 
la 
sl 
la 

I.U.M.

In zilele de 20 și 21 
ie s-a desfășurat la 

răștie faza județeană 
concursului pe meserii, 
categoria „strungari 
frezori", competiție 
care reprezentanții 
Petroșani au avut o com
portare remarcabilă.

la categoria 
ani" Marcel 
nu lasă nici 
adversarilor 

ranța și stăpînirea de si
ne dovedite în probele 
teoretice și practice îi a- 
duc mult doritul loc I. 
Nici „seniorii" Marin Flo- 
rescu și Eugen Aradi nu 
rămîn mai prejos. La ca
tegoria lor (peste 26 ani) 
dovedesc multă competen-

Ast- 
„sub 26 
Tudoraș- 

o speran- 
săi. Sigu-

mențiune: 
patru lau- 
din harni- 
atelierului 

cu 
de tovarășul

majoritatea 
în joc. ti- 

i au con-

1 
c

In ultima perioadă 
timp 
cii din 
solicită 
legătură 
CEC.

In acest sens ne-am 
dresat tovarășului

oamenii
Valea Jiului 
unele lămuriri 
cu depunerile

de 
mun-

ne 
în 
la

a-
Aure- 

lian Drăgușin, director al 
Filialei CEC Petroșani :

direc- 
instru-

— Tovarășe 
tor, care sînt 
mentele de economisire 
pe baza cărora se pri
mesc depuneri de către 
Casa de Economii și 
Consemnațiuni ?

— Casa de Economii și 
Consenmațiunj primește 
de la cetățenii R.S.R. pre
cum și de la persoanele 
care nu au cetățenia ro
mână depuneri pe librete 
de economii cu dobîndă, 
cu cîștiguri. cu dobîndă și 
cîștiguri, cu dobîndă și 

cîștiguri în autoturisme.

ție complexă, noua sală 
a sporturilor va dispune 
de o tribună cu 500 locuri.

• LOC DE AGREMENT. 
Duminică, într-o splendidă 
zi de vară, s-a deschis o- 
ficial noul lo>c de agre
ment, „Bucura", din orașul 
Uricani. Aici, locuitorii o- 
rașului au create toate 
condițiile materiale: o
minicabană cu terasă, sce
nă pentru evoluția forma
țiilor cultural-artistice. 
chioșcuri pentru desface
rea răcoritoarelor, a Pro-

duselor de cofetărie — pa
tiserie etc. In funcție de 
solicitări, locul de agre
ment stă la dispoziția pu
blicului și în zilele din 
cursul săptămînii.

• IN GARAJ NOU 
De curînd, garajul S.T.R.A. 
din Vulcan s-a mutat lin
gă preparația Coroeștî. La 
noua construcție a garaju
lui o contribuție meritorie 
au avut-o 
duse de 
Gheorghe 
Gunteș și

formațiile con-
Petrjj Voicu, 

Micloș. Adam 
alții.

Depunerile la CEC
construirea de locuin- 

pe librete de economii 
eîștiguri in materiale 
construcții, pe librete

pe librete de economii pen
tru
le. 
cu 
de
de economii pentru turism 
și Pe librete de 
pentru 
cuințe 
lă. La 
bretele 
acordă
dă și cîștiguri, corespunză
tor felului libretului 
conomii pe care se 
tuează depunerea.

— Precizați 
aspecte cu privire 
secretul

— Lucrătorii CEC, 
crătorii altor unități 
alte persoane care fac o- 
perațiuni CEC au obliga
ția de a păstra secretul în 
ce privește numele depu-

economii 
cumpărarea de lo- 

proprietate persona, 
depunerile pe li-
de economii se

dobîndă sau dobîn-

de e- 
efec- ■

cîteva 
la 

operațiunilor, 
lu- 

sau

« SERIE NOUĂ IN TA
BĂRA. începînd de astăzi, 
o nouă serie de peste 200 
de pionieri din diferite ju
dețe ale 
frumoase 
în tabăra 
Valea de 
timp frumos, 
plăcută

o UNDE-S 
Pe un deal 
de Lupenț o 
urs a atacat

•țării va petrece 
clipe de vacanță 
școlară de la 
Pești. Le’ dorim 

activitate 
țutilă

VÎNĂTORII?
in apropiere 
namilă de 
vitele unui

ale titularilor 
sumele eco- 

orice alte date 
cu operațiuni- 

■ pe

nătorilor și 
depunerilor, 
nomisite și i 
în legătură 
le efectuate 
acestora.

— Vă 
lămuriți 
ne li se ] 
privire la depunerile la 
CEC ale depunătorilor?

— Date informative în 
legătură cu depunerile 
populației se dau de către 
organele Casei de Econo
mii șt Consenmațiunj nu
mai în .scris pe 
bază de cerere sau 
de adresă cu condiția pre
zentării libretului sau in
dicării numărului acestu
ia ori a altor elemente 
strict necesare identifică
rii libretului, titularilor de 
librete, persoanelor indica-

acesta, de- 
pentru

numele

rugăm 
căror 

pot da

nes 
persoa- 
date cu

te gi 
ternii 
num;
le eiectuate de 
punătorilor, numai
sumele depuse de aceștia 
pe numele altor persoane, 
persoanelor împuternici
te prin procură sau prin- 
tr-o altă formă de îm
puternicire legală în limi
tele stabilite prin împu
ternicirea dată de titular, 
curatorilor, pentru titula
rii puși sub curatelă și 
tutorilor pentru cei puși 
sub interdicție, părinților 
și tutorilor pentru depu
nerile aParținînd titulari
lor minori, persoanelor in
dicate în dispoziția testa
mentară. numai după de
cesul titularului libretului 
și nur..ai pentru soldul e- 
xistent la data decesului 
titularului, moștenitorilor 
titularului.

Constantin GRAURE

localnic. Dînd dovadă de 
mult curaj, Ioan Voin a 
sărit cu ciomagul la urs. 
înfuriat, ursul s-a repezit 
la om și l-a rănit grav. 
Unde-s vînătorii care să 
vină de hac fiarei nărăvite 
la carne 7

• TOVARĂȘI de la 
DISPECERATUL I.G.C.L. 
Aeroport, știți că tubul de 
oxigen, folosit la sudurile 
țevilor din incinta blocu
rilor 2—4—6 și 8 din stra-

redactată de 
BALAN

Rubrică
Iosif

normele
muncii 7

da Unirii, este depresionat 
în fiecare seară de autori 
care nu au putut fi identi
ficați 7 Exceptînd aspec
tul pagubei de oxigen, ne 
întrebăm, și vă întrebăm, 
ce prevăd 
protecție a
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Convorbiri româno-libiene
30 (Agerpres). 

a avut loc 
intîlnire de lucru între 

Pungan, ministru 
stat, trimisul 
Președintelui 

României, si Jadallah Azuz 
Al-Talhi. secretar 
al Comitetului 
General. Cu acest 
an fost analizate 
măsurile de realizare 
obiectivelor economice 
indicațiilor stabilite

Reuniunea de la Madrid
TRIPOLI

— La Tripol; 
o
Vasile 
secretar de 
personal al

general
Popular 

prilej 
căile și

a
Și 

cu

în vede-
Si diverslfi- 

româno-

prilejul contactelor la cel 
mai înalt nivel 
rea adincirii 
carii cooperării 
libiene iu toate domeniile
«le interes comun. La con
vorbire au participat Ab
del Salam Zagaar, secre
tar al Comitetului Popu
lar General pentru Petrol, 
și alte personalități libi
ene. A fost prezent An
drei Păcurar, ambasado
rul României la Tripoli.

Centenarul nașterii iui losif Iser
ROMA 30 (Agerpres). In 

cadrul unei ceremonii ce 
a avut loc la sediul Biblio
tecii Române din Roma, 
prilejuită de centenarul 
nașterii lui losif Iser. din 
partea asociației culturale

„Caravaggio" au 
date Uniunii 
Plastici din țara 
precum și Bibliotecii Ro
mâne, medalia jubiliară 
instituită cu ocazia aniver
sării artistului.

fost acor-
Artiștilor

noastră,

MADRID 30 (Agerpres). 
Corespondență de la Radu 
Adrian : In ședința plena
ră de marți a reuniunii 
general europene de la 
Madrid au continuat dis
cuțiile în legătură cu sta
diul actual al întilnirii și 
cu perspectivele de desfă
șurare a acesteia. La pro
punerea unui grup de țări 
neutre și nealiniate, susți
nută de un mare număr de 
țări mici si mijlocii, prin
tre care și România, ple
nara a adoptat 
sens o hotărîre 
„Reprezentanții 
participante la 
de la Madrid a
țel pentru securitate șj co
operare în Europa și-au 
exprimat în unanimitate 
hotărîrea de a încheia reu
niunea cu rezultate poziti
ve prin adoptarea unui

document final de subs
tanță și echilibrat". In a- 
celași timp, reprezentan
ții celor 35 de state parti
cipante „au fost de acord 
să depună toate eforturile 
pentru a atinge aceste o- 
biective 
nii iulie 
indicații 
dactare
consecință".

către mijlocul lu- 
1981. plenara dînd 
grupurilor de re- 
să acționeze în

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; împușcături 
la poliția secretă ; Re
publica : Un frate for
midabil ; Unirea : Cas
telul din Carpați.

15,50 Telex.
16,00 Tenis de oîmp : 

Semifinalele de 
simplu femei ale 
turneului inter
național de la 
Wimbledon. Tran
smisiune directă. 
In pauză: Trage
rea pronoexpres. 
Imagini din 
nada.
Mult e dulce și 
frumoasă limba 
ce-o vorbim.
1001 de seri, 
Telejurnal. 
Actualitatea 
conomică. 
Omul și 

tea.
20.20 Reportaj '81.
20,45 Teleciinematqca.

Ciclul „Mari ac
tori": Cin<| dra
gostea se întoar
ce. Premieră 
Producție a 
diourilor 
ze.

22.20 Telejurnal

18,05

18,25

Ca-

I
1 
s2
I5

prin con- 
prin care 

statelor 
reuniunea 
Con ferin-

In Ungaria au fost 
majorate prețurile cu 
amănuntul la carne și 

produse din carne

LONEA t Jandarmul 
și extraterestrii.

18,50
19,00
19,35

il ANI NO AS A : 
secolului XX.

Pirații 20,00 sun â ta
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ENERGIA cursurilor do 
apă ale planetei noastre 
s-ar putea dovedi sufici
entă pentru acoperirea an
samblului necesităților e- 
nergetice pe plan mondial 
— apreciază autorii unui 
studiu dat publicității la 
Washington de «World
watch Institute", speciali
zat în cercetări cu carac
ter economic.

O VREME neobișnuit de 
rece pentru acest sezon, 
însoțită de ploi torenți
ale, s-a abătut asupra Al
geriei. In regiunile situ
ate pe litoralul algerian 
al Atlanticului temperatu
ra a scăzut 
grade Celsius.

COALIȚIA 
tă (I.U.) din 
obținut, îp 
nicipale din 
nul trecut, 
28 la sută 
devenind a 
politică electorală din ța
ră. a propus președintelui 
Fernando Belaunde Terry,

OM:

pînă la 9

Stînga Uni- 
Peru, care a 

alegerile ntu- 
noiembrie, a- 

aproximativ 
din sufragii, 
doua forță

să inițieze un amplu di
alog politic cu toate for
țele din țară — transmi
te agenția II’S.

MOHAMMAD DJAVAD 
BAHONAR, ministrul ira
nian al educației naționa
le, a fost ales lider al 
Partidului Republicii Is
lamice, în locul aiatolahu- 
lui Mohamed Beheshti, 
caro și-a pierdut viața, 
duminică seara, în urma 
atentatului care a avut loc 
la sediul partidului, de la 
Teheran.

LA DUSSELDORF a 
luat sfîrșit procesul a no
uă gardieni de la lagărul 
<le concentrare nazist Mai
danele, acuzați de partici
pare la asasinarea a cel 
puțin 250 000 de deținuți 
în timpul celui de al doi
lea război mondial. Un in
culpat a fost condamnat

sentințele pro- 
tribunalul din 
au fost intim- 
indignare de

la detențiune pe viață, 
șapte au primit pedepse 
cu închisoarea intre 3 și 
12 ani, iar «n altul a fost 
achitat. Agenția Dl’A men
ționează că 
nunțate de 
Diisseldorf 
piuate cu
publicul diu sală, fiind a- 
preciate drept scandaloa
se șj jignitoare pentru 
victimele nazismului.

MINISTRUL de justiție 
al Japoniei, Seisuke Oku
no, a lansat guvernului ni
pon apelul de a înăspri 
măsurile de combatere a 
narcomaniei. După cum 
relatează ziarul „Mainichi 
Chimbun", narcomnii cons
tituie o primejdie și pen
tru cei din jur, deoarece 
sub influența stupefiante
lor comit numeroase de
licte. Astfel — relatează 
ziarul — numai in ultimul 
an în Japonia au fost în
registrate peste 40 000 de 
delicte grave înfăptuite de 
persoane care consumase
ră stupefiante.

BUDAPESTA 30 (Ager
pres) După cum transmi
te agenția MTI, incepind 
de la 29 iunie, în Unga
ria au fost majorate pre
turile cu amănuntul la 
carne Și produse din car
ne. in medie, cu aproxi
mativ 10 la sută. Măsura 
— subliniază agenția — 
a fost determinată de 
creșterea cheltuielilor pen
tru producția agricolă și 
prelucrarea industrială, vo
lumul subvențiilor de stat 
în prezent de 
din prețurile 
urmînd să se 
noua așezare 
la 23 la sută.

Prețurile la carne de 
Porc și de vacă au crescut 
cu 13 la sută, la conserve 
de carne — 6,9 la sută, la 
produsele din carne con
servată prin frig — cu 12,6 
Ia sută și la păsări — cu 
6 la sută. Rămîn nemodifi
cate prețurile la grăsime 
și slănină.

In unitățile de alimen
tație publică — arată a- 
genția MTI — prețurile 
vor crește corespunzător 
cu majorarea prețurilor la 
carne.

VULCAN — 
rul : Fericirea 
casă veche ; 
resc < 
obișnuită.

Luceafă- 
dintr-o 

Muncilo- 
Vînătoare ne-

I5

>

>

36 la sută 
de consum 

reducă după 
a prețurilor

*

Rezolvarea pe cale pașnică a conf betelor pentru
menținerea unui climat internațional de pace

„Este necesar să acționăm in continuare, în spi
ritul orientărilor Congresului al XII lea al partidu
lui, pentru a conți Ibuj activ la infăptuirea unei po
litici care să se bazeze pe soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor, pe respectul independenței și 
suveranității naționale, pe neamestecul în treburile 
interne și, desigur, pe o colaborare reciproc avan
tajoasă, pe renunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța, pe respectarea dreptului fiecărui popor 
dezvoltarea liberă, fără amestec din afară”.

a 
sau 

putea 
între

la
amestec din afară".
NICOLAE CEAUȘESCU

LUPENI — Cultural i 
Te voi face să iubești 
viața; Muncitoresc : 

O să fiu cuminte, bu
nicule.

TV. 
stu* 
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5
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URIC ANI : Omul și 
fiara, I—II.

3

Cooperativa 
nStrajau Lupeni

încadrează urgent

un conducător auto.

Condiții : posesor permis de conducere 
categoriile B—C, vîrsta pesie 21 de ani.

Informații suplimentare se pot primi 
zilnic ia serviciul 
cooperativei sau

personal-învățămint
telefon 140—112,

al j
I
ii

; S

Mica publicitate F

Pacea a reprezentat din- 
totdeauna o năzuință a po
porului român, o trăsătură 
caracteristică a 
românesc. Acest 
a căpătat relief 
ruri cu atît mai 
cu cit țara noastră a cons
tituit obiectul unor rivali
tăți. a cunoscut năvăliri și 
intenții repetate de subju
gare și dominare. Minți 
luminate, nutrite din acest 
spirit pașnic, au înțeles și 
au exprimat prin gînd 
faptă spiritul de pace 
dorința de înțelegere i 
prii poporului nostru.

Mișcarea socialistă 
muncitorească din 
noastră a pus Ia loc 
cinste acest deziderat 
programele ei de acțiune. 
Partidul Comunist Român, 
exponentul celor mai nobi
le aspirații ale poporului, 
a ridicat la rangul de prin
cipiu înclinația pașnică a 
românilor, dorința lor de 
conlucrare și bună înțele
gere cu alte popoare.

Expresia grăitoare 
mai intensă a politicii 
mânești de pace și-a găsit 
materializarea mai cu sea-

sufletului 
deziderat 

și contu- 
pregnante

l și 
și 

pro-

și 
țara 

de 
în

cea
ro-

șimă în ultimul deceniu 
jumătate, de cînd la condu
cerea țării se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Pornind de la experiența 
desfășurării relațiilor in
ternaționale, de la învăță
mintele pe care le 
viața însăși, partidul nostru 
a înscris la loc de 
principiul repudierii forței 
și amenințării cu forța, a 
presiunilor și constringe- 
lor în relațiile internaționa
le. In același timp. Româ
nia s-a pronunțat în mod 
repetat și cu consecvență 
pentru soluționarea pe ca
le pașnică, la masa tratati
velor. a divergențelor care 
apar între state. Dealtfel, 
de-a lungul anilor s-a im
pus ca o necesitate obliga
ția statelor de a rezolva pe 
cale negociată diferendele 
dintre ele, concretizată în 
principii înscrise în Carta 
Națiunilor Unite și în alte 
documente internaționale. 
In Actul final de la Helsin
ki al Conferinței general- 
europene pentru securitate 
și cooperare se arată. de 
pildă, că forța sau amenin-

oferă

cinste

tarea cu forța „nu va fi u- 
tilizată ca mijloc pentru 
rezolva diferendele 
problemele care ar 
duce la diferende 
statele participante1'.

Dar, in pofida acestor 
recunoașteri de principiu, 
în lume au loc numeroase 
cazuri de recurgere la ar
me, la amenințarea cu for
ța, de folosire a presiunilor 
și ingerințelor, pînă la in
tervenția militară. în re
zolvarea unor stări con- 
flictuale, încălcări brutale 
ale suveranității unor sta
te. Asemenea fapte creea
ză stări de încordare în în
treaga lume. înveninează 
relațiile internaționale, due
la înmulțirea focarelor de 
criză. Situație cu atît 
gravă, cu țîț imensele 
cumulări de arme 
primul rînd arme 
— constituie un 
rea} la pacea și la 
xistența vieții pe 
planetă.

Iată de ce România își 
exprimă cu consecvență și 
principialitate poziția pri
vind necesitatea rezolvării 
prin contacte directe și 
prin măsuri negociate a si
tuațiilor de conflict și în
cordare. Ținînd seama de 
faptul că pacea este individ 
zibilă, se poate afirma că 
nu există problemă privind 
pacea lumii în care Româ
nia să nu-și spună acest 
punct de vedere. arătînd 

alternativă 
pacea.
României 
că respin

că nu există o 
războiului decît

In concepția 
garanția majoră

mai 
a- 

— și în 
nucleare 

pericol 
însăși e- 
întreaga

gerea forței, a intervenției 
militare va deveni o reali
tate. o reprezintă asumareti 
angajamentului solemn al 
statelor, într-o formă juri
dică corespunzătoare, ca nu 
vor recurge la astfel de 
mijloace in relațiile lor cu 
alte state. Aceasta este. în 
esență, și conținutul pro
punerii difuzate la O.N.U. 
de țara noastră. Un pas 
important in acest sens l-ar 
constitui, în concepția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. înche
ierea unui Tratat general- 
european de nerecurgere la 
forță. Această inițiativă a 
fost prezentată de țara 
noastră la actuala reuniu
ne de la Madrid pentru se
curitate și cooperare în Eu
ropa. Un asemenea tratat 
ar contribui la instalarea 
unui climat de încredere, 
cooperare și respect între 
popoare și ar trebui să 
stipuleze obligația statelor 
de a renunța la utilizarea 
mijloacelor violente, 
litare în relațiile 
ele.

Acestea sînt doar 
din acțiunile concrete prin 
care România încearcă să 
materializeze în fapte și. în 
angajamente concrete prin
cipiul urmărit cu consec
vență al menținerii unui 
climat internațional de pa
ce, prin rezolvarea pașnică 
a conflictelor, prin instau
rarea în relațiile internațio
nale a principiilor înțelege
rii și respectului reciproc.

Ștefan NICOLAE

mi- 
dintre

cîteva

con. 
bloc 

cu

SCHIMB garsonieră 
fort I strada Unirii 
12 ap. 
apartament 
(601)

SCHIMB 
trei camere 
milar sau două camere zo
na Hermes, piața Petro
șani. Informații Petrila. 
strada 7 Noiembrie bloc 
11, ap. 36, etaj I (611)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rodica 
Greuber, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (603)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ver- 
deți Nicolae, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (605)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stei- 
covici Constantin. elibe-

2, Petroșani
două camere.-

apartament 
Petrila cu si-

ANUNȚURI

rată de l.U.M. Petroșani, 
Se declară nulă. (606)

PIERDUT legitimație. 
serviciu pe numele Coș«< 
cile Dumitru, eliberată de 
I.R.l.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (607)

PIERDUT oarnet stu 
dent pe numele Munlea 
Petru, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (608)

PIERDUT permis pes
cuit Pe numele Făget Ilie, 

eliberat de Filiala vînătoare 
și pescuit sportiv Petro
șani. Se declară nul. (609)

PIERDUT cal negru 
pintenog la trei picioare, 
două înainte și unul 
spate înfierat pe pulpă 
inițiala „W". /.Jrc 
Vulcan — Paroșeni, s 
da Muncii nr. 12, Vlairu 
Petru. Recompensă. (612)

DE FAMILIE

------- —----- ---------------- ----- -----  ----------------“---------- -I
M1NODORA soție, Rodica fiică, Dorin ginere anun

țată că s-a împlinit un an de la decesul neuitatu
lui suflet bun și nobil

MUNTEANU PETRU
Trecerea timpului nu reușește să sece izvorul 

lacrimilor. Vom purta doliu in suflet și-l vom plîn- 
ge tot restul vieții, (604)

FAMILIA anunță că s-au împlinit șase săptă- 
mîni de la pierderea celui care a fost

IARCOS DENEȘ.
Ii vom păstra .veșnică amintire, (610) I

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2164 (secții), TIPARUL l Tipografia Petroșani, str. RePubRcH ®

ii
!-

'..j.


