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Vizita de lucru a tovarășuluiNICOLAE CEAUȘESCU în județul Mehedinți
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Hotărîrile Congresului consiliilor oamenilor muncii,
mobilizator program de acțiune

Orientări de profundă chibzuință 
spre dezvoltarea bazei proprii 
energetice și de materii prime

cu 
de

econo-
Mche-

secreta- 
partidu- 

la fel 
în

avut ca 
temei-

Congresul al II-lea al 
consiliilor 
muncii rămîne 
întipărit în 
prin. hotărîrile 
seninătate 
pentru viitorul 
pe care le-a 
prin orientările 
&iițile de 
i ai^are practică ce 
degajă din 
expunere a 
Nicolae Ceaușescu. 
cretarul general al 
tidului, care a marcat 
chiderea lucrărilor 
relui forum democratic 
al clasei noastre munci
toare. Chemat să dea noi 
dimensiuni 
ducător 
citoare, 
ze și să 
le democratice de.
ducere a 
imprime un și

oamenilor 
profund 

conștiințe 
de în- 

deosebită 
patriei, 

adoptat, 
și sar- 

inestimabilă 
se 

magistrala 
tovarășului 

se-
Par- 
des- 
ma-

rolului con- 
clasei niun- 
perfecțione- 

forme- 
con-

societății, să 
mai nia-

al 
să 
dezvolte
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la școala 
exigenței 

muncitorești 
„Sîntem tot timpul 

pieuciipa.i ae starea u- 
tilajeior. Am impus re
vizii obligatorii ta înce
putul și sjir.șitul fiecă- 

ajii-
din 
de 
la 
cei 
tiv
Jiului ne ofeia 
dovezi ale 
ței cu care 
ză pentru 
zilei. Este 
creșterea producției de 
cărbune. Este vorba 
despre mina Lupeni, iar 
tînarul nostru interlo
cutor, maistrul electro
mecanic Pavel Bujor, 
șef de brigadă la secto
rul VI, se arată de la 
primele cuvinte stăpin 
pe tehnologia despre 
care ne vorbește. O ini
țiativă (A brigadieru
lui ? „Nu, a brigăzii’") 
a condus la reducerea 
la un sfert a timpului 
necesar reparării de
fecțiunilor electrome
canice. Altă inițiativă, 
„tot a brigăzii", a con
dus la creșterea randa
mentului 
„Combina 
circa 300 
yi mereu 
zul plin".
„Sectorul 
nu ține ritmul la 
cărcarea silozului, 
ritmul înregistrat 
brigadă, la umplerea a- 
cestuia..."

Ion MUSTAȚĂ

scK.mb, ne îngrijim 
timp să avem piese 
rezerv ă". Via- 

economică din 
mai puternic coiec- 
muncitoreșc al Văii 

mereu 
perseveren- 
se acționea- 
dezideratul 

vorba de
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utilajelor : 
taie pe oră 

tone cărbune, 
stăm cu silo- 
Cum, adică ? 
de transport 

d es
eu 
de

(Cont, in pag. a 2-a)

»
re impuls participării 
oamenilor muncii la dez
voltarea puternică a 
autoconducerii munci
torești și autogestiunii e- 
conomicc-financiare, 
să amplifice si să 

atribuțiile or- 
conducere 

a’ 
si

de 
congresul 

activitatea

să 
în-

tărească 
ganelor 
colectivă, 
analizat
a luat decizii în domenii 
și în direcții hotărîtoare 
pentru dezvoltarea vi
itoare a patriei în noua 
etapă strategică de edi
ficare a socialismului și 
comunismului în 
România va trece < 
sta'diul de țară în 
de dezvoltare la 
mediu dezvoltată, 
rele forum al clasei 
citoare, făcînd 
însufleți toacelor 
zări din cincinalul 1976— 
1980, a analizat și a- 
doplat planul de dezvol-

oaie
de la 

curs 
țară
Ma-

. mun- 
bilanțul 

reali-

econom ico-sooială
perioada

tare 
a patriei în 
1981-1985.

Reflectind 
îndeplinirea cu 
te a hotărîrilor 
greșului al 
obiectivelor 
Programul 
evidențiind 
rea opțiunilor 
lui nostru privind 
voltarea armonioasă 
forțelor de producție pe 
întreg teritoriul 
perfecționarea i 
sociale, intr-un 
asigurarea unui 
înalt de progres 
vilizație' pentru 
nea noastră, 
spune că dezvoltarea 
conomico-socială a 
triei in acest cincinal

pregnant 
fermita- 

Con- 
XII-lea, a

stabilite de 
partidului, 

materializa- 
poporu- 

dez- 
a'

se

tării, 
relațiilor 

cuvin t 
grad 

; și ci- 
națiu- 
poate 

e- 
pa-

I. bălan

(Continuare in pag. a 2-a)
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Brigadierul Iosif Bucur alături de ortacii Vasile 
Iosif Kerdesz de la secio- 
Foto :

Anton, Grigore Eatol și 
rut III al minei Lonea. Șt. NEMECSEK
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In continuarea dialo
gului cu oamenii mun
cii din Oltenia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii, 
a efectuat, în cursul zi
lei de vineri, o vizită de 
lucru in unități 
mice din județul 
dinți.

Noua vizită a 
rului general al 
lui în Mehedinți,
ca și cea efectuată 
județul Gorj, a 
obiectiv analiza 
nică, cuprinzătoare. a 
modului cum se acționea
ză pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe 
anul în curs și pe între
gul cincinal. în vederea 
realizării în termen a im
portantelor lucrări de 
investiții prevăzute pen
tru ridicarea întregii ac
tivități din județ la ni
velul exigențelor sporite 
ale actualei etape de edi
ficare a societății soci
aliste multilateral dez
voltate.

a

Locuitorii județului au 
întîmpinat Pe secretarul 
general al partidului 
deosebite sentimente 
dragoste și prețuire.

Străbătînd străzile muni
cipiului, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat la pri
ma oră a dimineții spre 
zonei industrială a munici
piului Drobeta-Turnu Se
verin,

Primul obiectiv vizitat a 
fost întreprinderea de 
construcții navale și prelu
crări la cald, cuprinzi nd 
în prezent atît cunoscutele 
șantiere navale severinene 
cît și o nouă capacitate de 
producție, deosebit de im
portantă — una dintre cele 
mai mari forje din țară.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinată de muncitorii a- 
cestei puternice unități e- 
cononiice cu vii și îndelun
gi aplauze.

Prin intermediul unor 
machete, planșe, grafice, 
secretarul general al parti
dului este informat asupra 
modului cum au fost înde
plinite recomandările și in
dicațiile date cu prilejul

de

al

precedentei vizite din au
gust 1977. Sint evidențiate 
în acest cadru noile capa
cități de producție puse în 
funcțiune, tonajele din ce 
în ce mai mari ale navelor 
construite în ultimii ani, 
rezultatele obținute în di
versificarea produselor, mo
dul cum au fost îndepliniți 
principalii indicatori 
producție.

Secretarul general
partidului a avut cuvinte 
de apreciere la adresa cons
tructorilor navali, a rezul
tatelor obținute de ei in 
creșterea și diversificarea 
eforturilor în vederea di
versificării producției, sa
tisfacerii cererilor sporite 
de nave tehnice și nave de 
transport specializate, creș
terii eficienței economice 
în toate sectoarele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze noua fabrică pen
tru piese forjate grele 
o capacitate anuală 
10 000 de tone, intrată 
cent în funcțiune.

populara din

CU 
de 
re-

(Continuare în pag. a 4-a)

Adunarea
Drobeta-Turnu Severin

municîpid

încheierea vizitei de 
a secretarului ge- 
al partidului în ju- 
Mehedinți, în piața 

municipiului 
a 

adunare

In
lucru 
neral 
dețul
centrală a 
Drobeta-Turnu Severin 
avut loc o mare 
populară.

Apariția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a ce- 
lorlați tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului în balconul sediu
lui Comitetului județean

Zs

Creșterea producției de cârbune implica

■

A'

de partid este întîmpi- 
nată printr-o manifestare 
de dragoste și aleasă sti
mă față de 
Nicolae Ceaușescu 
teu grija 
o poartă 
dețului, sporirii 
țialului 
creșterii 
trai al locuitorilor 
tor plaiuri românești, pen
tru neistovita sa activi
tate consacrată propăși
rii țării și bunăstării în
tregului popor, creșterii
prestigiului internațional 
al României socialiste.

Adunarea populară a 
fost deschisă de tovarășul 
Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al 
județean 
P.C.R.

Au luat 
tovarășii : 
tin Pândele — 
rul întreprinderii 
trucții navale și 
crări la cald din Drobeta- 
Turnu Severin, 
— secretar al 
lui de pairtid, 
le Consiliului 
muncii de la Trusy.il

tovarășul 
pen- 

constantă ce 
dezvoltării ju- 

poten- 
său economic, 

nivelului de 
aces-

industriale, 
mu neitoa- 

Comite- 
vicepreșe- 

oa-

președin- 
Cons- 
nuiis- 
lntce-

Preliminarii realiste - angajamente trainice, tehnic fundamentate

lipsurile trebuiesc privite cu răspundere 
muncitorească, nu tolerate și justificate

Ploștinaru, 
Comitetului

Mehedinți al

constrticții 
Sabina Popa.
re, secretar a.l 
tulul U.T.C.,
dinte al Consiliului 
men dor muncii de Ia în
treprinderea de confec
ții „Porțile de Fier" Dro
beta-Turnu Severin, Cons
tantin Bădiță, 
te C.A.P. Salcia,
tantin Bălăneseu. 
tru principal la 
prinderea Electrocentrale 
„Porțile de Fier I“.

Dînd glas dorinței u- 
nanime a participau ților 
la adunarea populară. a 
tuturor locuitorilor mu
nicipiului și județului 
Mehedinți, primul 
tar al județului 
pe tovarășul 
Ceaușescu să

întâmpinat cu 
și puternice ovații $j 
rale, într-o atmosferă de 
vibrant entuziasm, a luat 
cuvintul
NICOLAE
secretar general al Parti
dului Comunist Român,

apoi 
ing.

cuvin tul 
Constan- 
directo- 

de cons- 
prelu-

Ion Baiu
Comitetu- 

președinte- 
oamenilor 

de

secre- 
a rugat 
Nicolae 

ia cuvintul. 
îndelungi 

u-

tovară șui 
CEAUȘESCU,

(Continuare In pag. a 4-a/

Să facem totul pentru 
înfăptuirea planului de 
investiții dm acest an !

PE MARGINEA DEZBATERILOR
SESIUNII CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Mina Dilja este, la rîn- 
dul ei. una dintre 
treprinderile miniere ca
re se angaja la începu
tul lunii iunie prin sem
năturile directorului, ing. 
Ion Vasilescu, și preșe
dintelui consiliului oa
menilor muncii,
Nagy, nu numai ca
va realiza sarcinile 
plan ale lunii ci că le va 
depăși, chiar, cu 
tone de cărbune, 
țațele 
după 
trazic 
na a 
rile de plan cu 5396 to
ne de cărbune iar față

în

Emeric
ÎȘi
de

1500
Rezul- 

însăînregistrate 
încheierea lunii con- 
acest optimism. Mi- 
rămas sub prevede-

de propriul premjlinar cu 
6906 tone de cărbune.

Și de această dată 
ne-am adresat 
torilor care 
preliminarul - 
ment. F 
ing. Ion 
prezentat 
nomenele 
parcursul 
schimbat 
firesc al 
producție

conducă- 
au semnat 

angaja- 
Directorul minei, 
Vasilescu. ne-a 
cauzele și fe- 

intervenite pe 
lunii și care au 
radical mersul 
procesului

i
— Singurul sector 

ne-a creat probleme 
sectorul III. La patru ca
pacități de producție am 
avut efectiv, necazuri De 
care oricît ne-am fi 
străduit, nu le puteam

de

care 
este

prevede la începutul lu
nii. Două numere de aba
taj au fost atacate după 
ce au stat cite patru și, 
respectiv, zece ani, cînd 
au fost oprite pentru că 
s-a ajuns cu exploatarea 
la orizont și sub orizont 
■nu existau lucrări de pre
gătire. Cu toate măsurile 
.luate anterior nu s-a 
putut drena apa în între
gime și ne-a creat mari 
probleme în exploatare, 
la care s-a adăugat 
posibilitatea ivirii 
drogenului sulfurat.

Dorin GIIEȚA

și 
hi- 

In-

(Continuare in pag. a 2-a)

In planul de investiții, 
social-culturale din anul 
1981, pentru municipiul 
Petroșani se prevede cons
truirea a 2304 aparta
mente, precum și efectu
area unui însemnat vo
lum de lucrări de gos
podărie comunalâ. Sint
prevăzute să fie date în 
folosință, de asemenea, noi 
spații pentru învățămînt 
un cinematograf cu 350 
de locuri, o secție de re
cuperare medicală cu 100 
paturi, un internat-canti- 
nă și atacarea altor o- 
biective din domeniul în
vățămînt - cultură - sănă
tate. Pentru a înfăptui și 
cele 18 obiective supli
mentare de investiții sta
bilite pentru Valea Jiu
lui în urma vizitei de

lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu in Va
lea Jiului, un important 
volum de lucrări au fost 
încredințate unor trus
turi de construcții venite 
în sprijin din alte județe, 

împreună cu proiec- 
tanții, cu beneficiarii și 
constructorii. Comitetul 
executiv al Consiliului 
popular municipal a ela
borat încă din toamna a- 
nului trecut programe 
de lucru realiste, asigu- 
rîndu-se concomitent con
dițiile tehnice necesare 
înfăptuirii cu succes a 
obiectivelor cuprinse în

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 3-a/
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Orientări de profundă chibzuință 
spre dezvoltarea bazei proprii 
energetice și de materii prime

(Urmare din pag. I)

a lost fundamentată pe 
baze profund realiste, 
științifice, clarvăzătoare 
care țintesc noua cali
tate in muncă, știință, 
cultură, în toate dome
niile. Ca un fir roșu se 
desprind orientări de 
mare chibzuință îndrep
tate spre dezvoltarea 
bazei proprii energetice 
și de materii prime. în
semnătatea deosebită a 
acestei orientări este sub
liniată în modul cel mai 
evident în expunerea 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la 
congres, cînj face remar
ca : „Planul pune un ac
cent deosebit pe dezvol
tarea mai accentuată a

In același timp, indus
tria minieră trebuie să
asigure intr-o măsură 
mai mare necesarul de
minereu de fier, de mi
nereuri neferoase și de
alte substanțe utile care 
se găsesc în țara noas
tră. Ținînd seama de con
ținutul util mai sărac al 
minereurilor noastre, se 
impun măsuri hotărîte 
pentru perfecționarea teh
nologiilor în industria 
minieră, pentru reduce
rea costurilor și totodată 
pentru perfecționarea 
tehnologiilor de extrage
re a substanțelor utile 
cu randamentul maxim".

bazei de materii prime, 
a resurselor energetice 
interne, precum și pe dez
voltarea mai puternică 
a agriculturii, aceste sec
toare constituind facto
rul hotăritor pentru dez
voltarea economico-socia-

Hotărîrile 
Congresului consiliilor 

oamenilor muncii, 
mobilizator program 

de acțiune
«W 3 osrsr f 3 «MB 3 BBKCf 3

LA SPITALUL IMN PETROȘANI

Un nou aparat modern pentru 
testarea bolnavilor

ii

lă a țării noastre, pentru 
ridicarea nivelului de' 
trai material și spiritual 
al poporului".

Este fapt cunoscut că 
cel de al XII-lea Con
gres al partidului a sta
bilit ca obiectiv strate
gic pentru actualul de
ceniu satisfacerea nece
sităților de combustibil 
și energie, asigurîndu-se 
din acest punct de vedere 
independența deplină a 
României. Ținînd seama 
de acest obiectiv, de im
perativul asigurării în- 
tr-o măsură tot mai ma
re a necesităților de e- 
nergie și de materii pri
me din țară, în expune
rea secretarului general 
al partidului sînt sta
bilite sarcini exprese, de 
mare răspundere pentru 
minerit : „In industria
minieră trebuie să asigu
răm realizarea in între
gime a prevederilor pri
vind producția de căr
bune, să exploatăm noi 
zone miniere, să perfec
ționăm tehnologiile de 
ardere a cărbunelui și 
să trecem la gazeificarea 
și chimizarea acestuia.

In contextul acestor in
dicații de inestimabilă 
valoare practică se în
scrie și cerința de a se 
intensifica activitatea ge
ologică pentru descoperi- 
rirea și punerea în va
loare a noi substanțe u- 
tile. Se cere să se îmbu
nătățească activitatea
geologică și în sensul '’de 
a se scurta timpul de pros
pecțiuni și cercetare 
geologică, a perioadei de 
trecere de La faza de cer
cetare la punerea în pro
ducție a rezervelor mi
nerale utile descoperite. 
Iată de ce planul cinci
nal actual adoptat de 
Congresul consiliilor oa
menilor muncii, aprobat 
de plenara C.C. al P.C.R. 
din 29 iunie și legiferat 
de sesiunea Marii Adu
nări Naționale, prevede 
pentru industria extrac
tivă un ritm mediu a- 
nuai de creștere a pro
ducției de 6 la sută asi- 
gurîndu-se ca in anul

198o producția acestei 
ramuri de bază a econo
miei naționale să fie cu 
33,5 la sută mai mare de- 
cît nivelul anului 1980.

Sarcinile ce revin oa
menilor muncii din indus
tria extractivă, în pri
mul rînd minerilor din 
\ alea Jiului, cresc în am
plitudine și calitativ ca 
urmare a orientării date 
de Congres ca dezvolta
rea producției de oțeluri 
în industria noastră si
derurgică să se bazeze 
pe folosirea într-o măsu
ră mai mare a cărbune
lui românesc în cocserii. 
Sînt sarcini pe care mi
nerii, preparatorii, toți 
oamenii muncii din ba
zinul nostru și le pun cu 
înaltă conștiință munci
torească la baza întregii 
lor activități.

Insușindu-și sarcinile 
actualului cincinal. mi
nerii Văii Jiului, în frun
te cu comuniștii, sînt 
ferm deciși de a munci 
fără preget, de a face to
tul ca răspunsul lor la 
chemarea însuflețitoare 
adresată de Congresul 
consiliilor oamenilor mun
cii clasei muncitoare, în
tregului nostru popor, să 
fie dat faptic prin rea
lizarea exemplară a pla
nului la extracția cărbu
nelui. prlntr-o contribu
ție tot mai mare la asi
gurarea independenței e- 
nergetice a tării.

(Urmare din pag. 1)

In colectiv format la 
școata exigenței

(Urmare din pag 1

Discutăm, la mina Lu
pani despre inițiativele 
formațiilor de lucru pen
tru soluționarea proble
melor ce se ivesc in aba
taje. Pavel Bujor ne-a 
edificat cu destule amă
nunte. Toată brigada își 
îndreaptă atenția spre 
utilaje, iar reviziile zilni
ce și intervențiile opera
tive preîntîmpină acu
mularea de defecțiuni. Cu 
atenție deosebită sînt în
conjurați și oamenii, mai 
ales cadrele noi: „Ii con
siderăm nou încadrați și 
pe muncitorii care ne-au 
venit în urma redistri
buirii de efective". lată, 
chiar dacă ne referim nu
mai la aceasta, o orienta
re care recomandă briga
da condusă de Pavel Bu
jor printre cele mai exi
gente formații din între
prindere. Un argument in 
spijinul acestei afirmații 
îl constituie plusul de 
peste 4000 tone cărbune, 
realizat de brigadă, de la 
începutul anului ; altul, 
nivelul ridicat al randa
mentului mediu (peste 12 
tone pe post); in fine, un 
al treilea argument: pa
siunea cu care oamenii 
din brigadă au contribuit 
la creșterea prestigiului, 
pe plan tehnic și tehnolo

gic, al unor utilaje reali
zate in Valea Jiului. Con
semnăm numele acestor 
oameni pentru grija lor 
față de utilajele româ
nești, pentru inițiativa 
manifestată în privința 
folosirii și întreținerii do
tării tehnice : Gheorghe 
Bejan, Mihai Cirdei, loan 
Ilie, Petru Ursu, Vasile 
Oprea, Ion Bogdan, 
Gheorghe Bîrzu, Constan
tin Cojocaru, Domițian 
Sibtșan, Marin Oprea, A- 
lexandru Tofănel, Ludo
vic Martin, Vasile Ușure- 
lu și... Pavel Bujor. Om 
de inițiativă, conducător 
de brigadă, stăpîn pe ce- 
cea ce trebuie să facă la 
locul său de muncă. Ori- 
cînd, tînărul maistru e- 
lectromecanic poate fi a- 
șezat lingă cunoscuții șefi 
de brigadă ai sectorului 
IV — Lupulescu, Bonca- 
lo, Popa, Manda. După 
cum ne-a relatat, Pavel 
Bujor a crescut la școala 
exigentă a lui Boncalo, 
iar acest fapt conține, în 
parte, explicația multor 
succese repurtate de tînă
rul brigadier, format in
tr-un climat al exigenței 
muncitorești, al inițiati
vei, pasiunii și răspunde
rii față de dezideratul zi
lei.

tr-un alt abataj am în- 
tîlnit o lucrare veche, 
probabil de cercetare, ne
evidențiată pe nici o har
tă. A trebuit să curățăm 
cărbunele in jurul ei și 
în loc de 200 de tone pe 
zi am dat din acest aDa- 
taj aproximativ 30 de 
tone. Un alt abataj ne-a 
ridicat, la rîndul său, 
probleme deosebite în 
exploatare din cauza u- 
nor apofize în culcuș și 
de unde, de asemenea, 
trebuia curățat cărbu
nele.

Tehnic, o parte din 
pierderea de producție 
a fost justificată prin... 
neprevăzut. Insistăm to
tuși și aflăm și alte cau
ze :

— In luna iunie a scă
zut efectivul din subte
ran cu 90 de oameni, a 
crescut foarte mult nu
mărul de foi de boală : în 
medie 95—100 pe zi față 
de aproximativ 80—85 în 
luna martie. De aseme
nea. a crescut numărul 
nemotivatelor, deși nu
meric este egal cu cel 
din luna mai, dar atunci 
am avut un efectiv mai 
mare decît în luna iunie, 
împotriva celor care au 
săvîrșit abateri am luat 
măsuri sancțlonîndu-i 
administrativ.

Am încercat să aflăm 
și cum au acționat orga
nizațiile de partid și de 
sindicat din cadrul în

• EXPOZIȚIE, 
după-amiază (ora 18) 
biblioteca Casei de 
tură din Petroșani se 
chide o expoziție de 
te social-politjcă cu 
ma „Cartea în 
birourilor și 
de sindicat", 
va fi deschisă 
o săptămână între 
10-13 și 17-20.

• BILETE PENTRU 
UNIVERSIADA. Filiala'

sprijinul 
comitetelor 

Expoziția 
timp de 

orele

Datorită grijii permanen
te a partidului și statului 
nostru pentru sănătatea 
minerilor, a celorlalți oa
meni din Valea Jiului, re
cent a fost dată în folo
sință la Spitalul municipal 
Petroșani o stație modernă 
de monitorizare (urmărire 
a bolnavilor cardiaci). A- 
paratura răspunde ultime
lor cerințe tehnice în a- 
cest domeniu realizate pe 
plan mondial. Ea a fost 
obținută cu sprijinul Com
binatului Minier Valea Jiu
lui și predaită spre folosin
ță Spitalului municipal — 
secția cardiologie.

Montarea aparaturii în
tr-o încăpere special ame
najată pentru 4 bolnavi

cardiaci s-a făcut prin e- 
fortul constructorilor de la 
T.C.H. Șantierul 1 Petro
șani, de colectivul de teh
nicieni ai A.J.I.R.M. îm
preună cu oamenii muncii 
și specialiștii- Spitalului 
municipal Petroșani.

Aparatura a intrat în 
funcție în aceste zile și a 
realizat primele investiga
ții pentru îngrijirea bolna
vilor cu afecțiuni cardiace 
grave (tulburări de ritm, 
infarct de miocard). Insta
lația urmărește și înregis
trează continuu rit
mul și electrodjagra- 
ma bolnavilor gravi și 
în caz de abateri de la 
parametrii stabiliți, acțio
nează prompt și eficient

prin semnalizare optică și 
acustică. Se poate afirma 
că prin dotarea spitalului 
cu asemenea aparatură de 
înalt nivel tehnic și știin
țific în investigarea bol
navilor cardiaci, Spitalul 
municipal Petroșani : ntră 
în circuitul celor mai bine 
dotate servicii de profil 
din țară.

In imagine : șeful secției 
cardiologie, medicul primar 
Radu V. Radu împreună 
cu personalul medical al 
secției urmărește pe ecra
nul stației de monitorizare 
pulsurile inimii unui bol
nav.

Teodor RUSU
•Ștefan NE1MECSEK

treprinderi, în situația 
dată, pentru întărirea dis
ciplinei.

Tovarășul Emeric Na
gy, președintele c.o.m. 
și secretar al comitetu
lui de partid al între
prinderii ne declara de
zarmant de sincer : „In
plus față de luniile cele
lalte nu am făcut mai 
nimic. Cîțiva membri de

— La nivel de sector 
avem comisii de discipli
nă, dar nu știu, nu am 
date concrete în ceea ce 
privește acțiunile între
prinse. Cert este că toa
te birourile organizați
ilor de partid, comitete
le de sindicat și U.T.C, 
trebuie să facă mai mult 
pentru întărirea disci
plinei, trebuie să acți-

Lipsurile trebuiesc privite cu 
răspundere muncitorească

partid au fost puși în 
discuția adunărilor ge
nerale și am avut Și. do
uă excluderi din rîndul 
membrilor de partid din 
cauza indisciplinei, ab
sențelor nemotivaj^, a 
neparticipării la viața de 
organizație și dezinteres în 
procesul de producție. In 
cadrul discuțiilor indivi
duale cu membri de 
partid s-a acționat, pînă 
acum, în această direc
ție, timid și fără efici
ență, cu excepția organi
zațiilor de partid de la 
sectoarele I și IV.

Intervenim: „Tovarășe
secretar, cum a acționat 
organizația de sindicat 
pentru reducerea absen
țelor nemotivate și mai 
ales a foilor de boală ?“

onăm ferm pentru a pre
veni astfel de fenomene.

Că TREBUIE este clar. 
Dar tot așa de clar este 
și că TREBUIA să se 
acționeze și pînă acum, 
mai ales în condițiile când 
președintele c.o.m. sem
nează un preliminar-an- 
gajament înaintat orga
nului superior de partid.

Discuția purtată și cu 
președintele comitetului 
sindicatului. Victor Ne
gru, este relevantă prin 
conținutul ei și o redăm, 
după ce vom spune mai 
întii că ni s-a prezentat 
componența comisiilor 
de disciplină înființate 
la fiecare sector și ni se 
preciza că există planuri 
de muncă bine întocmi
te.

— Cum acționează a- 
ceste comisii ?

— Nu se acționează de
cît sporadic.

— Și în luna iunie tot 
astfel au acționat ?

— Nu vă pot spune 
exact, nu am luat de la 
sectoare o astfel de si
tuație.

— Ce alte forme folo
siți pentru întărirea dis
ciplinei ?

— In cadrul adunărilor 
de grupă sindicală au 
fost puși în discuție cei 
care absentau. Avem și 
procese verbale. Vi le 
pot arăta. Și în afară de 
aceasta zilnic îi afișăm în 
sala de apel pe cei cu 
absențe nemotivate.

— Care este totuși efi
ciența acestor măsuri ?

— Eficiența lor nu prea 
se vede.

— In acest caz trebu
ie întreprinse alte mă
suri mai eficiente.

Nu sîntem contraziși, 
dar nici nu se indică alte 
căi de acțiune .

Ca să nu mai lungim 
vorba cu alte comentarii 
reamintim doar că mina 
a rămas sub prevederile 
propriului preliminar în
tocmit cu 6806 tone căr
bune. Cit despre cauze, 
comentariile sînt de pri
sos. Ele însă trebuie te
meinic analizate pentru 
ca la revenire — în luna 
viitoare — ele să fie 

"înlăturate, în scopul creș
terii producției de căr
bune.

Petroșani a Biroului de 
turism pentru tineret pu
ne la dispoziția 
rilor bilete 
competițiile 
vară ale 
Biletele se 
re pînă în 
tul biletelor 
10—50 lei.

dorito- 
de intrare la 

sportive de 
Universiadei!, 

pun în vînza- 
7 iulie. Cos- 

între

mase scîrție, îneît și mi
cuților le piere pofta de 
legănat.
mari ?

Ce zic oamenii

• IN

mobilier

• UNDE SE JOACĂ, 
TOTUȘI, COPIII? Tn fa
ța blocului 18 din cartie
rul 8 Martie — Petrila 
există amenaja, un spa
țiu de joacă pentru co
pii. O parte dintre hinte 
au dispărut, iar cele ră

SPAȚIU NOU.
Ca urmare a colaborării 
dintre compartimentele 
gospodărești ale Institutu
lui de mine și I.C.S.A. și 
A.P., cadrele didactice și 
studenții institutului vor 
avea, peste cîteva zile. Ia 
dispoziție o unitate pentru 
desfacerea produselor 
alimentație publică 
plasată într-un spațiu 
Institutul I-a destinat 
amenajat, iar I.C.S.A.

A.P. I-a dotat cu 
și îl va aproviziona cores
punzător (sperăm 1).

O CITADINĂ. In 
gtu-ul nostru parc, 
centrul orașului 
șani, cîteva bănci
rămas fără seînduri, 
așa fel că au devenit 
practic... impracticabile.

Petro-
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„Joia tineretului" — o acțiune care s-a 
dus pe apa... sîmbetei

Tineretul — factor ac
tiv în realizarea sarcinilor 
economieo-sociale — ia
tă o formulă din ce in ce 
mai des uzitată care re
flectă o stare de fapte re
ală. Pentru că, intr-ade
văr miile, sutele de mii 
de tineri participă cu en
tuziasmul caracteristic 
vîrstei la vasta operă de 
construcție și înălțare a 
societății noastre. Numai 
că, tot caracteristic virs
tei, este că această masă 
mare de oameni, acești 
minunați băieți și fete au 
nevoie să-și completeze 
cunoștințele de cultură 
generală, să se destindă, 
să se distreze. Frumosul 
obicei al organizării joilor 
de tineret este pe cale de 
dispariție. Aceasta pen
tru că, se pare, organizați
ile U.T.C. au uitat de a- 
ceastă latură a activității 
și o neglijează nejustifi
cat.

Un recent raid-anche- 
tă întreprins prin așeză- 
mintele de cultură din 
V'alea Jiului ne-a dezvă
luit adevărata față a lu
crurilor. La clubul sindi-
catelor din Lonea sînt, 
intr-adevăr in fiecare joi 
discoteci, însoțite de ac
țiuni educative (expu
neri, dezbateri}, dar a-

La cluburi și locuri de agrement
•&> Azi ora 14,00 și mîine 

la ora 10, Casa de cultură 
din Petroșani prezintă la 
locul de agrement de la 
cabana Brădet un spectacol 
cu taraful „Mîndra".

<S> Petrila. Duminică la 
ora 18,00, fanfara clubului 
sindicatelor din Lonea sus
ține un concert de prome
nadă.

& Aninoasa. Duminică 
la ora 18,00 va avea loc o

Să facem 
planului de 
iUrnare din pag U

izată cu ‘ 
Biroului
i Miliției = 
ini

plan. Deși încă de la în
ceputul acestui an au fost 
asigurate condiții pentru 
realizarea planului de in
vestiții, situația din pri
mul' semestru nu este
mulțumitoare. Din pla
nul anual, la 31 mai a c. 
n-a fost realizat decît 
30,6 la sută. Se constată 
serioase rămîneri în ur
mă față de plan la locu
ințe. la obiectivele de gos
podărie comunală și din 
domeniul învățămînt-
cultură.

Analîzînd cu exigență 
această stare de fapt, 
recenta sesiune a Con
siliului popular munici
pal, deputății au scos în 
evidență cauzele, au for
mulat propuneri vizînd 
îmbunătățirea activității, 
realizarea obiectivelor din 
planul de investiții. S-a 
apreciat. printre altele, 
că este total necorespun
zătoare cerințelor, de-a 
dreptul inadmisibilă, ac
tivitatea desfășurată în 
prima jumătate a anului 
pe șantierele de locuințe 
aparținînd de trusturile 
M£.I. și M.E.F.M.C. Pe 
Sețste șantiere, așa cum 
de altfel s-a semnalat în 
mai multe raiduri-anchetă 
publicate în ziarul nos
tru, constructorii sînt, de 
regulă, de negăsit de vi
neri pînă marți. Multe 
săptămîni la rînd nu 
s-a fructificat nici mă
car jumătate din timpul 
de lucru. In plus. pro
gramul stabilit pentru 
activitatea acestor șan
tiere este desfășurat con-

cestea sînt organizate de 
club și nu de organizația 
U.T.C. de la mină, al că
rei secretar, după cum 
am aflat, a fost o singură 
dată pe la club de la în
ceputul acestui an. La 
clubul Petrila, interlocu
torul nostru Nicolae Kulc- 
sar, directorul clubului, 
a „îmbrățișat" un obicei 
mai vechi în acest așeză- 
mint — acela al informă
rilor fictive, lipsite de a- 
coperire. Clubul este în 
reparații, dar o sală de
mult amenajată poate găz
dui joile de tineret. Clu
bul a fost, e adevărat, 
spart și au fost sustrase 
instrumentele pentru dis
cotecă, dar aici există și 
o formație de muzică u- 
șoară. Și, la urma urmei, 
joia de tineret nu înseam
nă numai muzică și dans, 
ci acțiuni educative com
plexe, mese rotunde, con
cursuri „cine știe, cîști- 
gă“ etc. Dar, pentru orga
nizarea (sau neorganiza- 
rea) acestor acțiuni nu 
numai directorul clubului 
este remunerat, ci și se
cretarul comitetului
U.T.C. pe mină, Miu Si- 
mionescu.

La Petroșani situația nu 
este cu nimic mai... roză.

sea.ă de dans la clubul din 
localitate.

Vulcan. Mîine la ora 
10 în parcul orașului va 
cînta fanfara, iar seara la 
ora 18,00 pe estrada din 
curtea clubului are loc o 
seară de dans.

Uricani. La locul de 
agrement Bucura, dumini
că la ora 10, fanfara va 
susține un concert de pro
menadă.

totul pentru înfăptuirea
investiții din

■>

form unei filiere greoaie, 
ineficiente. Un trust răs
punde de săparea fun
dațiilor, altul de turnarea 
fundațiilor, iar un al trei
lea execută structura de 
rezistență sau finisajele. 
Pe fiecare bloc, pe faze 
de lucrări, se face o 
predare-priimire de lu
crări "prin care se întîr- 
zie mereu darea în folo
sință a locuințelor...

La nivelul comitetelor 
executive ale consiliilor

Pe marginea 
dezbaterilor sesiunii

Consiliului popular 
municipal

populare orășenești nu 
s-a manifestat suficien
tă exigență față de acti
vitatea comisiilor de re
cepție a noilor blocuri. 
Ca urmare au fost recep
ționate și predate loca
tarilor spre folosință și 
apartamente de nivel ca
litativ necorespunzător, 
stîrnind justificate ne
mulțumiri. Consiliul popu
lar municipal a hotărît ca 
în viitor să nu se mai ad
mită nici o recepția de 
locuințe nefinisate de 
constructori . la nivelul 
calitativ stabilit. De ma
re importanță pentru eli
berarea din timp a am
plasamentelor necesare 
frontului de lucru din 
1982 este finalizarea la 
termen a apartamente
lor. a altor obiective ca 
magazinul universal și 

Degeaba casa de cultură 
organizează discoteci și 
seri de dans, dacă nici u- 
nul dintre secretarii 
U.T.C. din întreprinderi
le orașului nu se deran
jează să facă o cit de fi
ravă mobilizare... Pentru 
că joia de tineret trebuie, 
este obligatoriu, să fie 
desfășurată intr-un cadru 
organizat. Aceeași situa
ție se întîlnește de mai 
mult timp la Aninoasa, 
Vulcan și Uricani.

La ora raidului am gă
sit seri de dans la Lonea. 
Petroșani și Vulcan, dar 
nimeni, absolut nimeni 
din comitetele U.T.C. nu 
era de față alături de ti
nerii pe care trebuie să-i 
coordoneze, atit în pro
ducție cit și la acțiunile 
cultural-educative și ar
tistice.

Din discuțiile purtate 
cu tineri din întreprin
deri și instituții, am reți
nut că unii dintre ei n-au 
mai văzut și chiar n-au 
auzit de afișe cu joia ti
neretului, ceea ce ne de

acest an I
stadionul din Petroșani. 
Asupra acestora trebuie 
să fie concentrate cu 
prioritate eforturile cons
tructorilor. Deputatul
Dumitru Țurnă, directo
rul Grupului de șantie
re Valea Jiului al T.C.H., 
s-a angajat în fața sesi
unii Consiliului popular 
municipal că pînă la 25 
decembrie a.d. se va ter
mina construcția în a- 
cest scop a magazinului 
universal din Petroșani.

In același spirit de e- 
xigență și răspundere, la 
sesiunea Consiliului popu
lar municipal s-au subli
niat și neajunsurile care 
dăinuie de mai mulți 
ani în gospodărirea fon
dului locativ, în dome
niul investițiilor de gos
podărie comunală, care 
nu se bucură de atenția 
cuvenită din partea con-, 
ducerii șantierelor de 
construcții.

Pe baza analizei și a 
propunerilor formulate, 
sesiunea Consiliului popu
lar municipal a stabilit 
și aprobat un program de 
măsuri menit să intensifi
ce ritmul de execuție a 
obiectivelor de investiții, 
astfel încît să fie reali
zate la termenele stabi
lite. Constructorii, be
neficiarii și proiectanții, 
comitetele executive ale 
consiliilor populare o- 
rășenești trebuie să-și 
mobilizeze mai bine re
sursele. să facă totul 
pentru înfăptuirea aces
tei hotărîri, pentru re
cuperarea restanțelor din 
investiții, pentru reali
zarea integrală a planu
lui pe acest an și asigu
rarea din timp a frontu
lui de lucru din 1982. 

termină să credem că ast
fel de acțiuni nu s-au 
desfășurat de multă vre
me.

Față de această situa
ție, in condițiile in care 
incă din anul 1976 între 
Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Comite
tul Central al U.T.C. și 
Uniunea generală a sin
dicatelor a fost reglemen
tat ca toate acțiunile or
ganizate de tineret pen
tru tineret să se desfășoa
re la case de cultură și 
cluburi ale sindicatelor, 
considerăm că sînt nece
sare măsuri concrete pen
tru reînvierea acțiunii 
„Joia tineretului" care, 
după cite se vede, s-a dus 
pe apa... sîmbetei. Chiar 
dacă, pe unele afișe, se 
poate citi anunțul laconic 
„In fiecare simbătă și du
minică „Joia tineretului". 
Este insuficient. Este în
că o dovadă a „atenției" 
care se acordă acestui 
gen de acțiune.

Mircea BUJORESCU

Există încă mari posibilități de 
sporire a numărului de animale

Pe raza comiunei Ani
noasa există mari posi
bilități de creștere a a- 
nimalelor. Pe această te
mă, deosebit de importan
tă, am avut o convorbire 
cu Valentina Cerchez, 
primarul comunei Ani
noasa.

— In raza comunei A- 
ninoasa se află mari su
prafețe de pășuni natu
rale. Există o corelare 
strînsă între aceasta și 
numărul de animale ?

— Avem pe raza loca
lității 550 taurine și 450 
capete de ovine, dar, 
trebuie să recunoaștem, 
că numărul lor este mult 
sub posibilitățile pe care 
le pot asigura cele 1532 
hectare de pășuni natu
rale, precum și fînețele, e 
drept, restrînse ca arie. 
Pot afirma cu certitudi
ne că numărul bovinelor 
ar putea crește ou cel 
puțin 100 de capete, iar al 
oilor cu încă 1000. Cind 
fac această afirmație mă 
gîndesc și la însemnatele 
cantități de furaje ce sînt 
vîndute de cetățeni co
operativei din Hațeg.

— Care este cauza ne- 
corelării numărului de 
animale cu posibilitățile 
de furajare și ce măsuri 
au fost întreprinse pen
tru sporirea șeptelului ?

— Marea majoritate a 
băștinașilor din comună 
lucrează în minerit, creș
terea vitelor și agricultu
ra sînt, cred, greșit con
siderate ocupații auxilia
re. Noi le-am fixat numă
rul de animale pe care tre
buie să-l crească fiecare în 
raport cu terenul de care 
dispune, iar prin lucrăto
rii consiliului popular și 
cu ajutorul deputațiloi- 
desfășurăm o intensă și
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/Hai sint și
Spre comunism biruitor
Azi un popor intreg asudă 
In fabrici, școli, pe brazda udă 
Sub fald

unu

măreț de tricolor.
Ilar sint și unii
Alunecind pe căi
Cu-o scară luată
S-ar cățăra pe absolut, 

cu lacăte alese 
muncii — lac sudoare

ce pe-ascunse, 
mai unse, 
cu-mprumut

azil de molii.

și-o hîrlie 
țină-n ramă.

Ea porți 
Pe lacul
PILA e barca de salvare, 
Șperaclul marilor succese.

Un atelaj de-mpins netoți. 
Tractor de remorcat nepoți, 
Mașini de rezervat fotolii, 
Palton de lux,

In jocul ei impertinent 
Berbecii ține să-i alinte, 
La cei ce n-au le dă talent 
Ii face doldora de minte.

Ba Ie procură 
O diplomă s-o
Să le-amintească cum îi cheamă 
Și cine-au reușit să fie.

Un văr, un unchi, o altă rudă, 
Stilou viteaz, conștiință udă, 
Cuvinte magice îngină 
C-un telefon legat de mină.

Sentimentali și plini de milă 
Ei știu să-nvirtă o ștampilă, 
Ți-aruncă lozul cu noroc 
Cind un curcan e pus în joc. 

Oameni cinstiți, să n-aveți milă ! 
Să nu vă speriați de-o pilă! 
Oțelul ei e cam plăpînd, 
Trîntiți o tare de pămînt !

Valeriu BUTULESCU

permanentă muncă politi
că prin care arătăm ce 
avantaje aduce creșterea 
animalelor atit pentru ei 
personal cit și pentru so
cietatea noastră socialistă. 
Se observă o oarecare creș
tere a numărului de ani
male, dar, încă, mult sub 
posibilitățile pe oare le a- 
vem. Și în această direcție 
ar trebui să desfășurăm în 
continuare o activitate 
permanentă și plină de 
responsabilitate.

— Ce lucrări au fost 
efectuate pentru ca iar
ba să crească mare și 
frumoasă ?

In comuna Aninoasa

— Deoarece baza hra
nei vitelor o constituie pă
șunile montane, crescăto
rii de animale au obliga
ția. să efectueze zile de 
muncă ,fa curățirea și fer
tilizare/ pășunilor. Nu
mărul de zile preconizate 
pe fiecare gospodărie în 
parte este în raport cu 
numărul de vite de care 
dispune. Asemenea acți
uni au avut loc în masivul 
Cîndet și la Morișoara. 
Avem însă unele neplă
ceri produse de Electro- 
montaj Sibiu și I.P.E.G. 
Deva. Ambele întreprin
deri posedă, e drept, apro
bare pentru efectuarea lu
crărilor, dar. abuzînd de 
această aprobare, deteri
orează mari suprafețe de 
teren, mai ale<; prin neres- 
pectarea traseului dru
murilor de acces prevăzu
te prin proiect. Avem în
cheiate minute eu ambele 
întreprinderi prin care 
ele se obligă să refacă dru
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Instantaneu din ca
drul librăriei „Ion 
Creangă" din Petro
șani, unitate mult a- 
preciată de cumpără
tori pentru modul civi
lizat de servire a perso
nalului unității.

Foto: Șt. NEMECSEK 

murile și pajiștile deterio
rate cu utilajele dar nu 
se țin de cuvînt. Le soci- 
lităm și pe această cale 
s-o facă. Valorificarea tu
turor terenurilor fie ele 
chiar și pășuni montane 
este o obligativitate pen
tru fiecare. Cît privește 
fînețele s-a indicat ca în
că din 22 iunie să se intre 
cu coasele în iarbă.

In vederea stimulării 
creșterii animalelor con
siliul nostru popular a 
pus la dispoziția gospo
darilor individuali nu nu
mai pășuni montane ci Și 
terenuri arabile unde se 
cultivă sfeclă furajeră, 
cartofi și porumb. In ra
port cu terenul pus la dis
poziție și gradul lui de 
fertilitate a fost fixat și 
planul de culturi, precum 
și cantitățile de furaje ce 
trebuie să le pună la dis
poziția stației de montă a 
comunei. Un real sprijin 
în activitatea noastră il 
primim din partea deptt- 
taților Miron Valerian 
Rădoi, Petru Ionescu. Dăi- 
ță Mit, Eva Burlec și al
ții. In încheiere doresc să 
subliniez faptul că avem 
repartizat, e drept deo
camdată doar două zile 
pe săptămînă, un inginer 
agronom în persoana to
varășei Aurora Domșa. 
Este încă prematur să 
vorbim despre succese 
spectaculoase, dar avem 
certitudinea că avind un 

cadru de specialitate, bucu- 
rîndu-ne de sprijinul per
manent al cleputaților. al 
tuturor cetățenilor, vom 
obține rezultate din ce in 
ce asnai bune in creșterea 
animalelor — ocuipație 
străveche De aceste me
leaguri

Convurhbe consemnată 
de D. CRI.*?AN



Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Județul Mehedinți
iVrmare din pag 1)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat mer
sul lucrărilor de montaj, a- 
flate in plină desfășurare, 
și a cerut specialiștilor a- 
flați de față, conducerilor 
ministerului și ale întreprin
derii să acționeze pentru 
grăbirea lucrărilor de cons
trucție, astfel incit, încă 
dm anul următor, să se a- 
tingă capacitatea de- 22 000 
tone piese forjate.

S-a vizitat, în continuare, 
cheiul de armare unde se 
află lansate la apă o serie 
de nave ce se găsesc în di
ferite faze de fabricație. 
Gazdele informează că, în 
spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind reduce
rea continuă a cheltuielilor 
materiale, constructorii na
vali au reușit să producă 
nave maritime și fluviale 
cu performante superioare 
și consum redus de metal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor să acționeze conti
nuu pentru scurtarea ciclu
rilor de fabricație ale na
velor prin creșterea pro
ductivității muncii, pentru 
reducerea continuă a tim
pului de lucru în chei, 
pentru reducerea consumu
rilor de metal.

La sfîrșitul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost rugat să primească 
macheta celei mai impor
tante nave produse pînă a- 
cum în unitate — tancul 
petrolier de 7000 tdw — ca 
însemn al dragostei și sti
mei pe care constructorii 
navali severineni o poartă 
conducătorului partidului 
și statului nostru.

Următorul obiectiv al 
vizitei l-a constituit în
treprinderea de anvelo
pe Drobeta-Turnu Seve
rin, aflată în construc
ție, unitate ce inaugurea
ză industria chimică me- 
hedințeană.

Subliniind rolul impor
tant al întreprinderii se
verinene pentru economia 
națională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ce
rut conducerilor Minis
terului Construcțiilor In
dustriale și Ministerului 
Industriei Chimice să 
întreprindă toate măsu
rile pentru intrarea, încă 
în acest an, în producție 
a primei linii tehnologi
ce. pentru devansarea ter
menelor la celelalte ca
pacități. Intrucît cea 
mai mare parte a utila
jelor au sosit pe șantier, 
iar lucrările de construc
ții sînț avansate, secre
tarul general al partidu
lui a indicat ca, paralel 
cu organizarea muncii 
în două si trei schimburi 
a formațiilor de cons
trucții, Comitetul jude
țean de partid să iniție
ze o acțiune în vederea 
constituirii de formații 
de montori compuse din * 
muncitori de înaltă ca
lificare din unitățile in
dustriale din zonă, care 
în timpul lor liber să a- 
jute la asamblarea u- 
tilajelor întreprinderii 
de anvelope. Aceasta va 
permite sporirea ritmu
lui la montaj, simultan 
cu crearea de condiții 
pentru sporirea venitu
rilor colectivelor res
pective. S-au analizat, 
de asemenea, atît pe ma
chete și planșe, cit și la 
fața locului, organizarea 
fluxului tehnologic, sis
temul de iluminare a ha
lei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut minis
terelor de resort și spe
cialiștilor să analizeze po
sibilitatea utilizării mai 
eficiente a aburului teh
nologic, pe platforma in
dustrială din zona de 
sud-vesț a orașului, cre- 
îndu-se astfel posibilita
tea satisfacerii nevoilor 
de abur tehnologic ale în
treprinderii de anvelope 

în prima etapă de acti
vitate a ei.

Interesindu-se de sta
diul pregătirii forței de 
muncă pentru noua ca
pacitate productivă, to
varășul N i c o l a e 
Ceaușescu a indicat Mi
nisterului Muncii și Mi
nisterului Industriei Chi
mice să analizeze aceas
tă problemă împreună cu 
organele județene pentru 
a se trece cît mai repe
de la asigurarea perso
nalului.

Pornind de la soluția 
folosită la construcția 
halei de fabricație, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
ca la viitoarele obiecti
ve industriale să se fo
losească panouri din be
ton, cu lățimi de 3—4 ori 
maj mari decît cele ac
tuale, ceea ce impune a- 
tît proiectanților cît și 
producătorilor schimba
rea actualelor tehnolo
gii de realizare și livrare 
a panourilor, adoptarea 
unui sistem special de 
îmbinare a lor, a unor
căi de creștere în ritm
superior a productivității, 
muncii, de reducere a nece
sarului de forță de muncă 
pe șantiere, de ridicare a 
gradului de finisaj și a 
nivelului de eficiență e- 
conomică a lucrărilor.

Apreciind modul de 
amplasare a obiectivelor 
din zona industrială de 
sud-vest a municipiului 
Drobeta-Turnu Severin, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
factorilor de resort să a- 
nalizeze posibilitățile de 
realizare a unui singur 
port cu capacitate mă
rită. care să satisfacă 
cerințele tuturor unități
lor economice din aceas
tă parte a municipiului, 
atît cele de aproviziona
re, cit și pentru expedie

rea producției către be
neficiari.

Vizita a continuat la o 
importantă unitate indus
trială aflată 'în construcție 
— Centrala electrică de ter- 
moficare Drobeta-Turnu 
Severin și Combinatul chi
mie din Drobeta-Turnu Se
verin.

După aproape doi ani. 
cînd. a fost fixat amplasa
mentul centralei, secreta
rul general al partidului a 
revenit pe acest șantier 
pentru a examina, la fața 
locului, mersul lucrărilor 
și a stabili măsurile cores
punzătoare bunei lor des
fășurări.

Gazdele au prezentat to
varășului Nicolae 
Ceaușescu stadiul actual al 
construcției centralei, care 
va avea, în final, șase gru
puri de 50 MW fiecare, ce 
vor produce împreună, a- 
nual, 1,5 miliarde de kWh 
și circa 6 milioane de gi- 
gacalorii energie termică.

In încheierea vizitei,_ to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut celor ce contribuie 
la realizarea acestei inves
tiții să facă totul pentru 
darea ei în funcțiune la 
termenele planificate, să se 
acționeze cu fermitate pen
tru deschiderea și punerea 
în exploatare a noului ba
zin carbonifer al Mehedin- 
țului.

Ultimul obiectiv vizi
tat este sistemul hidro
energetic și de naviga
ție Porțile de Fier II — 
nou și cutezător obiec
tiv în constelația ener
geticii românești.

Elicopterul prezidenți
al aterizează pe platfor
ma centrală a marelui 
șantier. Tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu este 
întîmpinat cu multă căl
dură de mii ție construc
tori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, 
împreună cu cadre din 
conducerea Ministerului 
Energiei Electrice, cu 

specialiștii de aici, sta
diul lucrărilor pe acest 
important șantier.

Secretarul general al 
partidului este informat 
că au fost atacate toate 
lucrările din prima eta
pă, lucrîndu-se din plin 
la cele două centrale, ba
rajul deversor, la una 
din ecluze. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu exa
minează, pe planșe și 
machete, precum și direct 
pe șantier, conturul noi
lor obiective aflate in 
construcție, cere condu
cerii ministerului de re
sort să se grăbească e- 
xecuția lucrărilor, ast
fel îneît termenele pre
văzute de dare în funcți
une a obiectivelor să fie 
respectate. S-a indicat 
ca șantierul să fie dotat, 
în continuare, cu utila
jele necesare pentru ridi
carea gradului de meca

Adunarea populara 
din municipiul 

Drobeta-Turnu Severin
'Uimate din pag. li 

președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntărea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
este urmărită cu viu in
teres și subliniata în re
petate rinduri cu urale și 
ovații, cei prezenți ma- 
nifestîndu-și și de aceas
tă dată încrederea și 
unitatea întregului po
por în jurul partidului, 
al celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După -încheierea adu
nării populare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu stră
bate pe jos una din arte
rele principale ale mu
nicipiului. Mi) Și’ mii de 

nizare a lucrărilor și ac
celerarea ritmului de e- 
xecuție la construcții- 
montaj, asigurîndu-se 
totodată atît din zonă, 
cît și din alte județe per
sonalul muncitor cali
ficat. S-a trasat, de ase
menea. sarcina să se cre
eze cele mai bune con
diții de muncă si viață 
tuturor celor oare vor 
întregi numărul cons
tructorilor și monturilor 
de pe acest mare șantier 
energetic al României.

Luîndu-și rămas bun 
de la constructorii ma
relui obiectiv hidroener
getic al țării, care l-au 
înconjurat cu multă dra
goste pe întregul parcurs 
al vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a 
urat noi succese in ‘ im
portanta misiune- încre
dințată, multă sănătate și 
fericire.

locuitori ai orașului, ti
neri și vîrstnici salută 
din nou cu entuziasm și 
deosebită căldură la ple
carea din municipiul lor 
pe conducătorul iubit ai 
partidului și statului.

Secretarul general al. 
partidului răspunde cu 
căldură și simpatie ma
nifestărilor entuziaste 
ale mulțimii.

In această atmosferă de 
bucurie și nemărginit en
tuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îți ia un căldu
ros rămas bun de la 
locuitorii municipiului.

In uralele și aclama
țiile mulțimii, elicopte
rul prezidențial se ridică 
deasupra orașului în- 
droptîndu-se spre Capi
tală.

Activități ale delegației 
române la actuala sesiune 

a CAER
SOFIA 3 (Agerpres). Vi

neri au continuat la Pala
tul Culturii din Sofia. în 
prezența delegațiilor țări
lor membre ale CAER și 
a R.S.F, Iugoslavia, lucră
rile celei de-a XXXV-a șe
dințe a sesiunii CAER cu 
examinarea problemelor 
privind rezultatele1 coordo
nării planurilor economice 
pe 1981—1985.

In cadrul lucrărilor a 
luat cuvîntul conducătorul 
delegației Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului.

Au luat de asemenea cu
vîntul conducătorii celor
lalte delegații.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

Apelul Marii Adunări Naționale a R.S.R. 
adoptat ca document oficial al reuniunii 

de la Madrid
MADRID 3 (Agerpres). 

Corespondență de la Radu 
Adrian: Apelul Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România — 
adoptat la recenta sesiune 
— adresat parlamentelor 
țărilor semnatare ale Ac
tului final al Conferinței 
de la Helsinki, a fost difu
zat ca document oficial al 
reuniunii C.S.C.E. de la 
Madrid, fiind primit cu 
deosebit interes.

In cadrul ședinței plena
re de vineri, șeful delega
ției române, ambasadorul 
Ion Datcu, a prezentat pe 
larg considerațiile președin

telui Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu stadiul actual 
și obiectivele reuniunii de 
la Madrid, conținute în 
cuvîntarea rostită la cel 
de-al 11-lea Congres al 
consiliilor oamenilor mun
cii, precum și principalele 
idei din Apelul M.A.N., a- 
rătînd că aceste importan
te luări de poziție eviden
țiază, o dată mai mult, pre
ocuparea și interesul de 
prim ordin al României 
socialiste față de procesul 
de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării pe 
continent, față de asigura
rea continuității acestui 
proces.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie l Omul mun
ților ; Republica : El
vis ; Unirea i Caste
lul din Carpați.

LONEA : Vînătoarea 
de vulpi.

ANINOASA : Omul 
ȘÎ fiara (I-1I).

VULCAN — Luceafă
rul : Jandarmul și ex
traterestrii.

LUPEN1 — Cultural s
Spectacolul spectaco
lelor ; Muncitoresc : 
O să fiu cuminte, bu
nicule.

UR1CANI : Pirații
secolului XX.

13,00 M o z a i c. cul
tural - artistic - sportiv. 
Film artistic in serial '■ 
Zeppelin (I). Premieră 
pe țară. Producție a stu
diourilor engleze. Sport 
la ora 16,00 — transmisi
une directă de la Wim
bledon : Finala de sim
plu bărbați a turneului 
internațional de tenis de

Liceul industrial
Petriia

înscrie absolvenți ai treptei I de liceu pentru 
anul școlar 1981-1982 la următoarele 

forme de învățămînt :
LICEU — treapta a ll-a, curs de zi
— Profil mecanic
— Profil electrotehnic

72
36

Treapta a ll-a, curs seral
— Profil mecanic 38
— Profil electrotehnic 36
ȘCOALA PROFESIONALA
Meserii :
— Prelucrător prin așchiere
— Sudori
— Turnători
— Oțelari

înscrierile se fac zilnic la

locuri 
locuri

locuri 
locuri

36 locuri
36 locuri
36 locuri
36 locuri 

secretariatul
liceului în perioada 1—8 iulie pentru treap
ta a ll-a și 1 iulie - 5 septembrie pentru 
școala profesională.

cîmp ; 18,10 De la New g 
York la San Francisco — 
reportaj ; 18,35 Săptămina . 
politică ; 18.50 1001 de
seri ; 19,00 Telejurnal :
19,30 Călătorie prin țara 
mea : Reșița ; 20,05 Te- ț
leenciclopedia ; 20,50 Film |
serial : „Dallas" (14) ; .
21,40 Spectacol de varie- I
tăți : „Cu mască... fără >
mască" ; 22,50 Telejurnal. ]
Sport. i

Mica publicitate
V1ND casă trei came

re, bucătărie, cămară, 
pivniță (gaze) grădină. 
Deva, strada Horea, nr. 
34. (613)

VIND Wartburg lux 312, 
telefon 41323, Petroșanii, 
(614)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Flu
iera.? Susana, eliberată

de I.P.C.V.J. Petroșani. 
Se declară nulă. (618)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cor
nea Constantin, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. Se declară nulă, 
(616)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ureche 
Florin, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (617)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță că s-au împlinit 6 săptămîni 
de la pierderea celui care a fost

FARCAȘ DENEȘ
Ii vom păstra veșnică amintire. (610)

SU tristețe și lacrimi familia Tomșa anunță îm
plinirea a 6 săptămîni de la decesul mult iubitei 
noastre mamă si bunică

BELBAS HERMINA
Amintirea ei va rămîne veșnică pentru noi, 

Hori și lacrimi nesecate pe mormîntul ei drag. (615)

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nt. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2461 (secții), TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nt. 67„


