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O înaltă îndatorire patriotică

Promisiunile neonorate atîrnă

Bilanțul contabil recent încheiat pe primul se
mestru pune în evidență realizări economlco-finan- 
ciare deosebit de rodnice la l.R.I.U.M. Petroșani, 
realizări ce reflectă strădaniile colectivului între
prinderii pentru ridicarea calitativă a întregii ac
tivități productive.

Deosebit de semnificativ e faptul că la prin
cipalul indicator de eficiență, producție netă va
lorică, întreprinderea a realizat o depășire în pri
ma jumătate a anului de 2 237 000 lei, iar prevede
rile la productivitatea muncii, calculată pe baza 
producției nete, au fost depășite cu 2371 lei/om al 
muncii.

Bilanțul economico-financiar pozitiv pe primul 
semestru are la bază depășirile obținute la o sea
mă de sortimente ale producției fizice —- de exem
plu, la armături de mină, piese de schimb etc. — 
precum ș; reducerea costurilor de producție și fo
losirea la indicatori superiori a utilajelor. La con
sumul de energie electrică, bunăoară. întreprinde
rea a realizat o economie de 360,3 MWh, iar indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte a fost realizat 
în proporție de 88,6 la sută, față de 88,3 la sută 
planificat.

Pe baza reducerii costurilor de producție cu 
19,8 lei la 1000 lei producție marfă. întreprinderea 
a încheiat primul semestru cu un beneficiu de 
4 266 000 lei peste beneficiul planificat.

Metalele veclii- îîi circuitul economic
La I.M. Aninoasa 

planul pe primele șap
te luni ale anului, la 
fier vechi și alte meta
le, a fost deja îndepli
nit. Au fost colectate și 
predate 670 tone de fier 
vechi, cu 50 tone pes
te cifra planificată. Și 
la celelalte metale se 
înregistrează depășiri. 
Astfel, la bronz față 
de planul de 330 kg 
s-au predat 1 600 kg, 
la plumb — 300 kg fața 
de 230 kg planificate, la 
aluminiu planul a fost 
depășit cu 600 kg, iar la 
fontă cu 500 kg. Pînă 
la încheierea lunii vor 
fi realizate și prevede
rile la cupru.

greu în balanța realizărilor
S-a încheiat și cea de-a 

doua decadă a lunii iulie. 
Pentru o bună parte din
tre minerii Văii Jiului re
zultatele obținute la pro
ducția de cărbune extras 
în această etapă trebuie 
să constituie un motiv de 
serioasă îngrijorare, prilej 
de analiză temeinică, exi- 
gientă, dar mai ales de mobi
lizare exemplară pentru 
îndeplinirea și onorarea 
promisiunilor făcute la 
începutul lunii, pentru li
nii. iar pentru alții de a 
recupera cit mai mult din 
minusul acumulat în pri
mele două decade.

Este adevărat, colective
le a două întreprinderi 
miniere — dar numai a 
două întreprinderi minie
re — și-au depășit, după 
două decade, angajamente
le suplimentare asumate 
pentru aceasta lună : mi
nerii de la Lupani prin în
deplinirea prevederilor de 
plan la zi, pe luna iulie

La I. M. Dîlja

Nici un rabat
de la disciplina muncii!

Colectivul minei Dîlja 
a rămas in perioada care 
a trecut din acest an da
tor economiei naționale 
cu peste 19 000 tone de 
cărbune. Aceste nereali- 
zări se datoresc în primul 
rînd indisciplinei care, 
din păcate,se manifestă 
la toate formațiile $i 
compartimentele de lucru. 
Să argumentăm. In pe
rioada analizată la IM. 
Dîlja s-a înregistrat 
4654 zile om absențe ne
motivate (multe dintre 
ele făcute de maiștri și 
cadre tehnico-ingine
rești) 12 709 om zile 
concedii medicale, 1647 
învoiri (foarte multe a- 
probate retroactiv. Cu ce 
drept ?). Pentru a con
vinge că acest colectiv 
persistă în indisciplină 
luăm la întimplare, din 
situația statistică, ziua 
de luni, 13 Iulie 1981 
(prima zi după o zi de 
odihnă) și constatăm, 

în proporție de 104,4 la su
tă au extras aproape 3 000 
tone de cărbune peste pro
priul angajament lunar, 
iar minerii de la Bărbăteni 
au o depășire, în aceeași 
perioadă, de 8,9 la sută la 
producția de cărbune ex
tras, înregistrînd un plus 
față de prevederile pro
priului angajament de 1670 
tone de cărbune cocsifica- 
bil. Dar, cu o floare (sau 
două în cazul minelor din 
Valea Jiului)...

Fără a intra în amănun
te in analiza cauzelor care 
au condus la nerealizări, 
analiză pe care o vom fa
ce cu cadrele ce s-au an
gajat in numele colective
lor pe care le conduc că 
își vor realiza sarcinile de 
plan sau că le vor depăși 
chiar, amintim cantitățile 
de cărbune pe care trebuie 
să le extragă suplimentar 
pină la sfîrșitul acestei de
cade, minerii întreprinde

cu amărăciune, că 
media absențelor și așa 
prea mare, peste 300 in 
data de 9 iulie a.c., a 
crescut la 422 de absen
te (mai mult de un sfert 
din personalul muncitor 
al minei lipsește zilnic 
de la lucru), din care 62 
nemotivate, 101 conce
dii medicale. 12 învoiri, 
precum și alte categorii 
de absențe. Desigur, a- 
cest lucru a făcut ca în 
ziua respectivă mina să 
nu-și realizeze sarcinile 
de plan cu 238 tone de 
cărbune. Toate aceste 
nereguli, abateri de la 
disciplina muncii și de 
plan, au făcut obiectul 
acțiunii noastre de pre
să ce s-a desfășurat zi
lele trecute la I M. Dîl
ja.

Constantin GRAURE 

(Continuare in pag. a 3-a)

rilor care au acumulat mi
nusuri față de plan și 
propriile angajamente asu
mate la început de lună s 
Lonea — 6 244 tone de 
cărbune, Petrila — 4 010 
tone, Dîlja — 749 de tone. 
Vulcan — 7 731 tone, Pa- 
roșeni — 1 990 tone, iar 
Uricani — 7 290 tone de 
cărbune.

Nu am amintit colective
le întreprinderilor miniere

(eontinua/e în Dc.g. a 2-a)

Adunările generale ale oamenilor muncii 
prilej de analiza temeinica a activității 
economice și stabilirea masurilor pentru 

realizarea integrala a planului
In această perioadă de 

la mijlocul anului, viața 
colectivelor do muncă 
din Valea Jiului, din în
treaga țară, este marcată 
de un eveniment politic 
și economic cu profunde 
semnificații — adunările 
generale ale oamenilor 
muncii. Ele constituie pri
lej de analiză a activită
ții din primul semestru al 
anului șj a rezultatelor 
obținute de colectivele din 
întreprinderi și instituții 
în realizarea sarcinilor 
economico-sociale. mobili
zarea în continuare a tu
turor forțeloi- umane și 
materiale pentru dezvol
tarea succeselor în cel 
de-ai doilea semestru și

1)1 .cutiile și consultările permanente intre cadre
le tehnico-inginerești și minerii de la fronturile di
rect productive permanentizate in stilul de muncă a 
personalului minei Lonea, au ca scop menținerea li
nei legături permanente intre conducere și brigăzile 
de mineri.

In imagine ing șef al minei Lonea. Viorel Boan- 
tă, jng. Ion Albulescu, brigadierii Ion Miclea III și 
Nicolae Galea alături de șeful de schimb Ion Mibaicea.

Plenara Comitetului municipal de partid
Ieri, a avut loc la Pe

troșani plenara lărgită a 
Comitetului municipal de 
partid. Au participat pe 
lingă membrii comitetului 
municipal de partid, acti
viști de partid, ai organi
zațiilor de masă și 
obștești, cadre de con
ducere din întreprinderile 
și instituțiile municipiu
lui.

In cadrul primului 
punct al ordinei de zj ple
nara a eliberat pe tova

îndeplinirea integrală a 
planului de producție și 
a angajamentelor pe în
tregul an 1981.

Desfășurîndu-se la pu
țin timp după Congresul 
al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii, adunările 
generale din aceasta pe
rioadă — 20 iulie — la 
august — sînt chemate 
să dea viață orientărilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, Ia înal
tul forum democratic al 
clasei muncitoare. In 
spiritul acestor orientări, 
desfășurîndu-se sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, intr-un pronunțat 
caracter de lucru, adună- 

rășul Nicolae Haneș din 
comitetul, biroul și se
cretariatul comitetului 
municipal de partid, ur- 
mind să primească alte 
însărcinări. Plenara a 
cooptat în Comitetul mu
nicipal de partid, a ales 
în birou și în funcția de 
secretar pe tovarășul Au
rel Nicola.

In cadrul plenarei cu 
activul comitetului muni
cipal de partid au fost 
evidențiate apoi, princi

rile generale vor avea la 
ordinea de zi : darea de 
seamă a consiliului oa
menilor muncii și a co
mitetului de sindicat Pri
vind realizarea planu
lui și bugetuluj de veni
turi și cheltuieli pe se
mestrul 1 1981, a angaja
mentelor asumate in în
trecerea socialistă; a pro
punerilor oamenilor mun
cii și prevederilor din con
tractul colectiv; măsurile 
suplimentare ce se impun 
a se lua în continuare pen
tru realizarea planului și 
bugetului de venituri și 
cheltuieli pe semestrul II 
și întreg anul 1981 ; ra
portarea situației protec
ției muncii pe anul 1980 
și semestrul I 1981 și 
stabilirea măsurilor de 
îmbunătățire a acestei 
activități; aprobarea sec
țiilor. atelierelor sectoare
lor. a formațiilor de lucru 
și a oamenilor muncii 
fruntași în întrecerea so
cialistă din semestrul I 
al acestui an.

palele sarcini ce stau în • 
fața organelor și organi- ș 
zațiilor de partid, de ma- I 
să .și obștești, a colective- | 
lor de muncă din activi- t 
tatea economico-soeialâ a ; 
municipiului, în lumina ș 
indicațiilor secretarului f 
general al partidului, to- ■ 
varășul Nicolae 5 
Ceaușescu, a hotărîrilor Ș 
celui de al II-lea Congres | 
al consiliilor oamenilor ; 
muncii. î

‘ Dezbaterile- adunărilor 
generale, ce se vor desfă
șura in spirit critic și au
tocritic, hotăririle ce vor 
fi adoptate, trebuie să se 
concentreze asupra pro
blemelor prioritare ale 
activității productive. In 
întreprinderile miniere și 
unitățile d& preparare din 
Valea Jiului, organele de 
conducere colectivă vor 
trebui să adopte in adu
nări măsuri ferme care să 
asigure realizarea ritmi
că a planului fizic la pro
ducția de cărbune și ri
dicarea nivelului calita
tiv al acesteia. Atenție 
deosebită se cere acOrdar- 
tă redresării grabnice a 
activității întreprinderilor 
miniere, rămase sub pian 
— Aninoasa. Uricani, Lo
nea. Petrila. Dîlja, Live- 
zeni. Vulcan — iar în ca
drul acestora a sectoare
lor și brigăzilor ce nu-și 
realizează sarcinile de 
producție. In acest scop, 
al creșterii accentuate a

(Continuare în pag. a

în pagina a 3-a :Pe șantierul întreprinderii de fire celulozice „Vîscoza“ Lupeni



2

(Urmare din pag. I)

Steagul roșu MIERCURI, 22 IULIE 1981

• In perioada 
vacanțe de vară 
sint sau vor fi 
in tabere, colonii, 
cursii județene și inter- 
județene, expediții „Cu
tezătorii" și drumeții, 
peste 5 000 de copii din 
Valea Jiului. Pe litoralul 
însorit, in Delta Du
nării, pe cărările munți
lor sau cunoscînd realiză
rile anilor de construcție 
socialistă, mai ales ultimi
lor 16 ani care ne des
part de Congresul al 
IX-lea al partidului, pio
nierii și elevii, continuă 
prin forme antrenante și 
in perioada vacanței pro
cesul de educație.

• Continuind tradiția 
șantierelor de muncă pa
triotică, tinerii Văii Jiu
lui par ticipă în aceste zile 
de vacanță la construirea 
obiectivelor social-cultu- 
rale și sportive. Peste 
9 000 de elevi din școli 
generale și licee, mobili
zați de Comitetul munici
pal U.T.C., Consiliul mu
nicipal al organizației 
pionierilor și Inspectora
tul școlar, vor fi antre
nați ia acțiunile de mun
că patriotică. In aceste 
zile, 20 de elevi (Liceul 
industrial Petroșani) se 
află în Paring unde spri
jină amenajarea bazei 
didactice a Școlii spor
tive ; 18 elevi (Liceul in
dustrial Petroșani) ajută 
constructorii tipografiei ;
20 de elevi de la Liceul

acestei 
au fost, 
cuprinși 

ex-

economic și 18 de la Li
ceul industrial din Pe
troșani se află pe șantie
rele de construcții socia
le ; la 
stadion 
elevi ai 
tematică 
de la
Petroșani. Tot în aceas
tă perioadă, elevii liceelor 
din Lupeni ajută la con
struirea noii școli cu 24 
săli de clasă, cei din Vul
can la investițiile afe
rente liceului iar cei de 
la Liceul industrial din 
Tetrila la amenajarea a- 
te]ierului și la șantierul 
de construcții.

e Cadrele didactice in
teresate sînt informate 
că în luna august va fi 
organizat un concurs 
pentru ocuparea postu
rilor vacante la următoa
rele discipline : matema
tică, fizică, chimie, bio
logie, învățători, educa
toare. Concursul va avea 
loc în 3 august (pe bază 
de concurs) pentru școli
le din mediul urban și 
in 12 — 20 august pentru 
mediul rural (pe bază de 
acte). Dosarele 
concurs se depun 
spectoratul școlar 
țean pină în 4 
respectiv pînă în 
gust. Informații 
toare la condițiile 
modul de organizare și 
lista posturilor vacante 
sînt cuprinse în supli
mentul revistei „Tribuna 
școlii" din 15 iulie.

lucrările noului 
participă 30 de 
Liceului de ma- 
— fizică și 30 

Liceul industrial 
Tot în

Aninoasa și Livezeni pen
tru că, aceste colective 
sînt foarte aproape de a 
se ține de cuvînt : condu
cerea minei Aninoasa pre
limina un minus de 8 600 
tone și acumulase la în
cheierea celor două deca
de din această lună 8 168 
tone, iar la mina Livezeni

Promisiuni 
neonorate

unde se prelimina un mi
nus de 2 500 tone, 
minusul înregistrat 
peste 1 900 tone.

Intr-o asemenea
nu putem să nu

la zi, 
este de

Hârnicie înseamnă ordine și ambiția 
de a da zilnic cărbune

- •

peste p an
sectorul VII al 

Vulcan activează 
mai omo- 

și destoinice brigăzi

pentru 
la In- 
jude- 

august, 
10 au- 
referi- 
cerute,

situație 
punem 

cel puțin o singură între
bare : „Cu ce răspundere 
au fost analizate condițiile 
existente in întreprinderi 
cînd au fost stabilite pro
priile preliminarii ? „Răs
punsul la această întreba
re pe care o adresăm de 
pe acum cadrelor din con
ducerile întreprinderilor 
care nu-și onorează promi
siunile, îl vom publica du
pă încheierea acestei luni.

Tinăra tricotoare Ni- 
culina Kădeanu este 
una din cele mai har
nice și apreciate mun
citoare de la întreprin
derea de tricotaje Pe
troșani.

— In 
minei 
una dintre cele 
gene 
a minei, brigada condusă
de loan Calotă — ne rela
ta sing. Ioan Turneanu, 
șel ’l sectorului, in primul 
semestru brigada a reali
zat o producție suplimen
tară de aproape 1 500 tone 
de cărbune. In luna iunie 
a.c„ colectivul sectorului 
nostru s-a confruntat cu 
unele greutăți. Spre exem
plu, la abatajul frontal din 
panoul 111, stratul 15. tre
buia să scurtăm fluxul de 
transportoare, să pregătim 
un nou flux de deversare. 
Trebuiau executate opera
ții de transportare și mon
tare a utilajelor. In acest 
caz am făcut apel la mi
nerii din brigada comunis
tului Calotă. Le-am spus 
deschis că avem greutăți 
și că li 
deosebit. 
Iotă au 
chemări, 
țiile amintite fără pierderi 
de producție. Mai mult, au 
realizat un plus de peste 
200 tone de cărbune. Și 
încă un lucru semnifica
tiv : cînd unii șefi de bri
gadă primesc cu greu pe 
nou încadrații în forma
ție, brigadierul Calotă îi 
cere la el. Se ocupă de ei, 
îi stabilizează în formație. 
De reținut asemenea

se cere un efort 
Oamenii lui Ca- 
răspuns 

efectuînd
acestei 
opera-

trecută au avansat lucrările, deși 
producă satisfacții depline, și Ia
de la I.R.I.U.M.P. care montează

stadion din Petroșani. Sîinbătă e- 
cei 18 stilpi de susținere, jumătă- 
spatele lor șj trei grinzi complete, 
alte patru grinzi pregătite (vop-aflau

a fi ridicate și fixate. Deși la montarea 
tribunelor 

au fost repartizați pentru a da o mină 
de la I.C.M.M., progresele

nu

t

i

c 
t

£
£

f

Complexul sportiv municipal

0 lucrare care trebuie grăbită
In săptămîna 
în măsură să 

cătușii și sudorii 
confecțiile metalice ce alcătuiesc acoperișul tribunei 
oficiale a noului 
rau montați toți 
țile de grinzi din 
„La sol" se 
site) pentru 
confecțiilor metalice ale acoperișurilor 
stadionului 
de ajutor și doj sudori 
înregistrate săptămîna trecută nu sînt convingătoare, 
(T. T-)

• Urmare din pag. 1)

muncii, 
tre- 
stă- 

pro-

pi oductivității 
preconizate 
urmărească

înfăptuirea
mecanizare 
întreținerea 
corespunză-

masurile 
bule să 
r ui tor 
gramului de 
m subteran, 
și repararea 
toare a mașinilor și uti
lajelor, exploatarea lor la 
parametri inalți și în de
plină siguranță, 
deosebite revin 
sens colectivelor de mun
că de la 
I.R.I.U.M.P., 
„service" din 
miniere, tuturor 
velor electromecanice. 
Dezbaterile și măsurile ce 
se vor adopta in cadrul 
adunărilor generale de la 
Fabrica de 
troșani. 
confecții 
importante 
export, precum și 
l.U.M.P. vor trebui să 
axeze in mod deosebit 
realizarea exemplară 
sarcinilor, iu structura 
sortimentală, ridicarea ca
lității producției și obți
nerea de produse competi-

tivfe pe piața externă.
Îndeplinirea integrală 

a planului de investiții pe 
acest an, asigurarea pune
rii în funcțiune la ter
men a noilor capacități 
de producție, a obiective
lor din domeniul social 
ca și îmbunătățirea caii-

nărilor generale din co
lectivele de cercetători 
si proiectanți ca cele ale 
C.C.S.M. și I.C.P.M.C.. Pe
troșani să aibă în vedere 
scurtarea duratei de cer
cetare și trecerea de la 
faza de laborator sau pi
lot la faza aplicării in-

beneficii. In toate 
țile economice și 
trebuie 
nea de 
tare și 
rialelor

unită- 
sociale 
acțiu- 
colec- 
mate- 

de

Sarcini 
in acest

I.U.M.P. și 
formațiilor 

unitățile 
colecti-

tricotaje 
întreprinderea 
Vulcan care 

sarcini 
precum 
vor

Pe
cie 
au 

de 
la 
se 
pe 
a

I■
I 
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O FRUMOASĂ INIȚIA
TIVĂ. Comisia de femei 
de la stația C.F.R. Petro
șani a organizat o tom
bolă și o seară cultural- 
distractivă cu scopul de 
a spori contribuția la 
fondul propriu destinat 
sprijinirii familiilor cu

Adunările generale
ale oamenitor muncii
lății apartamentelor și a 
tuturor lucrărilor de cons- 
trucții-montaj trebuie să 
preocupe în cel rnaj înalt 
grad conducerile colective 
ale I.C.M.M., Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.1L și celelalte colecti
ve de constructori din 
municipiul nostru. In lu
mina afirmării revoluției 
tehnico-științifice, în a- 
cest cincinal — dezbateri
le și programele de măsuri 
ce vor face obiectul adu-

mulți copii. Iată o fru
moasă 
căror 
copiii

UN 
CES. i 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani, care dispune de 
o frumoasă trambulină o- 
limpică, s-a bucurat de o 
mare afluență. Au fost 
prezenți sute de tineri și

i inițiativă de ale 
roade vor beneficia 
ceferiștilor.
ADEVĂRAT SUC-

Duminică, ștrandul

mun- 
toate 

să se 
apli- 

e- 
in-

dustriale a noilor tehno
logii, utilaje și soluții de 
întărire a securității 
cii în subteran. In 
unitățile productive 
acționeze in spiritul
carii noului mecanism 
cbhomico-financiiar, 
tărindu-se exigența și in- 
tensificindu-se preocupă
rile pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, a- 
sigurindu-se un grad înalt 
de rentabilitate, eficiență 
economică și obținere de

amplificată 
recuperare, 

refolosire a 
precum si 

recondiționare a pieselor 
de schimb, de bună gos
podărire și luare a 
măsuri ferme pentru 
cadrarea 
normate, 
punderii, 
plinei în 
pectarea 
normelor 
muncii.

întregul context 
sarcini, de participare di
rectă a proprietarilor si 
producătorilor' la auto- 
conducere și autogestiune, 
impun din partea consi
liilor oamenilor muncii 
să-și Îmbunătățească sti
lul de muncă asigurîndu- 
se astfel conducerea acti
vității întreprinderilor și 
instituțiilor din Valea 
Jiuluj la un nivel calita
tiv superior, cerință ca
re să se materializeze in 
îndeplinirea integrală a 
planului și angajamente
lor pe acest an.

unor 
în- 

in consumurile 
întărirea răs- 
ordinii și disci- 
producție, i 

cu strictețe 
de protecție

res- 
a 

? a

de

oamenii 
procedea-

ii face pe 
brigăzi să 
greutățile, 

„Noi, cînd 
urgentă 

va crea 
forțele 

rămînem

brigadierului, șl 
vechi ai brigăzii 
ză la fel.

Dar ce anume 
minerii acestei 
poată învinge 
să se afirme ?
avem o lucrare 
care știm că ne 
greutăți, ne unim 
și dacă e nevoie 
piste programul de lucru
și o realizăm", ne relata 
combainierul Vasile Stra- 
tica. „Bunăoară, nu aș pu
tea concepe 
mina 
fc-ctat 
e că 
acest 
brigadă este un om ferm 
dar drept, apropiat de noi 
toți".

— Ca treburile în aba
taj să meargă bine, ne re
lata șeful de brigadă loan 
Calotă, este necesar să 
funcționeze fără întreru
pere combina, crațerele, 
să avem aer comprimat în 
abataj și vagonete goale. 
Toate acestea ne preocupă 
în primul rînd pe noi, oa
menii din brigadă... desi
gur cu excepția vagonete- 
lor goale de care ducem 
mereu lipsă. Important e 
să ști să lucrezi cu oame
nii. Dar această calitate 
nu-mi aparține numai mie, 
ci și șefilor de schimb 
Gheorghe Bodescu, Petre 
Peîoaia, Constantin Pletea 
și Cornel Macavei. Cu aju-

să 
cind știu 
combina, 

mă simt < 
colectiv.

i părăsesc 
că s-a de-

Adevărul 
atașat 
Șeful

de 
de

torul lor am reușit să per
manentizăm in acest an pe 
tinerii Mircea Boieu, loan 
Mihai, loan Dragu, Dumi
tru Moise, Gheorghe Gin- 
gliină și pe alții care au 
„prins gustul" meseriei de 
miner. La baza rezultate
lor obținute de brigada 
noastră, în care producti
vitatea muncii a fost cu 
800 kg/post mai mare fa
ță de sarcina planificată, 
se află priceperea și ambi
ția oamenilor, dorința de 
a-și realiza sarcinile zil
nic, schimb de schimb, de 
a Păși, cum se spune, cu 
fruntea sus, pentru a răs
punde cum se cuvine che
mării „Țării, mai mult 
cărbune !“

Despre hărnicia oameni
lor din brigada lui Calotă 
ne vorbea și maistrul mi
nier Gheorghe Ciobanu : 
„Dacă toți șefii de brigadă 
ar fi ca el, nu ar mai tre
bui ca maistrul să treacă 
de două ori pe la același 
loc de muncă. Ține la or
dine, la disciplină, la res
pectarea strictă a mono
grafiei de armare".

Iată argumente ce ple
dează pentru un colectiv 
harnic care și în semestrul 
II al anului acționează 
perseverent pentru ocupa
rea locului fruntaș în în
trecerea socialistă desfășu
rată în cadrul sectorului.

Teodor ARVINTE

Și să nu ai poftă da mincare
Petroșaniul, oraș aflat 

între munții Paring și Re
tezat, este punct de atrac
ție pentru mulți turiști ca
re poposesc în orașul nos
tru mai ales în perioada 
de vară. întrebarea este 
cum îi întîmpinăm, adică 
ce le oferă unitățile de a- 
limentație publică celor în 
drum spre crestele mun
ților, celor veniți in inte
res de serviciu, și, bineîn
țeles, consumatorilor din 
localitate ?

Primul popas la loca
lul „Familiar", local insta
lat la poarta de intrare a 
orașului. Gestionara Maria 
Bărbulescu ne-a pus la dis
poziție rețetarele din ultime
le zile. Gama de produse 
culinare servite la micul 
dejun în această unitate 
era destul de variată : ca
fea cu lapte, ceai cu lă- 
mîie, unt și gem, ouă o- 
cliiuri, omletă, mămăligu- 
ță cu smîntînă etc. Pentru 
masa de prînz se pregătesc 
zilnic două 
de ciorbe — 
văcuță, 
ciorbă de porc — cinci șa
se feluri 
parate pe bază de legume 
și carne (porc cu fasole 
verde, ciolan cu uștroi, to
căniță de văcuță, friptură 
de pasăre etc). De aseme
nea. se poate servi grătar 
la comandă.

Linia de autoservire 
„Carpați", unitate speciali
zată numai în desfacerea 
preparatelor culinare, 
landa Stan, bucătar 
este binecunoscută în 
lea Jiului pentru gama 
riată de produse culinare 
ce le pregătește pentru 
micul .dejun și pentru ma
sa de priînz. La micul de
jun oferea : cafea cu lapte, 
ouă fierte, pește pane, o- 
chiuri cu piure de spanac, 
smîntînă, iaurt, gustări cu

trei feluri 
țărănească de 

de fasole verde.

de mîncare pre-

Io- 
șef, 
Va- 
va-

• • •
salam etc. La masa de 
prînz să nu fi avut pof
tă de mincare și tot nu pu
teai trece indiferent prin 
fața liniei, unde erau eta
late 2—3 feluri de supe 
(supă de oase cu găluște 
de gris, supă de roșii cu 
orez), 5—6 feluri de cior
be și 8—9 feluri de mîn
care, preparate din carne 
de pasăre, vită și porc. 
Pentru cei care doreau o 
mîncare ușoară se găseau 
cîteva feluri de 
fără carne 
de fasole verde,
de cartofi cu smîntînă etc.). 
Sigur, la priceperea bucă
tăresei șefe, a strădaniilor 
acesteia de a diversifica 
gama de produse culinare, 
se adaugă și insistența 
șefelor de unitate pentru 
aprovizionarea ritmică 
diversificată cu 
primă, precum și 
conducerii I.C.S.Â. 
Petroșani.

La unitatea cea 
prezentatixă 
ție publică 
restaurantul 
servirea se

mîncare 
(mîncare 
mîncare

Și
materie 
aportul 
și A.P,

din
își 
le 
în-

mai re
de alimenta- 

din Petroșani, 
„Minerul", 

ridică la înăl
țimea pretenților consuma
torilor prin varietatea pro
duselor. Și la acest restau
rant se servesc zilnic mai 
multe feluri de mincare.

Prin urmare, unitățile de 
alimentație publică - 
centrul Petroșaniului 
primesc oaspeții care 
trec pragul cu masa
cărcată de bucate, cărora 
trebuie să li se adauge în 
mod firesc un climat de or
dine și disciplină pentru ca 
timpul petrecut in local să 
constituie cu adevărat cli
pe de destindere și recon- 
forțare. T 
constitui 
raid prin 
limentație publică.

Gheorghe BOȚEA

Dar aceasta 
tema unui 

i unitățile de

va 
alt 
a-

vîrstnici dornici de plajă și 
înot. In perimetrul ștrandu
lui unii au făcut doar plajă, 
alții au ascultat muzică 
sau au încropit jocuri cu 
mingea. Toți cei prezcnți 
s-au bucurat din plin de 
o zi frumoasă. Păcat însă 
că în incinta ștrandului 
nu se poate bea nici mă
car un strop de apă. Con
ducta de apă potabilă es- 
te spartă, iar de dușuri 
nici vorbă...

FRUCTE DE PĂDURE. 
Pe frumoasele văi Și tăie
turi din perimetrul Văii 
Jiului a început o acțiu
ne de mare interes. Este 
vorba de recoltarea fruc
telor de pădure. Aflăm de 
la Ocolul silvic din Lu- 
peni că au fost amenaja
te puncte de achiziție a 
fructelor de pădure Ia Bi- 
lugu. Valea de Pești, Bu- 
ta si Gîrbova. Pină ieri

au și fost achiziționate 200 
kg de zmeură și 500 kg 
afine.

LA ÎNĂLȚIME. La Lu
peni, cinematograful „Cul
tural" este servit numai 
de personal feminin. Da
torită hărniciei lor, sub 
conducerea administra
toarei Iuliana Zamfir, an 
de an această unitate s-a 
situat pe locuri fruntașe 
în întrecerea socialistă pe

țară. Printre cele mai re
cente inițiative cu mare 
succes la publicul din 
Lupeni se numără orga
nizarea unei cinemateci pe 
bază de abonamente.

Rubrică redactată de 
V. S. FENEȘANU
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Nici un rabat de la disciplina muncii și de plan!
(Urmare din pag. I)

...ora 5,00. Sala de a- 
pel a minej este plină. 
Președintele comitetului 
de sindicat Victor 
gru, pune în 
minerilor 
I oamenii 
pe cei care sînt abonați 
la nemotivate, întîrzi- 
eri, pe cef indisciplinați 
care încurcă bunul mers 
al procesului de produc
ție. Viorel Ciocazanu, 
tînăr, 25 ani. este pri
mul chemat să dea so
coteală de cele 10 ne
motivate pe care le-a 
făcut. Judecata aspră și 
dreaptă a ortacilor i-a 
amintit lui V. Ciocaza
nu că trebuie să se a- 
puce serios de treabă. 
Maistrul 
un 
de, 
în supraveghere, 
îndrume și să-l sfătuias
că. să-i îndrepte pașii 
înspre bine. In fața or
tacilor, cu capul aplecat 
de rușine, a apărut Va- 
sile Gheorghe, electri
cian, care a lipsit 5 zile 
de la șut. Judecat cum 
se cuvine. V. Gheorghe 
se angajează în fața or
tacilor săi că nu va mai 
persista în abateri. „La 
bară" au venit și alți oa
meni care nu fac cinste 
colectivului, 
tia amintim 
Barbu, 19

Ne- 
discuția 

din schimbul 
„problemă",

de
Ion Andreica1, 

comunist de nădej- 
s-a angajat să-l ia 

să-l

Intre aceș- 
pe Florea 

nemotivate, 
Constantin Poliac. 
nemotivate Gavrilă 
van 17 nemotivate, 
xandru Niță, Emil 
ban. Chirie Hușleag, Ion 
Blaj, care au pierdut 
pofta de lucru, încurcă 
și pătează onoarea co
lectivului, colectiv care 
mai încearcă pentru ul
tima dată să-i ajute să 
se integreze în rîndurile 
sale.

12 
Pîr- 
Ale- 
Șer-

Pină la sosirea schim
bului II ne-am propus 
să urmărim modul cum 
se încadrează în pro
gramul de lucru și ca
drele tehnico-inginerești. 
împreună cu Victor Ne
gru, președintele comi
tetului de sindicat și 
Vasile Sufletu activist 
al Consiliului municipal 
al sindicatelor, ne „în
ființăm1, la ora 6,30, la 
poarta unității. Mulți 
funcțiop ari, care la a- 
cea oră trebuiau să fie 
deja în birou, se gră
beau să-și dea „autogra- 

pe condica de pre-

Milosav, ne răspunde: 
„Ce-i rău în asta ?“ (n.n. 
— nimic rău, în afară de 
faptul că se pierde timp 
din program). Și cu im
pertinență ne mai și în
drumă să mai citim și 
noi din cînd în cînd Co
dul muncii. Ii amintim 
și le amintim la cei în 
cauză că la serviciu se 
vine pentru a muncii și 
nicidecum 
ocupa de 
me. Ce să 
vorba; am
ceste birouri o adevăra
tă atmosferă de... conce-

Firesc, această sta-

pentru a se 
alte proble- 
mai lungim 

întilnit în a-

La L NL Dîlja
zență, care de fapt la a- 
cea oră trebuia să fie 
ridicată. Animație în 
rindul acestora, încer
cări de a se scuza și de 
a da vina pe alții. Pes
te o jumătate de oră, în 
jurul orei 7, trecem prin 
cîteva birouri. Să vezi 
și să nu crezi ! In bi
roul topografie, George 
Neagoe, Ion Gabiei, loa 
Fulop și alți colegi al 
acestora stăteau la po
vești, rezemați de biro
uri. La stația 
Agneta Barta 
Trifa nu se 
încă de luoru, 
rile unei muzici subli
me își fumau liniștite ți
gările. In birou] finan
ciar Aristide Milosav, 
citea ziarul care apăru
se cu o zi înainte, în 
timp ce Elisabeta Ani- 
țescu șl Mitra Buldur 
numai 
făceau, 
noastră

de calcul 
și Maria 
apucaseră 
în ritmu-

contabilitate nu 
La intervenția 
tovarășul A.

re de lucruri 
dus-o la cunoștința 
varășului 
Vasilescu, 
nei. Dîlja 
mis că va 
întărire a 
în rîndurile personalului 
TESA.

...Ora 11. Sala de apel 
a minei din nou 
începe judecata 
care absentează 
schimbul II. Sînt 
mâți în fața colectivului 
Radu Andrișan, miner, 
19 nemotivate, Cons
tantin Burlec, 11 nemo- 
tivate. Constantin Dră- 
ghici, 20 nemotiivate, 
maiștrii Aripol Ciacani 
și Gheorghe 
sing Laszlo 
ric și alții, 
ceasta însă 
schimbului II nu 
destul de 
care sînt 
motivate. 
Matavschi

inginer 
directorul 
care ne-a 
lua măsuri de 
disciplinei, și

pro-

plină, 
celoi- 

în 
che-

Chirculescu, 
Carol Eme- 

De data a- 
colectivul 

a fost 
cu cei 
la ne- 

Ion 
Istu-

exigent 
abonați 
Maiștii

Gigei

dor, Nicolae Trifan,
Constantin Mirea și E- 
meric Nagy, maistru
principal specialist, șe
ful sectorului IV, secre
tarul comitetului de 
partid pe întreprindere, 
în loc să adopte o po
ziție fermă față de ab- 
sentomani, au abordat 
una de înțelegere, de în
găduință. Trebuie, să 
subliniem că față de a- 
semenea acte de indis
ciplină nici activul de 
partid nu s-a străduit 
să facă mai mult. nu 
s-a străduit să mobilize
ze colectivul La înfăp
tuirea sarcinilor de plan.

Cu alte cuvinte. la 
mina Dîlja, indisciplina 
este la ea acasă, de la 
formațiile de lucru și 
pînă în birourile servi
ciilor funcționale de la 
suprafață.

Aici trebuie făcută o- 
dată pentru totdeauna 
ordine. Atît la nivel de 
formații de lucru cît și 
la nivel de sectoare, com
partimente 
servicii 
unității. Nu 
bule admis
bat de Ia disciplina mun
cii și de plan ! Dacă 
cele 4654 de absențe ne
motivate erau prestate în 
abataj mina nu numai 
că își putea realiza sar
cinile de plan, ci le Și 
depășea cu peste 2 800 
tone de cărbune. Acest 
lucru trebuie să dea de 
gîndit fiecărui om al 
muncii de la Dilja. iar 
organizațiile de partid, 
sindicat, U.T.C., O.D.U.S. 
să ia măsuri de redre
sare a producției, de 
mobilizare a tuturor oa
menilor muncii, în frun
te ou comuniștii, la în
deplinirea sarcinilor la 
producția de cărbune.

și alte 
din cadrul 
maț tre- 

nici un ra-
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Mă aflam în subteran 
alături de civiva oameni 
care nu mai avuseseră 
contact cu mina. Cum e și fi
resc, pentru cei care intrase
ră prima dată în subteran, a- 
ceastă muncă nu numai că 
le trezise curiozitatea, ci 
pur și simplu îi fascinase.

■— N-am crezut atît de 
interesantă munca în sub
teran, spunea unul dintre 
vizitatori care umblase 
mult pe meridianele glo
bului.

Dar nu la extazul aces
tor oameni în fața muncii 
minerului vreau să mă o- 
presc aici, ci la cu totul

dragoste pentru meserie, 
de patos, de interesul pe 
care-1 ai ea artist al lucru
lui bine făcut. Erau și ti
neri și vîrstnici, pe niciu- 
nul nu i-am întrebat cum 
îi cheamă, ce-i aduce în a- 
ceastă meserie cu rang de 
prima linie, dar am reținut 
cu toții că n-a fost o lună 
în care să nu-și facă pla
nul, să diminueze realiză
rile întreprinderii care se 
menține fruntașă pe ba
zin. Din contră, contri
buie la acest succes.

Oaspetele acela care vă
zuse multe prin lume, du
pă ce a străbătut frontul 
abatajului de la un capăt 
la altul, o sută de metri 
distanță, ca intr-un spațiu 
cosmic, prin pădurea de

Cînd meseria devine artă
— Un posibil poem despre datorie —

alt aspect. Acela al pasiu
nii cu care oamenii adîn- 
cului știu să vorbească 
despre meseria lor, o ade
vărată artă, care întrece 
poate, prin frumusețea 
bărbăției, a performanței, 
multe din lume. Intrînd în 
abatajul condus de mine
rul șef de brigadă Pavel 
Bujor de la sectorul VI al 
minei Lupeni, am avut 
senzația trăirii într-o na
vă aflată în zbor extrate
restru, în care totul este 
calculat, pe ore și minute, 
fiecare cunoscîndu-și mi
siunea în zborul pe care-1 
instituie zilnic spre cerul 
lucios a] cărbunelui’. In 
jurul nostru am auzit ex
plicațiile, una maț com
petentă decît alta; fiecare 
demonstra cum muncește 
el, mai bine si mai mult, 
folosind cea mai modernă 
tehnică din dotarea minei, 
un complex mecanizat pro
dus în Valea Jiului. Cu
țitele combinei sfărîmau 
cărbunele ce ' cădea pe 
transportor, într-o curgere 
continuă.

Explicațiile nu se o- 
preau, însoțite de acea

stilpi sprijiniți trainic sub 
marginea cozoracelor, a fă
cut imprudența (dacă 
nu-i prea mult spus așa) 
să întrebe dacă cumva oa
menii aceștia au „proble
me negative" cu vreun or
tac. dacă este vreunui ne
convins despre ceea ce tre
buie să facă acolo, vreun 
indecis asupra zborului 
spre orizontul de cărbune.
N-a răspuns nimeni, nici 
el n-a mai așteptat răs
punsul, văzînd mirarea afi
șată. pe fețele lor înegrite 
de praful cărbunelui. Se 
vedea nevoit să înțelea
gă că. la fel ca în orice 
artă, antitalentele se ex
clud Pînă la urmă singu
re. Era o lecție cum nu 
mai văzusem, oferită de 
acești destoinici oameni 
care stăpînesc arta cărbu
nelui, cu dragoste și pasiu
ne comunistă — un posi
bil poem despre datorie, 
înscris pe pelicula memo
riei fiecăruia dintre noi, 
cu care am ieșit la lumina 
zilei, mai deciși și încre
zători în izbînda semeni
lor noștri

Val URICĂNEANU

Pe șantierul întreprinderii de fire celulozice „Vîscoza11 Lupeni

Rămînerile în urmă înseamnă
pierderi de zeci de

In toamna anului 1978 
s-a aprobat un fond de 
investiții de 1 200 000 000 
lei destinat construcției 
unei noi întreprinderi de 
fabricare a firelor celu
lozice tip „vîscoza" la 
Lupeni care avea me
nirea să înglobeze un 
important volum de forță 
de muncă. mai ales 
feminină, să fabrice 
un produs finit de cali
tate superioară, de 2,5 
ori mai mare ca volum 
decît produce actuala 
instalație în funcțiune. 
Primele capacități de 
producție urmau să in
tre în funcțiune în tri
mestrul IV 1980 și eșa
lonat în trimestrul I și 
II 1981. Din cauza ma
rilor râmîneri în urmă 
a construcției, termenul 
de punere în funcție a 
primelor capacități de 
producție a fost repro- 
gramat pentru 30 iunie 
1983, iar ultimele capa
cități. La 30 iunie 1984. 
Situația actuală consti
tuie subiectul fotoanche- 
tei noastre de astazh

— In trimestrul IV al 
anului 1978 — ne spune 
tovarășa Constanța Stan, 
secretara comitetului de 
partid de la LF.A. „Vîs
coza11 Lupeni, T.C.I. 
Craiova au început lucră
rile de turnare a funda
ției la noua întreprin
dere. Lucrările au dema
rat însă greu, continu- 
înd într-un ritm foarte 
lent. T.C.I. Craiova mo- 
tivînd lipsa de personal. 
La începutul anului în

curs, lucrările de cons
trucție au fost preluate 
de Grupul I șantiere Bor- 
zești al T.C.I. din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, dar... 
investițiile sînt realizate 
doar în proporție de 
10,6 al sută, iar lucră
rile de construcții — 
inontaj în Proporție de 
19,8 la sută. Ne-au so
sit numeroase utilaje și 
mașini (în mare parte 
din import) în valoare de 
peste 105 milioane lei 
ce trebuiau deja mon
tate. In lipsa frontului 
de montaj, întîm- 
plnăm greutăți 
în ceea ce privește . de
pozitarea lor și asigu
rarea pazei, neavînd 
spații corespunzătoare 
pentru aceasta.

Din discuțiile purtate 
cu sing. Nicolae Buicea- 
nu, adjunct șef de lot 
al Grupului I șantiere 

Borzești din cadrul T.C.I. 
Gh. Gheorghiu Dej, con
semnăm următoarele :

— Am întîmpinat 
greutăți deosebite în 
ceea ce privește dema
rarea lucrărilor deoare
ce numeroase montaje 
de prefabricate erau e- 
xecutate greșit. multe 
umplututri efectuate ne- 
corespunzător și multe 
altele. Totodată, nu am 
putut folosi la maxim 
potențialul nostru de 
muncitori și utilaje, deși 
am introdus un schimb 
de noapte, din cauza lip
sei de betoane. N-am 
putut ajunge la o înțe
legere cu forurile locale

milioane
pentru a elabora un 
program corespuneător 
celor două stații de be
toane de pe raza orașu
lui Lupeni (Bărbăteni și 
gară) pentru a ni se li
vra betonul necesar. Deși 
I.F.A. Vîscoza posedă o 
stație de betoane la 
Bărbăteni. construită din 
fondurile proprii de or
ganizare de șantier, la 
indicațiile ing. Popovici, 
coordonatorul M.C.I., în
treaga cantitate de betoa
ne se dirijează spre șan
tierele construcțiilor de 
locuințe. Cu toate străda
niile noastre, în lipsa 
betoanelor nu ne putem 
realiza sarcinile planifi
cate, nu putem crea 
front de lucru antrepre
norilor de specialitate și 
nici posibilitatea începe
rii montajului mașinilor. 
Actualmente sîntem în
fază de finalizare a
construcției unei stații 
proprii de betoane, prin 
funcționarea căreia vom 
reuși să ne asigurăm tot 
necesarul de betoane.

Aceasta este situația 
pe șantierul noii inves
tiții din Lupeni, o si
tuație deosebit de criti
că, avînd în vedere că 
după trei ani de ia de
mararea lor, lucrările de 
construcții se află încă 
în fază incipientă.

Rămînerile în urmă în
seamnă timp irosit în 
van. timp ce reprezintă 
însemnate pierderi fără 
posibilitate de recupe
rare 1
Foto anchetă realizată de 

Ștefan NEMECSEK

Electroventile, ven
tile, reductoare etc. 
ruginesc sub cerul li
ber in incinta I.F.A. 
Vîscoza, așteplind să 
fie montate.

Numeroase filtre me
talice de mare capaci
tate destinate filtrării 
băii de acid sulfuric, 
stau in „relache" pină la 
finalizarea construcției 
și montării lor.

Sute de lăzi cu uti
laje noi împinzesc 
spațiile din jurul ve
chilor clădiri ale fa
bricii chiar la intra
rea în orașul Lupeni.

...în condițiile în ca
re lucrările de cons
trucție sînt doar în fa
ză de turnare a struc
turii de rezistență, așa 
cum se vede în imagi
ne.
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Prezente
RIRLIN 21 (Agerpres). 

Delegația Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te. condusă de tovarășul 
Iosil Uglar, vicepreședin
te al Consiliului Național 
al F.D.U.S., care în perioa
da 14—21 iulie a întreprins 
o călătorie de documenta
re și schimb de experien
ță în R.D. Germană, la 
invitația Consiliului Na
țional al Frontului Națio
nal al R.D. Germane, a 
vizitat obiective indus
triale, agricole și social- 
culturale din Berlin și re
giunile Halle și Leipzig și 
a avut un larg schimb de

românești
vederi și experiență cu 
factori de conducere din 
aceste regiuni.

Luni, la Berlin au avut 
loc convorbiri între tova
rășii Iosif Uglar și Werner 
Kirchhoff, președintele Se
cretariatului Consiliului 
Național al Frontului Na
țional al R.D.G., în cursul 
cărora au fost subliniate 
însemnătatea și utilitatea 
schimbului de experiență 
Și a relațiilor de colabora
re dintre Consiliul Națio
nal al F.D.U.S. și Consiliul 
Național al Frontului Na
țional al R.D.G,

Conferința de coordonare pentru dezvoltarea țărilor 
din sudul Africii

FILME

Știri din țările socialiste

SALISBURY 21 (Ager
pres). La Salisbury s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a doua Conferințe de 
coordonare pentru dezvol
tare a țărilor din sudul A- 
fricii (SADCC), la care 
au luat parte șefii de stat 
si de guvern din Angola, 
Botswana, Malawi, Mo- 
zambic, Swaziland, Tanza
nia, Zambia și Zimbabwe, 
Lesotho, fiind reprezentat 
de ministrul de externe.

Participant; au exami
nat probleme ce privesc 
extinderea cooperării e- 
conomice între aceste țări 
în scopul înlăturării difi
cultăților cu care sînt

confruntate, ca urmare a 
perioadei coloniale șj a 
dependenței unora dintre 
ele de livrările din Repu
blica Sud-Africană.

Comunicatul final al 
reuniunii menționează că 
au fost aprobate o serie 
de programe de colaborare 
în domeniile transporturi
lor, agriculturii, folosirii 
judicioase a terenurilor a- 
gricole, utilizării forței de 
muncă, ca și în ce priveș
te dezvoltarea industria
lă. De asemenea, partici
pant au hotărît crearea 
unui secretariat al SADCC, 
care își va începe activi
tatea în iulie 1982 și al 
cărui sediu va fi țn Bot
swana, precum și a altor

Sofia 21 (Agerpres). In 
acest cincinal începe trans
punerea în viață a noului 
plan de dezvoltare a ora
șului Sofia, ce prevede 
zn&surl a căror finalizare 
se va întinde pe perioada 
pînă în anul 2000. Paralel 
cu construirea unui nu
măr sporit de apartamen
te, în prima etapă a planu
lui pină în anul 1985, în 
cartierele noi ale orașului 
se vor asigura suprafețe 
comerciale însumînd 35 000 
metri pătrați.

în anii actualului cinci
nal se prevede, de aseme
nea. încheierea construc
ției unop obiective mari, 
printre care Palatul cultu
rii, și vor fi luate măsuri

pentru modernizarea cen
trului orașului.

w
BERLIN 21 (Agerpres). 

Combinatul „Textima" din 
Karl Marx Stad (R.D.G.), 
a început să producă uti
laje pentru industria tex
tila cu o capacitate de 
prelucrare sporită și care 
permit diminuarea consu
mului de energie. Astfel, 
ultima realizare a combi
natului este linia automa
tizată pentru spălare care 
la un kilogram de țesături 
folosește cu 40 la sută mai 
puțină energie și cu 50 
la sută mai puțină apă de- 
cît instalațiile produse pi
ni în prezent,

PREȘEDINTELE Liba
nului, Ellas Sarkis, a avut 
luni o întrevedere cu pri
mul ministru libanez, Sha- 
fic Al-Wazzan, relatează 
agenția M.E.N. Cu acest 
prilej, menționează ace
eași sursă, au fost discu
tate rezultatele contactelor 
cu unele țări arabe în le
gătură cu operațiunile mi
litare israeliene pe terito
riul Libanului.

IN PROVINCIA Mendo
za din Argentina. într-o 
localitate aflată la circa 
1 0000 km de Buenos Aires, 
o femeie a dat naștere ce
lui de-al 22-lea copil.

Fericiții părinți s-au de
clarat deosebit de bucu
roși de naștere ultimului

.retort
copil (o fetiță), întrucît
astfel se creează un echi-
libru numeric —- 11 băieți
și 11 fete.

IN CADRUL procesu-
lui intentat lui Mehmet
Aii Agca, care, la 13 mai 
1981. a atentat la viața 
Papei loan Paul al II-lea, 
procurorul republicii a ce
rut marți condamnarea a- 
cuzatului la închisoare pe 
viață, relevă agenția Fran
ce Presse. Este pedeapsa 
maximă prevăzută de Co
dul Penal al Italiei.

organisme cu caracter per
manent sau de lucru, ca
re să urmărească modul 
de aplicare în practică a 
deciziilor reuniunii la ni
vel înalt.

Pe de altă parte, docu
mentul face cunoscută în
grijorarea față de tensiu
nea ce se manifestă în via
ța internațională și care 
se răsfrînge și asupra 
continentului african. Par
ticipanții se pronunță, tot
odată. pentru încetarea o- 
cupării ilegale a Namibiei 
de către regimul minori
tar de la Pretoria și pen
tru soluționarea problemei 
namiblene în conformita
te cu rezoluțiile adoptate 
în cadrul O.N.U.

PRINTR-UN COMUNI
CAT transmis de agenția 
B.T.A., Comitetul Central 
al P.C. Bulgar, Adunarea 
Populară, Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Na
țional al Frontului Pa
triei din Bulgaria anunță 
cu profundă durere înce
tarea din viață, după o 
scurtă suferință, a Liud- 
milei Jivkova, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele 
Comitetului pentru cultură 
al R.P. Bulgaria.

INTRE 15 iunie și 15 iu
lie a.c. numărul șomerilor 
a crescut în Marea Brita-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Poarta de 
aur a incașilor; Repu
blica ; Pirații secolu
lui XX; Unirea • Sa
crificiu din - dragoste 
l-ll.

PETR1LA : Șantaj.
LONEA: Dublu delict. 
VULCAN — Lucea

fărul : Doi fotbaliști în 
Siberia ; Muncitoresc : 
Solo Sunny, r

LUPENI — Cultural: 
Pentru un teanc de 
bancnote; Muncitoresc: 
Totul este dragoste.

URICANI : Marfă fu- 
. rata.
♦1 i1 TV

1
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i ioțoo Universiada ’81. i
1 Transmisiuni di-
1 recte alternative.
1 Natație. Voie; mas- ;
i culin. Lupte gre- |

co-roraane.
16,00 Telex.
16,05 Seara telev iZÎU- :

nii poloneze.
17,00 Universiada ’81. \

Transmisiuni di-
recte alternative.
Gimnastică. Nata-

Reuniunea Ia nivel înalt a principalelor șapte state occidentale industrializate Mari inundații 
in R.P. Chineză

(Agerpres). 
reuniunea 
principale- 
occidentale 
care se

Castelul

OTTAWA 21
Participanții la 
la nivel înalt a 
lor șapte țări 
industrializate, 
desfășoară la
Montebello din apropierea 
capitalei canadiene, au a- 
bordat, în cadrul primelor 
două ședințe plenare pro
bleme aflate pe ordinea de 
zi a întîlnirii, atît de na
tură economică cît și po
litică.

Impactul nivelului deo
sebit de ridicat al dobîn- 
zilor pe piața americană 
asupra economiilor parte
nerilor occidentali ai 
S.U.A., necesitatea de a se 
înlătura efectele negative 
ale practicilor protecționis- 
te asupra situației eco.no-

mice a diferite state, in
terdependența dintre poli
ticile țărilor industrializa
te în domeniile economic 
și monetar au constituit 
principalele teme ale dez
baterilor. Ele au permis 
fiecăruia dintre cei șapte 
șefi de stat sau de guvern 
să își expună poziția în 
problemele evocate și să 
menționeze prioritățile e- 
conomice stabilite de 
vernele țărilor lor.

In acest context,
ședințele Franței, Francois 
Mitterrand, cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, și 
primul ministru al Italiei, 
Giovanni Spadolini, s-au 
referit la efectele negati
ve pe care le are asupra 
economiilor țărilor lor 
„scumpirea" creditelor în

gu-
pre-

ZZ//7/7/ZZZ

riiU
UnîVE^iADâ'81

BuCURESU HCMW

Concursul feminin de 
gimnastică al Universiadei, 
desfășurat marți după-a- 
miază la Palatul sporturi
lor Și culturii, în prezen
ța a peste 6000 de specta
tori, s-a încheiat cu o du
blă victorie românească, 
gimnastele noastre de 
aur adjudeeîndu-și de o 
manieră strălucită ambele 
titluri mondiale universi
tare. ca și formația mascu
lină cu o zi înainte. Na
dia Comăneci, Dumitrița 
Turner, Rodica Dunca, 
și Emilia Eberle la echi
pe, Nadia Comăneci la in-

precum și cursul 
ai dolarului și fluc- 
prea mari — care 

scapă oricărui control 
ale cotelor de schimb 
devizei americane în 
port cu alte monede 
iidentale.

Participanții la reuniune 
procedat, de asemenea, 
un vast tur de orizont 
„maladiilor economice" 
occidentului industria-

S.U.A., 
ridicat 
tuațiile

ale 
ra- 
oc-

au 
la 
al 
ale
Uzat, fără a degaja însă so
luții precise pentru com
baterea acestora.
La încheierea primei zile 

de dezbateri, a fost dată 
publicității o declarație 
politică comună în care 
se prezintă poziția partici- 
panților în legătură cu u- 
nele probleme internațio
nale actuale.

BEUING 21 (Agerpres). 
După cum informează a- 
genția China Nouă, inun
dațiile provocate de revăr
sarea fluviului Yangtze în 
unele regiuni din provin
cia Sichuan, din R.P. Chi
neză. au afectat 220 000 
persoane. Numai în orașul 
Chongqing, mare centru 
industrial situat la con
fluența fluviilor Yangtze 
și Jialing — relatează a- 
genția China Nouă — cir
ca 55 000 de case ds lo
cuit și 400 de întreprin
deri ocupînd o suprafață 
ce reprezintă 65 la sută din 
zona orașului, s-au aflat 
sub apă. la data de 16 iu
lie. Un număr de 32 de 
persoane și-au pierdut 
viața sau sînt date dispă
rute.

nie cu 170 000, ajungînd 
fa 2 850 000 — cifră care 
reprezintă circa 11,8 la su
lă din populația activă a 
țării.

In luna mai, numărul șo
merilor britanici era de 
3 680 000 (11,1 la sută din 
forța de muncă) — nivel 
record, depășind chiar si
tuația din timpul marii 
crize din 1929—1933.

ție. Atletism.
20,00 Telejurnal.
20,20 Universiada '81. 

Atletism. (Trans
misiune directă).

20,45 Actualitatea eco
nomică.

21,05 Seara Televiziu
nii poloneze. Film 
artistic. Adevă
rata dragoste.
Premieră pe țară.

22.40 Telejurnal.
23,00 Universiada '81. 

Rezumatul între
cerilor zilei.

Universiada ’81 — gimnastică
dividual compus au cuce
rit cele două medalii de 
aur, iar Dumitrița Turner 
a adăugat palmaresului 
gimnasticii noastre o me
dalie de bronz, la indivi
dual compus.

Formația română a con
dus în această întrecere 
încă de la primul schimb 
al aparatelor, cînd a evo
luat ia sărituri. Toate cu 
note de peste 9,90 la a- 
cest aparat, iar Nadia Co
măneci cu „zece" pentru o 
săritură cotată maxim în 
codul de punctaj datorită 
dificultății sale, o săritu
ră cu șurub 180 de gra
de, atît în primul, cît și în 
al doilea zbor. Al doilea 
„zece" al concursului de 
ieri a fost obținut tot de 
Nadia Comăneci, la sol, 
pentru un exercițiu cu 
două diagonale acrobatice 
executate impecabil.

Iată clasamentul pe e- 
chipe: 1. România — 118,00 
puncte; 2. U.R.S.S. —

116,20 puncte ; 3. R.P, Chi
neză — 115,50 puncte ; 4. 
Japonia — 110,10 puncte ;
5. S.U.A, — 108,45 puncte;
6. Mexic — 105,65 puncte.

Succesul Nadiej Comă
neci la individual compus 
îi aduce marii noastic 
gimnaste în palmaresul 
său inegalabil, singurul ti
tlu care îi lipsea, cel de 
campioană mondială uni
versitară.

După ce a cîștigat In- 
cepînd din 1975 cu cam
pionatele europene de la 
Skien, continuind cu O- 
limpiada de la Montreal și 
Moscova, și alte mari com
petiții, pe un itinerar glo
rios, cinci titluri olimpice, 
mai multe titluri europe-, 
ne și mondiale, Nadia Co
măneci își încununează 
palmaresul cu două su
perbe medalii de aur la 
Jocurile Universitare și 
titlul de campioană mon
diala universitară absolu
tă.

Clasamentul la indivi
dual compus se prezintă

astfel: 1. Nadia Comă
neci (România) — 39,40 
puncte; 2. Stela Zaharova 
(U.R.S.S.) — 39,20 puncte; 
3. Dumitrița Turner (Româ
nia) — 39,15 puncte; 4. Ro
dica Dunca (România) — 
39,05 puncte; 5. Maria Fi
latova (U.R.S.S.) — 38,80 
puncte; 6. Zhu Zheng (R.P, 
Chineză) — 38,65 puncte. 
Emilia Eberle a obținut 
al cincilea total din con
curs. dar conform regula
mentului au contat în 
clasament doar cîte 3 re
prezentante de echipă.

☆

In primele două zile de 
întreceri ale Universiadei 
sportivii romanț au cuce
rit 4 medalij de aur, 2 de 
argint și 2 de bronz. Cele 
două medalii de argint au 
fost obținute marți de Pe
tru Kuki în proba indivi
duală de floretă și de a- 
tlctul Gyorgy Mark0 în 
proba de 10 000 m.

întreprinderea plafar Orăștie
strada Plantelor 50

încadrează in muncă pentru magazi
nul de desfacere plante medicinale din 
Petroșani

— 1 farmacistă sau asistentă farmacie 
(droghistă) cu domiciliul în raza munici
piului Petroșani.

Condițiile de încadrare sint cele pre
văzute de Legea nr. 12/1971 și 57/1974 
republicată.

Relații suplimentare la telefon 
956/41940 - 41941 Orăștie.

Mica publicitate
CAUT persoană în vîrs- 

tă pentru îngrijire-menaj 
care să-mi asigure locu
ință. Informații Ceauru 
Georgeta la Fabrica de 
pline Petroșani. (677)

SCHIMB apartament 
I.C.R.A.L, 2 camere, bucă
tărie și anexe, Timișoara, 
cu similar sau garsonieră 
Lupcni. Informații Lupeni 
strada Gheorghe Șincai 
bloc 200, sc. I, ap. 27. (679)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciută 
Dumitru, eliberată de

I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (673)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jianu 
Elisabeta, eliberată de 
l.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (674)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sipos 
Gheorghe eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(675)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Butuo 
Măricel eliberată de I.M, 
A.ninoasa. Se declară nulă. 
(678)

și ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii m. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). UF ARUL t Tipografia Petroșani, ști. Republicii m. 67.


