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Adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.M

Petroșani, 
în hala de montaj a 
combinelor CA-1 reali
zate în cadrul progra
mului de mecanizare a 
extracției cărbunelui.

f IerL, la întreprinderea 
minieră Lupeni a avut 
loc adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii. Adunarea a dezbă
tut activitatea desfășura
tă și rezultatele obținute 
de colectivul minei în 
primul semestru al anului, 
precum și măsurile ce se 
impun pentru reallizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan pe întregul an 1981, 
primul an al cincinalului 
1981—1985.

La adunare au luat 
parte tovarășii Radu Bă
lan, prim-secretar al Co
mitetului județean Hune
doara al P.C.R., V iorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid Petroșani, Ion Lă- 
zărescu, adjunct al minis
trului minelor, petrolu-5 
lui și geologiei.
Codreanu, vicepreședinte 
al Comitetului deStat al 
Planificării, Dan 
rulescu, director 
al Combinatului 
Valea Jiului. Au
zenți, de asemenea, repre
zentanți ai organelor cen
trale și locale, organizați
ilor de masă și abștești, ai 
Combinatului minier Va
lea Jiului.

Acțiuni hotărîte, măsuri 
tehnico-organizatorice eficiente 
pentru redresarea extracției

luna iunie, 
muncii

I 
___  Petrila a sporit 
această lună cu peste 500 
kg/post Nivelul pro
ducției fizice de cărbune 
a crescut în același scurt 
interval cu 90

In fata mi
nerilor. ingi
nerilor și teh
nicienilor din 
sectorul I al 
I.M. Petrila. 
stau exigențe 
deosebit de 
mari în ceea 
ce privește 
valorificarea 
zervelor interne pentru în
deplinirea sarcinilor fizi
ce Ia producția de cărbune 
a acestui an. In primul 
semestru al anului, colec
tivul înregistrează 
cest capitol o i 
considerabilă
24 000 tone dc 
la început se 
zat că între 
jore care au 
această rămînere în urmă 
primează condițiile tehni-

recitatelor

tuturor re-

i la a- 
restanță 

peste 
cărbune. De 
cere preci- 

cauzele ma- 
determinat
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INDIVID COLECTIVITATE

Intr-o atmosferă de 
puternică angajare comu
nistă, de înaltă răspun
dere și exigență muncito
rească, reprezentanții ma
relui colectiv minier al 
Lupeniului au dezbătut 
realizările obținute în pri
mul semestru și acțiunile 
ca $e impun pentru 
făptuirea integrală a 
cinilor de răspundere 
revin întreprinderii în lu
mina Directivelor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., 
a indicațiilor și orientările»' 
secretarului 
partidului.
Nicolae Ceaușescu, la 
plenarele C.C. al P.C.R. și 
la Congresul consiliilor oa
menilor muncii, privind 
realizarea exemplară a 
planului pe 1981, a obiec
tivelor cincinalului 1981- 
1985, îndeosebi în dome
niul industriei extractive, 
al dezvoltării bazei ener
getice a țării și creșterii 
eficienței Întregii activi
tăți economice.

Dînd glas hotărîrii U- 
nanime a minerilor, a în
tregului colectiv al aces
tei mari întreprinderi 
producătoare de cărbune 
cocsiiicabil, adunarea 

co-organizatorice
re, între care căile 
acces grele la 
productive, 
porară a 
productive din cauza fe
nomenelor 
dere a cărbunelui, emana

țiile intense 
de gaze. Dar, 
nu trebuie o- 
colită și una 
din laturile 
organizatori
ce: numirea
pentru inter
vale scurte în 
funcții de con

ducere și coordonare a 
procesului de extracție din 
sector a mai multor ca
dre tehnice, care „veni, 
vidi..."

Să revenim însă la 
naliza situației actuale 
sectorului, iar pentru 
ceasta să dăm cuvîntul 
oamenilor colectivului, du
pă ce precizăm — așa cum 
am prezentat deja în des
chiderea acestei analize —

a- 
a 

a-

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a) 

prezentanților oamenilor 
muncii a exprimat dorința 
de a acționa cu perseveren
ță, inițiativă și răspundere 
pentru creșterea continuă 
a producției fizice în con
dițiile îmbunătățirii calită
ții cărbunelui, a celorlalți 
indicatori ai eficienței eco
nomice. In contextul sar
cinilor ce revin colectivu
lui pentru aplicarea noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar au fost subliniate 
importante rezerve in
terne a căror valorificare 
conduce la creșterea pro
ductivității muncii, redu
cerea costurilor de produc
ție. In numele brigăzilor 
și sectoarelor pe care le-au 
reprezentat, s-au angajat 
să valorifice din plin po
tențialul productiv pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan și angaja
mentelor de întrecere, pen
tru îmbunătățirea calitati
vă a întregii activități e- 
conomice.

In 
iulie, 
bataj 
mecanizare
de la mina Uricani — 
abatajul de pe stratul 
17-18 din sectorul II al 
minei, de curind dat 
în exploatare, a lucrat 
din 
încă 
gice, 
piat 
lizată de 
prevăzută.

Brigada de mineri —

I.M. ANINOASA

Atitudine fermă față de absentomani
Rezultatele obținute de 

I.M. Aninoasa în acest an 
nu produc motive de sa
tisfacție, fiindcă nu re
prezintă - măsura posibili
tăților, minusul de peste 
86 000 tone de cărbune se 
datorează și unor cauze de 
ordin subiectiv, între tare 
absențele nemotivate au o 
„contribuție" decisivă. Nu
mai în primele 6 luni s-au 
înregistrat 6637 nemotiva
te și 22 120 om zile con
cedii medicale. Această 
stare de lucruri a determi
nat atitudinea fermă a 
colectivului de oameni ai 
muncii, luni, desfășurîn- 
du-se în sala de apel ac
țiunea de presă „Judeca
ta muncitorească", organi
zată cu sprijinul Consi
liului municipal ai sindica-

I.M. URICANI

Productivități superioare
/X

111 mai mare abataj 
mecanizat

mecanizator; condusă 
de Uie Amorăriței a tă
iat cu combina în fron
tul de 100 m lungime 
și o înălțime de 4,4 ni, 
două fîșii și jumăta
te. Pe această bază, fa
ță de productivitatea 
planificată de 14 tone 
pe post s-a obținut 
productivitate de 
tone pe post, iar pro
ducția zilei realizată în 
abataj se ridică la 817 
tone.

Brigada condusă de Emil Bolog, de la I.M. 
vezeni. se numără printre formațiile fruntașe 
întreprinderii. Iu Imagine, șeful de brigadă împreuna 
cu Nicolae Baka, șef de schimb și Traian Ragea, 
maistrul de revir

COLECTIVUL A HOTĂRÎT
@ desfacerea contractului de muncă celor 

cu un număr record de absențe >„
@ indisciplinații „de profesie" să lucreze 

într-o anumită grupă, măsură educativă, care 
să ie trezească dorința de reabilitare

telor. Reprezentanții co
mitetului de partid, ai 
organului de conducere 
colectivă și sindicatului au 
chemat în fața ortacilor 
din schimbul II pe „re
cordmanii" în materie de 
absențe nemotivate, hotă- 
rînd, în spiritul demo
crației muncitorești, mă
suri care să contribuie la sista totuși și astfel

eradicarea abaterilor dis
ciplinare.

...Stingherit, într-un un
gher, Iordache Grapă nu 
îndrăznește să ridice o- 
chii către ortaci. Cînd i 
se cere să „motiveze" ce
le douăzeci de absențe, 
promite doar că nu se va 
mal întîmpla. Oamenii in

se

Despre unele 
termene

Este firesc ca în 
ceasta perioadă să 
execute eventualele 
parațij la centralele 
mice, oricare 
noi înțelegînd 
tea acestor lucrări, 
rect șj civilizat 
ca locuitorii din 
acestor centrale, să 
informați asupra dura
tei lucrărilor care. Iară 

> umbră de . înde
se desfășoară du- 
1 anumit program 
trebuie 

a- 
se 

re- 
ter-

dintre 
necesita- 
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Din 6 iulie centrala ca
re alimentează zona 
cartierului Vasile Roai- 
tă din Petroșani se a- 
flă în reparații. Anun
țuri laconice informca- 

fapt, 
puțin 

terna i- 
Unii 
sep- 

lingă

ză, încă acest 
prin blocuri, mai 
despre momentul 
■nării operațiilor, 
zic că prin luna 
tembrie, deși pe 
susnumitul obiectiv, 
spre care locuitorii pri
vesc cu melancolie a- 
mestecată cu speranță, 
nu se observă prea mul
tă grabă în încheierea 
operațiilor de verifica
re și reparații. In a- 
ceste condiții, așteptînd 
răbdători lucrări nu 
mai de calitate, ci 
operative (efectuate 
E.G.C.L.), locuitorii 
zona amintită se descur
că cum pot cu a- 
tit de necesara apă cal
dă. Așadar, cînd sînt 
prevăzute să se încheie 
lucrările, mal 
sau mai tîrziu, 
două luni (ceea ce 
fi prea exagerat) 
mai încoace ?

T. SPĂTARII

află că a lipsit de... supă
rare, întrucît nu i s-a a- 
cordat o categorie supe
rioară de retribuție.

— Se poate mări retri
buția unui absentoman ? 
—întreabă secretarul co
mitetului de partid pe 
mină, Ion Albescu. Răs
punsul în cor al mineri
lor ilustrează dreapta lor 
judecată muncitorească. In 
fața ortacilor cel vinovat 
se angajează să devină alt 
om, să respecte munca sa 
și a tovarășilor săi, recîș- 
tigîndu-k/ astfel încrede
rea. In sprijinul său ia 
cuvîntul șeful de schimb 
Dumitru Paladie.

(Continuare in pag. a Z-a)



2 Steagul roșu JOI, 23 IULIE 1981

„Steagul roștf*  a criticat, organeîe vizate răspund

• DIN CONTRIBUȚIILE 
CETĂȚENILOR. La Uri
cani a fost finalizată re
cent recondiționarea prin 
plombare cu asfalt a stră
zii Brazilor din cartierul 
Bucura. Lucrarea, însu- 
mînd o valoare de 50 mii

,,Arta‘‘ de a pasa vina pe alții
La sesizările mai multor

Petroșani 
de calea 

în 
a

locuitori din cartierele o- 
rașului 
la vest 
atn publicat 
roșu" not 
na de fa 
in care se 
despre emoțiile 
de pietoni in 

situate 
ferată, 

„Steagul
„Capca- 

barieră**
e I a t a 
încercate 

momentul

r

treceri) peste calea fera
te prin bariera de la că
pătui străzii Crișan, Rea- 
ji.intim că in acest punct a 
lost deschis un șanț larg, 
de-a curmezișul străzii și 
surpat trotuarul pietonaî. 
$ mțul. săpat de mai binc-
de un an. plin cu apă, re
prezintă un motiv real de 
temeri pentru cetățenii 
care trec și vor continua 
să traverseze calea ferata 
pe aici. La această notă 
ne-a răspuns șeful lotu
lui 343 C.C.F. Petroșani, 
Traian Constantinescu. In 
loc să spună ceva despre 
ritmul în care se realizează 
lucrarea respectivă, despre 
datoria de a respecta și 
amenaja în mod corespun
zător trecerile peste ca
fea ferată, aruncă toa
ta vina în seama

populației. Din răspunsul, 
destul de impertinent, tri
mis redacției de acest 
„șef**,  rezultă că nu el și 
mai marii lui sînt datori 
să respecte amenajările 
lâcute de edilii orașului, 
pe care C.F.R.-ul le-a dis
trus m repetate rîndurî, 
ci cetățenii să nu mai 
treacă peste calea ferată 
decît pe unde vor dum
nealor. Trecerile pietonale 
prevăzute cu amenajările

Noi apartamente 
i date în folosință

In Petroșani, in zona 
centrală a prașului de re
ședință al municipiului, 
constructorii de locuințe ai 
șantierului nr. 1 al Gru
pului T.C.H. execută ulti
mele operații de finisaj la 
blocul 3 a, cu patru scări 
și 48 apartamente. Parti
cipă formațiile 
•conduse de Dumitru 
Negoiță și Gheorghe Beți- 
vu — mozaicari, Nicolae 
Tudor, Zoltan Cristof, A- 
urel Pălivan și Constantin 
Tutilă — zugravi. Dumitru 
I’ostoiache și Ion Militaru 
— finisaj exterior. Cu a- 
cest bloc și cu alte 10 a- 
partamente ce vor fi pre
date la Petrila pînă la sfîr- 
șitul lunii iulie, constructo
rii șantierului nr. 1 vor da 
în folosință oamenilor 
muncii din Petroșani și 
Petrila în primele șapte 
luni ale anului, 246 noi 
apartamente. 

menite să evite acciden
tele de la capetele stră
zilor Mihai Viteazul si 
Crișan au devenit în op
tica șefului de lot „ilega
le", cu dreptul, bineînțe
les numai din partea dum
nealui, de a le desființa. 
Asta după ce cu o frază 
mai înainte tot dumnealui 
susține că „se admite tre
cerea (peste calea ferată 
— n.n.) numai prin locuri 
special amenajate — pasa
rele sau trecerj la nivel, 
păzite și nepăzite*.  Intruto- 
tul de acord Tocmai des
pre astfel de treceri este 
vorba. Numai că ele tre
buie respectate, întreți
nute, nu „anulate**  cu 
șanțuri abandonate și ba

Programul se
Prin presă, radio și te

leviziune. gospodinele sînt 
adeseori solicitate să valo
rifice. prin unitățile ali
mentare sau centrele de 
colectare sticlele și bor
canele care le prisosesc. 
In ziua de 2 iulie a c., in 
jurul orei 10, ne-am dus 
la magazinul alimentar 
nr. 12 din Petroșani cu 
intenția de a valorifica 
niște sticle. Dar casiera 
Mariana Tibichi ne-a re
fuzat categoric, pe motiv 
că e ora 10 șî deci n'J mai 
primește sticle. Intre 
timp a pus afișul prin ca
re se specifica intr-ade
văr cum că „Primim stic
le piuă la ora 10“, Care o 
fi motivul că sticlele și 

Fabrica de lapte și produse lactate Petroșani. I.a linia de expediție, se pre
gătește un nou Iot de navete cu sticle de lapte pentru magazinele de profil 
din municipiu. Foto: Șt, NEMECSEK

lustrade rupte. Că nu i 
fost, nu este și nu va fi 
după placul șefului de lot, 
o demonstrează cu priso
sință subtraversarea de 
la mina Livezeni, care nu 
este folosită, trecerile de 
la capătul străzii Vlad Țe- 
peș și spre strada Anton 
Pann șî altele. Ne vom 
susține punctul acesta de 
vedere și cu faptul că ’n 
ambele cazuri, la care ne 
referim, nu calea ferată, 
ci șanțul care surpă tro
tuarul și balastr- 
ruDte crează pericole de 
accidente. Deci nu calea 
ferată, ci absența respec
tului față de amenajările 
edilitare, față de cetățeni 
și neglijența sint de vină.

cere revizuit
borcanele se primesc nu
mai pînă la ora respecti
vă, nu .știm ! Considerăm că 
ar fi necesar ca ele să se 
primească incepînd de la 
deschiderea Și pină la în
chiderea unității. Facem 
această, sugestie deoarece 
muncind, multe dintre noi 
numai fn schimbul de di
mineață nu putem să va
lorificăm sticlele și bor
canele ce ne prisosea. Do
rim ca această propunere 
să găsească ecou și să fie 
soluționată favorabil de 
conducerea l.C.S.A. și 
Ă.P. din Petroșani.

Maria RACOTZY și 
Ema SZABO, 

Petroșani

lehnico-organi/atorice
măsuri

eficiente
(Vrmare din pay. !>•

că realizările lunii iulie 
sînt in măsură să deter
mine optimismul colecti
vului care lucrează aici:

Marin GHIZI) AVESCU, 
șef de brigadă: „S-au îm
bunătățit condițiile de 
muncă în sector. Acesta e 
un motiv pentru ortacii 
mei ca să ne mobilizăm 
cu toții mai bine pentru 
a ne realiza planul, și îl 
vom realiza ! Față de ce
lelalte luni, efectivul pe 
schimburi a fost comple
tat. Mai avem însă or
taci care deși sînt buni 
muncitori „dau cu piciorul**  
uneori în corectitudinea și 
propriul lor ciștig. Ion
Molocea. vagonetar, este
unui dintre ei, pentru că 
face nemotivate. Apoi, 
condițiile bune din front 
sint folosite mai puțin în 
unele schimburi din cauza 
defecțiunilor pe traseul de 
evacuare a cărbunelui, 
întreținerea utilajelor se 
face cu puțin personal, iar 
dintre lăcătuși o parte vin 
să înlăture defecțiunile, 
dar nu au scule potrivite 
pentru aceasta**.

Iuliu DUBI, șef de 
schimb în brigada con
dusă de Constantin Ale- 
xe : „Ieri a stat un schimb 
din cauză că s-a înfun
dat colectorul. De ce ? 
N-au mers benzile pe ori
zontul 150, așa că s-a „bă
tut**  cărbunele. Azi am 
produs peste preliminarul 
schimbului. Brigada noas
tră are aproape 60 de oa
meni și lucrăm în mai 
multe fronturi. Ne facem 
planul, stăm la nevoie și 
peste programul de 6 ore, 
dar fără opriri accidenta
le am putea da cărbune 
mai mult**.

Gheorghe BORȘOȘ, șef 
de brigadă : „Lucrăm in
tr-un abataj cameră, eu 
greutăți. De două iun; lu
crăm după un program 
special pentru a asigura 
astfel, pentru sector, con
diții mai bune de exploa
tare în semestrul II al a- 
nului“.

Mihai IORDACHEL, 
șef de brigadă pregătiri : 
„Am efectuat împreună cu 

ortacii lucrări miniere de 
întreținere la orizantul 200, 
foarte necesare pentru. îm
bunătățirea fluxului de 
transport. Presiunile au 
ridicat la acest orizont 
multe probleme. Acum ele 
sînt în bună parte re
zolvate".

Ing. Gheorghe GLIGOR, 
șeful sectorului I: „Redre
sarea depinde acum de 
disciplină și de mobiliza
rea oamenilor. Ne vom 
realiza sarcinile în luna 
iulie, așa cum a fost ho-

ItadwgraKa 
restanțrlar

tărîrea comuniștilor în ul
tima adunare generală I De 
curind am pus în funcțiu
ne o stație centrală, de 
pompe pentru alimentarea 
cu emulsie a frontalelor. 
Ea funcționează bine. 
Duminică, timp de trei 
schimburi, am înlocuit co
vorul de cauciuc la banda 
principală de transport de 
la orizontul 200. Am re
profilat. tot aici, lucră
rile miniere. Cea mai pu
ternică brigadă a sectoru
lui, condusă de Constan
tin Alexe. care și-a rea
lizat și pînă acum pla
nul lună de lună, este or
ganizată incepînd din iu
lie ca brigadă complexă, 
efectivul fiind majorat de 
La 25 ia 60 de muncitori 
zilnic. Exploatarea unui 
abataj frontal șj pregătirea 
celui, de-al doilea, și prea- 
batajele din aceeași zonă 

Răspundem
L SAUCA, Iscroni: Ce

le sesizate de dv. în scri
soarea pe cart o trimiteți 
redacției, le-am analizat 
cu conducerea l.C.S. Mix
te Lupeni. care ne-a asi
gurat că va lua măsuri 
corespunzătoare ca aseme
nea fapte, nedemne co
merțului socialist, să nu 
se mai repete.

ALEXANDRU VASIU, 
Uricani: încadrarea dv. în 
muncă este în conformita-
te cu legislația in vigoare.

BOGLUȚ GEORGE, Vul
can : Referitor La scrisoa
rea dv.. vă comunicăm că 
am luat legătura cu condu
cerea minei Vulcan, singu
ra în măsură-să vă rezol
ve problemele cu care 
ne-ațj sesizat.

COSMA GHEORGHE, 
Petrila : Am analizat cu 
atenție scrisoarea pa 
care o adresați redacției, 
am făcut unele verificări 
în teren și vă comunicăm 
că atunci cînd relațiile dv. 
de vecinătate sînt lezate 
de persoanele pe care le 
amintiți în scrisoare, a- 
veți posibilitatea să vă 
adresați Comisiei de ju
decată de pe lingă consi
liul popular orășenesc. So
luția cea mai omenească 
ar fi totuși buna înțelege
re.

UN GRUP DE CEFE
RIȘTI, Livezeni : Referi
tor la scrisoarea trimisă 
redacției, vă comunicăm 
că cele sesizate de dv. sînt 
reale. Am luat legătura 

sint exploatate cu rezul
tate bune de aceeași for
mație. La abatajul nr. 
137, unde lucrează briga
da condusă de Marin 
Ghizdăvescu, am asigurat 
captarea apelor rezultate 
din rambleiere, astfel in
cit abatajul funcționează 
permanent cu cel puțin un 
front de lucru. La ori
zontul „de cap*  250 am 
reprofilat galeriile, îm
bunătățind substanțial 
condițiile de aproviziona
re materială. In consecin
ță, am produs zilnic în 
această lună peste 650 to
ne de cărbune, față de 
media zilnică din iunie, 
de o68 tone. Toate condiți
ile nou create, materializa
te în ridicarea producției 
zilnice, sînt chezășia rea
lizării planului de către 
colectivul nostru în luna 
iulie și semestrul II al a- 
nului".

Subscriem întrutotul la 
aprecierile membrilor co
lectivului. Reiese din Le
le spuse că s-au creat la 
ora actuală condiții teh- 
nico-organizatorice sigure 
îndeplinirii sarcinilor. Cu 
un plus de mobilizare, prin 
întărirea discipline; mun
cii și tehnologice, prin 
rezolvarea operativă a 
problemelor electromeca
nice și de transport, la ni
vel de sector și mină, co
lectivul sectarului I al 
I.M. Petrila poate și tre
buie să asigure redresa
rea extracției, să pășească 

și să se mențină în rîndul 
colectivelor care își rea
lizează ritmic sarcinile la 
producția fizică de căr
bune.

cititorilor
cu organele competente în 
vederea îmbunătățirii si
tuației existente.

TANASE GABRIELA, 
Petroșani. Din scrisoarea 
dv. nu rezultă cu claritate 
ceea ce doriți. Totuși, vă 
comunicăm că vă puteți 
adresa personal conducerii 
liceului economic și de 
drept administrativ din 
localitate.

ION VALCANU, Petrila: 
Problemele cu care ne-ațî 
sesizat le-am adus la cu
noștința conducerii minei 
Lonea. singura în măsură 
să le rezolve.

IOAN CERNA, Petro
șani: Hotărîrea conduce
rii cooperativei „Unirea" 
Petroșani este întemeiată.

NICHIFOR PETRU, Pe
troșani: In verificările pe 
care le-am făcut pe teren, 
cele sesizate de dv. s-au 
confirmat.

UN GRUP DE LOCA
TARI. Vulcan : Cu privi
re la scrisoarea dv. vă 
comunicăm că cele sesi
zate sint reale. Am luat 
legătura cu consiliul popu
lar din localitate în ve
derea redresării situației.

MARIA IVAN, Vulcan : 
Am reținut că șoferul de 
pe autobuzul nr. 31 HD 
6339 de pe linia Bărbăteni 
— Coroeștj era „grăbit", că 
v-ați urcat în următorul 
autobuz Uricani — Petro
șani. In continuare, ce ați 
mai dorit să spuneți, n-am 
mai înțeles. Reveniți da
că doriți.

lei, este rezultatul inițiati
vei și contribuțiilor în bani 
ale cetățenilor din cartier.

• CURSURI, Din iniția
tiva biroului C.T.C. de la 
Ia I.U.M. Petroșani a fost 
deschis în uzină un curs de 
ridicare a calificării con
trolorilor de calitate. In 
această formă de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale sînt cuprinși 86 con
trolori de calitate din 

compartimentul C.T.C., la
boratoarele A.M.C., mecanic 
și chimic, cursanții avînd 
astlel posibilitatea să-și 
îmbogățească cunoștințele.

• MODERNIZARE. Au 
început lucrările de moder
nizare a străzii Republicii 
din Petrila pe porțiunea 
delimitată de bariera C.F.R. 
— tunel, pînă la clubul 
muncitoresc. Se fixează noi 
borduri, se lărgesc trotua

rele, vor dispare rigolele 
deschise de scurgere a ape
lor pluviale, se va așterne 
piatră spartă și apoi asfalt. 
Se preconizează ca in lu
nile de timp optim pentru 
astfel de lucrări ce au mai 
rămas din acest an să fie 
finalizată modernizarea pri
mului tronson de la tunel 
pină la strada Minei.

• CANTITĂȚI IMPOR
TANTE DE LEGUME ȘI 

FRUCTE. In perioada 1-19 
iulie, prin unitățile de des
facere a legumelor și 
fructelor aparținătoare 
CJ’.V.I.L.F. Petroșani s-au 
pus la dispoziția oamenilor 
muncii din Valea Jiului 177 
tone cartofi, 259 tone roșii, 
118 tone varză, 97 tone cas
traveți. aceeași cantitate de 
ceapă, 161 tone piersici, 24 
tone caise și alte produse. 
In zilele următoare, în 

unitățile de desfacere vor 
mai intra 30 tone roșii. 10 
tone ardei gras, importan
te cantități de castraveți, 
precum și mere din Hațeg, 
Ilia și Orăștie.

Rubrică redactată de 
Toma ȚAȚARCĂ
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— Sinteți șeful unei 
brigăzi ce exploatează 
un complex mecanizat. 
Cite tone de cărbune ați 
extras peste prevederi în 
perioada care a trecut din 
acest an?

— 10 500 tone cărbune, 
depășind in același timp 
productivitatea muncii 
planificată cu 1,75 tone 
pe post.

șa a început discu
ția noastră cu Titu 
Teacenco, unul

dintre pionierii mecani
zării de la mina Paroșeni 
și din Valea Jiului. Nea 
Titu a fost nu odată erou 
al reportajelor noastre. Și 
nu intîmplător. El este 
minerul care a venit la*

A

$
i1

l

Paroșeni din anul 1966, 
a încins greutățile ine
rente începutului, a avut 
curajul și în același timp 
onoarea să i se încredin
țeze lui, un fiu de țăran 
de pe meleagurile Gorju- 
lui, introducerea primu
lui complex mecanizat. 
Greu sau ușor, zi sau 
noapte l-am găsit în toți 
acești ani pe nea Titu la 
post, acolo unde se ho
tăra soarta producției.

Despre Teacenco, Petru 
Niculescu, secretarul or
ganizației de partid, ne 
spunea: „A venit, a în
vins greutățile începutu
lui — și nu au fost puți- 
re — și a rămas". A ră
mas același miner exi
gent dornic întotdeauna 
de autodepășire. Și ca el 
in brigadă sint și Victor 
ltomeghea, Mihai Bră- 
tescu, Costache Mazga, 
Mihai Hiftop.

La finele anului 1970, 
cînd in stratul 15 
Teacenco și ortacii 

săi introduceau primul

complex mecanizat, un 
alt miner de nădejde, 
comunist de frunte al Pa. 
roșeniului, Geza Kalman, 
șef de brigadă la pregă
tiri, introducea tot pen
tru prima dată în subte
ran prima combină de 
înaintare. Despre dărui
rea în muncă a lui Geza 
și a ortacilor săi vorbesc 
faptele. Plus 12 676 mc 
Pe cincinalul trecut și 
plus 1 216 mc la zi în a- 
cest an. Să realizezi și să 

Autorii unui 
spectaculos salt 

calitativ

că tot este 
de mecani- 
de oamenii 
in acest do

meniu, de cei care au 
schimbat picamerul cu

cisc Fazacas. Brigada sa, 
în cincinalul trecut a ex
tras suplimentar 118 760 
tone de cărbune. In a- 
cest an plusul se ridică 
la 2 200 de tone. Price
perea, grija cu care orta
cii săi au întreținut și 
exploatat complexul au 
condus nu numai la pro
ducții record, ci au fă
cut ca utilajul să func
ționeze mult timp după 
ce a fost amortizat. Feri 
baci, cum i se spune în 

sector, deși în prezent 
trece cu complexul prin 
niște greutăți legate de 
tectonică deși 
randamentele nu sint 
cele dorite de el, nu 
se descurajează, este pil
da unei admirabile răb
dări și tenacități în mun
că — semne sigure ale 
succeselor viitoare.

.Aici, la Paroșeni am 
ajlat multe lucruri îmbu
curătoare despre brigada 
lui Francisc Fazekas. A- 
ceastă brigadă a fost o 
adevărată „școală" a mi
neritului mecanizat din 
care s-au „născut" alte 
brigăzi care folosesc cu 
succes mecanizarea ; An- 
drasig și Meszaros, brigăzi 
care au devenit repede 
cunoscute la Paroșeni și 
în Vale. Apoi din oame
nii brigăzii, mulți dintre 
ei policalificați, au fost 

sens 
Man 
„Ce 

noua 
Faza

nii

Amintim în acest 
doar pe Gheorghe 
și Mitroi Șchiopu. 
probleme aveți în 
brigadă, tovarășe.
cas ?“ „Probleme...
prea. Aș putea spune că 
tineri ca Dumitru Căldă- 
rar și Ion Savu ne mai 
dau bătaie de cap, mai 
lipsesc cînd nu le aștepți, 
de la șut. Dar pină nu-i 
aduc în rind cu ceilalți, 
tot nu mă las".

Dintre oamenii care, 
să spunem, așa, au 
pus umărul la in

troducerea mecanizării 
la Paroșeni putem aminti 
pe Vasile Nemeș, atunci 
maistru, acum secretarul 
comitetului de partid pe 
întreprindere ; Petru Voi- 
nea, atunci, in 1970, ingi
ner stagiar, primise sar
cina de a se ocupa de in
troducerea acestor utila
je. Acum, este inginerul 
șef electomecanic al mi
nei și are multe motive 
de satisfacție. Pe cei care 
in 1970 au introdus me
canizarea, pentru prima 
dată în Paroșeni și în Va
le, i-am reintilnit în a- 
ceste zile la posturile lor. 
El sint, de fapt, prețioase 
pilde de caractere mine
rești, făurite incet, cu gri
jă, la nobila „școală" a 
muncii. Ei sint cei care 
prin bărbăție, hotărîre, 
prin încordare în muncă, 
prin statornicie și ones
titate, dovedite zi de zi 
fac să iasă la iveală în
crederea în propriile pu
teri, au făcut și fac 
acest colectiv vrednic 
capete un renume, să 
fruntaș în muncă.

ea 
să 
fie

Constantin GRAURE

Promotori ai meca
nizării proceselor tehno
logice de la mina Pa
roșeni.

Plutonierul Pavel Gor
dan, de la Miliția muni
cipiului, ne anunță ca in 
urma unei recente verifi
cări de rutină oamenii în 
uniforme albastre au 
desco'perit în re
ședința de municipiu trei 
„pierde-vară", care încer
caseră să acrediteze ide- 
ea că se poate trăi fără 
muncă. Umbra la care își 
oploșiseră cuibul para
zitismului Mihai Irimie, 
Koloman Iosif Turcuș și 
Ilie Purcariu nu ține în-

Instantaneu de muncă din cadrul centralei Oficiu
lui municipal de poștă și telecomunicații Petroșani.

Valențele pasiunii profesionale
O zi printre telefoniste

le schimbului I de la ofi
ciul de poștă Petroșani. A- 
ici, mult calm și operati
vitate. Sună telefonul. De 
la capătul firului se au
de o voce. „Alo, 09 vă rog 
o comandă cu Reșița* 1*.  I- 
mediat dă legătura telefo
nista Cornelia Suditu. ca
re de 26 de ani este, cum 
se spune, la post. După 
citeva secunde un alt a- 
pel, de data aceasta răs
punde Lidia Costea. Rămii 
uimit cînd vezi că în ace
lași timp se fac ,.n“ con
vorbiri la cele patru ser
vicii de comandă, cînd 
vezi operativitatea, pri
ceperea, dăruirea cu care 
telefonistele Viorica Pa- 
raschiv, Cornelia Miron, 
Ecaterina llellberg dau in
formații, fae comenzi, 
răspund zilnic solicitări
lor a zeci, sute, mii de oa
meni care doresc și vor să 
fie serviți prompt. Să rea
lizezi peste 1 500 de legă
turi telefonice in 24 de 
ore, este muncă nu șagă! 
Tocmai de aceea suprave
ghetoarea Ioana Svlchiu, 
secretar adjunct al orga
nizației de partid, ne 

depășești chiar, lună de 
lună, ani la rind sarcini
le de plan înseamnă mai 
mult decit dăruire în 
muncă, înseamnă con
știință, etică muncitoreas
că și, de ce nu, patrio
tism. Ion Dăbulean, șe
ful sectorului, vorbind 
despre Geza ne mărturi
sea: „Este un om minu
nat, ordonat in toate. Are 
obiceiul de a spune me
reu ortacilor că fără or
dine și disciplină nu se 
obține producție. Este 
pentru colectivul nostru 
un exemplu demn de ur
mat".

entru 
vorba 
zare, 

începutului 

complexul, nu putem să 
nu-l amintim și pe Fran-

Parazitismul
să și de... foame. Or, pen
tru a pune capăt poftei de 
a-și „îndulci" traiul cu 
mijloaae necinstite, cei trei 
au ajuns urgent în fața 
completului de judecată. 
Pronunțarea a fost scurtă, 
trimiterea la lege — ex

spunea : „Pentru a fi 
telefonistă trebuie să ai 
în primul rind chemare 
către această meserie, să 
te pasioneze. La noi se 
lucrează în „f®c contjnuu**.  
Apoi fiecare dintre noi a- 
re un plan propriu de rea
lizat și pe care îl depă
șește lună de lună".

Am revenit in centra
la telefonică a municipiu
lui pentru a vedea „la 
post" și schimburile con
duse de supraveghetoarele 
Maria Lupulescu și Euge
nia Dragotă. Aceeași în- 
demînare și dăruire la 
toate cele 25 de telefoniste. 
Am aliat, cu satisfacție, 
multe cuvinte frumoase la 
adresa • vrednicului colec
tiv de la centrala telefo
nică. Dincolo însă de 
toate aceste aprecieri, i- 
radiază ca o puternică 
lumină solicitudinea, a- 
mabilitatea și hărnicia a- 
cestui colectiv anonim, 
rațiunea lui de a răs
punde solicitărilor popu
lației cu responsabilitate, cu 
ambiția de a se remarca 
printre colectivele de 
frunte ale Văii Jiului.

Cornel BUZESCU 

presă. astfel lui llie Pur
cariu, ca „decan de vîrs- 
tă" al paraziților (51 de 
ani), i s-a recomandat o 
perioadă de 6 luni pentru 
a se reacomoda cu mun
ca, pe unul din șantierele 
TC.ll. din Vale, pilda lui 
trebuind să fie urmată și 
de ceilalți „colegi" din 
breasla potlogarilor (cite 
4 luni). Dacă acest „trata
ment" nu-și va dovedi e- 
fectele scontate, urmează 
o terapie intensivă la 
altfel de „umbră"... (LV.)

Atitudine fermă față de absentomani
(Di mare din pag. I)

— M-am consultat cu 
ortacii, lordache poate 
conta pe sprijinul nostru. 
In acest sens ne angajăm 
să-i dăm ajutor de cite 
ori are nevoie.

In fața completului de
mocrației muncitorești es
te chemat apoi Dumitru 
Judea, despre .care se află, 
cu indignare, că a vrut 
să-și „motiveze- lipsa din 
front prin falsificarea u- 
nui certificat medical. 11 
judecă, în primul rind, 
cei care-1 cunosc mai bi
ne. cei din brigada lui 
Prisecan, de la sectorul I. 
Șeful de schimb Petre 
Vlașin susține acuzația.

— Muncesc de 13 ani 
la mina Aninoasa $i n-am 
făcut vreo nemotivata. Cei 
care săvîrșesc asemenea a- 
bateri, in mod repetat, ar 
trebui încadrați intr-o gru
pă anume a absentomani- 
lor : să cunoască adevăra
tul preț al muncii lor. nu 
s-o dijmuiască pe a noas
tră. Fiindcă, lipsind un 

membru al brigăzii, nu 
numai că afectează venitu
rile lui și ale familiei sale, 
ci dijmuiește și rezultatele 
întregului colectiv, ale so
cietății în general.

Propunerea șefului de 
schimb a fost îmbrățișată 
și de alti vorbitori, în cu
vinte cumpănite, cînd s-au 
luat în seamă abaterile lui 
Vasile B î r'l e a. 
Gh. L e o p a c, sau 
Iosif Ferencz, s-a subliniat 
importanța cărbunelui pen
tru economia națională, 
necesitatea continuă a re
ducerii importului. Aceas
tă măsură poate avea roa
de numai prin munca plină 
de dăruire a minerilor, prin 
îmbunătățirea continuă a 
stării disciplinare la toate 
locurile de muncă. In a- 
ceastă grupă a nemotiva- 
tilor trebuie cuprinși, tem
porar, susțineau vorbitorii, 
cei care au cam uitat ros
tul muncii lor. deși con
diția de cap de familie, 
cu copii, le impune să-și 
facă conștiincios datoria. 
Astfel, discuțiile au relie

fat că Iosif Ferencz nu 
este la prima abatere, s-a 
angajat de mai multe ori 
să se îndrepte și totuși nu 
a luat în seamă repercusiu
nile absentelor, care se răs- 
frîng și asupra celor șase 
copii ai săi. Tot astfel s-a 
analizat cu dcoebită atenție

La !♦ M> Aninoasa
comportarea lui Vasile Is- 
trate, cămin ist. care are 
„la activ" 30 de nemoti
vate; în acest caz nu s-a 
auzit însă cuvîntul organi
zației de tineret, care tre
buie să patroneze, să ducă 
o intensă muncă de edu
cație în rîndul căminiști- 
lor.

Desigur, unii dintre cei 
chemați în fața judecății 
muncitorești au vrut s-o 
„scalde*',  invocînd motive 

de-a dreptul puerile. „Am 
lipsit trei zile, cind am a- 
vut un botez", se dezvino
vățea Nicolae Tîrnăcop. 
Asistența a izbucnit în ris 
„argumentele" de acest 
soi, sau și-a spus răspicat 
opinia. In cazuri mai gra
ve a cerut organului colec
tiv de conducere măsuri 

exprese. Cînd s-a aflat că 
Ionel Adumitrășoaie și 
Marin Milea au depășit 
toate recordurile în mate
rie de absente — 50 și. res
pectiv, 60 de nemotivate 
— oamenii muncii din 
schimbul II au hotărît 
desfacerea contractelor de 
muncă ale acelor doi. Am 
reținut în acest sens din 
„pledoaria" șefului de 
schimb Gheorghe Panda- 
ciuc.

— Cu cei care întîrzie 
la un pahar mai mult de- 
cît normal, trebuie dusă 
o intensă muncă de edu
cație și la nivelul comu
nei. Ne interesează cum 
se comportă ortacii noștri 
și în familie și în societate. 
Susțin propunerea înființă
rii grupei nemotivaților. 
care ar avea rosturi edu
cative. Cel care greșește 
trebuie să se învețe să se 
dezbare de năravurile do- 
bindite: Cînd se îndreaptă, 
primește imediat încuviin
țarea de a reveni în mij
locul nostru.

Pe marginea acestor pro
puneri au mai exprimat 
puncte de vedere demne 
de luat în seamă șeful de 
schimb Andrei Ambruș și 
alții; atitudinea muncito
rească a colectivului s-a 
dovedit intransigentă, în 
spiritul respectării legilor 
țării, solicitind îmbunătă
țirea continuă a stării dis
ciplinare. Propunerea pri
vind înființarea grupei ne
motivaților va constitui o

biectul unei proxime dis
cuții la nivelul comitetu
lui de partid și conducerii 
minei asupra concluziilor 
reieșite cu acest prilej 
vom informa cu promptitu
dine opinia publică. Pe vi
ilor, judecata muncitoreas
că, autentic for de auto- 
conducere, al democrației 
muncitorești,' la nivelul 
minei Aninoasa trebuie să 
urmărească activitatea tu
turor sectoarelor, compar
timentelor și serviciilor, 
in așa fel incit, cu spriji
nul organizațiilor de 
partid, sindicat, U.T.C., și 
O.D.U.S., colectivul, prin 
propriile forțe, să între
prindă măsuri ferme, efi
ciente pentru redresarea 
producției și îndeplinirea 
angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, adică, 
pentru ca mina să-și re- 
giștige prestigiu) de unita
te fruntașă, prestigiu afec
tat în ultima perioadă de 
numeroase abateri discipli
nare și nerealizări ale pla
nului.



Rezoluție a Consiliului 
te Securitate al O.N.U. pentru 

încetarea atacurilor armate 
asupra Libanului

N \Țll NILE UNITE 22 
(Agerpres). Consiliul de 
Securitate al O.NU a a- 
doptat. marți seara, in u- 
namitate, o rezoluție în 
care reafirmă apelul lan
sat ia 17 iulie de președin
tele si membrii săi pentru 
a pune capăt fără întîrzie- 
re tuturor atacurilor ar
mate si a se da dovadă 
de cea mai mare modera
ție ip vederea instaurării 
liniștii și păcii in Liban, 
precum și a stabilirii unei 
păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu în an
samblu — informează a- 
gențiile France Presse și 
United Press International.

Luînd act de raportul 
secretarului general asupra 
aceste; probleme. Consi
liul de Securitate, „cere În
cetarea imediată a tuturor 
atacurilor armate", „reafir
mă angajamentele sale în 
favoarea suveranității, in
tegrității teritoirale și in
dependenței Libanului, în

interiorul frontierelor sa
le recunoscuta internațio
nal" șj „roagă pe secreta
rul general să facă un ra
port Consiliului asupra a- 
plicării prezentei rezoluții 
cit mai curînd posibil,' în 
cele 48 de ore care urmea
ză adoptării sale".

Proiectul de rezoluție 
a fost prezentat de Spa
nia, căreia i s-au alăturat 
Irlanda și Japonia. In ca
drul dezbaterilor repre
zentanții țărilor arabe, ca
re au luat cuvîntul, s-au 
pronunțat pentru adopta
rea de sancțiuni împotriva 
Israelului, chiar dacă Sta
tele Unite vor recurge la 
veto. Consiliul de securi
tate — a cerut Observato
rul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei — să acționeze 
imediat pentru a pune ca
păt acțiunilor Israelului 
împotriva poporului pa
lestinian.

Reuniunea general europeană 
pentru securitate de la Madrid

11,30
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POPULAȚIA Austriei 
se ridică în prezent la 
peste 7 546 000 persoane, 
indică rezultatele prelimi
nare ale recensămîntului 
efectuat în primăvara a- 
cestui an. In ultimul de
ceniu, populația Austriei 
a crescut cu 90 000 de per
soane.

PARLAMENTUL irlan
dez (DAIL) a aprobat cu 
<> majoritate de două treimi 
primul buget, de urgență, 
prezentat de noul guvern 
condus de premierul Gar
ret Fitzgerald. Bugetul 
prevede aplicarea unor se
vere măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice, majo
rarea prețurilor la unele 
articole de larg consum, 
instituirea unei taxe spe
ciale asupra profiturilor 
băncilor, ridicarea costului 
serviciilor poștale și co
municațiilor telefonice, 
precum și sporirea taxei 
pe valoarea adăugată la 
cea mai mare parte a pro
duselor de consum curent.

TEMPERATURILE scă
zute care s-au înregistrat 
în unele regiuni producă
toare de calea din Brazi
lia, vor determina, anul vi-

MW.
itor, o reducere cu 20 la 
sută a producției princi
palei culturi a acestei țări, 
se apreciază Ia Brasilia.

IUGOSLAVIA va cons
trui, incepînd din anul 
1985, cea de-a doua cen
trală atomoelectrică, în 
localitatea Prevlaka, din 
R.S. Croația. Centrala, 
precizează agenția Taniug, 
va avea o putere de 1000 
megawați.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Delhi in cadrul 
unei reuniuni a Comitetu
lui guvernamental de im
port-export, ministrul in
dian al comerțului, Pra
nab Kumar Mukherjee, a 
arătat că în actualele con
diții se impune o reorien- 
tare a activității de co
merț exterior a țării, care 
să aibă ca scop principal 
diminuarea achizițiilor de 
pe piețele externe. India a 
fost nevoită să plătească 
pentru achizițiile de pe
trol 52 miliarde rupii în

MADRID 22 (Agerpres).
— Corespondență de la 
Radu Adrian: In primul 
grup de redactare al reu
niunii de la Madrid con
tinuă negocierile avind 
drept scop să ducă la con
vocarea Conferinței pentru 
măsuri de creștere a în
crederii și dezarmare în 
Europa.

Principala problemă ca
re își așteaptă în prezent 
rezolvarea este cea lega
tă de stabilirea mandatu
lui primei etape a conferin
ței, care— potrivit celor 
convenite pînă în prezent
— va fi dedicată adoptării 
unui ansamblu de măsuri 
de creștere a încrederii și 
securității, menite să re
ducă riscul confruntării mi
litare în Europa. După 
convenirea a trei dintre 
criteriile cărora ar urma 
să le răspundă măsurile de 
creștere a încrederii ce 
vor Ii discutate în prima e- 
tapă a acestei Conferințe
— caracterul lor semnifi
cativ din punct de vede
re militar, angajamentul 
politic al statelor de a le 
respecta și posibilitatea de 
control — negocierile sînt

anul financiar menționat, 
ceea ce a reprezentat 73 la 
sulă din veniturile prove
nite din exporturile țării.

DATORIILE țărilor In 
curs de dezvoltare se ridi
cau la sfîrșitul anului 1980 
la 456 miliarde de dolari, 
iar amortizările și dobînzi- 
le la 91,4 miliarde de do
lari — scrie revista „Jeune 
Afrique", citind un raport 
al Organizației pentru Co
operare Economică și 
Dezvoltare (OECD). Cu
zece ani în urmă, men
ționează revista, datoriile 
acestor țări erau de 71 mi
liarde de dolari, iar a- 
mortizările și dobinzile — 
9 miliarde de dolari.

IN GUATEMALA au 
fost descoperite bande de 
răufăcători care fură o- 
biecte arheologice, aparți- 
nînd culturii Maya, pe ca
re le vînd în străinătate. 
Potrivit unui expert mexi
can, dacă actualul ritm 
al furturilor Va fi menți
nut în următoarele două 
decenii în Guatemala nu 
vor mai exista relicve ale 
străvechii civilizații din 
America Latină.

concentrate acum pe stabi
lirea celui de-al patrulea 
criteriu și anume definirea 
zonei de aplicare a aces
tor măsuri.

Au fost avansate noi 
propuneri care în prezent 
formează baza discuțiilor 
pentru ajungerea la un *a-  
cord. In condițiile în care 
pozițiile sînt încă divergen
te, o serie de delegați au 
insistat pentru intensifica
rea eforturilor, astfel incit 
să se poată realiza pro
grese și în această privin
ță.

Comunicat final 
adoptat de cele șapte 

state occidentale 
industrializate

OTTAWA 22 (Agerpres). 
— Reuniunea la nivel înalt 
de la Ottawa a celor șapte 
state occidentale industria
lizate — S.U.A., Canada, 
Marea Britanic, Franța, 
R.F.G., Italia și Japonia — 
în mare parte consacrată 
efectelor politicii moneta- 
riste a Statelor Unite asu
pra economiilor parteneri
lor lor, s-a încheiat, marți 
seara, cu adoptarea unui 
comunicat final. Comuni
catul, arătînd că „în mul
te țări șomajul a crescut 
puternic și continuă să 
crească", iar „ratele do- 
bînzilor au atins niveluri- 
record în multe țări", a- 
firmă că „lupta pentru 
calmarea și pentru redu
cerea șomajului" trebuie să 
constituie „prioritatea, cea 
mai înaltă". El subliniază 
necesitatea „de a reduce ur
gent datoria publică" de 
a „limita deficitele buge
tare", de a „domina fluc
tuațiile, ratelor ddbînzilor 
și ale cursurilor de schimb" 
pentru a asigura o stabi
litate mai mare pe piețele 
monetare și financiare. In 
ce privește problema prin
cipală abordată, în care 
divergențele persistă, do
cumentul consemnează a- 
tît teza americană, potrivit 
căreia „ratele dobînzilor 
au rolul lor de jucat" in 
combaterea inflației, cit 
și punctul de vedere al ță
rilor vest-europene, potri
vit căruia „evoluțiile de 
stabilizare în alte țări, in
fluențează cursul de schimb 
al monedei lor și economi
ile lor".

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cintec pentru 
fiul meu; Republica : 
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Combinatul minier Valea Jiului I
BAZA DE APROVIZIONARE PETROȘANIBAZA DE APROVIZIONARE PETROȘANI 

încadrează pentru depozitul central 
Varnița

® muncitori necalificați
Condițiile de încadrare conform Legii 

nr 57/1974 republicată.

PARADĂ A MODEI
CONSILIUL JUDEȚEAN AL 

APROVIZIONĂRII 
cu concursul 

CENTRALEI DE CONFECȚII DIN 
MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 

și al
DIRECȚIEI COMERCIALE MUNICIPALE

organizează

astăzi, incepînd de la ora 18, in sala 
mare a Casei de cultură din Petroșani

PARADA MODEI
Vor prezenta confecții pentru femei, 

bărbați și copii, cele mai reprezentative fa
brici din țară.

Acțiunea are drept scop testarea prefe- 
rințelor cumpărătorilor din Valea Jiului în 
vederea contractării de către întreprinderile 
comerciale din județul nostru — care desfac 
produse industriale — a fondului de marfă 
pe semestrul I! al anului 1981 și pentru a- 
nul 1982.

rîHJ •
UHiVE^iâDA'81

eucuRESn kzwiip

LUPTE

Competiția de lupte gre- 
co-romane și-a desemnat 
miercuri seara la „Palatul 
Sporturilor" primii >au; 
reați. Printre cîștigaton 
se numără și sportivii ro
mâni Nicolae Zamfir l3' 
kg). Ștefan Rusu (68 kg), 
și ion Draica (82 kg), nre- 
daliați cu aur la categori
ile respective.

La categoria 68 kg, cam
pionul olimpic, mondial și 
european Ștefan Rusu, și-a 
eonii:mat valoarea cîșvi- 
gind clar la puncte, cu 
3—0, finala disputată cu

Mihaj Prokudin (U.R.S.S.). 
Medalia de bronz a reve
nit sportivului bulgar. N. 
Dimov. In finala de asea
ră, la categ. 82 kg. Ion 
Draica a dispus la puncte, 
cu 4—0, de Teimur Abhad- 
zava (U.R.S.S.). Medalia 
de bronz a revenit bulga
rului E. Stamov.

Revelația reuniunii a 
constituit-o tînărul Nicolae 
Zamfir, debutant intr-un 
concurs de asemenea an
vergură, care în finala ca
tegoriei 57 kg a obținut o 
neașteptat dar pe deplin 
meritată victorie în fața 
campionului sovietic Ka
mil Fatkulin, favoritul ca
tegoriei. Pe locul trei la 
această categorie s-a situat 
P. Balogh (Ungaria).

La cele trei medalii de 
aur se adaugă alte două 
medalii de argint, cucerite 
de Constantin Alexandru 
și Andrei Vasile, la cate
goriile 48 și, respectiv, 100 
kg.

Victoria la aceste cate
gorii a revenit luptătorilor

sovietici Temo Kazarașvili 
(48 kg) și Mihai Saladze 
(100 kg).

GIMNASTICĂ

Concursul special pe a- 
parate al gimnaștilor, des
fășurat miercuri seara la 
Palatul Sporturilor în pre
zența unui public entuziast 
a fost o strălucită confir
mare a succesului obținut 
de sportivii români în 
competiția pe echipe și la 
individual compus. Gim- 
naștij noștri au cucerit al
te trei medalii de aur prin 
Emilian Nicula la bară fi
xă, Dan Odorhean la sol și 
Kurt Szilier la cal cu mi
nere.

Iată clasamentele finale 
la cele 6 aparate: cal cu 
minere ; 1—4. Kurt Szilier 
(România), Iuri Korolev 
(U.R.S.S.), Li Ning (R.P. 
Chineză), Li Xiaoping 
(R.P. Chineză) — toți cu 
19,55 puncte ; inele : 1. Li

Ning (R.P. Chineză) — 
19,50 puncte; 2. Artur Ako
pian (U.R.S.S.) — 19,45 
puncte; 3. Emilian Nicula 
(România) — 19,30 puncte; 
sărituri: 1. Li Juejin (R.P. 
Chineză) — 19,50 puncte ; 
2. Dan Odorhean (Româ
nia) — 19,47 puncte; 3. Iu
ri Korolev (U.R.S.S.) — 
19,42 puncte; sol: 1—2.
Dan Odorhean (România), 
Li Ning (R.P. Chineză) — 
ambii cu 19,55 puncte ; 
3—4. Li Juejin (R.P. Chi
neză), Iuri Korolev 
(U.R.S.S.) — ambii cu 
19,45 puncte; paralele: 1. 
Koji Satomura (Japonia) 
19,50 puncte; 2. Li Juejin 
(R.P. Chineză) — 19,45
puncte; 3. Iuri KorSlev 
(U.R.S.S.) — 19,35 puncte; 
bară fixă : 1. Emilian Ni- 
cula (România) — 19,75 
puncte; 2. Zhou Limin 
(R.P. Chineză) — 19,55
puncte; 3. Iuri Korolev 
(U.R.S.S.) — 19,40 puncte.

Sucursala
LCJLA*  Petroșani

încadrează temporar

colaboratori ia depozitele de ambalaje 
din Petroșani și Lupeni. Se pot încadra ti
neri și pensionari.

Retribuirea se face cu tarif pe bucată
Reiat,: la telefon 43541 și sediul între

prinderii I C.R.A. Petroșani din strada Re
publicii nt. 90.

Mica publicitate
bloc 26 ap. 10, etaj II, cu 
garsonieră sau două ca
mere în Oradea.

SCHIMB apartament 3 
camere confort I Petro
șani, strada Aviatorilor

FAMILIA Georgescu anunță cu nesfîrșită durere 
că se împlinesc 45 de zile de cînd iubita noastră ne
poată

Dr. GEORGESCU GEORGETA (30 ani) 
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori presărăm pe mormîntuil ei drag. 
(678)  
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