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In cinstea Zilei minerului și 23 August
O înaltă îndatorire patriotică

Minerii din Paroșeni
prvducție record

zile pă- 
august, 

sărbăto- 
cinSti- 

minerilor 
eiibe- 
deve- 

pentr’î 
muncă 

să 
săr-

Peste cîteva 
șim în luna 
luna zilelor 
reștj închinate 
rii muncii 
și aniversării
rării patriei. A 
nit o tradiție 
colectivele 
din Valea 
întîmpine 
bători cu 
sebite în

de 
•7 iu iui 

aceste 
succese deo- 

realizarea 
angajamentelor de în
trecere. In virtutea 
cestei tradiții.
1—7 august 
să se desfășoare 
cinstea Zilei 
lui săptăminn 
record în 
prilej de 
exemplară a 
colectiv minier 
tru a atinge 
de vîrf in 
productivității 
cii. a extracției 
cărbune. Pentru 
șita acestor zi’e. 
tă cu 
nor producții 
oare, se impun 
drul unități'or 
gătiri corespunzătoare.

a- 
între 

urmează 
în 

mineru- 
zilelor 

producție — 
mobilizare 

fiecărui 
p*n- 

reîuitate 
iporirea 

m’.ir.- 
de 

reu- 
oda- 

preliminarea u- 
superi- 
în ca- 

&re-

au îndeplinit planul
pe 7 luni

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la noul pod Grant -
important obiectiv edilitar-urbanistic al Capitalei

Cu o producție 
plimentară de 5123 
cărbune acumulată 
la începutul anului, 
mineri; ParoșeniulJi 
raportat ieri 
rea prevederilor la ex
tracția de cărbune pe 
primele 7 luni. Succesul 
ilustrează strădaniile
consecvente ale brigăzi
lor de mineri pentru va
lorificarea mar.lor a- 
vantaje pe care le oferă 
mecanizarea complexă în 
vederea obținerii unor 
productivități 
indicator depăș't 
bata jele 
tone pe

Cele mai 
mente și. 
le. contribuția 
re la producția 
mentară realizată pe 
treprindere le-au 
nut minerii din

- ' le sectorului II, 
dui căruia se evidențiază

su- 
tone 

de 
Și 

au
’ndepiini-

minei 
post.

mari
pe ac.

sporite — 
in a-

cu 0,681

ran da
ci st j ca- 

hotărîtoa- 
supli- 

în- 
ob',i- 

abataje- 
din îîn-

cele conduse de Nicolas 
Andrașic. Gavrilă Mesa- 
roș și Glieorghb ‘Ierna 
care au atins cu consecven
tă depășiri la produc
tivitatea muncii de cîte 
0,500-1 tonă cărbune pe 
post. Se remarcă de ase
menea brigăzile de pre
gătiri conduse de Geza 
Kalman, Mihai Agoston 
șl loan Istrate care au 
realizat de Ia începutul 
anului 375 ml lucrări mi
niere peste plan.

In întrecei-ea 
mai mult cărbune 
evidențiat de 
prin 
oare 
zile 
rului
Teacenco, 
kas și Ion Diacjnu 
raportează 
tul anului 
respectiv, 
cărbune 
plan.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
vizitat, în cursul dimineții 
de miercuri, noul pod 
Grant — important obiec
tiv edilitar-urbanistic al 
Capitalei — care în aceas
tă zi a fost deschis circu
lației rutiere. z

Formații de montori. be- 
toniști, sudori și dulgheri 
din cadrul Centralei 
construcții feroviare, 
au construit noul 
Grant, precum și nume
roși locuitori din această 
zonă au întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cu multă căldură, cu 
timente de profundă 
goste și prețuire. Ei 
exprimat bucuria de 
avea în mijlocul lor pe se
cretarul general al parti
dului în această zi cînd 
marca magistrală este dată 
în folosință, preluînd de la 
vechiul pod un trafic de 
cea mai mare intensitate.

Noul pod Grant se im
pune și ca o realizare

și spatii

transpor- 
tovarășul

privește 
comun. 
Ceaușescu a cerut

de 
care 
pod

sen
ei ra-

au
a-1

Se impune 
a măsurilor

pentru 
s-au 

asemenea 
randamentq, șiiperi-
prevederilor, brigă- 

din abatajele secto- 
I, conduse de Tdu 

Francisc Faza-
care

de la începu- 
cîte 7 000, 35JC, 

1030 de tone 
extr isc peste

In spiritul înaltelor e- 
xigențe formulate la 
Congresul a«l II-lea al 
consiliilor oamenilor
muncii, participanții la 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Petrila 
au analizat cu răspunde
re muncitorească stadiul 
îndeplinirii sarcinilor în 
acest cincinal pentru 
creșterea producției de 
cărbune, modul în care 
consiliul oamenilor mun
cii acționează pentru mo
bilizarea potențialului
uman și tehnic al între
gului colectiv în înfăptu
irea prevederilor de plan 
și angajamentelor 
mate. Bilanțul pe

este 
două 

rampa 
rampa 

Lăți-

pe fiecare

a
N i c o 1 a e 
avut cuvin-

de vîrf în domeniul cons
trucțiilor rutiere. Astfel, 
pasajul principal are o lun
gime de 585 m, cu 31 de 
susțineri, distanta între pi* 
cioare variind între 17 și 
30 de metri. Podul 
completat cu cele 
rampe la capete — 
Turda de 400 m și 
Crîngași de 315 m.
mea podului măsoară 24 de 
metri, din care 21 de metri 
constituie carosabilul. ce 
dispune de cîte trei benzi 
de circulație 
sens.

Tovarășul 
Ceaușescu
te de caldă apreciere pen
tru proiectanții și construc
torii bucureșteni. care au 
înălțat acest frumos și mo
dern pasai precum și edi
ficiile care deja au înce
put să apară în peisajul 
celor două cartiere mărgi
nașe și i-a felicitat cu 
căldură, urîndu-le noi suc
cese. Totodată, secretarul 
general al partidului a in
dicat ca planurile de sis
tematizare a zonelor din i- 
mediata apropiere a podu-

aplicarea cu 
de redresare

încheiat 
așa 
de

mul semestru, 
cu rezultate care, 
cum s-a exprimat 
participanții la dezbateri, 
nu pot mulțumi, a cons
tituit punctul de plecare 
al criticilor aspre făcu
te la adresa conducerii 
colective a întreprinderii, 
organizatorilor procesului 
de muncă din sectoarele 
rămase în urmă, maiștri-

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

brigadă 
răs- 
bri- 
ne- 

trei-

lor și șefilor de 
și de schimb care 
pund de activitatea 
găzilor cu sarcinile 
realizate — peste o
me din formațiile de lu
cru plasate în fronturile 
direct productive.

Doar în ultima vre- 
— spunea in cuvîn- 
său minerul Constan- 
Alexa, șeful uneia 
brigăzile cele mai 

puternice ale minei, or
ganizată incepînd eu lu
na iunie ca brigadă corn-

Nemotivatele dijmuiesc realizările 
și veniturile întregului colectiv

început trebuie să 
că există încă des-

constructorilor 
să 

curînd 
ale 

zona 
atri- 

de 
sco- 
fost 
pod

Iul să cuprindă 
verzi.

In ce 
tul în 
Nicolae
edililor să grăbească insta
larea liniilor de tramvai pe 
noul pasaj și crearea u- 
nor noi trasee care să per
mită o legătură directă și 
rapidă intre cartierul Dru
mul Taberei și Casa Scîn- 
teii.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat
felicitări și le-a cerut 
finalizeze cît mai 
obiectivele secundare 
pasajului, astfel incit 
aceasta să-și preia 
buțiile urbanistice și 
trafic care să asigure 
purile pentru care a 
conceput și creat noul 
Grant.

La plecare, cei prezenți 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu aceeași caldă 
manifestare de stimă si 
dragoste, l-au ovaționat în
delung, au scandat cu în
suflețire „Ceușescu — 
P.C.R.".

consecventă 
a extracției 
plexă — au fost 
prinse la sectorul 
sectorul I, măsuri 
nico-organizatorice 
ficiente pentru î 
rea extracției. Au fost 
reprofilate căile de ac
ces, se acordă un interes 
mult sporit reviziei șt 
reparațiilor utilajelor 
din abataje Și de pe flu
xul de evacuare a căr
bunelui, s-au completat 
efectivele în fronturile 
direct- productive, s-a îm
bunătățit 
rea materială Toate 
cestea s-au 
gur. 
tît din 
rii i 
tea 
Dar, 
justificate — <
nostru a „urcat" 
ția în această 
nivelul sarcinilor 
și dispune 
bune pentru

între- 
nostru, 

teh- 
e- 

redreșa- 
Au

aproviziona- 
a- 

făcut. deși- 
cu mari eforturi, a- 

partea conduce- 
mineî cît si din par- 

sectorului nostru.
, ele sînt pe deplin 

colectivul 
produo- 

lună la
■ fizice, 

condiții 
în

T.

de
a trece

CAMF.ANU

(Continuare in pag. a i al

INVESTIȚIILE realizate la termen 
și de călit sie

Apartamentele nu pot fi 
construite cu... promisiuni!

De la 
spunem 
tui sceptici, care privesc i- 
nițiativele lansate, in 
neral noul, cu 
neîncredere, 
sau așteaptă 
ca acestea să 
se țradiționa- 
lizeze în co
lectivul lor 
prin eforturile 
altora. Astfel, 
na Vulcan, acolo unde era 
programată o primă ..înfă
țișare" a reprezentanților 
ziarului „Steagul roșu" și 
Consiliului municipal al 
sindicatelor cu oamenii 
muncii din schimbul II în 
cădi ui ..Judecății muncito-

rești“, am întîlnit o atitu
dine total necorespunză
toare la nivelul factorilor 
de organizare . a acțiunii.

LA I. M. VULCAN

de a se confunda munca 
colectivă cu a unor per
soane 1 Oare comitetul de 
partid al minei este alcă

tuit doar din 
secretarul de 
partid și unul 
dintre locți
itorii săi ? Oa
re conducerea 
minei se'con
fundă doar

persoana directorului ? 
fine, comitetul sindica-

I.M Vulcan. <> bri
gadă fruntași în pro
ducție (cu 2500 tone 
extrase peste plan de 
la începutul anului) 
și exigență în proble
mele disciplinei. Așa 
esle cunoscută for
mația condusă de Tra
ian Borsa, care dez
bate frecvent abate
rile „absentomanilor".

Foto : Șt. NEMECSEK

luni, la mi- Cum din motive bine înte
meiate. lipseau secretarul 
comitetului de partid, unui 
din locțiitorii săi și directo
rul minei, președintele sin
dicatului. Ilie Diaconu. con
sidera că, fără dînșii. ac
țiunea ar fi compromisă, 
trebuie deci aninată Ia
tă cum există tendința

cu
In
tului are doar identitatea 
președintelui 
asumat riscul 
de sprijinul

său ? Ne-am 
și beneficiind 

directorului
lon VULPE

(Conti/iiiuie in pay. a 3-a>
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INDIVID -

COLECTIVITATE

La Lupeni și Vulcan, pe 
șantierele noilor aparta
mente care se construiesc 
cu sprijinul unor trusturi 
de construcții industriale 
ritmul de lucru este neco- 
i-espunzător. Se constată 
serioase rămineri în ur
mă îndeosebi la Lupeni, 
la majoritatea blocurilor 
cu termene de predare în 
anul 1981. La nivelul punc
telor de lucru se mențin și 
perpetuează deficiențe în 
organizarea muncii. Se 
constată lipsă de exigență 
la recepția și manipularea 
panourilor prefabricate. 
Ca urmare, multe panouri 
ajung la montaj sparte, cu 
consecințe ușor de prevă
zut asupra calității lucră
rilor și costurilor de pro
ducție. La unele puncte 
de lucru nu se respectă 
ordinea tehnologiei de 
montaj. Aceste manifes
tări de indisciplină tehno
logică au condus în primul

semestru nu numai la ne- 
respectareâ termenelor i- 
nițiale de execuție a lu
crărilor, ci și la depășirea 
prețului ferm stabilit pen
tru construcțiile de locuin
țe.

Este adevărat că. la ria
dul lor, constructorii în- 
tîmpină multe dificultăți. 
Efectivele de zidari, dul
gheri și montori se men
țin sub necesar, nu sînt 
corelate cu sarcinile de 
plan. Aproape zilnic se 
constată goluri și defi
ciențe în aprovizionarea 
echipelor cu mortar și be
ton. Dar aceste dificultăți 
nu sînt de nedepășit. Ele 
pot și trebuie să fie depă
șite prin folosirea judicioa
să a timpului și efective
lor. Unele din loturile 
șantierelor de construcții

V.S. FENEȘANU

(Continuare in pay. a 2-a)
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Steagul roșu joi, ?o IULIE 19SI

Din_ activitatea orgamzațîiior
de tineret

Ciștigătorii concursului „Trofeul minerului'1
s-a a- 

trecute s-a 
Petroșani 

con- 
Pen- 
mi- 

pes- 
la 

cărbune din 
Jiului și din Ba- 

concursul și-a în- 
menirea pentru 

fost organizat —

Așa după cum 
nuuțat, zilele 
desfășurat la 
faza pc C.M.V.J. a < 
cursului profesional 
tru tineret «Trofeul 
norului". Cuprinzînd 
te 3000 de tineri de 
minele de 
Valea 
nat. 
deplinit 
care a 
aceea de a contribui la 
perfecționarea pregăti
rii profesionale a parti- 
cipanților. Dar iată cîș- 
tigătorii concursului : 
locul I — Viorel Costici, 
artificier la I.M. 
teni; locul II — 
Ardelăanu, miner, 
Lonea; locul III — 
tantin Mărgineanu, 
ner, I.M. Bărbăteni.

Un fapt petrecut 
timpul desfășurării 
belor teoretice — 
scris și verificare 
a cunoștințelor — 
să ateste buna pregătire 
a participanților la 
curs. Astfel pentru 
partajarea tinerilor 
colae Ardeleânu 
Gheorghe Mărgineanu

II și 111 
ca juriul 
întrebări 

po- 
cu- 

profesicinale, 
j concurenți 
un punctaj 

Prețuind intere- 
sirguința cu care

pentru locurile 
a fost nevoie 
să folosească 
de baraj deoarece,
sedind temeinice 
noștințe 
cei doi tineri 
întruneau i 
egal.
sul și

s-au i 
concurs, 
nicipal 
C.M.V.J. 
lor trei 
mu len te
\ or reprezenta Valea 
Jiului la faza finală, pe 
ramura ‘economică, ce se 
va desfășura in "7-—8 au
gust la Baia Mare.

pregătit
, Comitetul 
al U.T.C.

au acordaj 
cîștiguri 

materiale.

pentru 
mu

și 
ce- 
sti- 

Ei

Ștafeta Carpațiîor'»» ,

Bărbă- 
Nicolae 

IM.
- Cons- 

mi-

în 
pro
test 

orală 
vine

con-
de-
Ni-
și

Un echipaj mixt for
mat din patru băieți și 
două fele din Valea Jiu
lui, reprezentînd jude
țul Hunedoara, va par
ticipa luna viitoare la 
acțiunea de drumeție și 
orientare turistică „Șta
feta Carpațiîor* — edi
ția a Vl-a, 1981, acți
une de mare 
desfășurată sub 
B.T.T.. 
scrie i 
nifestărilor 
ideologice, 
artistice 
dedicate 
bători a 
triei de 
fascistă.
ce 
feta

1981, 
anvergură

egida 
. și care se in- 
în ansamblul ma- 

politico- 
cultural- 

re creativeși 
apropiatei săr- 
eliberării pa- 

sub dominația 
Pin echipajul

va participa la șta- 
munților fac parte

Pregătire
S-a încheiat tabăra 

de instruire pentru co
mandanții de grupă, ci
clul II. anul I (clasele 
a IX-a de liceu), 
une organizată de 
mitetul județean
U.T.C. si desfășurată 
perioada 20-25 iulie 
cadrul pregătiri) 
retului 
patriei, 
ceul 
Petroșani, 
instruire a cuprins 
de tineri si tinere 
6 licee djp Valea 
lui. Programul de

acti- 
Co- 
al 
în 

in
tine- 

pentru apărarea 
Găzduită de Li- 

industrial minier 
tabăra de

bără, 
rea specifică 
apărarea patriei, 
rit tinerilor o largă pa
letă de acțiuni 
ducativ-patriotice. 
turale și sportive, 
numeroși tineri din Va
lea Jiului vor participa 
la următoarea tabără 
județeană de instruire 
a comandanților de gru
pă. ciclul III. anul 
(clasele a Xl-a de 
ceu) ce va fi organizată 
luna viitoare (27 august 
—■ 1 septembrie) în lo
calitatea Geoagiu.

pe lingă pregăti- 
, pentru 

. a ofe-

politice, 
cul- 
Alți

I
li-

Romulus 
Geza Deli, Ni- 

Mihuț, Erica Szabo 
Gabriela Ciobanu — 

toții experimentați 
turismul montan.

Desfășurată 
gul crestej 
acoperind un 
1500 km și 
27 zone muntoase, șta
feta, la care participă, 
pe porțiuni, tineri 
toate județele țării, 
început la 19 iulie 
se Va încheia la 
gust. Echipajul 
lui nostru va 
ștafeta in etapa 
5—9 august. Ei va intra 
în acțiune 
preluînd cu 
ștafeta de 
compus din 
județele Dolj, Gorj 
Olt, urmînd 
din Petroșani și să stră
bată itinerariul cabana 
Rusii — Vf. Cîrja •— 
Vf. Parîngul Mare — 
Lacul Gîlcescu — caba
na Obîrșia Lotruluj — 
Vf. Negoveanul Mare — 
cabana Prejba — comu
na Tălmaciu — Turnu 
Roșu din județu} Sibiu. 
Pe traseu, echipajul va 
monta o placă prin ca
re se confirmă trecerea 
sa.

Apartamentele nu pot fi
/Urmare din pag h

difi- 
con- 
știu 
ac-

că
bine 
exemplu 

constituie 
la Brașov

tierul din Lupeni n-au 
fost respectate și șînt me
reu aminate termenele de 
predare a lucrărilor pre
văzute în grafic în sarci
na constructorilor din O- 
radea, După o bună prac
tică încetățenită în ultima

Marcel Pintea.
Venczel, 
cu
Ș* 
cu 
în

de-a lun- 
Ca rpa ți lor, 
traseu de 
străbătînd

din 
a 

Și 
Au-23 

județu- 
purta 

a X-a,

la 5 august, 
o zi înainte 

la echipajul 
tineri din 

Și 
să plece

construite cu,

I.M. Paroșenî Ope
ratoarea urmărește cu 
atenție semnalizările 
preventive, cu privire 
la acumulările de me
tan.

Redresarea
Urmare din pag 1)

lucrări-
46, un- 

fun- 
unde 

nepredări 
de

rile constatate la 
le de la blocurile 
de nu era începută 
dația. 28, 49 și 31 
s-au constatat
la timp a unor faze 
lucrări, a repetat aceleași 
promisiuni care au mai 
fost făcute în săptămîna

Participare

o
nS

ce 
dă 

zc- 
orașu- 

rea- 
tabăi a 

pic-

Grupul statuar 
înfrumusețează și 
o notă de nobl.'țe 
nei centrale 
lui Petroșani 
mintește de 
de sculptură 
tură ce și-a
rat. în vara anului tre
cut, activitatea de 
creație la cabana Rusu. 
Anul 
este orga.nizj’j 
zinul 
jului. 
tigioasă 
artistică, 
pentru prima 
mină a lunii 
vor participa 
plastici din toate 
dețele țării, între 
vitați numărindu-se 
și sculptori .1 pictori 
de la întreprinderile 
miniere din Valea Jiu
lui.

acesta tabăra 
în ba- 

minier al Gor- 
I-a această pres- 

manifestare 
programată 

săptă- 
august. 
artiști 

ju- 
in-

promisiuni!
industriale, in ciuda 
cultăților cu care se 
fruntă. dovedesc 
să-și organizeze 
tivitatea. Un 
concludent îl 
constructorii de
și Cluj ale căror li 
sjnt executate cu 
multa răspundere. In 
da dificultăților, construc
torii lotului Alba lulia al 
T.C.l. Cluj au executat în- 
tr-un termen scurt, în ul
timele două săptămîni, la 
Vujean, toate fundațiile 
prevăzute pentru blocuri
le cu termen de predare 
în 1981. Explicația acestui 
adevărat record se găseș
te in maniera de lucru a 
șefului de K>t, jng. Vasile 
Moldovan. In aceleași 
condiții — „de lipsă de e- 
fective și betoane" — ac
tivitatea 
ganizată 
lucrul a 
continuu, 
zulțatul este că 
predate deja 
noilor blocuri din 
blul 
trul 
can.

In

ln
„de lipsă de 

și betoane1- — 
a fost astfel or- 
și eșalonată 
continuat in 
zi și noapte 

au 
fundațiile 

ansam- 
de locuințe din een- 

civic al orașuul Vul-

incit 
flux
Re- 
fost

acelașj timp, pe șan-

IMVCQTITIII C realizate la. termenV tu 111 IILt si calitate

vreme, săptămînal la Lu
peni are loc. în operativă, 
comandamentul de inves
tiții. La fața locului, șefii 
de lot, proiectanții, diri- 
ginții de șantier, repre
zentanții beneficiarului
analizează stadiile fizice, 
pentru a găsi soluții de 
depășire a dificultăților, 
pentru a asigura un bun 
ritm de lucru și a respec
ta prevederile graficului 
de execuție. La una din 
operative (miercuri 22 iu
lie a.c.). ing. Gheorghe 
Lungu, șeful
T.C.l. Oradea, pus 
explicații pentru

cu...

bloeu- 
beton

lotului 
să dea 

întîrzie-

anterioară. Or, blocurile 
nu se construiesc 
promisiuni.

Lîngă fundația 
lui 28 se poate zări
scurs și întărit. In funda
ția blocului 25, proaspăt 
săpată, am zărit o canti
tate mare de beton arun
cată de un om iresponsa
bil (tocmai în ziua când 
se desfășura operativa!). 
Risipă și lipsă de preocu
pare pentru gospodărirea 
materialelor se poate con
stata și Ia alte puncte de 
lucru ale constructorilor 
din Oradea.

O altă dovadă a lipsei

de răspundere o constituie 
atitudinea conducerii O- 
ficiului P.T.T. Petroșani. 
In cadrul unor ședințe an
terioare de comandament 
de investiții, reprezentan
ți ai Oficiului municipal 
s-au angajat că vor devia 
linia de telefoane 
dreptul 
blocului 25, linie care îm
piedică desfășurarea 
crărilor de construcții pe 
un perimetru mai 
Dar nici în preztaiț 
misiunile n-au fost 
rate. Au fost rezolvate al
te probleme mult mai 
complicate în legătură cu 
eliberarea amplasamente
lor din zonă cu excepția... 
liniei de telefoane.

In operativele de coman
dament, au fost stabilite 
multe măsuri, pe loc. pen
tru impulsionarea ritmu
lui de execuție, de comun 
acord între 
beneficiari și 
Participanții, șefii 
turi, au 
siuni că 
pentru a 
I ucrările 
credințate. Vom reveni să 
vedem în ce măsură se 
vor respecta noile promi
siuni.

semestrul II la recupera
rea restanțelor".

ln aceeași idee au luat 
cuvîntul la adunarea re
prezentanților pe mină, 
șeful de brigadă Cons
tantin Stan, de la secto
rul II — colectiv care, 
de asemenea, a reușit să 
redreseze activitatea 
productivă —, inginerul 
Pavel Vladislav, șeful 
sectorului II. Gheorghe 
Domnișorii, maistru me
canic la sectorul I, Lu
dovic Fiilop, sef de bri
gadă la sectorul V, Teo
dor Trofin, de la secto
rul nou înființat — VI, 
Ion Stanciu. maistru la 
sectorul de investiții, sec
tor care a cîștigat pri
mul loc al întrecerii pe 
semestrul I. Referindu- 
se la condițiile nou cre
ate în vederea creșterii 
producției de cărbune în 
sectoarele din care fac 
parte, participanții a- 
mintiți, precum și alții 
— șeful de schimb Gheor
ghe Tomulescu, din bri
gada complexă condusă 
de Aurel Grigore. din 
sectorul III, inginerii Ma
rin Răduț, șeful secto
rului III, și Iosif Dru- 
muș, șeful sectorului IV, 
Vasife Puian. miner la 
sectorul VII transport și* 
Nlcolae Mic, de la sec
torul VIII mecanic ti 
minei — au reliefat cau • 
zele pentru care sarci-

extracției
nile pe sectoare $i pe 
mină nu au fost realiza
te ritmic, scoțînd astfel 
în evidență mari rezer
ve interne pentru re
dresarea grabnică a 
fracției. Intre aceste 
ze. au revenit cu 
nanță în discuție 
tatea slabă a reviziei 
tilajelor pe fluxi 
din abataje și de evac 
re a cărbunelui, în
tinerea deficitară a 
acestora, datorată indii 
dlciplinei și slabei res
ponsabilități cu care ac
ționează- o parte din per
sonalul muncitor numit 
să asigure buna lor func
ționare. greutățile in pro
curarea pieselor de 
schimb pentru utilajele 
care se defectează, cali
tatea sub orice critică a 
unor piese de schimb, 
pentru transportoare în
deosebi, condițiile ma
teriale care li se asigu
ră brigăzilor — nu tot
deauna la nivelul nece
sităților —, abateri de 
la disciplina tehnologică 
și a muncii. S-a subliniat 
cerința continuării ci a- 
ceeasi consecvență a a- 
plicărij programului de 
măsuri tehnico-organiza- 
torice inițiate în ultimele 
două luni pentru r ’dre
sarea activității pro
ductive a tuturor se toa- 
refor și brigăzilor - che
zășia realizării sarcini
lor -fizice la nivelul î 
tregii mine.

din
amplasamentelor

făcut noi 
vor face 
preda la 
ce le-au

lu-

larg. 
pro- 
ono-

constructori, 
proiectanți. 

de lo- 
promi- 

totul 
timp 

fost în-

Din scrisorile 
sosite la redacție
Transportați 

containerele
Locuiesc în blocul 49 

din orașul Petrila, Ma a- 
dresez redacției cu con
vingerea că noi, locatarii 
din acest bloc, vom fi 
sprijiniți în rezolvarea a 
două probleme cu carac
ter gospodăresc care ne 
frămîntă. Pină nu de
mult, în spatele blocului 
nostru exista un singur 
container pentru colecta
rea reziduurilor menajere. 
De circa două luni aici 
s-a maj adus un contai
ner, acela de lingă blocul 
47 aflat in apropiere. Deci, 
aici se string rezi
duuri menajere de li 
140—150 apartamente. Con
tainerele s-au umplut piuă

la refuz, dar în decurs d« 
circa o lună, cei ce răs
pund de curățenia orașu
lui nu și-au găsit timp 
să le transporte. Din a- 
ceastă cauză în spatele 
blocului e plin de hîrtij Și 
diferite reziduuri menaje
re ce dau un aspect neplă
cut împrejurimilor. A do
ua problemă este repara
rea capacului de la intra
rea în subsolul blocului, 
care nefiind etanș permi
te ca mirosul neplăcut de 
la subsol să pătrundă pe 
casa scărilor. Sperăm că 
dind un răspuns favorabil 
acestei sesizări, cei ce sînt 
obligați să remedieze nea
junsurile vor lua măsuri 
operați vc.

Petrică BENDEA, 
Petrila

I
>
I
I

I
l

PENTRU AU I OMO-
BILIȘTI. La „Dacia-ser- 
vice“ Paroșenî a apărut 
o noutate: automobiltștii 
care solicită repvații la 
autoturisme nu mai pot 
pătrunde pînă la locul 
de muncă al meseriașilor. 
Motivul ? Autoturisme
le pot intra în lucru nu

mai prin noua lială de

reeepție pi’eliminară,
conduse excluși; de cei 
cărora li 
zâ pentru 
o măsură 
care are menirea 
întări răspunderea 
ciplina la această 
te prestatoare de 
cil. Să sperăm că 
sura în cauză va fi 
durabilă.

PRESTIGIU BINEME
RITAT. In orarul Vulcan, 
atelierul de reparații în-

de
se încredințea- 
reparații. Este 

binevenită 
de a 
și dis- 
unita- 
servi- 

mă-
si..

de 
Corn

el e 
se

călțăminte cunoscut 
cei din cartierul 
ești sub denumirea 

rotundă” 
prestigiu

i-'emru 
servirii 

Arilor e- 
,?u mul-

un
„cizmăria 
bucură de 
binemeritat, 
promptitudinea 
și calitatea iu-.”, 
xecutate. clienții
te cuvinte de m diurnii* 
Cu atît mai mult cu cit 
responsabilul, Romică
Ciorbă, acceptă cu 
licitudine efectuarea 
cărei reparații. fie 
oricit de măruntă.

40-
orî-

ea 
lată

un
poate 
cuvînt 
re I

mic meseriaș 
fi numit pe 

mește»un...

eare 
drept 

ma-

NOUA
Lupeni, 

s-a <

i STAȚIE, 
fri vecniul 

construit cu 
preparației o 

de autobuz.
I >c ul- 

Noua 
ghișee 
bi'cte- 

de

O
La
centru, 
sprijinul
nouă stație 
fn aceste zile se 
timele 
stație 
pentru 
lor de 
un mic chioșc al.mentar 
și de telefon public. O

fintsăiri. 
dispune de 
eliberarea 
autotaxare 
chioșc

inițiativă valoroasă ca
re merită să tie pre
luată și de gospodarii ce
lorlalte orașe din Valea 
Jiului.

CINEI PĂGUBAȘUL? 
Avînd probabil de re
zolvat o problemă de in
teres cetățenesc o per
soană a uitat zilele tre
cute. la camera nr. 5 a 
Consiliului popular mu
nicipal Petroșani, o pe
reche de ghetuțe de vară

(decupate) pentru copii 1 
mici (1—2 ani) Persoana I 
în cauză este înștiințată I 
pe această cale să se ’
prezinte la camera a- 
mintită pentru * reintra 
in posesia obiectelor ui
tate.

Rubrică redac(ală de
V. STRAUȚ
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Florile 
recunoștinței

i

De curînd, intr-o at
mosferă cu ăde’ ârăt 
sărbătorească, la mi
na Aninoasa a avut 
loc festivitatea de lu
minare a drapelelor 
de fruntași și trofe
elor „Lampa mineru
lui", brigăzilor câș
tigătoare în întrece
rea socialistă pe lu
nile mai și iunie.

La ieșirea diu mină, 
brigăzile fruntașe au 
Io6t întîiriptaate de 
conducerea întreprin
derii, care le-a adre
sat felicitări pentru 
activitatea depusă! șl 
noi succese în 
oada următoare, 
găzile fruntașe din lu
na mai. conduse de 
Constantin lacob (pru- 
'ent de realizare a 
arcinilor 106,6 la su- 
i), loan Bulz (114,8 

sută) loan Sucevea- 
j (116 la sută) și 
.-n luna iunie, tot’ 

.„•igada lui Constan
tin lacob (106,5 la 
sută), Iftimie Geluță 
(113,2 la sută) și A- 
lexandru Gaboș' (104,1 
la sută), au fost apoi 
gazdele artiștilor 
matori 
sindicatelor din 
litate. Spec :&<■ 
cuprins muzică 
fanfară, muzică 
Iară (soliști 
Codreanu și 
Mărginean u) și 
suri populare.

Este o acțiune 
uită să mobilizeze 
formațiile de lucru 
pentru realizarea sar
cinilor de plan.

Bujor MIRCESCU

peri- 
Bri-

a- 
de la clubul 

luca- 
olul a 

de 
popu- 

Mioara 
Pavel 

dan-

me-

OOICP ‘ir* 

avrifiuh

șantiereln 
din re- 

exee.utau 
diferite 
Mun’.eanu, 

Gh.

ț;c- 
tei- 
re- 

Fur (lulea, 
inten-

Pe unul din 
Grupului T.C.fl. 
troșanț. își 
depsele la 
mene Titu 
cidivist.
pentru repetatele 
ții de a duce un trai pa
razitar, ca și 
său de breaslă ’ 
Tomulescu. Lucrau 
fel <Je a spune, mai 
grabă căutau prin 
mijloace să ajungi la ex
pirarea pedepselor fără a 
avea probleme, dar 
fără... transpirație, 
fitînd de „înțelegerea" 
nor șefi aț forma,iiltn 
lucru, și-au dat seama că, 
întinzînd oarda, pot 
să-și permită chiar re
întoarcerea la vechile 
„ocupații' 
razitar. < 
siv de 
și mai 
sociale.

Intr-una din ile, 
precis simbăta ti 
cei trei și-au per 
pauză de lucru, cu

„colegul
Vasile 
e un 

de- 
orice

— ir'ii 
consumul 
băuturi, ba 
grave acte

Și 
Pro- 

u- 
de

liil

Sj
«« •.’»»* «58.- 

«ssss-ș

Ilfiai presus de hărnicie
I,ucrările de alimentare cu energie electrică a 

întreprinderii de produse electrotehnice Petroșani au 
început cu aproape două luni intîrziere (a durat mult 
perjectarca soluțiilor de execuție de către, proiectant). 
Da- lucrătorii lotului Vulcan din cadrul Electromon- 
taj Sibiu nv s-au împăcat cu gîndul că, din cauza a- 
ceasta, c putea intirzia punerea în funcțiune a în
treprinderii Echipele de montori conduse de comu
nistul Dorin Ivan, secretarul organizației de partid, 
au intensificat la maximum lucrul, sau întrecut în 
hărnici ’ și au reușit să încheie la termen echiparea 
punctului de alimentare dc 110 kV/60 kV, cit și lu
crările de la postul de transformare de 20/6 kV. 
Merită a li scoasă in evidență calitatea bună a lucră
rilor executate de mancitoiii Vasile Iladu, Nicolae 
Moișan, ștefan Dorin Vasile Hodiș și Alexandru 
Iievnic.

Aceste realizări bune se datoresc și sprijinului 
permanent primit din partea șefului de lot, tehnicia
nul Franetsc Kovari care a asigurat buna aprovizio
nare cu materiale, utilaje și scule a echipelor, asis
tența tehnică.

In prezent se fac încercările Pil AM a lucrărilor 
terminate cit și pregătirile pentru echiparea postului 
de transformare nr. 2. Maț presus de hărnicie, mon
tani au materializat în succesul realizării la termen 
a lucrărilor o înaltă responsabilitate muncitorească.

A. MITU

î
ț

f
ț

Nemotivatele dijmuiesc realizările 
și veniturile întregului colectiv

(Ut mare clin pag. I)

tehnic cu producția, ing. 
loan Diaconu. am trăit sur
priza plăcută de a asista la 
o reușită deplină. Fiindcă, 
existind posibilitatea creă
rii unui cadru adecvat, de
mocrația muncitorească in
tră imediat în acțiune, mi
nerii își analizează lucid 
rezultatele, dar și neimpli- 
nirile muncii lor. In acest 
fel se manifestă plenar au. 
toconducerea muncitoreas
că.

15 000 tone de cărbune 
sub plan la zi. iată o cifră 
care nu onorează colecti
vul mineresc din Vulcan, 
cifră care are între expli
cații și starea disciplinară 
sub nivelul exigențelor, 
mai ales absențele nemo
tivate dijmuind nedorit 
fondul de timp. Astfel. în 
abataje, zilnic, se 
trează nemotivate 
fectează producția 
600 tone cărbune,
acestei situații (fiindcă pî- 
nă acum colectivul și-a în
deplinit sarcinile), oamenii 
muncii au reacționat 
prompt, chemînd la ordine 
pe cei care nu respectă în 
fond munca lor și a orta
cilor. Cîțiva absentomani 
au prins de veste și au dat 
bir cu fugiții —■ e și â- 
ceasta o atitudine — alții, 
conform obișnuinței, nu se 
prezentaseră la șut. Unii au 
invocat în apărare argu
mente neconforme cu rea
litatea. care au căzut la 
confruntarea cu opinia co
lectivului. Dar iată ce sus
ține minerul Marcel Ha-

înreg is
ca re a- 
cu 500—
In fața

a] nemo- 
I.
grupă 
mi-am

rabat-, performer 
tivatelor la sectorul

— Lucrez la o 
foarte rea. așa că nu
realizat retribuția de bază. 
M-am descurajat și am în
ceput să lipsesc. Am soli
citat să fiu mutat în altă 
grupă.

Ortacii i-au demonstrat 
însă contrariul, se cîștigă

un lăcă- 
greutăți 

noi ce 
dar nu 
noastră, 

cărui 
de 

vreo

— Cind lipsește 
tuș, întîmpinăm 
deosebite. Facem 
trebuie să facă el. 
terminăm treaba

Florea Cazan, a 
vechime de peste 
ani în subteran fără 
absentă, constituie o garan
ție a pledoariei sale, ține

20

VulcanM.
bine acolo unde 
ceste bine, nu se 
păși planul în.,, 
cie. Șeful de schimb N. Tu
narii arăta totuși că. în 
Ultima perioadă. în atitu
dinea lui M.ll. s-au petre
cut schimbări, există spe
ranțe că se va îndrepta. 
Constantin Țolea și-a ales 
o altă „specialitate" — 
nu onorează întotdeauna 
comenzile pentru lucru, cu 
de la sine putere hotărăș
te cînd să vină, deși Je la 
planificarea la nivelul mj- 
ției nu pot exista abateri. 
Cornel Rață, tot de la sec
torul II, a „avut un caz" 
de trei zile. Cum Țolea es
te lăcătuș, prin lipsa lui 
a afectat buna desfășurare 
a lucrărilor în abatajul în 
care e șef de schimb Gh. 
Holban, aflat în postură de 
, martor al acuzării".

se
poate de- 
contuma-

mun- să-și împărtășească punctul 
de vedere.

— Cu absentomanii de 
profesie, dacă, după toate 
măsurile întreprinse de 
noi, nu se îndreaptă. nu 
se poate face „casă bună". 
Deci, „recidiviștilor" li se 
cuvine desfacerea contrac
tului de muncă.

Iosif Petrișor de la III, 
cu 20 de nemotivate, tace ; 
frații ionel si Gh. Gogu 
au dispărui deja ; Vasile 
Copăceanu (22 nemotivate) 
este chemat mai în fată. 
Descontat prin martie, a 
fost reprimit la sectorul 
IV. e drept de atunci n-a 
mai lipsit.

— Mi-am luat angaja
mentul să nu mai fac gre
utăți. Pînă acum mi l-am

Indiferența, mană infracțională
area celor care săvjrșesc fapte tr't’r 
menite să contribuie la reeducarea lor. 
pedepsei prin muncă corecțională, pen 
; în mijlocul unui colectiv de muncă, 
normele eticii noastre socialiste iot»- 
evărata valoare valențele muncii ,i tra 
tivul care și-a asumat această sarcină 

socială trebuie să manifeste exigență, fermitate, 
■el încredințat, formalismul sau neglijarea atribu- 

consecinte grave...

, -
Legea prevede nu numai 

«iale, ci și un ansamblu de 
Printre acestea se află și executarea 
tru infracțiunile mai puțin peilculoast 
cel care a săvârșit o derobare de la 
ță să redevină om, să preț i ască îa aci 
iului cinstit. In astfel de cazuri, colet 
de înaltă responsabilitate 
dar și înțelegere față de 
țiilor educative au

mai înainte decit cea 
gulamentară, pe la 
10 au plecat, cică 
țigări si alimente 
ța agroali men tară 
Petroșani. Părăsire.» 
cuiul de muncă nu 
intrigat pe maiștrii 
răspundeau de dis iplina 

luci ari
pe 
au

sanction 
măsuri

in

re- 
wa 

după 
pia- 
din
jO- 
i a 

care

Ancheta socială

și bunul mers al 
lor. bizuindu-se. i 
„înțelegere', cei i 
tras un chef de 
consumînd mari 
tăți de vin. Pofta 
mîncînd. zice un proverb. 
In plus, intimplarea le-a 
servit pe tavă un nou

deci 
trei 
pomină, 

canti- 
vine

prilej de a acțion? 'n fla
grantă opoziție eu cesiu) 
clement al prevederilor 
legii. Au întîlmt un ce
tățean în stare de ebri
etate. „Experiența", pr.lta 
de 
că
nOr 
de 
tras celui care 
sura paharelor.

5V
pricopseală 
au prevalit ir. țața u 
prezumtive mustrări 

conștiință, au j-us-

tară

impar- 
„frățește**. „Mu/jhe- 

infracțiunilor au 
ia miliție. aștep- 
verdictul iegii. de 

mai 
au în- 

oaie

17 500 lei și au 
țit-o 
tarii" 
ajus 
tind
această dată mult 
dur pentru că nu 
țeles că a greși e 
nește, dar a persevera.

Desigur, opi na pudi
că înfierează 
meatul unor 
indivizi care 
clemența iegii. 
mine însă cu cei c 
primit însărcinarea 
contribui la

camporta- 
astiei de 

nesocotesc
Cum ră- 

care au 
idea 

reeducarea

ține de 
apărarea 
Victor Ghica. 
ține de treabă.

La întreprinderea 
produse electrotehnice Pe
troșani se lucrează in
tens la montarea mașini- 
lor-unelte.

continuare 
euvînt. 
șeful

respectat. Și în 
mă voj

Ii ia 
schimb

— Se
umblat cu ortacii peste 
să fie reprimit ne-am gîn- 
dit la familia lui, dar la 
prima nemotivată îl iau de 
guler și îl duc la conduce
re.

Au mai fost astfel aspru 
judecați Constantin Pascu 
și Ion Rotaru, care au a- 
vut „necazuri" zic ei. Ul
timul s-a convins pe pielea 
lui ce înseamnă nemotiva
tele.

— Am pierdut alocația 
copiilor. Legea e lege.

Maistrul Dumitru Slabu, 
ca și alți ortaci 
doaria.

— A pierdut 
lui, dar și noi. 
mina.

susține ple-

el. familia 
sectorul și

☆
Ce a reieșit în urma dez

baterilor ocazionate de ju
decata muncitorească la 
I.M. Vulcan ? Că absento- 
nianii, deși sînt puțini, a- 
fectează realizările colec
tivului. veniturile ortacilor 
și familiilor lor. Atitudinea 
104' nu poate lăsa indiferent 
colectivul. Dacă nu se gă
sește calea spre reintegra
rea cu toate forțele in for
mațiile de lucru, ei se vor 
autoelimina. Iată deci, cu 
cită fermitate și exigentă 
acționează democrația mun
ci torească.

a- 
in ei 

nu 
coiu

reeducarea 
CU lv- 

me- 
mare 

colegii 
trei 

astli 1
condamnabilă 

reintegra-

lor prin muncă ? Dacă 
te-a fost indiferent că 
prin luga de l® locui de 
muncă, cej trei dijmujau 
realizările de pion, 
tunci n-a răsunat 
glasul conștiinței, 
s-au întrebai cum 
tribute la
indivizilor certați 
gea ? „Uitîndu-ji" 
nirea socială de 
responsabilitate, 
de muncă ai cei or 
au contribuit 
pa’intr-o
indiferență, ia 
rea lor in cimpul infrac
țional. Fiindcă „înțelege
rea" și indiferența au 
xact efecte contrarii 
supra celui care se 
te nesupravegheat, 
s-a făcut vinovat 
căsirca cadrului 
al eticii noastre 
te.

e- 
a- 

si pi
tind 

ie pîi- 
gcneros 
soci-Uis-

cu
Ion VULPE, 

sprijinul It. major de 
miliție loan MfHAIU

ALCOOLUL
ziOe hotărlioive 

pentru destinul unui om, 
zile faste sau nefaste, 
chiar dacă diminețile Ic» 
debutează altfel. 
Tatulici, de prin 
hotărîse să pună 
zilelor de pierde-v 
cercînd să se 
la I.M. Lonea. 
ajuns la poarta 
unde întilnește însă 
necunoscut binevoitor, 
cu chef de vorbă. Ceasul 
rău, invitația 
lin pahar împreună . 
mai ispitoare d— 
dul de a se împlini 
muncă... Nu-și mai 
ce aminte ce »i cit 
băut, s-a trezit < 
amiază, după un 
„agitat". pe i-- 
străzii principale diu cai- 
tierul Aeroport. Trezit • 
un lei de a spune, fi
indcă după ce » nte-i ră
tăcit fără rost, tatn-neșasn 
a luai o lopată șt a spart 
geamurile unei locuințe 
particulare de pe 
Micu Klein (Jin 
șani. La 
promptă 
de 
tat
S3 
ță, 
de 
tulburarea 
cool s-a soldat cu o 
damnare de 6 luni 
care le va petrece 
gratii. Și cînd 
dește că venise 
pentru a-și face 
ție l In perioada 
ditație", trebuie 
ducă aminte 
bătrînească : 
măciucă la un 
oale". (I V.)

'.nton 
Baraolt, 

capă» 
ară, I»- 

încadreze ’ 
latul 

minei, 
un.

de a bea 
„ fost 

gîn-
I prin 

»du- 
a 

după— 
Ftunn 

marginea

otrada 
Pctrt- 

interv ca țțiă 
a lucrătorilor 
A.T. a ripov- 

comportarea
miliție,
jignitor.
l-a condus, de urgen- 

în țața completului 
judecată. Urmarea 

minții de al- 
con- 

pe 
după 

C.ln- 
Vaie 

situa- 
,rte- 

i si-șl a- 
de vorba 
.ajunge o 
-ar de

în 
o 
de
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Lucrările celui de-al X-lea
Congres al P.C. din Spania
♦ Cuvintul de salut al conducătorului 

delegației P.C.R.
MADRID 29 — Trimisul 

Agerpres, N. Chilie, trans
mite: Lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist din Spania au 
continuat, miercuri, în ple
nară cu dezbaterile pe 
marginea raportului C.C. 
al P.C.S. privind activita
tea partidului în perioada 
care a trecut de la con
gresul anterior.

Concomitent cu dezba
terile pe marginea rapor
tului sînt prezentate cuvîn- 
tările de salut ale repre
zentanților unor partide 
comuniste, muncitorești și

POPULAȚIA Tanza
niei este în prezent de 
17,5 milioane locuitori —• 
s-a anunțat la Dar Es 
Salaam. In condițiile 
menținerii actualei rate 
anuale de creștere a na
talității, de 3,5 la sută, 
specialiștii apreciază că 
în anul 2000 populația 
acestei țări africane se 
va dubla.

PREȘEDINTELE Co
lumbiei, Julio Cesar Tur- 
bay Ayala, a reluat dia
logul inițiat cu reprezen
tanții sectoarelor de 
producție și desfacere pe 
plan național, în vederea 
găsirii formulelor ce ar 
permite—depășirea situa
ției economice dificile a 
țării.

RATA anuală a infla
ției s-a accentuat, în 
Franța, fiind acum de 
13,3 la sută, s-a anunțat 
oficial la Paris. In lu
na iunie, prețurile cu a-Franța a acordat azil politic fostului președinte iranian

PARIS 29 (Agerpres). — 
Ministrul francez al Rela
țiilor Externe a făcut cu
noscută hotărârea de a se 
acorda azil politic fostului 
președinte iranian, Abol- 
hassan Banisadr, sosit cu 
un avion în Franța. „Cu 
condiția expresă ca acesta 
să nu desfășoare nici o ac
tivitate politică pe terito

După cutremurul
de pămînt din Iran

TEHERAN 29 (Agerpres). 
— Un cutremur de pămînt 
avînd magnitudinea de 6,5 
pină la 7 grade pe scara 
Richter s-a produs, marți 
seara, în regiunea Kerman, 
din sud-estul Iranului — 
informează agenția PARS. 
Epicentrul mișcării seismi
ce a fost localizat la apro
ximativ 850 kilometri de 
Teheran, într-o zonă care 
mai fusese afectată, la 11 
iunie, de o puternică miș
care seismică.

Potrivit agențiilor Asso
ciated Press și France 
Presse, care citează agen
ția PARS, aproximativ 90 
la sută din locuințele loca
lităților din regiune au 
fost distruse sau grav ava

socialiste din diferite țări 
ale lumii, participante la 
forumul comunștilor spa
nioli.

Din partea Partidului Co
munist Român, a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, participanților 
la Congres le-a fost adre
sat un salut cordial, prie
tenesc, prin cuvintul con
ducătorului delegației 
P.C.R., tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C, al P.C.R.

mănuntul au crescut cu 
1 la sută.

IN FIECARE ZI lu
crătoare, aproximativ 80 
de întreprinderi franceze 
sînt declarate de tribu
nale în stare de faliment, 
informează buletinul a- 
genției France Presse. In. 
cursul primuluj semes
tru al acestui an, adau
gă aceeași sursă, numă
rul acestora s-a ridicat 
la 10 564.

IN LUNA iulie, crește
rea prețurilor s-a acce
lerat în R.G. Germania, 
transmite D.P.A. Potri
vit datelor referitoare 
la patru landuri din
R.F.G., publicate de ins
titutul de statistică de 
la Wiesbaden, în iulie 
indicele prețurilor a fost 
cu 5,8 ia sută mai mare 
decît în aceeași lună a 
anului precedent,

UN TRIBUNAL din To
rino a condamnat, jn ur
ma unui proces început la 
4 mai a.c., 75 de membri 
ai organizației teroriste 
autointitulate „Prima 

riul țării" — se arată în- 
tr-un comunicat oficial dat 
publicității de Quai 
D'Orsay și citat de agenția 
France Presse.

Abolhassan Banisadr a 
fost destituit la 21 iunie 
din funcția de președinte 
al Iranului de Majlis (par
lament), care l-a declarat 
„incompetent pentru a- 
ceastă funcție".

riate. Primele informații 
parvenite ' din zona cala- 
mitată, difuzate de PARS 
și citate de A.F.P. și A.P., 
fac cunoscut că 700 de per
soane și-au pierdut viața, 
iar alte 440 sînt rănite.

Pentru ajutorarea sinis- 
traților a fost organizat un 
pod aerian, care transpor
tă alimente și materiale 
destinte instalării unor spi
tale de campanie. Confi
gurația geografică a regiu
nii afectate de seism — 
culmi muntoase de pină la 
4 000 metri și zone de se- 
mideșert — face dificilă 
trimiterea de ajutoare ma
sive, mai ales că prăbuși
rile de stînci au blocat în 
mai multe puncte princi
palele căi rutiere.

Noi contribuții românești 
în vederea dezarmării

GENEVA 29 (Agerpres). 
— Comitetul pentru dezar
mare de la Geneva a or
ganizat un ansamblu de 
reuniuni dedicate temei in
terzicerii noilor arme de 
distrugere în masă și siste
melor de asemenea arme.

Luînd cuvintul în dezba
teri, ambasadorul român 
Mircea Malița, a subliniat 
importanța de Principiu pe 
care România o acordă in
terzicerii utilizării desco
peririlor științei și tehnolo
gie moderne în scopuri mi
litare. Referindu-se la im
plicațiile deosebit de grave 
asupra securității interna

linie". Acuzații, ale că
ror pedepse variază în
tre șase lunj și 14 ani re
cluziune. au fost con
damnați pentru partici
pare la activități sub
versive, spargeri de bănci, 
port ilegal de arme, de
ținere de monede false 
etc.

KNESSETUL (parla
mentul) israelian a ra
tificat, marți seara, a- 
cordul dintre Israel, E- 
gipt și Statele Unite re
feritor la constituirea u- 
nei forțe multinaționale 
în Sinai, relatează agen
țiile internaționale de 
presă.

GUVERNUL Urugua
yan a hotărît devaloriza
rea monedei naționale, 
măsură care va intra în 
vigoare în luna ianuarie
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UNIVERSIADA De mîine, la poligonul din Aninoasu
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bucurești rciwnia

Srimă. Finala la spadă 
pe echipe a fost cîștigată de 
România, care a invins re
prezentativa Elveției cu 
9—5.

Clasament :
1. România — campioană 

mondială universitară.

2. Elveția.

3. Franța.
Natație. 4x100 mixt (șta

fetă femei):
Clasament :
1. S.U.A.

2. România

3. U.R.S.S.
Tenis. Simplu bărbați:
Segărceanu — Borisov 

(U.R.S.S.) 3—1.
1. Segărceanu — campion 

mondial universitar.

2. Borisov (U.R.S.S.)

3. Andrei Dîrzu (Româ
nia).

Volei feminin. România
— Brazilia 1—3. 

ționale pe care Ie pot a- 
vea aplicațiile militare ale 
celor mai noi cuceriri ale 
tehnologiei actuale, el a 
reliefat necesitatea ca în 
Comitetul de la Geneva, pe 
lîngă elaborarea urgentă a 
unor măsuri de punere în 
afara legii a armelor de 
distrugere în masă existen
te, în primul rind a celor 
nucleare, să se acorde a- 
tenție și măsurilor cu ca
racter preventiv, cum sînt 
cele privind interzicerea u- 
nor noi arme sau sisteme
lor de asemenea arme.

a anului viitor. Noua 
paritate a pesoului Uru
guayan față de dolarul
S.U.A. va fi de 11 699 
pesos la cumpărare și 
11 729 la vînzare.

CELE 55 DE PIESE 
care alcătuiesc celebrul 
tezaur al faraonului Tu- 
tankamon au sosit la Cai
ro. după o serie de expo
ziții organizate în ulti
mii cinci ani în S.U.A., 
Canada și R.F.G. Tezau
rul faraonului din cea 
de-a XVIII-a dinastie a 
fosț transportat în capi
tala egipteană la bordul 
a două avioane.

Volei : masculin : Ve-
nezuela — Irak 3-—1 ;
Congo — Liban 3 2 ,
Egipt — Grecia 3—0; Po-
lonia — Mexic 3—1; fe-
minin : Danemarca —
Spania 3—1; Canada —
Elveția 3—0; Japonia —
Bulgaria 3—2; Mexic —
S.U.A. 3—0; Turcia —
Liban 3—0.

Baschet (masculin); lo
curile 7—8; Mexic — 
Brazilia 84—81 (după 
prelungiri); locurile 15- 
16; Coasta de Fildeș — 
Japonia 81—52; locurile 
28—29 : Iordania — Su
dan 73—60 ; locurile 21-22: 
Congo — Liban 95-85.

Pentru a cincea oară 
consecutiv, handbalistele 
junioare de la Progresul 
București își ..încarcă" ba
teriile de oxigen în Valea 
Jiului, de trei ani ..reșe
dința" pregătirilor fiind 
motelul Valea de Pești. 
Astfel, cuplul antrenorilor 
Aurelia și Sică Mărgules- 
cu, efectuează. între 25 iu
lie și 5 august, stagiul de 
pregătire fizică cu cele 42 
de tinere sportive, între 
care Irina Bădescu. com
ponentă a lotului național 
de tineret și coechipierele 
sale, campioane la categoria 
de vîrstă a junioarelor III. 
De ce tocmai la Valea de 
Pești ?

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Circuit în
chis; Republica : Al
treilea salt mortal; 
Unirea : Pentru pri
ma oară căsătorită.

PETRILA : Aproape 
o poveste de dragoste.

LONEA : Munții în 
flăcări.

ANI NO AS A : Fata
morgana.

VULCAN — Luceafă
rul : Pentru un teanc 
de bancnote; Munci
toresc : Ultimul reve
lion.

LUPENT — Cultural : 
Cactus Jack.

URICANI : Marto
rul știe mai mult.

TV
9.00 Teleșcoală.

10,00 Cîntece și dan
suri populare.

10.50 Roman foileton: 
Puterea voinței.

11.50 Scene din ope
rete șî musica- 
luri.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ro;pa- 
nescu Sandu, eliberată de
I.M.  Petrila. Se declară nu
lă. (670)

PIERDUT contract de în
chiriere pe . numele Colțan 
Alexandru eliberat de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nul. (698)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Ion eliberată de I.M. 
Paroseni. Se declară nulă. 
(699)

„Cupa Minerul",
Cochetul poligon „Mi

nerul" din Aninoasa găz
duiește, începînd de mîine. 
tradiționala competiție re
zervată celor mai buni ar
cași din țară, dotată cu 
„Cupa Minerul". Dintr-o 
convorbire purtată cu ma
eștrii sportului Vasile Tă- 
ma.ș (Minerul Aninoasa) și 
Andrei Berki (Voința Tg. 
Mureș), antrenori ai lotului 
național de juniori, am a- 
flat că la startul acestei e- 
diții își dau întîlnire elita 
trăgătorilor români, cam
pioni și multipli record- 
meni naționali: Aurora Chin 
(Steaua București), Terezia 
Pieda (Sănătatea Tg. Mu
reș), Daniela Bălescu (O- 
limpia București). Dorina 
Damian, Vasile Tărnaș, Au. 
rel Urițescu, Petrică Feier 
(M. Aninoasa), Andrei

—Aici am întîlnit condi
ții ideale de pregătire, re
marcă prof. Sică Mărgules- 
cu, acumulările fizice se 
„sedimentează" mai bine 
in condiții de teren acci
dentat. In același timp con
dițiile naturale de recupe
rare nu mai au nevoie de 
prezentare — ozonul mun
telui fortifică organismul. 
Ar mai fi bunele relații, 
devenite tradiționale, între 
clubul nostru sportiv și u- 
nitatea de alimentație pu_ 
blică a B.T.T., servirea 
fiind aproape ireproșabilă.

— Mai există un motiv 
de... inimă, adaugă antre- 
noarea Aurelia Mărgules- 
cu. Soțul meu a fost o vre- 

16,05 Festivitatea de 
închidere a Jo
curilor Mondia
le Universitare 
de vară — Bucu
rești ’81. Trans
misiune directă 
de la Stadionul 
„23 August".

19,55 Ora tineretului.
20,45 Cintarea Româ

17,15 Fotbal : Steaua
— Sporțua stu-
dențesc. Finala
„Cupei Munici
piului București".
Transmisiune di-
rectă de Ia Sta-
dionui „23 
gust".

Au-

In pauză : 
de seri.

1001

19,00 Telejurnal,
19,30 Actualitatea 

conomică.
e-

5
3

9

niei. De pe ma
rea scenă a țării 
formații c.raijo- 
vene.

21,15 Serial științific.
21,40 George Enescu

— Sonata a IH-a 
în caracter popu
lar romanesc — 
vioară.

22,05 Telejurnal.
22,30 Universiada '81. 

Selecțiuni din
Festivitatea die
închidere.

i

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Doro
banț i Nicolae Cornel, eli
berată de I.U.M. Petroșani. 
Se declară nulă. (700)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Curcă 
Elena eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(701)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stancu 
Tariana. eliberată de I.C. 
Vulcan. Se declară nulă. 
(703)

la tir cu arcul
Berki (Voința Tg. Mureș). 
Mihai Birzu (Voința Satu 
Mare), Aurel Robu (Olim
pia București). Victor Stă- 
nescu (Petrolul Ploiești) și 
alții. Din corpul de arbitri, 
care vor oficia la întreceri
le acestei competiții pa
tronate de întreprinderea 
minieră Aninoasa fac par
te cunoscuții „cavaleri** 
Mircea Tulbure și Octavian 
Niță. La seniori sînt pro
gramate două probe dublu 
FITA cumulind 36 de exe
cuții de la distantele de 
90. 70. 50 și 30 m, în proba 
similară feminină săgețile 
vor porni de la distanțele 
de 70, 60. 50 și 30 m. In 
căutarea „decarilor" se vor 
alia și nxilți dintre cei mai 
buni juniori și junioare din 
țară.

T. TRIFA

Pești
me handbalist și antrenor 
în Valea Jiului. Or, se știe 
vorba, cine bea apă din 
Jiu, revine Pe meleagurile 
lui. Și elevelor noastre le 
place acest minunat loc din 
natură, iată de ce revenim 
cu plăcere.

Așadar. în fiecare an. 
din Capitală, sosesc hand
baliste să soarbă ozonul 
Văii de Pești, care se pare 
că are calități miraculoase 
în ceea ce privește perfor
manta sportivă. De la noi 
din municipiu nu se îndu
plecă nimeni să prețuias- 
că acest izvor de sănătate 
sau cupa campionilor se a- 
flă la o înălțime prea ma
re pentru condiția perfor
manțelor noastre? (I.V.)
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