
PRObETARl DIN TOATE Ț ARIILE. VNtTl-VAi

ANUL XXXVII, NR. 8988 VINERI, 31 IULIE 1981 4 PAG. — 30 BANI

In cinstea Zilei minerului și 23 August

Ieri, s-a încheiat IIMIVERSIADA 83, 
desfășurată sub înaltul patronaj 

al tovarășului WICOLAE CEAUSESCU

A

însemnate 
depășiri 

la cărbune
Bilanțul zilei de 29 

iulie a constituit, din. 
nou, expresia prin fap
te a hotăririi mineri
lor, inginerilor și teh
nicienilor din între
prinderile miniere din 
Valea Jiului de a da 
țării cît mai mult căr
bune. Șase întreprin
deri miniere, cărora li 
s-a alăturat și tînărul 
colectiv al carierei 
Cîmpu lui Neag, au ra
portat depășirea preve
derilor la extracția de 
cărbune, însumînd, îm
preună, peste 3000 de 
tone.

@ Unitățile producă
toare de cărbune cocsi- 
f icabil din vestul ba
zinului au obținut în 
aceeași zi, peste plan, 
cele mai ridicate ex
tracții : I.M. Lupeni — 
683 tone peste sarcinile 
zilnice, cariera Cîmpu 
lui Neag — 49o tone, 
I.M. Uricani — 397 tone 
și I.M. Bărbăteni — 
344 tone. O remarcă 
specială pentru puter
nicul colectiv al I.M. 
Lupenț care a realizat 
suplimentar în luna iu
lie, pînă ieri, aproape 
10 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

• Au ma; extras 
peste prevederi. în a- 
ceeași zi. colectivele 
miniere de la Dilia — 
plus 348 tone, Paro- 
șeni —- 105 tone și Lî- 
vezeni — 72 tone de 
cărbune.

Ziua a doua din iulie, 
la mina Lonea, era mar
cată de ținerea întîlniril 
de. lucru cu brigadierii. 
O exigentă analiză consa
crată activității de ex
tracție a cărbunelui, re
partizării sarcinilor pe a- 
ceastă lună și evaluării 
posibilităților de realiza
re a acestora.

Bilanțul slab în reali
zări — peste 5500 tone de 
cărbune restanță — încheia, 
pe luna iunie impunea o 
analiză exigentă, deosebit 
de critică. Se aflau în ne
plăcuta postură de a ți
ne capul plecat în fața 
reproșurilor jenante, dar 
întemeiate, din partea 
conducerii colective pen
tru activitatea nesatisfă
cătoare, pentru faptul că

De mi ine, zile de 
producție record

Succesele alăturate pun în evidență cu claritate 
capacitatea de mobilizare a colectivelor miniere în 
realizarea sarcinilor de plan la producția fizică de 
cărbune. începînd de mîine și pînă la Ziua mine
rului. în întreaga Vale a Jiului se organizează o săp- 
tămînă a zilelor de producție record — prilej de am
plă desfășurare a energiilor creatoare și de muncă 
ale colectivelor miniere pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor, în cinstea zilei lor, a Zilei minerului. 
Colectivele din întreprinderile miniere, din preparații 
și C.M.V.J. șînt chemate să acționeze eficient, prin 
masuri tehnico-organizatorice optime, în vederea atin
gerii unor producții zilnice „de vîrf“, a unop pro
ductivități ridicate în toate abatajele. Disciplina, 
înalta răspundere în realizarea sarcinilor proprii, 
asigurarea celor mai bune condiții de aprovizionare 
ritmică și funcționarea la parametri superiori a 
utilajelor, asistența tehnică de calitate reprezintă 
pîrghii de bază în realizarea dezideratului major — 
Țării mai mult cărbune !

moduri diferite de a îndeplini 
sarcinile de producție

nu ș-au ținut de cuvînt, 
mineri șefi de brigadă cu 
experiență ca Gheorghe 
Păcurar. Gheorghe Ghi- 
ciuc, Gheorghe Balica, 
Ion Dabega, Andrei Be- 
reș, și alții de la sectorul 
II, Petru Corobea. Ioan 
Cojocariu, Costache Bîgu 
și alții de la sectorul III 
(păcat că brigadierul Io
sif Bucur, lipsind fără 
motiv de la întîlnire. nu 
a putut recepționa direct 
„dușul rece“. ce îi era a- 
dresat în mod special !). 
Slabă organizare la locul 
de muncă soldată cu o 
inevitabilă cădere a pro
ducției (Gh. Păcurar), ne- 
respectarea tehnologiilor

Joi s-a încheiat la 
București într-un cadru 
festiv Universiada ’81, — 
grandioasă competiție

riiU • UâX=V
UniVE^iADâ'81
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de lucru urmată de sur
pări în abataje (Gh. Ghi- 
ciuc), insuficientă coordo
nare a activității ortaci
lor și a ciclului de lu
crări pe schimburi, reali
zarea unor viteze de a- 
vansare și productivități 
scăzute în abataje dotate 
cu complexe mecanizate 
(I. Cojocariu, P. Corobea). 
Critici aspre le-au fost 
adresate și maiștrilor 
pentru lipsă de exigență 
față de subalternii ce 
nu-și fac datoria și absen
tează nemotivat, pentru

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2-a) 

„Brigada fulger“ a ziarului în acțiune

sportivă, care timp de 12 
zile s-a constituit intr-o 
frumoasă și entuziastă 
sărbătoare a sportului, ti
nereții. prieteniei și înțe
legerii între studenții 
participanți din toate con
tinentele, reuniți în capi
tala patriei noastre sub 
semnul generos al păcii 
și spiritului sportiv.

Desfășurată sub înaltul 
patronaj al președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Universiada ’81 
a avut toate trăsăturile 
specifice unei mari și cu
prinzătoare reuniunj in
ternaționale, amploarea

Un obiectiv prioritar de investiții

Turnul puțului de extracție 
de la I.M. Lupeni

Intre obiectivele de in
vestiții industriale care se 
execută în actualul cinci
nal în Valea Jiului puțul 
principal cu schip al I.M. 
Lupeni ocupă un 10c prio
ritar prin dimensiunea 
contribuției ce-o va aduce 
Ia sporirea producției- de 
cărbune cocsificabil. Prin 
punerea sa în funcțiune, 
la I.M. Lupeni se vor - 
crea condiții de creștere 
a producției fizice cu 
peste un milion tone de 
cărbune pe an în subte
ran. Principalele lucrări 
sînt executate la suprafa
ță, urmînd să , fie ridicată 
structura de rezistență a 
turnului puțului și să 
înceapă echiparea acestu
ia. Turnul constituie o ' 
lucrare unicat, premieră 
tehnică in țară, urmînd 
să fie montate și să func
ționeze aici două mașini 
de extracție cu schip ca
pabile să extragă anual 
peste 3 milioane tone de 
cărbune de Ia cel maî a- 
dînc orizont al minei. Co
ta finală a turnului se va 
situa la 100,5 metri de 
sol. Una dintre mașinile 
de extracție, cu schipuri 

participării constituind o 
nouă dovadă a prestigiu
lui si prețuirii câștigate 
de țara noastră pe plan 
mondial, de politica sa con
secventă pusă în slujba 
păcii, progresului. înțele
gerii și conlucrării rod
nice, în condiții de depli
nă egalitate, a tuturor po
poarelor lumii.

îndemnul adresat iflji șe
ful statului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președinte de onoare al 
Universiadei ’81, cu pri
lejul inaugurării Jocuri-

(Continuare in pag. a 4-a) 

de 15 tone, va fi ampla
sată la cota 86 metri a 
turnului. Fundațiile tur
nului, executate deja, atit 
prin lucrări de suprafață 
cit și miniere, au con
firmat deocamdată ca
pacitatea executanților 
— colectivul șantierului 
nr. 4 al I.C.M.M. — de a 
duce la bun sfîrșit sarci
na încredințată. Dar greul 
abia a început...

Am făcut această pre
zentare pentru a argu
menta cît mai convingă
tor necesitatea urgentării 
execuției întregului com
plex de lucrări de supra
față și subteran, care 
condiționează punerea în 
funcțiune la termenele 
planificate a acestei mari 
capacități de extracție a 
bazinului. In acest con
text, execuția turnului 
puțului, planificată să se 
încheie pînă în trimestrul 
IV a.c. reclamă eforturi 
deosebite, comune ale 
proiectanților. beneficia
rului și executantului. Am 
purtat în acest sens nu-

Anton HOFFMAN 

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe urmele unor fapte care n-ar trebui 
să existe in comerțul nostru (II)

„Brigada fulger" a ziarului nostru iși continuă 
seria acțiunilor întreprinse in diverse domenii de 
activitate. Ieri am continuat ancheta prin unitățile

<1 ■ alimentație publică din Vulcan, Lupeni și Uri
cani. Ne-au însoțit, ca in fiecare acțiune, lucrători 
de miliție și lucrători din Inspecția comercială de stat.

Printre brigăzile cu cele mai bune rezultate 
din cadrul sectorului IV de la mina Lonea se nu
mai □ si cea condusă de minerul Nicolae Gola. Plu
sul de producție obținut de la începutul 
anului depășește 2000 tone cărbune. în imagine, bri
gadierul Nicolae Goia, alătur; de ortacul Ion Mi- 
ha<cca

Foto : N. CRISTIAN

VULCAN
TELEFONUL FĂRĂ FIR...

Ora 9,30. Unitatea nr. 6 
„Diana" (șef unitate Silvia 
Ciortea), vînzătoare Doina 
Culda. Prețuri neafișate 
la 2—3 sortimente de pa
tiserie. Nu există caiet de 
bani personali. Marfa pre- 

■’luată de la laborator e 
luată „pe ochi", neexis- 
tînd nici un. aviz de ex
pediție. Unitatea e in curs 
de amenajare, dar asta nu 
înseamnă că în biroul „șe
fei" au voie să-și bea ca
feaua „amicii". Plus cîte- 
va pachete cu smochine 
(„au rămas de mult timp 
aici"). Cine știe din ce 
vremuri imemoriale. După 
15—20 minute de Ia in
trarea in unitate au apă
rut „ca din senin" cîțiva 
tovarăși din conducerea 
I.C.S. Mixte Vulcan. Ceea 
ce înseamnă ca sistemul 
informațional... funcționea
ză bine.

CÎND „PISICA" NU-I
ACASĂ...

Unitatea nr. 18 „Straja" 
Autoservire. Șeful unității 
Ștefan Nenadov era ple
cat cu treburi la Petro
șani. Și, cînd „pisica" nu-i 
acasă... vă relatăm ce-am 
constatat: a) nici o gus
tare nu era expusă in vi

ANCHETA SAPTAMÎNII

trină. într-una din maga
zii găsim brînză, cașcaval, 
măsline. în zece minute 
vitrina a fost plină. Deci...
b) La bucătărie toate mîn- 
cărurile erau neacoperite. 
Implicațiile se subînțeleg ;
c) Barmana Victoria Po
pescu vinde băuturi (cul
mea, chiar in fața noas
tră. după ce ne cunoaș
tem). fără măsură grada
tă ; d) S-a înființat „ad- 
hoc" un caiet de bani per
sonali. Un caiet nou- 
nouț. Celălalt, era, după 

cum toată lumea susținea 
în cor... la șeful. Tot 
ce-am întrebat'în aceas
tă unitate; toate nereguli
le, întîlnite au fos arun
cate pe... șeful. Deci, 
„cînd" pisica nu-i acasă...

UITE CHEIA, NU E 
CHEIA...

Un exemplu rar întîl- 
nit, o mostră dureroasă

de lucrător comercial in
competent, de lipsă ele
mentară de resposabilitate 
ne-a fost oferită de casi
erița din unitatea nr. 18 
„Straja" Autoservire, Au
relia Oană. Este in
credibilă povestea, dar
aceasta e situația. Ca
sa nu avea bandă pentru 
înregistrarea sumelor (o- 
bligație esențială a casi
eriței). Cîțiva cetățeni din 
sală sesizează sarcina 
noastră în unitate și... se 
mai uită odată la prețuri. 

Ciorba de fasole verde 
era vîndută pînă la sosi
rea noastră cu 2,50 lei, 
deși, prețul era de 2,05. 
Reproducem dialogul „To
varășa casieră cît e .cior
ba ?". ..2,50 lei". ..Păi a- 
colo scrie altceva !“, 
„Aoleu, e 2,25 I", „Ba nu, 
e 2,05 lei", „Da, da. 2,0o 
lei". Continuă parodia 
(căci, intr-adevăr, la a- 
ceastă unitate am fost 
„martorii unej parodii-"). 
„Aveți cheia de la casă l“, 
„Da !“. „Sinteți amabilă, 
să facem casa ! *. Adunăm, 
înmulțim, socotim. Și a- 
cum să verificăm dacă 
bate socoteala banilor din 
casă cu totalul înregistrat 
de complicata aparatură. 
Cînd să deschidem apara
tul... „N-am cheia !“, „Dar 
aveați !“, „E la șeluli". 
Dezamăgire, încercăm să 
trimitem după cineva... 
Și „ne pică fisa". Căutăm

Mircea BUJORESCU 
Gheorghe VASILE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cursuri de
Institutul

De la Institutul de mi
ne «lin Petroșani am aflai 
ca. incepind de aslăzi, or
ganizează, in sălile insti- 
tuuiui, cursuri de presă 
tire pentru candidași ne
reușiți ia concursul de 
adm tere in invă'ămintul 
super or minier din se- 
s unea iulie 11)81.

Pregătirea se face la 
urmă oarele discipline de 
invă ăinînt: Algebră, E- 
1 .‘mente de analiză ina 

I lunatică, Geometrie pla- 
i nă și in spațiu, Trigono-

pregătire la 
de mine
metric, Fizică, Exploatări 
miniere, Topografie gene
rală și specială. Tehnolo
gia prelucrărilor prin aș- 
chiere, Tehnologia asam
blării și montajului, Ma
șini electrice și acționări, 
Măsurări electrice și e- 
lectronice.

Programul acestor 
cursuri de pregătire, pe 
zile și ore, este afișat la 
institut de unde cei in
teresați pot obține infor
mații suplimentare.

Aspect din acțiunea U.T.C.-iștilor.Agendă școlară
PE .ȘANTIERELE DE 

MUNCA PATRIOTICA, 
în perioada 1—16 august 
o nouă serie, formată 
din 450 de elevi ai lice- 
eloi din Valea Jiului, va 
prelua ștafeta muncii de 
pe șantierele locale ale 
tineretului. Conlinuind 
tradiția participării la 
construirea obiectivelor 
economice și social-cultu- 
raie, elevii liceelor din 
Petroșani, Lupeni, Petri- 
la și Vulcan i.și manifestă 
astfel, potențialul creator 
și pun în valoare — la 
construirea bazei didacti
ce din Paring a Școlii 
sportive, a stadionului din 
Petroșani, pe. șantierele 
noilor cartiere din Valea 
Jiului — însăși eficiența, 
formativă a procesului de 
educație prin și pentru 
muncă. In această vacan
ță peste 1 200 de elevi din 
școlile generale sînt cu
prinși in acțiunea de co
lectare a plantelor medi
cinale și fructelor de pă

dure, mulți alții fiind pre- 
zenți în școli pentru a 
participa, alături de ca
drele didactice, la amena
jarea spațiilor școlare du
pă terminarea reparațiilor 
curente.

TABERE Șl EXPEDI
ȚII PIONIEREȘTI. In ta
băra școlară de la Valea 
de Pești sosește o nouă 
serie, de 220 de pionieri, 
din Constanța, care își 
vor petrece zile frumoa
se în această zonă unde 
au prilejul să cunoască, 
prin excursii, drumeții și 
alte acțiuni ^pecifice tabe
relor, munca și viața mi
nerilor Văii Jiului. Elevii 
din școlile municipiului 
se află și ei în tabere de 
odihnă pe litoralul Mării 
Negre sau în expediții in 
Delta Dunării, in Munții 
Retezat. Peste 5000 de 
pionieri și elevi din Va
lea Jiului au fost sau vor 
merge în colonii, tabere, 
excursii județene și inter- 
județene, expediții și dru
meții.

Acțiuni de muncă 
patriotică

Conform planului sta
bilit de comitetul U.T.C. 
al minei Paroșeni, uteciș- 
tii din cadrul tuturor or
ganizațiilor din întreprin
dere, au realizat un im
portant volum de mun
că patriotică în sprijinul 
producției. După cum 
ne-a inlormat tovarășul 
Mihai Angliei, secretarul 
comitetului U.T.C. pe 
mină, zeci de tineri ute- 
ciști au descărcat și a- 
ranjat lemn de mi
nă din 3 vagoane 
C.F.R., în depozitul de 
lemne, s-au descărcat, 
transportat și depozitat 2 
vagoane de piatră conca- 
sată destinată construirii 
de cale ferată in abataje
le subterane ale minei, 
s-au încărcat 40 vagonete 
cu bolțari pentru lucrări
le de investiții de la ori
zontul 360, au fost încăr
cate 45 cărucioare cu che
restea pentru armarea lu
crărilor subterane; s-au

colectat, încărcat și expe
diat peste 180 tone fier 
vechi. Dintre tinerii care 
au răspuns întotdeauna 
chemărilor la aceste ac
țiuni de muncă patrioti
că s-au evidențiat în mod 
deosebit Eugen Deutsch, 
Gheorghe Nistor, Gheor- 
ghe Divriceanu, Nicolae 
Dudui, Mihail Dina, La- 
dislau Both, Ștefan Su- 
laria etc. Sumele ce re
prezintă contravaloarea 
lucrărilor executate, vor 
fi folosite de comitelui 
U.T.C., la finanțarea u- 
nor excursii prin mai 
multe județe ale țării și 
organizarea unor acțiuni 
distractive și recreative 
pentru tinerii de la I.M. 
Paroșeni.

Text și foto : 
șt. NEMECSEK
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că nu asigură în egala 
măsură as.stența tehnică 
pe toa.e cele 4 schimburi, 
au scăpat din mină dis
ciplina.

Cu fiecare sector anali
zat, se înmulțeau întrebă
rile. De ce această stare 
de lucruri ? Cum se poa
le ieși din impas ?

...întrebări ce-și aveau 
răspunsul foarte aproape. 
Ei a ieșit la lumină cînd 
a venit rindul sectorului 
IV la analiză. In luna iu
nie, printr-o exemplară 
angajare in muncă, colec
tivul sectorului a depășit 
planul cu 2210 tone _ de 
cărbune. Toate brigăzile 
de la abataje și pregătiri 
și-au realizat planul evj- 
dențiindu-se în mod deo
sebit cele conduse de 
comunistul Miclea 
III (pește 1000 tone depă
șire). losif Clamba (4-480 
tone), Zaharia p“-- ‘x 
(4-160 tone) și 
ducti vita tea muncii 
cărbune a lost 
pe o tonă / post 
decit planul.

In succesele

IV nu se ascunde 
un secret. Condițiile 
realizare a planului 
diferă cu nimic de ale ce
lorlalte sectoare. Deosebit 
este modul de a gindi, a

'Uimate din pag. l)

de
Ion

Bălăuță 
alții. Pro- 

la 
cu aproa- 
mai mare

sectorului

nici 
de 
nu

pectiv". Spiritul de ini
țiativă acționează tn 
sector și pentru folosirea 
completă a celor 6 ore 
pe fiecare s -bi trib. La bri
găzi ca cele ale comuniș-

Doua moduri diferite 
de a îndeplini sarcinile 

de producție
acționa cu inițiativă și 
răspundere muncitoreas
că in organizarea pro
ducției. Un fapt semnifi
cativ l-am notat chiar în 
cadru] intilnirii cu briga
dierii. din cuvintul mais
trului minier Ion Bogdan, 
membru al comitetului de 
partid pe sector : ^Pro
pun să ușurăm aprovizio
narea sectorului IV cu 
materiale, introducînd 
lemnul pe puțul Jieț pînă 
ia orizontul 400, transpor
tul la puțul 9 uimind să 
se facă pe orizontul reș

tilor Miclea Ion III, Io
sif Clamba, Carol Repaș, 
Viorel Negru, Zaharia 
Bălăuță și altele s-a 
rădăcinat obiceiul ca 
care schimb, înainte 
a ajunge la locul 
muncă, să se ocupe o 
mățate de oră de aprovi
zionarea eu materialele 
necesare. Jumătatea de 
oră afectată aprovizionă
rii este recuperată la 
sfîrșitul schimbului cînd 
se stă după program tim
pul echivalent, continu

ând lucrul in abataj. „In

în- 
iie- 
de 
de
ju-

acest lei, în mod organi
zat brigăzile noastre va
lorifică complet productiv 
cele 6 ore de lucru" — 
ne spunea Aurel Negru, 
secretarul comitetului de 
partid din sectorul IV. 
Sau un alt exemplu de 
inițiativă și întrajutorare 
muncitorească. Sectorul 
IV are cea mai mare în
tindere la mina Lonea, 
dai- efectivul de electrolă- 
eătuși (3—4 pe schimb) 
este destul de restrîns. De 
aceea, atunci ci nd se tre
ce cu un abataj peste o 
axă colectoare, necesitind 
un volum considerabil 
sporit de lucrări, se a- 
cordă brigăzii respective 
ajutor.

Din experiența colecti
vului fruntaș al sectoru
lui IV se pot spune mul
te alte lucruri bune. Este 
de datoria comitetului de 
partid, a organului co
lectiv de conducere de a 
întreprinde măsuri orga
nizatorice, de a desfășura 
o intensă muncă politico- 
educativă astfel incit colec
tivul să se ridice la nivelul 
fruntașilor.

meroase discuții la nive
lul factorilor 
din C.M.V.J. șj 
na Lupeni, ai 
Petroșani și 
din Lupeni, 
pregătitoare 
crărijor — 
din primele luni 
cestuj 
astfel programele 
te si. 
nem, 
la zi" 
minări - 
întocmite 
lizelor 
inițial de începere a exe
cuției turnului 
.ia depășit. A- 
supra cauze
lor numeroa
se ale intîr- 
zierilor — 
în principal 
neterminarea

cofrajului gli
sant special 
conceput și 
unicat pen
tru întreprin
derea cons
tructoare de 
mașini din 
București care 

l-a fabricat — 
tăm acum, 
mai mult în acest moment 
stadiu] la zi al pregătiri
lor, posibilitatea 
glisării la o dată 
apropiată — 
strictă a trecerii 
tajul utilajelor Și 
mente lor aferente 
termen cît mai scurt, 
latăm în acest cadru 
precierile ing. Octavian 
Bîle, șeful lotului care 
va executa această lucra
re :

an. Am

de decizie 
de. la mi- 

I.C.M.M. 
șantierului 

în perioada 
începerii 

practic, 
ale 
urmărit 
întocmi- 
o spu- 

„ aduceri 
înțelege a- 

gr.aficejor

lu- 
încă 

a-

sătrebuie
repetatele

— a se 
ale

în cadru] ana- 
comune. Termenul

a fost de-

I
I
k
I
I

I

sala 
ho- 

des-
Sa- 

gra- 
manifestare 

Consiliul 
so- 
cu 

pentru 
50

• EXPOZIȚIE. In 
polivalentă a noului 
tel din Costineșli s-a 
chis prima ediție a 
Ionului național de _ 
fică satirică, 
organizată de 
culturii si educației 
cialiste în colaborare 
Biroul de Turism 
Tineret. Printre cei

de expozanți se numără 
și colaboratorul ziarului 
nostru, Mihai Barbu, pre
zent 
crări

re ultimele lucrări 
finisaj, interior și 
rior.

de 
exte-

pe simeze cu 
inedite.

FINIS. Astăzi 
montarea 

noului

5 Iu

se va 
aco- 

cămin
Lu- 

înche-
construc- 

urmind

O

finaliza 
perișului 
cultural din Cimpa.
crarea marchează 
ierea părții de 
ție a căminului, 
a se executa în continua-

,* TABĂRA. In [ 
oada 1-10 august, 
membri ai cercului 
ologic „Piatra Roșie1 
trjla vor participa la 
acțiune de rutină în 
na Retezatului. Ej se 
afla în tabăra sPeol 
că a cercului „Focii] 
București. patronat

B.T.T. al C.C. al U.T.C. 
Iabăra își va desfășura 
activitatea în zona Jiu
lui de vest și va avea 
amplasate corturile lîngă 
casa de vânătoare Cîm- 
pu.șel.

• EXCURSII Pentru 
petrecerea plăcută și u- 
tilă a timpului, sindica
tul pensionarilor din Pe
troșani organizează două 
excursii de cite două zi
le. respectiv, prima in

Depășiri la 

desfacerea mărfurilor
La începutul lunii iunie 

a.c. l.C.S. Mixtă Lupenl a 
deschis la Cîmpu Iul Neag 
un mic magazin alimentar. 
Este amplasat lingă club, 
pe artera principală a loca
lității, pe unde trec zilnic 
șoferii și muncitorii care 
lucrează la cariera de hui
lă. In luna de debut prin 
unitate s-au vîndut mărfuri 
alimentare în valoare de 
100 000 lei, cu 10 000 lei 
mai mult față de plan, ln- 
cepînd cu data de 20 a 
acestei luni, magazinul 
funcționează pe două 
schimburi, asigurînd o și 
mai bună aprovizionare șl 
servire a muncitorilor și 
celorlalți locuitori de aici. 
Servirea este făcută prompt 
și conștiincios de cele două 
vînzătoare Elisabeta Stoi 
și Maria Barb. (Avram 
MICA)

perativă pe amplasament 
sînt pregătite toate condi
țiile. Durata de 12 zile 
stabilită pentru montaj va 
putea fj respectată. Orga
nizatoric sînt constitui*-' 
echipele care vor lucra, . 
două schimburi prelung, 
te, la ex'ecuția turnului 
Au fost 
maiștrii 
schimburi 
trat în 
sistența i 
asemenea, 
truirea muncitorilor, maiș
trilor și inginerilor pen
tru condițiile speciale de 
lucru este în desfășurare. 
Sosirea în timp a cofra- 
gului va permite începe

rea glisării în 
perioada 10— 
15 august.

De la ingi
nerul Oswald 
Heiberg. șe- 
fui comparti
mentului pro
ducție 
I.C.M.M., 
aflat alte 
talii :

Avem 
asigurări- 

C.F.R.-ului 
utilajul 

fi transportat la Lu- 
' " ’ sfîrșitul lunii 

ca montajul 
la 1 august, 

pentru aceas- 
stațiilor. Cele 

ma- 
care 

în paralel 
macarale, 

de asemenea sosite, 
zile, prin dele- 

fost stabilite și 
detalii tehnice 
montajul lor,' 

specialiștilor din 
fiind

nominalizați Ș
responsabili pe

1 care și-au in-
atribuțiuni. A
tehnică este. c
i, asigurată. Ini

prioritar
al

am
de-

in vestiți i toa-

nu insis-
Interesează

începerii 
cit mai 
condiția 
la mon- 
echipa- 
într-un 

Re- 
a-

Fundația 
executată la
Prima macara

turnului 
cota 
este 
iar 

doua 
deo-

este 
zero, 
complet montată, 
montajul celei de-a 
este în curs, nefiind
camdată trimise de către 
furnizor piesele de îmbi
nare a elementelor de 
tronsonare ale macaralei. 
In zilele de 3 și 10 iulie 
am participat la recepția 
colragului glisant, 
plet terminat, astfel 
pentru 
faze de 
tă doar 
Primele 
cele 120 
care formează 
au sosit, iar pentru trans
portul și așezarea lor o-

inceperea 
lucru 
sosirea 
30 de 

tone

corn
ea 

primei 
se așteap- 
cofragului. 

tone, din 
de utilaje 

cofragul,

zilele de 3—4, iar a do
ua
La
lua
ai

a.c.
vor

în 5—6 august 
ambele acțiuni 
parte 85 de membri 

sindicatului și ai fa
miliilor acestora. Par- 
ticipanții vor vizita cu a- 
ceastă ocazie localitățile 
Orăștie. Alba-Iulia, 
Mureș șj stațiunea

Tg 
bal-

te 
le 
că

va 
pen; pînă Ia 
iulie, astl'el 
să înceapă 
S-a obținut 
ta acceptul 
două ascensoare, de 
teriale si personal, 
vor funcționa 
cu cele două 
sînt 
In aceste 
gați, au 
ultimele 
pentru 
asistența 
partea furnizorilor 
asigurată. Cu ajutorul mi
nei, de la care am primit 
permanent un substanțial 
sprijin, socotim că vom 
rezolva toate problemele 
de montaj, respectiv pro
blema pieselor de îmbina
re a celei de-a doua ma
carale și a ascensoarelor.

Au mai rămas puține 
zile pinâ cînd în incinta 
Lupeni va începe 
execuția turnului — un 
nou „punct fierbinte" a) 
muncii și strădaniei cons
tructorilor în vederea cît 
mai grabnicei puneri în 
funcțiune a unui obiectiv 
de mare interes pentru 
creșterea producției de 
cărbune c°esificabil.

catalogul fenomene- 
astronomice, astăzi 

avea loc o eclipsă to- 
soare. In țara 

eclipsa va fi par- 
va putea fi obser- 
ora 7 și 18 minu-

ză 
lor 
va 
talâ de 
noastră 
țială și 
vată la
te. cînd se va sfîrși.

Rubrică redactată de
Toraa ȚAȚĂRCA

I 
I
I

neo-climaterică. Sovata.

• ECLIPSA DE SOA
RE. După Mim precizea-
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ce pătează fața orașului!
In orașul nostru sînt 

multe zone verzi frumos 
amenajate, cu ronduri de 
Hori, arbori și arbuști or
namentali ce dovedesc 
hărnicia și spiritul gos
podăresc al cetățenilor. 
Există, de asemenea, 
străzi cum sînl Ecaterina 
Varga, împăratul Traian, 
Cuza Vodă și altele pe 
care locatarii le îngrijesc 
na pe propria lor grădină. 
E plăcut să vezi cum în 
zilele de arșiță străzile 
respective sînt stropite, 
sînt măturate ori de cîie 
ori este nevoie, adică se 
face tot ceea ce trebuie ca 
strada să aibă un aspect 
civilizat și plăcut.

Dar, spre regretul nos
tru, nu pretutindeni se 
petrece la fel. O sesizare 

lisă la redacție relata 
taluzul din spatele gă- 
e plin de bălării și 
ii.
oinind pe urmele se
inii. cutreierăm zona 
șului din Piața Victo- 

și pînă la strada Căr- 
telui. Dimineața, lu- 

utorii de la magazinul 
alimentar cu autoservire 
din Piața Victoriei au 
stropit Și măturat trotua
rul din fața unității. Era 
deci curat și frumos, așa 
cum se cuvine să fie în 
fața oricărei unități care 
se respectă. Dar, la cîteva 
minute după aceea, tro

r
actualităților sportive

Petroșani

Zi de zi, dar în spe
cial în urma meciurilor 
de fotbal și a altor dis
cipline sportive cu ră
sunet în rîndul iubito
rilor acestora, grupuri 
de susținători se întîl- 
nesc în diferite puncte 
ale orașului ~ 
comentînd în
delung eveni
mentul spor
tiv.

Poate ar justifi
cată existența unuj club, 
unde amatorii de discu
ții tematice ar putea 
schimba impresii, ar pu
tea viziona filme, pro
iecții și consulta docu
mentații de specialitate 
sau colecții de ziare și 
reviste. Ar fi o idee, 
cred. mult îndrăgită 
ce merită atenție, spri
jin în materializarea ei.

<________________________

tuarul a început să fie 
pigmentat cu bilete de 
autobuz aruncate la în
tâmplare de unii călători. 
Nimeni, insă, dintre cei 
prezenți n-a intervenit 
împotriva acelora care 
prin nepăsare si lipsă de 
respect față de aspectul 
localității în care trăiesc
și muncesc poluează a- 
ceastă zonă intens circu
lată a orașului. Oare așa 
fac și acasă ? In apro
pierea pasarelei, două 
persoane vindeau semin
țe (Chiar nu se pot lua 
măsuri pentru stîrpirea 
acestui „comerț" ?). In fa
ța lor, trotuarul era plin 
de coji de semințe arun
cate fără jenă de unii 
„ronțăitori". Hîrtiile, tot 
gunoiul aruncat din bel
șug pe taluzul de lingă 
pasarelă dovedesc că și 
acum, deși s-a mai criti
cat acest fapt în coloane
le ziarului, unele unități 
de servire din apropiere 
continuă să confunde a-
cest teren cu o rampă .de 
gunoi. Cit despre taluzul 
din spatele gării, situația 
este aidoma cu cea rela
tată în scrisoare. Bălării, 
hîrtii, butoaie pentru 
carburanți aflate în plină 
stradă, plus hota de la 
grătarul chioșcului din 
incinta gării care a fost 
schimbată cu alta încă de 
anul trecut. Oare tinerii 
din complexul C.F.R. nu

In mijlociul acestor 
membri aj clubului ar 
putea fi invitați profesi
oniști, performeri ai u- 
nor sporturi, antrenori, 
arbitri, contribuind ast
fel la educarea omului 
din tribună.

Un asemenea club, au- 
togospodărit 

autolinan- 
de că- 
membrii 

tutela A- 
„Jiul" 

susținători
sooiației sportive
Petroșanj sau C.M.E.F.S. 
.ar fi un nucleu ce ar 
captiva si cîștiga foar
te mulți adepți.

ldeea presupune, de
sigur, un spațiu locativ, 
un mobilier, doi-trei ac
tiviști obștești și, de
sigur, inițiativă orga
nizatorică.

Ștefan VENCZEI.J

pot organiza o acțiune de 
muncă patriotică pentru 
curățirea taluzului așa 
cum au făcut, deși sînt 
în vacanță, elevii liceului 
economic Și de drept ad
ministrativ a căror clădi
re este în apropiere ? De 
cîte ori trebuie criticată 
conducerea gării pentru 
a se face odată pentru 
totdeauna ordine și la 
gară ? Cit privește clă
direa în care se află moa
ra de porumb și cîteva 
depozite ale E.G.C.L. este 
împrejmuită de fier vechi, 
saltele scoase probabil 
Ia reformă, moloz și bălă
rii. Cîțiva metri mai în
colo, pe niște fundații 
vechi, tronează, și aceas
ta de cîțiva ani, scheletul 
unui sasiu de trailer a 
cărui valorificare ar re
zolva o bună parte din 
angajamentul de colecta
re a metalelor pentru ori
care organizație U.T.C. 
din unitățile economice 
aflate în apropiere. Ne 
referim la cele de ]a f.M.
Dîlja. I.U.M.P., S.T.R.A.,
E.G.C.L. și altele din a- 
ceastă parte a orașului. E 
necesară doar puțină ini
țiativă, un aparat de su
dură si cîțiva tineri care 
să taie și să încarce în 
mașină sau chiar în va
gon această cantitate de 
metal ce așteaptă să fie 
valorificat. Fier vechi și 
reziduuri menajere se 
află și lingă containerul
de pe strada 
Și exemplele 
continua.

Cărbunelui, 
ar putea

D. CRIȘAN

De ce nu se respectă
mersul autobuzelor
Avînd musafiri din Hu

nedoara, în ziua de 17 iu
lie a c., i-am condus de la 
Vulcan la Petroșani pen
tru a lua trenul ce urma 
să plece spre Simeria la 
ora 11,20. Ajunși la stație 
am constatat că trenul res
pectiv de pe ruta Petroșani
— Simeria nu circulă. O să 
mergem la autogara că 
doar călătoria cu autobu
zul e la tel de plăcută. 
Ne-am uitat la mersul au
tobuzelor. Scria clar cum 
că la ora 12,30 pleacă un 
autobuz pe ruta Petroșani
— Hațeg — Orăștie, dar 
n-a plecat. Nu-i nimic, 
mi-am consolat musafirii. 
Uite că la ora 13 vine au
tobuzul de Tîrgu Jiu care 
merge la Deva și trece prin 
Hunedoara, așa că ajungi 
direct acasă fără să mai 
schimbi la Simeria mijlo
cul de transport. Dar n-a 
venit nici autobuzul res
pectiv. Pînă la urmă mu
safirii au plecat cu auto
buzul de la ora 15 de pe 
ruta Petroșani — Sebeș. 
Deci, după aproape 4 ore 
de așteptare. Se pune în 
mod firesc întrebarea: De 
ce nu sînt radiate de pe 
„mersul" autobuzelor din 
autogară cursele care nu 
circulă, chiar și dacă a- 
ceasta se întîmplă acciden
tal? In plus, în stație nu 
există nici măcar o bancă 
unde să stai în așteptarea 
autobuzelor. Consider că 
Prin publicarea rondurilor 
de față, deficiențele sem
nalate vor fi remediate.

Emilia PINTEA, 
Vulcan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Promptitudine

: Telefonul sună. Spitalul?
■ Da, spitalul, ce doriți ? 
î Vă rog trimiteți de urgen- 
î ță o salvare la nr. 13 din 
î trada Gării. Soția imi es- 
i te grav bolnavă... Aștep- 
: tați, salvarea vine ime- 
; diat.
; Serviciu] de urgențe 
i din cadrul spitalului oră- 
i șenesc Vulcan este bine 
; pus la punct. In cazul la 
î care ne referim, pacienta 
i a fost adusă în scurt timp 
î la spital. I s-au dat pri- 
; mele îngrijiri de către un 

grup de medici de diferi- 
; te specialități. Acordîn- 
i du-i-sc apoi tratamentul

Unitate
Unitatea de legume și 

fructe nr. 54 din cartierul 
Aeroport — Petroșani, al 
cărei gestionar este Marin 
Dinescu, și-a depășit pla
nul lună de lună de la în
ceputul acestui an. Realiză
rile unității se datoresc a- 
provizionării ritmice cu 
legume și fructe, servirii

Noua secție de panifi
cație lucrează la ca
pacitatea proiectată
O nouă și modernă sec

ție a fabricii de pîine a 
început să producă, cu 
tre; luni în urmă, la Li- 
vezeni. Secția cuprinde 
două sectoare de fabricație, 
unul pentru franzelă, jar 
celălalt pentru pîine albă 
și intermediară de 1 kg. 
La cele două linii de fa
bricație întregul proces 
tehnologic este mecanizat. 
Deși tînără, secția produ
ce la capacitatea pentru 
care a fost proiectată. Zil
nic se livrează pentru u- 
nitățile de desfacere cu 
amănuntul 20—25 tone de 
produse de panificație în 
diferite sortimente.

Cu multă pasiune și 
perseverență, modela
toarele Viorica Cioba- 
nu, Maria Kiraly și Iri
na lanoși, frământă bu
cățile de aluat și |e 
dau forma cunoscută, 
după care coca intră 
in dospitor și apoi in 
cuptorul de coacere. 

adecvat, Elena Pardos, 
căci despre ea este vor
ba, s-a reîntors, după 17 
zile de spitalizare, în mij
locul celor dragi. Respec- 
tînd recomandările medi
cilor Anatolie Gurtavenco 
și Maria Blaj, care au ve
gheat la căpătîiul ei fă- 
cînd totul pentru a fi vin
decată, Elena Pardos și-a 
reluat treburile gospodă
rești, Aceasta și spre mul
țumirea personalului spi
talului din Vulcan.

Tudor MUCUȚA, 
corespondent

fruntașă
ireproșabile practicate de 
Dumitru Răducanu, Marin 
Sanda, Sevastița Dinescu, 
vînzători, și modului a- 
tractiv de prezentare în 
rafturi și vitrine a mărfu
rilor.

Petre GAlNA, 
corespondent

„STEAGUL ROȘU" 
A CRITICAT, ORGA
NELE VIZATE RĂS

PUND
ABATEREA A FOST 

PRELUCRATĂ CU 
ÎNTREGUL COLECTIV

In răspunsul trimis re
dacției de întreprinderea 
cinematografică a județu
lui Hunedoara cu privire 
la articolul intitulat „Nu 
sînteți cinșpe..," publicat în 
„Steagul roșu" nr. 8940 se 
arată printre altele: „Re
cent a avut loc analiza ac
tivității cinematografice din 
Lonea pe primul semestru 
din acest an. Cu acest pri
lej articolul sus mențio
nat a fost prelucrat cu în
tregul colectiv, iar celor 
vinovați de cele semnalate 
li s-a făcut mustrare ver
bală. S-a atras, de aseme
nea, atenția întregului per
sonal că în cazul în car© 
se vor mai repeta aseme
nea abateri, se vor aplica 
sancțiuni disciplinare mai 
severe. Vă mulțumim pen
tru ajutorul acordat în 
muncă". ,

(Urmare din pag D

în sertarul casieriei și a- 
par... cheile ! Asta-î cul
mea ! Nu știe nimeni, în
să. cum se deschide apa
ratul pentru a verifica to
talul încasărilor. Halal 
pregătire profesională i 
Sau. cine știe de ce nu 
s-a deschis casa. Poate 
pentru ca. tocmai jn fa
ța noastră, șoferului 
Constantin Nică de la 
I.C.M.M. i s-au încasat 
19,95 lei ca apoi la ce
rerea noastră să-i fie re
calculată consumația. Era
18,10 lei. Ca-u codru !

CAFEA...
DE UNDE PRIMITA ?
Unitatea 42 Bodega 

„Tîrnave" (lucrător gestio
nar Irina Vass) ; a) Lu
crătorul gestionar nu lu
crează la tejghea ; b) Ba’ 
conform tuturor normelor 
și legilor are „în servi
ciu" încadrată în muncă 
pe Elena Preda, în halat 
alb. un fel de ajutor (ne
autorizat) plătit pe spe
sele „șefei". Iniția] „șefa”

„Brigada
ne-a declarat că-i e rudă 
(nu știa însă cum o chea
mă) ; c) în „biroul” șefei 
doi prieteni servesc „una 
mică" ; d) în dulapul cu 
acte, aproape 4 kg. cafea 
boabe, neinregistrată in 
acte. „O am pe acte, dar 
sînt la verificări la bi
rouri !”. De la birouri în
să, tovarășa Erika Nagy 
ne comunică faptu) că a- 
ceastă cafea nu era in aici 
un act 1 Atunci, de unde, 
o aveți, tovarășa lrina 
Vass ?

LUPENI - URICANI
TOȚI AI CASEI IN...

CONCEDIU
Unitatea nr. 117. localul 

„Tineretului” Lupem. Șe
ful de unitate plecat în 
concediu, este in locuit de 
bucătăreasa Ioana Braha. 
Ospătar Maricica Bălan de. 
si pe decizia de încadrare 
scrie bucătar. La micul 
dejun se servea iahnie de 
fasole si fulgi cu cîrnați. 
Lipseau din unitate pro-

fulger** a

găseau ouă. unt. gem, ceai, 
nu se servea micul de-

dusele lactate. ouăle, ca-
eao, cafea cu lapte și cea-
iul.

Cofetăria „Corso" L ti
peni. Deși în unitate se

Ancheia săptâmîni

iun, ne-a fost recomandat 
localul „Tineretului". Uni
tatea era deservită de do
uă... muncitoare necalifica
tă, lrina Rusu. care se a- 
tla la vînzare și Elena Cuti 
(nu purta ecuson) care 
aranja mărfurile in ma
gazie. Șefa de unitate era 
plecată în concediu, la fel 
și vânzătoarele. (? !)

Cum le-oi fi dat drumul 
în concediu ?

BERE LA. MICUL
DEJUN

Cofetăria .Violeta” U- 
ricani. Programul șefei 
de unitate (Margareta

ziarului în
Cherciu) 7—13 și 17—20. 
La ora 10,30 lipsea din u- 
nitate. Vînzătoarea Mino- 
dora Calotă ne-a spus că 
este plecată la birouri de 
la ora 9. Micul dejun nu 
se servește în această u

nitate (de ce oare ?) dar 
în schimb exista un anunț 
prin care se aducea la cu
noștința celor interesați 
că se servește... bere pen
tru acasă. Ce mai mip 
dejun I Bere la cofetă
rie ? Sortimentul obliga
toriu afișat în unitate este 
transmis de întreprinderea 
I.C.S.A.-A.P. Petroșani. 
Cîțî ani sînt de cînd uni
tatea nu mai aparține a- 
cestei întreprinderi 7

Cofetăria ..Liliacul". La 
sosirea noastră unitatea 
era închisă — se primea 
marfă. De ce se închisese?

acțiune»
Pentru că lipsea șefa de u- 
nitate. Vînzătoarea Ma
riana Valcică. nu știa pre
cis dacă șefa de unitate 
Maria Gherete se află în 
concediu medical sau ple
cată cu... treburi ia biro
uri. Jn unitate există un 
anunț mare „Fumatul este 
oprit” dar... se fumează ca 
la cafenea. Nu există în u- 
nitate nici un produs care 
să arate că aici s-ar pu
tea servi micul dejun 
(ceai, cacao, unt. etc,..) Și 
acum surpriza. Pe coperta 
„Registrului unic de con
trol” era menționat: „A- 
ceastă condică de sugestii 
și reclamații a fost etc., 
etc...", semnează în loc de 
director, Nicula Stela, șef 
birou comercial și șef con
tabil Victoria Adămuț. în 
data de 13 mai 1980. în
trebăm pe această cale 
conducerea în troprinderii 
comerciale Lupeni : ori e 
„Registru Unic de con
trol" ori „Jurnalul cum
părătorului". dar în nici 
un caz „Condică de...".

CA LA TATA , ACASA
Unitatea nr. 168, restau

rantul „Păltiniș”.
La barul restaurantului’ 

s-au găsit băuturi care nu 
erau trecute în „Registrul 
de stocuri" (votcă, rachiu 
extra, rom Jamaica). Re
gistrele de stocuri de la 
bufet și de la bar nu sînt 
vizate și sigilate de con
ducerea întreprinderii. 
Pentru aceste lipsuri bar- 
inana Maria Buia a lost 
sancționată cu 175 lei a- 
mendă. La bucătărie nu 
se respectă sortimentul 
obligatoriu stabilit prin 
ordinul M.C.I. nr. 150/1978, 
După cum reiese din pla- 
nurile-meniu din luna in 
curs în unitate nu au fost 
servite decît preparate pe 
bază de carne de porc. 
Micii sînt livrați de labora
torul J20 Lupeni sub for
mă de pastă, la kilogram, 
în loc să fie proporționali 
la bucată. Ospătarul Cons
tantin Munteanu nu în
tocmește nota de plată.

Pentru toate aceste ne
reguli. s-au aplicat sanc
țiuni Măsuri aspre dar 
drepte.
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tVrmare din pag. I)
Ieri, s-a încheiat Universiada ’81

ediții de

lor și-a găsit un puternic 
ecou în rîndurile tuturor 
celor prezenți în capitala 
țări 
în mod 
spiritul 
tivitate 
fășurat

noastre, fapt ilustrat 
de 

spor- 
des-

la Bucu- 
în isto- 

mondiale 
una din-

semnificativ 
de deplină 
în care s-au 
concursurile.

Universiada de
rești s-a înscris 
ria jocurilor 
studențești drept 
tre cele mai puternice e- 
diții. aducîndu-și din plin 
contribuția la dezvoltarea 
sportului studențesc, a 
sportului mondial în ge
neral.

Reprezentanții studenți
lor români au contribuit 
din plin la sporirea pres
tigiului competiției, 
îmbogățirea gloriei 
tive românești. Cele 
medalii, dintre care 
aur. constituie cel
bun bilanț al reprezentan
ților noștri la Universiadă

la
spor- 

67 de 
30 de 

mai

din toate cele 11 
pînă acum.

Festivitatea de 
re a Jocurilor s-a desfă
șurat pe marele stadion 
„23 -August".

La festivitate au luat 
parte Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Inter
naționale a Sportului Uni
versitar, alțl membri ai 
conducerii F.I.S.U., perso
nalități ale vieții sporti
ve mondiale.

Sînt prezenți sportivi 
din toate delegațiile par
ticipante, antrenori și ar
bitri, organizatori, toți cel 
care au contribuit la buna 
desfășurare a întrecerilor 
sportive din capitala 
României.

Zeci de mii de specta
tori, care în timpul Uni
versiadei au luat cu asalt 
arenele, unde aveau loc 
întrecerile între studenții 
sportivi, au fost prezenți și 
la această ceremonie fi
nală, după care jocurile

închide-

de 
de

cu

sportive universitare 
vară vor lua o pauză 
doi ani.

Festivitatea începe 
defilarea purtătorilor dra
pelelor naționale și a pan
cartelor cu numele țărilor 
participante la această a 
XI-a ediție.

După 
gazonul 
cuvîntul 
Filipaș, 
al guvernului, 
al Comitetului Național de 
Organizare a Universiadei . 
’81.

In continuare, a vorbit, 
în limba română, președin
tei,. federației Internațio
nale a sportului Universi
tar. dr. Primo Nebiolo. ca
re, în numele 
Internaționale a 
Universitar a 
închisă, oficial, 
da de la București — 1981.

Pe fondul unor puterni
ce aplauze, ce se constituie 
într-o grăitoare mărturie

alinierea lor pe 
stadionului, a luat 
tovarășa Cornelia 
viceprim-ministru 

președinte

Federației 
Sportului 

declarat 
Universia-

Congresul al X»ka al P.C din Spania
MADRID — Trimisul 

Agerpres, N. Chilie, trans
mite : La primăria mu
nicipiului Madrid a a- 
vut loc ceremonia primi
rii de către primarul En
rique Tierno Galvan 
delegațiilor 
comuniste, 
și socialiste, a 
tanților altor forțe 
litice din Europa Și

a
partidelor 

muncitorești 
reprezen- 

po- 
de

pe alte continente care 
participă la lucrările ce
lui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist 
din Spania.

Cu acest prilej, 
rășul Virgil 
membru al 
Politic Executiv, 
tar al C.C. al 
conducătorul < 
partidului nostru la Con-

tova-
Cazacu, 

Comitetului
, secre-

P.C.R., 
delegației

greșul P.C.S., a avut ■ o 
convorbire cu Enrique 
Tierno Galvan, în cadrul 
căreia s-a exprimat sa
tisfacția față de dezvol
tarea ascendentă a rela
țiilor româno-spaniole pe 
multiple planuri. inclu
siv pe linia legăturilor 
dintre orașele București 
și Madrid.

low
UNIUNEA SOVIE- 
a fost lansat sate- 

artificial al Pămîn- 
„Cosmos-1284“. Du-

ÎN
TICA 
litul 
tului 
pă cum transmite agenția 
TASS, el 
continuării 
bogățiilor 
Pămîntului
feritelor ramuri 
nomiei naționale.

INTR-UN COMUNICAT

este destinat 
prospectării 

naturale ale 
în interesul Ji- 

ale eco-

dat publicității la Ciudad 
de Panama, Ia încheierea 
convorbirilor dintre mi
nistrul panamez al rela
țiilor externe, Jorge Illu- 
eca, si Boutros Ghali, mi
nistru de stat pentru afa
cerile externe al Egiptu
lui, s-a subliniat dorința 
celor două țări de a fi, 
respectate principiile fun
damentale ale mișcării de 
nealiniere. De 
părțile s-au 
pentru lărgirea 
economice și
dintre cele două țări și în 
acest sens s-au realizat u- 
nele angajamente.

asemenea, 
pronunțat 
cooperării 

comerciale

UN GRUP de persoane 
înarmate au deturnat o 
autofurgonetă care trans
porta de la aeroportul 
Kennedy spre locul de 
depozitare 600 de litografii 
ale lui Pablo Picasso. Ex- 
perții apreciază că valoa
rea operelor furate este 
de cel puțin jumătate de 
milion dolari. Deturnarea 
s-a produs în miezul zilei 
în timp ce mașina stați
ona la un semafor pe una 
din străzile New 
ului.

LA GENEVA se 
țează un muzeu al 
Roșii. E} are menirea să

York-

în fiin- 
Crucii

a aprecierilor tuturor ce
lor prezenți față de valoa
rea și importanța Jocurilor 
mondiale studențești, față 
de succesul incontestabil 
de care s-au bucurat între
cerile de la București, dra
pelul F1SU este coborît de 
pe catargul stadionului. 
Imnul studențesc „Gaudea- 
mus Igitur", care a răsplă
tit de fiecare 
vingătorii din 
turi. se aude 
nou, de data
țit de stingerea flăcării U_ 
niversiadei.

Ediția a XI-a a Jocurilor 
Mondiale Universitate 
vară s-a încheiat.

Momentul despărțirii de 
actuala ediție a Jocurilor 
a sosit. Drapelul Federației 
Internaționale a sportului 
universitar este înmînat re
prezentanților delegației 
Republicii Populare Bulga
ria, țară unde. în 1983, va 
avea loc următoarea ediție 
a Jocurilor Mondiale Uni

dată pe în- 
cele 10 spor- 

acum, din 
aceasta înso-

de

versitare (de iarnă).
Urmează momentul 

lemn al coborîrii drapelu
lui Republicii Socialiste 
România. întreaga asisten
ță, în picioare, ascultă cu 
firească emoție Imnul de 
stat al României.

Festivitatea de închidere 
a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară. ediția 
a Xl-a. a fost urmată de 
un spectacol sportiv 
zentat de copii și 
bucureșteni.

★
In cursul serii, la 

plexul cultural-sportiv stu* 
dențesc — Tei, s-a 
rat un frumos și 
carnaval Ia care 
parte sportivii și 
prezenți la Universiada de 
la București. Cu acest pri
lej a fost prezentat un bo
gat program de cîntece șî 
dansuri susținut de forma
ții studențești, care a în
trunit aprecierile unanime 
ale participanților.

5
5

pre- 
tineri

Com

desfășu- 
atractiv 
au luat 
invitații

Reuniunea anuală a Uniunii fermierilor din 
Zimbabwe

SALISBURY 30 (Ager- 
pres). Adresîndu-se parti- 
cipanților la reuniunea a- 
nuală a Uniunii fermieri
lor din Zimbabwe, minis
trul pămînturilor, reașe
zării și dezvoltării rurale, 
Sydney Sekeramayi, a a- 
rătat că guvernul va con
tinua acțiunea de achizi
ționare și redistribuire a

terenurilor pentru a se 
asigura o împărțire echi
tabilă a acestora. Minis
trul a subliniat că guver
nul are drept scop să li
chideze o grea moștenire 
a trecutului colonial.

FILME
PETROȘANI — 

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

PETRILA: Aproape
o poveste de dragoste.

LONEA : Munții în 
flăcări.

ANINOASA : Fata
morgana.

VULCAN — Luceafă
rul : Pentru 
de bancnote.

LUPENI -
Cactus Jack ; 
reset Nunta însîngerată.

URICANI : Doi fot
baliști în Siberia.

TV
15,55 Politehnica TV.
16.20 Tragerea de a- 

mortizare ADAS.
16,30 Emilsiune în

limba germană. 
Tragerea loto. 
Imagini din Irak. 
Film documentar. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 

conomică.
Dosarele istoriei. 
Film artistic : 

„Veșnicul întîr- 
ziat“. Producție 
a studiourilor en
gleze.
Creația 

profund 
cată în 
socialistă a țării,

22.20 Telejurnal.

un teanc

Cultural : 
Muncito-

18,20
18,30

18,50
19,00
19,25

19,45
20,25

21,50

e-

literară 
impli- 

realitatea

i1
|
1 
a

I
i

Mica publicitate

popularizeze rolul și ac
tivitatea Crucii Roșii, a 
convențiilor internaționale 
de la Geneva pentru pro
tejarea victimelor de răz
boi. în muzeu 
puse materiale 
toria Crucii 
pînă in zilele

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean loan, eliberată 
I.P.C.V.J. Petroșani, 
declară nulă.

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Lazăr 
Piroșka, eliberată de I.T. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (704)

de 
Se

de
vor fi ex- 
privind is-
Roșii și 

noastre.

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Ar- 
măjanu Gheorghe. elibera
tă de Preparața Petrila. 
Se declară nulă. (705)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cioca 
Ioan eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. Se declară nulă. 
(706)

ANUNȚ DE FAMILIE
PROIECTUL

re a impozitelor, avansat 
de președintele Ronald 
Reagan, a fost adoptat cu 
o largă majoritate de Se
natul american și Came
ra Reprezentanților.

de reduce-
FAMILIA Badea anunță cu adîncă durere că se 

împlinesc 3 ani de la încetarea din viață a scumpului 
lor frate, cumnat și unchi

MARIN BADEA (MINICÂ)
îi vom păstra întotdeauna neștearsă amintirea. 

(792)

i

j
i I

i

■
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Duminică, 2 august
9.00 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru 

copii: „Micuțul prinț” 
de Antoine de Sa

int—Exupery. Produc
ție a studiourilor en
gleze. Premieră pe 
țară. Episodul I.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii : 

Retrospectiva festiva
lurilor „George E- 
nescu" (I).

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.30 Șah.
15.45 Fotbal magazin.
17,10 Filme inspirate din 

lupta P.C.R. pentru 
făurirea vieții noi: 
„Desfășurarea”. Pre
mieră TV. Producție 
a Studioului cinema
tografic „București"

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici,

19,00 Telejurnal.
19,25 Cintarea României: 

De pe marea scenă 
a țării pe micul e- 
cran — județul Bră
ila.

20.50 Film artistic: „Juliet
ta". Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor franceze.

23.30 Telejurnal. Sport.
Luni, 3 august

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 A tualitatea economi

că.

19,50 Sindicatele în lupta 
pentru progresul ță
rii, prosperitatea po
porului pentru so
cialism.
+ 75 de ani de la 
constituirea Comisiei 
Generale a Sindica
telor din România.

20.15 Roman-foileton: „Pu
terea voinței". Episo
dul 5.

21.15 Cadran mondial : 
România în lumea 
contemporană (I).

21,45 Pagini eroice din 
creația muzicală ro
mânească,

22,05 Telejurnal.
Marți, 4 august

9,00 Teleșcoală.
10,00 Șoimii patriei.
10.10 Desene animate: (re

luare).
10.25 Pagini muzicale pre

clasice.
10,55 Destinul unor mi

turi: „Mit și adevăr".
11.25 Film serial: „Dallas" 

Reluarea episodului 
17.

12.15 In lumea enigmelor. 
Serial științific. 
Reluarea episodului 
I. „Călătoria începe".

12,40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. Album is

toric: Șase milenii în 
străluciri de aur (I).

16.25 Matineu de vacan
ță: „Albul Bim-Ure- 
che neagră". Ulti
mul episod.

17.10 Clubul tineretului.
18.00 Inscripții la noul

chip al țării — Dolj,
18.25 România. țară so

cialistă in plină și 
viguroasă dezvoltare.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea economi

că.
19,45 Omul și sănătatea:

Dialog cu telespecta
torii.

20,05 Călătorie prin țara 
mea.

20.25 File de cronică re
voluționară în dra-

PROGRAMUL Ți/
maturgia româneas
că. „O vară cum n-a 
mai fost alta".

21,45 Patrie iubită -— E- 
misiune de versuri 
și cîntece patriotice.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 5 august

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Matineu de vacanță i 

„Urmează-ți îndem
nul inimii". Episo
dul I.

17,10 Alamanah pionieresc.
17,35 Cîntece la malul Mă

rii.
17,50 Tragerea pronoexpres.
18,00 Inscripții la noul chip 

al țării — Brașov.
18.25 Spectacol de poezie 

și muzică.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Universul femeilor.
20.10 Telecinemateca: Ci

clul mari ecranizări 
„Cimnaron". Pre
mieră TV. Producție 
a studiourilor ameri
cane.

22.10 Telejurnal.
Joi, 6 august

9,00 Teleșcoală.
10,00 Ansambluri folclori-

, ce: Program muzi
cal coregrafic.

10.25 Omul și sănătatea 
(reluare).

10,45 Muzică din operete.
11,05 Roman-l'oileton: „Pu

terea voinței". Relua
rea episodului 5.

12,05 George Enescu — So
nata a IlI-a „în ca
racter popular româ
nesc".

12.25 Dosarele istoriei — 
condiția țăranului.

13,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Cîntece și jocuri 

populare.
17,00 Viața culturală.
18,10 Inscripții la noul chip 

al țării — Argeș.
18,35 Desene animate i

„Povestiri din pă
durea verde".

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
.19,50 Ora tineretului.
20,40 In lumea enigmelor. 

Serial științific. E- 
pisodul 2. „De cînd 
datează aceste inven
ții

21,05 Pagini din istoria 
teatrului românesc. 
Universul capodope
rei „O scrisoare pier
dută" le I. L. Cara- 
giale.

22,05 Telejurnal.
Vineri, 7 august

16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune in limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emisiu

ne pentru conducă
torii auto.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea economi

că.
19,45 Memoria documente

lor: Decebal, erou le
gendar.

20,15 Film artistic: „Dan
sez cu tine". Pro
ducție a studiourilor 
austriece.

22,05 Telejurnal.
Sîmbătă, 8 august

9,25 Matineu de vacanță: 
„Premiul lui Donald".

9,50 Limba română. Cum 

vorbim, cum scriem 
corect.

10,15 Teatru TV : „A dous- 
prezecea noapte" de 
William Shakespeare. 
Producție a televiziu
nii engleze B.B.C.

12.35 „Vox Maris" de Ger- 
ge Enescu. Interpre
tează corul și orches-

■ tra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii.

13,00 Mozaic cultural-artis- 
tic-sportiv.
DIN SUMAR :
— Din vîrf de mun
te la Ghelar în vale 
la Sibiu.
— Cavalerul scutu
lui negru. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor america
ne.
— Sport: la ora 16,00
— Fotbal: Universi
tatea Clu.j-Napoca — 
Dinamo București în 
prima etapă a Cam
pionatului național 
divizia A. Transmi
siune directă de la 
Cluj-Napoca.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țara 

mea. „Poem pentru 
satul natal".

20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial: „Dallas".

Episodul 19.
2135 Șlagăre dansate. 
22,00 Telejurnal. Sport.
22,25 Nocturna TV.
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