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La I. M. Lonea

între cerințe și fapte 
...penalizările cresc continuu ÎNTĂRIREA

Pe un panou, la intrarea 
în incinta minei Lonea este 
scris : „Mineri ! Cărbunele 
de calitate ne onorează 
munca și exprimă în cel 
mai înalt grad conștiința 
noastră profesională. Să 
acționăm energic pentru 
înfăptuirea acestui obiec
tiv !“. îndemnul acestui 
apel își are substanța în 
nevoia patriei de cărbune 
mai mult și de mai bună 
calitate, de a crește conti
nuu eficiența întregii noas
tre activități economice, 
prin aceasta sporind în
săși calitatea vieții noastre. 
In numele acestui dezide
rat major, pus de partid 
în fața întregului nostru 
popor — o nouă calitate 
— trebuie să acționeze toți 
oamenii muncii, 
derulăm filmul 
desfășurate de 
oamenilor muncii de la 
mina Lonea pentru a creș
te producția 
cerută de
nergetica 
dițiile de

Minerii

Dar să 
activității 
colectivul

de cărbune 
siderurgia și e- 
noastră în con- 
calitate.
Lonei au crescut

Spre abataje 
îrcă 260 de stilpi 

hidraulici

Constructorii de la S.S.H. 
din Vulcan au ținut să-și 
onoreze angajamentul luat 
față de mineri, expediind 
în aceste zile un lot de 
260 bucăți de stîlpi hi
draulici. Astfel, miner.i 
Vulcanului vor putea e- 
chipa în continuare abata
jele cu stîlpi tip S.V.J. de 
2,5 m.

Expedierea acestui lot 
de stîlpi a fost înfăptuită 
prin contribuția formați
ilor de strungari, sudori, 
lăcătuși și montatori. Pro
ducția valorică a secției 
a crescut cu încă 728 040 
lei în cele opt luni ale a- 
nului, reușind să se asi
gure o bună ritmicitate în 
realizarea sarcinilor 
producția fizică. /Continuare in pag. a 2-a)

în- 
so-

amintim pe Gheor- 
Radu, Silvia Bora, A- 
Maghiar, Maria Cior-
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realizările la producția de 
cărbune față de aceeași 
perioadă a anului trecui, 
însă rămîn în continuare 
tributari calității cărbune
lui extras. Față de norma 
de cenușă stabilită de 37,5 
puncte se realizează o ce
nușă mai mare cu 4 puncte. 
Această neîncadrâre în 
norma planificată a avut 
drept consecință pierderea 
unei cantități de 37 361 
tone de cărbune în cele 
șapte luni ale acestui an. 
Cărbunele rebutat pentru 
calitatea slabă de către 
preparație în urma anali
zelor de laborator, s-a răs- 
frînt negativ și asupra 
eficienței economice. Uni
tatea a fost penalizată cu 
12 778 000 lei. Efortul co
lectivului de a compensa 
această pierdere prin acți
uni de recuperare, recon- 
diționare și refolosire a 
materialului lemnos, a 
pieselor și subansamblelor, 
a armăturilor metalice nu 
a reușit să acopere pierde
rea la calitate decît numai 
într-o mică parte.

Pasiune și responsabilitate
A avea sau mai bine 

zis a dobîndi prin muncă 
conștientă, responsabilă, 
calitatea de unitate frun
tașă, de colectiv fruntaș 
în întrecerea socialistă nu 
este un eveniment de ex
cepție, ci unul de care se 
bucură mulți oameni din 
Valea Jiului. Unul din
tre aceste colective este și 
cel de la întreprinderea de 
morărit și panificație Pe
troșani, care, conștient că 
își face exemplar datoria, 
prin muncă responsabilă 
și dăruire, nu își înde
plinește numai sarcinile 
de plan, ci răspunde ferm, 
asigură pîinea miilor de 
locuitori ai Văii Jiului. 
Referindu-ne la realizări, 
se cuvine să arătăm că în 
cele șapte luni care au 
trecut din colectivul

Sini*. Dorina Gaboș, res
ponsabilă cu C.T.C., a cău
tat să ne convingă că se 
fac eforturi susținute pen
tru îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Printre altele, 
ne spunea, că sînt la ban
da de claubaj 12 oameni 
care aleg șistul vizibil.

In mod. normal pe schim
bul II ar fi trebuit să gă
sim patru oameni la alesul 
pietrei din cărbune, dar 
pe teren am găsit doar 
doi, care la ora 14,30 încă 
nu aleseseră nimic. E drept 
că există o modernă bandă 
de claubaj, dar plasarea 
posturilor trebuie să se re
alizeze continuu și nu oca
zional. Apoi, aviz tovară
șilor din compartimentul 
de protecție a muncii, cir
culația acestor oameni în 
preajma gurilor de siloz 
neîngrădite reprezintă o 
sursă nedorită de accidente.

Următorul nostru interlo
cutor a fost responsabilul

Teodor ARVINTE 

/Continuare în pag. a 2-a

a

vîndută 
cu 4,4 milioane 
beneficiul sUpli- 
cifrîndu-se la 

lei. Pe seama a- 
a onoră-

unității a depășit valoa
rea producției nete plani
ficate cu 371 000 lei, pro
ducția marfă vîndută și 
încasată 
lei, iar 
men tar
1 370 000 
cestor depășiri, 
rii la timp a comenzilor 
beneficiarilor, întreprin
derea ocupă un loc 
semnat în întrecerea 
cialistă ce se desfășoară 
în acest prim an al cin
cinalului calității și efi
cienței în întreaga țară, 
în Valea Jiului.

Implicați responsabil 
într-un amplu flux teh
nologic (numai speciali
tăți, de pildă, se fac zil
nic 10 tone și peste 50 to
ne pîine albă) oamenii

DISCIPLINEI

TRIMISUL NOSTRU PE ȘANTIER RELATEAZĂ

HUILĂ -
Cîmpu lui Neag"Două puncte de vedere diferite, fațăde aceeași problemă

Acțiunea „Huilă — 
Cîmpu lui Neag“ — o ini
țiativă de mare importan
ță economică, menită să 
pună în evidență noi re
zerve de substanțe mine
rale utile — să răspundă 
chemării partidului de a 
da țării cît mai mult căr
bune cocsificabil. Angaja
mentul colectivului — re
alizarea și depășirea sar
cinilor planificate. Rezul
tatele pe luna august — mi
nus 4 932 tone de cărbune.

In intervențiile noastre

muncii de aici nu scapă 
din vedere calitatea pro
duselor, adică tocmai a- 
cel fapt care Le definește 
personalitatea. Exemplul 
cel mai elocvent în acest' 
sens ni-1 oferă colectivul 
secției I care se achită 
cu cinste de cerințele me
reu crescînde ale locui
torilor din Petroșani, Vul- 

Lonea. De 
de aici li- 
populației 

de pîine, 
fa
ce i

can, Petrila și 
fapț colectivul 
vrează zilnic 
zeci de tone 
specialități, zaharoase, 
ină albă etc. Dintre 
implicați în aceste reali
zări 
ghe 
nita

prin 
fap- 
prin 
opi-

cu- 
tova- 
Elena

Cea de-a cincea zi a lu
crărilor Congresului inter
național de istorie a ști
inței a programat noi co
municări, care au reținut 
atenția participanților 
bogăția materialului 
tic pus .în discuție, 
valoarea deosebită a 
niilor exprimate.

Ca și în zilele preceden
te, oamenii de știință reu
niți la acest important fo
rum mondial au dat o înal
tă apreciere ideilor 
prinse în cuvântarea 
rășei acad. dr. ing. 
Ceaușescu la ședința inau
gurală a congresului. Au 
fost relevate însemnătatea 
acțiunii tuturor slujitori
lor științei în direcția în
tăririi colaborării interna
ționale, asigurării condiți
ilor pentru ca toate po
poarele să beneficieze de 
acces neîngrădit la cuceri
rile geniului uman, rolul 
important al savanților din 
întreaga lume în edificarea 
unui climat în care desco
peririle științifice să ser
vească exclusiv progresu
lui, păcii și înțelegerii în
tre națiuni.

Marți dimineață, și-a în
ceput lucrările secțiunea 

de la fața locului, am su
pus atenției opiniei publi
ce și preocupărilor C.M.V.J. 
o problemă stringentă 
preluarea din gara Bărbă- 
teni a cărbunelui transpor
tat din carieră. Spicuim 
din răspunsurile primite 
de la organele vizate, res
pectiv C.M.V.J. și I.P.C.V.J.

In data de 18 august 
compartimentul producție 
al combinatului ne comu
nică „Referitor la articolul 
„O restanță inadmisibilă”, 
...vă informăm că s-a dis
pus asigurarea zilnică a 20 
vagoane ordinare C.F.R. 
pentru preluarea produc
ției carierei”...

După numai două zile, 
același compartiment ne 
comunică : „Referitor la
articolul „Qărbunele tre
buie transportat la prepa
ra ție, nu stocat pe rampa

î

berzele

Inveșmintat in fastuoa
sa hlamidă de ciorchini, 
septembrie a poposit de
ja pe meleagurile noas
tre, ca întotdeauna, ves
titor al toanyiei. Pri.i 
depeșele pufoase ale no
rilor, cocorii și 
ne reamintesc să le păs
trăm rostul cuiburilor, 
fiindcă reintoarcei ile a- 
dapă matca fertilă a iu
birii. Soarele și-a aninat 
razele in povirniți gutui 
și meri, ca . ediții.e prin- 
ceps in rafturile biblio
filului; un anotimp rede
vine sămință, in monu
mentalul, firescul și c- 
xactul ciclu al germina
țiilor și înfloririi, clipa 
nu moare ci devine gena 
in pirgul lui mîine. 
Frunzele căzute, ca niș
te ginduri uitate, împle
tesc covor peste certitu
dinile unei virste, îmbă- 
trînim pentru a fi totuși 
mai tineri sufletește. 
Maică iubitoare și învă
țătoare, natura își nu
mără bobocii, fără a a- 
pela la teoria mulțimi
lor, abecedarul vieții își 
răsfoiește filele, cu 
minoasele litere ale 
rocului, dar mai 
e drept, cîteodată, 
punctele de suspensie ci
le necazului, pe care îl

lu-
ne-

sînt, 
Șl

între

în 
unei în- 

savanti

s-au în- 
,Teh-

„Știința și tehnologia în 
antichitate”.

După mai multe zile de 
dezbateri, au luat sfîrșit 
lucrările secțiunilor de fi
zică și astronomie, științe 
biologice, științe medicale 
și farmaceutice, tehnologie 
și inginerie, și ale celei 
dedicate relațiilor 
știință și societate.

Intervențiile specialiștilor 
români au evidențiat crea
țiile de vîrf ale științei ro
mânești ce au îmbogățit 
patrimoniul universal al 
cunoașterii, activitatea pro
digioasă de pionierat 
unele domenii, a 
tregi pleiade de 
din țara noastră.

In aceeași zi,
cheiat simpozioanele 
nologie, umanism și pace 
— aspecte istorice”, „Rolul 
instrumentelor științifice în 
dezvoltarea științei”, si 
„Promovarea cercetării ști
ințifice și învățâmîntului 
în istoria stiintei si tehni
cii”.

Tot marți s-a desfășurat 
prima parte a simpozionu
lui „Rolul femeilor în dez
voltarea științei și tehni-

dispus asigura- 
a 20 vagoane... 
sînt unele greu- 

vagoa-
scurtării

gării”, s-a 
rea zilnică 
In. prezent 
tăți în manevrarea 
nelor din cauza 
frontului de încărcare, ca 
urmare a unor lucrări 
care se execută în zona 
căii ferate”.

Din partea I.P.C.V.J. nu 
primim un răspuns con
cret (14 aug.), din care să 
reiese că s-au întreprins 
măsuri, ci, cităm „Vă co
municăm opiniile noastre”. 
Să vedem care sînt aces
tea.

„Producția ce trebuie re
cepționată zilnic prin a- 
cest punct (gara Bărbăteni 
_  n.n.) depășește capacita- X 
tea punctului de recepție 
respectiv cu circa 800

Mircea BUJORESCU 

(C - inuare in pag. a 2-a) 

Septembrie

pălulelor 
mai eli
de vred- 
binefăcă- 
altă tar- 
spulbera 
ciutura, 

oglindește

deslușim mai greu. Co
pilărim cu fiecare toam
nă, bilele abacului se 
trag mereu spre stingă, 
armonios, din străbuni, 
ne păstrăm demni și în
crezătorii, acesta e ros
tul nostru știut sub soa
re, și prin noi înșine, și 
prin urmași. Și toamna, 
ca w -pecete a 
doldora, ne va 
bera un atestat 
nicie, sa treacă 
tor peste noi o 
nă, fără a ne 
imp.iniriie. Din 
in care se 
soarele visurilor, sorbim 
vinul de viață lungă, de
ca ntat 
curie,

3
i

in cintec de bu
tii vreme ce, de 

după aurul știuleților, 
răsare, permanentă re
naștere, verdele crud ai 
viitorului spic. Cobortm, 
cu e nouă toamnă, in 
abatajul primăverii noas
tre continue, pentru a ne 
reîntoarce cu brațele co
pleșite de lujerii lumi
nii, vertical prinos de 
soare, cu care răsplătim 
generozitatea vetrei pă
rintești și demnitatea 
ploii de rod a minții și 
brațelor noastre. Flautul 
lui septembrie vestește 
nunțile de cules ale 
toamnei. (Ion VULPE)



2

Din activitatea 
consiliilor

menite să 
infrumuseța- 

De pildă,

1 RICANI
+ Consiliul popular a 

organizat acțiuni edilitar 
gospodărești 
conducă la 
rea localități
în prezent se lucrează in
tens la repararea acope
rișurilor, jgheaburilor și 
burlanelor de la blocu
rile de pe strada Repu
blicii. Se continuă amena
jarea drumului spre zona 
de agrement „Bucura" și 
se fac plombări asfaltice 
pe șoseaua principală Pe 
traseul Uricani — Cîmpu 
lui Neag, cetățenii au tre
cut la repararea garduri
lor.
și curățirea albiilor 
afluenții Jiului.

Cu privire la con
tractări, este de consem
nat faptul că s-au predat 
pînă in momentul de față 
la tondul de stat 86 tone 
carne, 165 hl lapte de 
oi, 35 hl lapte de vacă. 
De amintit faptul că ma
joritatea cetățenilor din 
satele învecinate orașu
lui au recoltat fînețele. 

.O notă critică atît pentru 
cetățenii care nu recoltea
ză toate terenurile cu fi
nețe cît si pentru organe
le agricol® care nu aplică 
prevederile Legii 
59/1974.

ANINOASA
In această perioadă 

s-au executat lucrări prin 
contribuția efectivă a lo-

nivelarea terenurilor 
Ia

nr.

populare
cuitorilor în valoare 
peste 2 000 000 lei. 
s-au materializat în între
țineri de drumuri și străzi 
cum sînt străzile Uzinei, 
Cătănești, Gh, Doja. In 
prezent s-a început repa
rarea drumului Iscroni — 
Aninoasa.

* Consiliul popular A- 
ninoasa a întreprins o 

vastă acțiune de livrare la 
termen către fondul 
stat a produselor 
tractate.
a trecut din acest an 
livrat x peste 36 tone căr- 

' ne, 1000 kg lină, 15 hl 
lapte. S-au evidențiat în 
această acțiune Miron 
Fantei i mon, ioana Rădol, 
Nicolae Staicu, Miron Pă
dure și mulți alți cetățeni.

RĂNITA
+ Consiliul popular a 

acționat pentru impulsio
narea predărilor la fon
dul de stat cît și pentru 
predarea animalelor pes
te greutatea planificată. 
Pînă în prezent, de aici 
s-au livrat 65 tone carne, 
3,6 tone lînă, 62 hl lapte. 
Acțiunea continuă, 
ceasta 
popular 
tenția 
tuturor 
coltarea 
lor de 
vederea 
animalelor pe timp 
iarnă) și a legumelor.

de 
con- 

In perioada care 
s-au

SEPTEMBRIE 1981Steagul roșu

de

răspund
iUrmare din pap 1'

Dura lex,
„Pe 

care 
în

lua
de

sed lex...

rabrica de piinc Li- 
viezeni. Muncitoarele 
Viorica Ciobanii, Iri
na lanoși și Maria 
Kiraly modelează alu
atul pentru un lot 
specialități ce vbr 
drumul unităților 
desfacere.

Urmare din pag 1

comisiei de calitate și efi
ciență economică desemnat 
de organul colectiv de 
conducere, Grigore Mis
chiu, contabilul șef al mi
nei. Nici că se putea un 
om mai 
soarta 
mice.

— Ne

potrivit 
eficienței

pentru
econo-

puteți spune 
cît a crescut costul tonei 
«le cărbune în condițiile 
eind unitatea a fost pena
lizată cu peste 12 000 000 
Iei pentru ncîncadrarea in 
norma de calitate și ce mă
suri ați luat în calitate de 
responsabil al comisiei ?

— Consecințele neînca- 
drării în norma de cenușă 
pe primele șapte 
anului : 
cărbune 
cu 21,35 
ențat și 
ența economică, fapt pen
tru care avem deseori dis
cuții cu banca pentru

CU

luni ale 
tona de 
crescut 

a influ-

costul pe
extras a
lei. Deci
nu în bine efici-

p
Steagul roșu" a criticat, organele vizate

'. In a- 
perioadă consiliul 
și-a îndreptat a- 

spre mobilizarea 
cetățenilor la re- 
tuturor suprafețe- 

fînețe (aceasta în 
asigurării hranei 

de

bă, Eugenia Săceanu, Ma
ria Purtător și Doina Tu- 
close. Cuvinte de laudă și 
pentru colectivul secției 
Livezeni, unde ești im
presionat de ordine, disci
plină, curățenie, ca de 
altfel peste tot în între
prindere. Dotată cu utila
je moderne această sec
ție produce peste 20 tone 
de pîine în 24 de ore. 
Pentru harnicul colectiv 
de aici, avînd în frunte 
comuniști cum sînt Fran- 
cisc Ferenczi, Geta Done, 
Mihai Pîrvuleț, Maria- Di
nu, planul și calitatea

cerințe și fapte
plata retribuțiilor. E ade
vărat că nici noi (comi
sia de calitate și eficiență 
— n.n.) nu am acționat cu 
suficientă perseverență 
pentru îmbunătățirea cali
tății.

Și cine ar fi 
acționeze cu 
perseverență" 
compartimentul 
comisia de calitate și efici
ență economică ale minei?

Nici la această unitate 
(ca și la mina Aninoasa) 
nu a fost găsit un pro
gram de măsuri propriu 
după care să acționeze 
membrii comisiei. Poate, 
președintele consiliului oa
menilor muncii va cere a- 
cest lucru tuturor mem
brilor comisiei pentru se
mestrul 11, 
început.

„Problema 
bunelui, ne 
rul minei 
Gheorghe Feier, deși a 
analizată în consiliu] 
menîlor muncii, ce s-a

trebuit să 
„suficientă 
clacă nu 
C.T.C. și

chiar daca a

calității căr- 
relata directo-

Lonea, ing. 
fost 
da- 
sol-Timpul probabil în luna

ne comunică 
de serviciu, 

tem peraturile 
ale lunii sep- 

ridica- 
^hiedii

După cum 
meteorologul 
Lidia Rahău, 
medii lunare
tem brie vor fi mai 
te decît valorile 
multianuale. Din punct de 
vedere al precipitațiilor, a- 
cestea vor osc ila în jurul 
valorilor normale, ceva 
mai frecvent in prima ju
mătate a lunii.

Caracteristici ale evolu
ției vremii .

1—10 septembrie. Vremea 
va fi schimbătoare, cu 
rul 
cu 
dea 
rii.
țării,

ce- 
temporar noius. Ploi 

caracter local vor că- 
îndeosebi in estul ță- 
In celelalte zone ale 

îndeosebi în a doua

parte a intervalului, ploile 
vor fi izolate. In timpul 
zilei, temperatura aerului 
va atinge 26 de grade și 
chiar mai mult în regiu
nile din sud. Temperatu
rile cele mai scăzute vor 
fi cuprinse între„-7 și 17 
grade, în prima parte a 
perioadei, remareîndu-se 
apoi o scădere de cîteva 
grade, ce va determina va
lori minime între 4 și 14 
grade.

11—-24 septembrie. Tim
pul va avea un aspect, în 
general, frumos. Ceru) va 
fi variabil, mai mult se
nin. In primele 5—6 zile 
pe alocuri se vor semnala 
ploi de scurtă durată, mai

de

produselor sînt preocupări 
de zi cu zi.

Firesc, nu putem în
cheia „itinerariul" nostru 
la LP.M. Petroșani 
a aminti și de secția 
pîine și moara de la 
peni, de cei care fac pro
duse de bună calitate 
muncesc cu pasiune 
responsabilitate, pentru a 
satisface cerințele locui
torilor din partea vestică 
a Văii Jiului. Rezultatele 
acestei secții (21 tone pîi
ne și 55 tone grîu măci
nate zilnic) sînt posibile 
grație aportului întregului 
colectiv de oameni al 
muncii din rindul cărora 
s-au evidențiat în 
deosebit comuniștii 
mollă Martin, 
Buday, Maria ropvsvu, 
Constantin Dragomir, Vio
rica Florian, Silvia Vitan 
și, firește, mulți alții.

și 
și

mod 
Sa- 

Speranța 
Popescu,

In urma anchetelor 
urmele unor fapte 
n-ar trebui să existe 
comerțul- nostru", apărute 
in numerele 8982 și 8988 
ale ziarului, ne răspund 
Direcția comercială mu
nicipală, I.C.S. Mixtă Vul
can și I.C.S. Mixtă Lupeni. 
Din răspunsuri am reți
nut că anchetele noastre 
au fost de un real folos 
în depistarea, înlăturarea 
și preîntîmpinarea unor 
aspecte negative care se 
mai întîlnesc în rețea ia 
comercială. Au fost aver
tizați 16 lucrători comer
ciali. Pe lingă sancțiu
nile și amenzile adminis
trate pe loc de organele 
de control, I.C.S. Mixtă 
Vulcan a dispus sanc-

țiuni administrative la în 
că 11 lucrătoare comer
ciale. Aceasta dovedește 
că, deși aspre cei care 
le încalcă, legile comerțu
lui sînt legi. Din păcate 
numai I.C.S. Mixtă Vul
can are o atitudine mai 
severă față de neregulile 
constatate. Întreprinderea 
din Lupeni a tratat cu 
„duhul blindeții" situația i 
„Li s-a atras atenția in 
modul cel mai serios <11 
se atrage atenția și altfel? 
— n.n.) că, dacă se vor 
mai repeta abateri de fe
lul celor semnalate (...) 
vor fi aspru sancționați. 
Deci, mai trebuie organi
zată o anchetă, depistate 
alte nereguli și abia a- 
tunci vor veni și măsuri
le. (?!)

(
I

CONCURS.
I cepînd de la 
Ide festivități 

ției 
con

I J 
u

i

Astăzi, în - 
ora 14, sala 
a prepara- 

găzduiește 
protecția

iei Coroești 
concursul de 
muncii, faza pe I.P.C.V.J. 
Participă echipajele cîști- 
gătoare la fazele pe sec
ții, bineînțeles susținute 
de personalul muncitor al

dat cu un program 
măsuri (deci există totuși 
un program de măsuri, dar 
din păcate nu al comisiei 
amintite anterior — n.n.) 
care să conducă la o scă
dere a diminuărilor pentru 
neîncadrare atft la indica
torul de cenușă cît și u- 
miditate, nu am reușit să 
rezolvăm definitiv această 
situație. La umiditate prin 
captarea apelor am influ
ențat pozitiv 
realizînd cu 
mai puțin față de nivelul 
planificat. Vom acționa 
paralel eu intensificarea 
muncii politice, prin stimu
lentele acordate formați
ilor care aleg șistul, să re
alizăm o calitate mai bună 
a cărbunelui chiar 
nind 
veste 
vom 
turi
conducă la alegerea șistului 
vizibil pentru îmbunătăți-" 
rea calității cărbunelui.

indicatorul
0,3 puncte

por- 
din abataj. Cît pri- 
la banda de claubaj 

menține cele 12 pos- 
planificate care să

septembrie
ales în zonele de deal 
munte. In evoluția tempe
raturii se așteaptă diferen
țieri mai însemnate între 
noapte și zi. Astfel, în 
timpul zilei, temperatura 
va crește atingînd pe a- 
locuri 30 de grade, în timp 
ce diminețile vor fi mai 
răcoroase, mercurul termo
metrelor coborînd pînă în 
jurul valorilor de 3 grade 
în nord și de 13—14 
de in sud.

25—30 septembrie, 
acest interval vremea 
deveni in general instabi
lă îndeosebi în vestul și 
nordul țării, unde innoură- 
rile vor fi mai pronunța
te și vor cădea ploi.

celor trei preparații din 
Vale.

VEȘTI 
TOURI. 
noscutul
lui de Stat 
Șerban lonescu a

DE PE PLA-
Tînărul, dăr cu- 
actor al Teatru- 

Valea Jiului ', 
,__ intrat
deja în grațiile celei de-a 
7-a arte cu 
după romanul lui 
Rebreanu „Ion" și 
cu multe alte filme româ
nești. De curînd el a ter
minat filmările la „Sem
nul șarpelui1, în regia lui

ecranizarea
Li viu 
aooi

și

gr a-

In
va

Dan Pița. In prezent, ac
torul lansat la Petroșani 
se află pe platouri, cu e- 
chipa care realizează fil
mul „Plecarea Vlașinilor", 
ecranizare după romanul 
Ioanei Postelnicu, părtici- 
pîncl, -de asemenea, la 
transpunerea pe ecran a 
serialului „Lumini și um
bre', după un scenariu 
semnat de Titus Popovici. 
Împreună cu fostul 
coleg Avram Birău, 
ban lonescu va juca

său
Șer- 

in

Răspundem
9 MARIA MUSCA, Pe- 

iriia ; Reclamația dv. este 
întemeiată. Consiliul popu
lar Petrila va asigura cu
rățirea canalului de scur
gere a apelor pluviale pe 
porțiunea din strada Cim- 
pa în care se află com- 
presoarele minei Lonea I 
și locuința dv. 
decadă 
a.c. Vă 
formați 
zolvării

cititorilor
din nou problemele ridi
cate de dv. cu conducerea 
secției de gospodărie 
munală și

Pentru evacuarea apei 
subsolul blocului se 
în vedere o acțiune

co-
locathă Petri-

în prima 
septembrie 
să ne 
cazul 

cit

a lunii 
rugăm 
atît în 
problemei 

dacă acțiunea promisă 
amină.

• LOCATARI ai blocu
lui 10, cartierul 8 Mar
tie, Petrila: Am discutat

in- 
re-

Si
se

la. 
din 
are ...
de îndepărtare a surplu
sului de pămînt de pe spa
țiul din partea estică a 
blocului. Această acțiune 
va fi organizată de con
siliul popular și secția 
E.G.C.L. și vă invităm s-o 
sprijiniți. în legătură cu 
reparațiile necesare.la aco
perișul blocului ni s-au dat 
noi asigurări. Vă rugăm să

ui măriți și să ne informați 
dacă acțiunile promise se 
finalizează.

• ȘTEFAN KOREAN U, 
Petrila: înlocuirea cazanu
lui pentru preparat apă 
caldă, a focarului și bate
riei acestuia solicitată 
dv. secției Petrila

de 
a 

E.G.C.L. Petroșani se ami
nă nu din cauze subiective, 
ci datorită faptului că sec
ția nu dispune de aseme
nea obiecte pentru a le ins
tala în apartamentele celor 
îndreptățiți. Ni s-a promis 
că veți primi-cazan de ba;§ 
cu prioritate în momentul 
în care cererea depusă de 
secție la întreprindere pen
tru asemenea obiecte va fi 
onorată.

„Huilă
/Urmare din pag. I)

Cîmpu lui Neag“ Se impun măsuri

tone...1. Compartimentul 
producție al C.M.V.J. să 
nu știe acest lucru 7 „Re
ducerea capacității de în
cărcare în gara Bărbăteni 
se datorează lucrărilor de 
„completări în stația de 
expediție a cărbunelui", e- 
xecutate în regie proprie 
de către cariera Cîmpu lui 
Neag. Numărul vagoanelor 
ce se introduc la încărcare 
cu o manevră a scăzut de 
la 10 la 4, ceea ce nece
sită trimiterea de 5 ori a 
unei locomotive pentru e- 
fectuarea manevrei de în
cărcare a producției cari
erei, in intervalul de la 
-ora 7 la 17.

Fața de cele de mai 
sus se impune urgentarea 
finalizării lucrării susa- 
mintite pentru readucerea 
la capacitate a frontului

de încărcare (lucrarea a 
fost finalizată din data de 
27 august — iar pe rampă 
încă mai era la sfîrșitul 
acestei luni cărbune stocat 
— n.n.)...

In încheiere vă infor
măm că au fost luate mă
surile necesare pentru li
chidarea deficiențelor la 
preluarea producției, cu 
singura condiție ca aceasta 
să justifice denumirea de 
HUILA".

Deci, două puncte de 
vedere diferite, față de a- 
ceeași problemă. Nu ne ha
zardăm să afirmăm că 
„nu știe stînga ce face 
dreapta', dar, ținînd cont 
că și C.M.V.J. și I.P.C.V.J. 
au același țel, acela de a 
«sigura economiei naționale 
cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin, conside
răm că o punere de acord 
este necesară neîntîrziat.

eficiente

Mai mulți locuitori ai 
cartierului 8 Martie din 
Petrila au creat în împre
jurimile blocurilor fru
moase grădini de zarzavat 
și flori. Toată munca lor 
este însă distrusă de ani
malele ce bîntuie noaptea 
printre blocurile cartieru
lui, călcînd în picioare și 
rupînd orice întîlnesc în 
cale. Pînă cînd truda lo
catarilor va mai suporta 
consecințele atitudinii de
gradante ori neglijenței de
ținătorilor de animale 
jurul cartierului 7 Ar 
bui să se ia o dată i 
suri hotărîte împotriva 
ținătorilor de animale 
glijenți.

Vasile BELDIE, 
Pețri la

din 
tre- 
mă-
de
ne-

filmul „Țapinarii", în vre
me ce Virgil Flonda va 
deține un rol însemnat in 
coproducția multinațională 
„Wilhelm Cuceritorul", ca
re se va turna, pe pla
tourile din Buftea, în re
gia lui Sergiu Nicolaescu 
si Giles Grangier.

FUMOAR SAU COFE- 
1\R1E? Unitatea nr. 184 
de desfacere a produselor 
de cofetărie din modernul 
cartier Bucura al Uricatiiu- 
lui și-a creat o faimă nu

prea demnă de laudă, da
torită unor clienți neciviii- 
zați. Printre stivele de am
balaje, zac scaune rupte, 
abia zărite prin fumul de 
țigară al celor care con
fundă cofetăria cu un fu
moar.

După cum se vede, tu
tun și... fum există ; cîtă 
vreme vor mai răbda con
ducerea I.C.S. Mixtă Lu
peni și reprezentanții or
ganului de ordine aseme
nea situație ?

ÎN TURNED.
popular 
cu din 
pa, la 
luni, la 
cia, ca

Rapsodul 
Constantin Ionaș- 

Lupeni va partici- 
începutul acestei 

un turneu în Gre- 
solist-invitat al

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

Ansamblului artistic „Rap
sodia Română'.
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Vulca9 O necesitate de strictă actualitate
întărirea disciplinei

Mina Vulcan, una din
tre cele mal mari produ
cătoare de cărbune ener
getic din Valea Jiului, 
are o pondere însemnată 
în producția de cărbune 
extras la 
minier din

Combinatul 
municipiul 

nostru. Rezultatele obți
nute de colectivul minei 
atîrnă greu în balanța 
realizărilor înregistrate de 
întreprinderile C.M.V.J. 
In această situație ne-am 
îndreptat atenția spre 
mina Vulcan, mai ales că 
în primul trimestru al a- 
nului și cele două luni 
din trimestru], următor, 
colectivul își realizează 
și depășește prevederile 
de plan, iar în celelalte 
luni acumulează un mi
nus care nu numai că 
anihilează plusul înregis
trat în perioada amintită, 
dar devine chiar îngrijo
rător pentru realizarea 
inteti„lă a sarcinilor pen
tru trimestrul III.

Mal mult decât atît, in
consecvența cadrelor de 
conducere în aprecierea 
realizărilor de perspecti
vă — perspectivă care 
uneori este mai mică de 
10 zile — constituie un 
alt motiv pentru a acorda 
mai multă atenție acestei 
întreprinderi. Exemplifi
căm : în 30 iunie condu
cătorii minei se angajau 
că vor încheia luna au
gust cu sarcinile de plan 
realizate integral ; în 30 
iulie, preliminau însă un 
minus de 6 000 de tone 
de cărbune (tot pentru 
luna august) ca să ajungă

in 26 august să aprecieze 
că minusul nu va fi mai 
mare de 9 500 de tone. 
Deci cu numai o săptă- 
mînă înainte de încheie
rea lunii se prelimina 
un minus de 9 500 de 
tone, și de fapt luna a 
fost încheiată cu un mi
nus de... 12159 de tone 
de cărbune.

Ceea ce mai trebuie să 
adăugăm la toate cele 
spuse pînă acum este că 
mina, colectivul său nu 
au avut de înfruntat nici 
un fapt deosebit, nu au 
intervenit în procesul de 
producție nici o defecți
une, deficiență sau nea
juns, nimic de neprevăzut, 
nici o avarie care să 

'răstoarne într-un timp 
atît de scurt propriile 
preliminarii-angajament.

Intr-o asemenea situa
ție nu putem să nu ne în
trebăm eît de bine au 
fost cunoscute condițiile 
tehnice și organizatorice 
ale întreprinderii, cît de 
temeinică a fost analiza 
care a stat la baza sta
bilirii preliminariilor-an- 
gajament ? Vom mai re
veni pe parcursul acestei 
luni asupra acestor între
bări ce le vom adresa ca
drelor de conducere ale 
întreprinderii. Pînă atunci 
vom prezenta în cele 
ce urmează aspecte pri
vind unele laturi ale 
stării disciplinare de la 
această întreprindere, as
pecte întîlnite în cîteva 
zile din luna august.

942 de tone de

Lucrările de revizii, 
parați! și intreținere, 
regulă

De-a „recuperarea"La nuna Vulcan, chiar în cadrul sec
torului V — sector la care mai dăinuie, 
din păcate, indisciplina — întîlnim to
tuși și brigăzi fruntașe în producție. 
Una dintre acestea este cea condusă 
de Ion Bud care a extras, la zi, peste

prevederile de plan, 
cărbune.

In imagine, șeful de schimb Sîrbu P. 
Ion alături de ortacii Idnașc Bureau. 
Nicolae Bon ița. Corne] Butac, Constan
tin Curea și Costieă Glăvan.

5 
i
5
î

..ln numai 
două zile

Care este situația 
absențelor cu o zi îna
inte și după două zile 
de repaus asupra că
rora putea interveni 
colectivul minei ?

4. 22 august — 106 
absențe nemotivate și 
141
sul 
dere —

♦ 25 
absențe 
175 de
nusul 
prindere — 973 tone de 
cărbune)

Intr-o singură zi, în 
25 august, numărul ab
sențelor, de toate cate
goriile, s-a ridicat la 
833.

recuperări (ininu- 
zilei pe întreprin- 

1070 de tone) 
august — 120 
ncinotivate și 
recuperări (mi- 
zilei pe intre-

Lipsa de exigență își spune cuvîntul
După două zile în care 

au *Z:t executate lucrări 
de revizii, reparații și în
treținere, în prima zi ca
re ar fi trebuit să fie o 
zi normală de producție, 
defecțiunile și neajunsuri
le în procesul de produc
ție, stagnările se țin lanț. 
Nu mai amintim care sînt 
deficiențele și cauzele 
stagnărilor, ci doar rea
mintim faptul că în ziua 
respectivă — 25 august — 
s-a înregistrat cel mai ma
re număr de absențe — 
833, iar întreprinderea a 
rămas sub plan cu aproa
pe 1000 de tone.

In ceea ce privește me
dul în care sînt acordate 
recuperările, directorul e- 
lectromecanie al minei, 
ing. Nicolae Radu, ne spu
nea : 
avem și noi, 
întreprinderii, 
multă vreme 
controlat modul în care 
ce respectă planificarea în 

erare a oamenilor 
adați la șut în zi- 
de repaus. Cei care

„O parte de vină o 
conducerea 

care
nu a

de 
mai

planifică și acordă 
perările dovedesc 
multă înțelegere față de 
cei care solicită, cînd vor 
ei și uneori retroactiv, re
cuperări. Altfel de modi
ficări nu veți găsi în căr
țile de pontaj".

Nu ne contrazice, de 
fapt este de acord cu noi, 
că acest mod de lucru 
„înțelegător" duce, pe de 
o parte, la dezorganizarea 
procesului de producție — 
pentru că oamenii solicită 
recuperări atunci cînd nu 
t? aștepți și cînd este 
greu să completezi forma
țiile de lucru cu alții în 
lopul celor absenți și, pe 
de altă parte, duce la 
birea disciplinei. Dacă 
menii știu că găsesc 
țelegere la cei care le 
conducători direcți, 
mai respectă reglementă
rile în vigoare, reglemen
tări pe care le încalcă, de 
altfel pentru ei, chiar 
conducătorii

Am găsit 
semnate de 
de sindicat

recu-
prea

s
I

i
I

c

<

La telefon
di- 

tele- 
co-

doua zi
?ața, prin 

președintele
tului sindicatului 
ne : „Ieri am fost 

. prea în pripă. Au 
„ unele comenzi ne- 
nnate de mine pentru 

nu erau în ordine, 
dreptul unor oameni 
era trecută data 

id erau programați 
recuperare sau da- 
doreau plata inte- 

’lă a postului. Aces- 
a fost motivul pen

•1 care nu 
t cîteva 
ăm. Nu 
•tăm.

am sem- 
comenzi" 
mai eo-

/

Hirlia suportă
După cum rezultă din 

cele constatate, se pare că 
da. lată cîteva argumen
te : Teodor 
torul XII) 
august întîi 
poi „post" ;

chiar orice?

re
de 

se execută in zi
lele de repaus, pe baza co
menzilor făcute în baza 
programelor întocmite. Oa
menii iau la cunoștință pe 
bază de semnături că sînt 
și unde sînt comandați. 
Pînă aici toate bune și 
cunoscute. Cum se petrec, 
însă, lucrurile la sectorul 
II al minei Vulcan ?

în 22 august era progra
mat un singur om în re
cuperare și iau recuperări 
10 ; în 25 august sînt 
planificați 7 și iau recu
perări 24.

Explicația ne-o dă șeful 
de sector ing. Andrei Fo- 
dor :

— Maiștrii sînt înțele
gători și trec recuperări 
oamenilor atunci cînd nu 
vin la șut, 
programați. Și 
ivesc tot felul 
ine...

Asa să fie ?
tril nu sînt controlați la- 
rîndul lor ?

dar este salvat cu „re
cuperare* ; loan Grigo- 
raș, miner — în 19, ini
țial apare N (nemotivat), 
apoi „recuperare".

Că oamenii s-au obiș
nuit cu a absenta, dar 
și cu tolerarea indisciplinei 
ne-o dovedește și „gluma" 
lui Ilie Bobric, Acesta \- 
duce de la spitalul \sșj>- 
can o adeverință sejs- 
nată de medicul gineco
log loan Eugen Crișan, 
în care se certifica - in
ternarea soției în perioi- 
da 28 iulie — 4 august. 
Știți ce face el cu aceas- 

mo- 
17.
el,

co-

Bals — (see- 
apare în 3 
nemotivat a- 

pv. , Marin Ghe-
baner (sectorul XII) — 
în 11 și 25 întîi nemo
tivat apoi, 
transformă
Ilie Dobra (sectorul XII) 
— și în 11, și în 12 mais
trul trece întîi „nemoti
vat*1, apoi, „învoit" iar in 
13 în locul unui „nemo- 
tivat" se trece „recupe
rare" ; Petru Ciurâscu, 
șef brigadă sector V, lip
sește în 25 ; apare ne
motivat, după care i se 
trece R. La fel și loan 
Gușă, inițial N în 22, a- 
poi R ; Gavrilă Ștefan 
(sectorul II) „uită" de 
multe ori să vină la șut,

. clemența le 
în „concediu-;

nu cînd sînt 
de aici se 
de proble-

tă adeverință ? Cere 
tivarea zilelor de 15, 
18 august cînd, zice 
„a trebuit să stau cu
piii, soția fiind internată 
in spital..." Dar soția îi 
fusese externată !

Dar maiș-

l’agină realizată de
Dorin G1IEȚA, 

Constantin 
Gheorghe 
Alexandru

GRAURE, 
ROTEA și
TATARde

ci 
du-

prin funcția ce o 
are obligația să 
și nu formal, ci 

analiză temeinică a
au fost 

comenzi.
pre- 

comitetului de 
ne lămurește : 
sectoare nu au 
cărțile de co- 
semnat, alteori

care 
ține 
facă 
pă o 
modului în care
întocmite aceste 
Prezent la discuție, 
ședințele 
sindicat 
„Șefii de 
venit cu 
menzi la 
am fost plecat eu din în
treprindere în ziua res
pectivă".

— Nu le putea semna 
vicepreședintele în absența 
dvs ?

— El avea treburile lui: 
Preciiăm, totuși, că pen-

Cum se justifică 
„nemotivații"

Unul cu... o „bogată 
experiență"'

Lepăd a tu — va- 
16 absențe nemo- 
8 luni. Numai în 
făcut 5. Lipsește 

august 
i-a fost 
la llu- 

dus s-o

„Așteptăm și... 
vom lua măsuri“

se

slă- tru a semna cartea de co-
oa- rhenzi. președintele de
în- sindicat nu avea la dis-

sînt poziție 0 singură zi.
nu Deci, „bunăvoința" si

lor.
comenzi ue- 

președinteie 
ilie Diaconii,

lipsa de exigență nu 
manifestă numai la nive
lul unor conducători di
recți ai procesului de pro
ducție. Am primit, însă, 
asigurarea că august a 
fost ultima lună cu astfel 
de manifestări.

Pir joi 
gonetar. 
tivate în 
august a 
în 12, 13, 14, 15 
motiving că soția 
internată în spital 
nedoara și că s-a 
viziteze...

— V-au trebuit...
— Am mai intîrziat și 

la un pahar și... cam asta 
a fost... A lipsit și în 22 
august pentru că, zice el, 
„o rudă a avut nuntă. Am 
vrut să nu merg, dar..."

4 zile?

In loc de concluzii...
...Mai adăugăm, respectînd litera Legii presei 

privind secretul sursei de informare, că unora le 
convine să participe la cît mai multe comenzi — 
uneori vin la lucru in zilele de repaus și fără a fi 
comandați — și nu' solicită recuperare. Prin nu
mărul de posturi suplimentare — uneori ajung la 
peste 27-28 de posturi — își acoperă cîștigurile pe 
care le pierd prin nerealizarea sarcinilor de plan. 
Altfel spus, vin la șut doar pentru a avea un post- 
două în plus, care prind bine fie la remunerare, 
fie pentru motivarea uneia sau două absențe... ne
motivate.

©In îndrumarea comitetelor de sindicat din în
treprinderile miniere, după cum o dovedește exem
plul oferit de mina Vulcan, trebuie să se facă mai 
mult simțită intervenția operativă și eficientă a 
consiliilor orășenești ale sindicatelor.

...Un începător
Luci Albu. 2 absențe 

nemotivate în august (în 
12 și 22) tocmai în zilele 
de retribuție. Afirmația i 
„am știut că am duble și 
am crezut că am 
rare..."

recupe-
In cartea de pon

tai nu apare nici un post 
dublu... Întrebat ce crede 
despre faptul că va pierde 
alocația de 
copii, dă din umeri...

stat pentru

Și unul care... nu se 
justifică

Electricianul Cornel Ba
că de la sectorul 11 : ne
motivat din 3 pină în 1>I 
august. Vine la șut în 19 
și 20, după care lipsește 
pînă în 27 cînd iar face 
șut. Și totuși este men
ținut cu toate că șeful de 
sector i-a cerut desfacere i 
contractului de muncă (!?!)

La comitetul de partid 
al întreprinderii, secreta
rul de partid, tovarășul 
Arpad Crișan ne prezen
ta situația nominală a ce
lor care au fost în recu
perări in zilele de 22 și 
25 august și a celor care 
au lipsit nemotivat. „Aș
teptăm să vedem ce se 
intîmplă pînă la sfirșitul 
lunii, vom discuta cu cei 
în cauză și vom lua mă
suri împotriva vinovați- 
lor". Printre vinovați 
pentru aceste recuperări 
acordate la voia întîmplă- 
rii — „maiștrii". Aflăm 
că printre ei sînt și se
cretari ai organizațiilor 
de partid, cum este cazul 
maiștrilor Constantin Po
pescu (sectorul II) și Mir
cea Bălțătescu (sectorul 
V), ultimul fiind și ad
junct al șefului de sector. 
Nu punem la îndoială 
că se vor lua măsuri și 
că abaterile vor fi dis
cutate, dar de ce a slăbit 
in această 
precizat că 
ceasta lună 
de situație) 
ganizațiilor de partid față 
de modul în care este 
folosită forța de muncă 
și mai ales timpul de lu
cru ? Un răspuns la a- 
ceastă întrebare îl aflăm 
din discuția purtată cu 
secretarul comitetului de 
partid de la sectorul V, 
Mircea Bălțătescu, răs
puns care poate fi rezu
mat la „înțelegerea" față

lună, (ni s-a 
numai în a- 
este o astfel 
controlul or-

de solicitările oamenilor 
și la care, adăugăm noi, 
mai puțina înțelegere
față de soarta producției. 
O justificare de genul
,,Dacă nu-i dau recupera
rea cînd vrea el 
„cînd vrea el" 
înțeles nu cînd 

să fie programat
tea de comenzi, 
cînd vrea omul 
pe parcursul lunii, 
neori —
destule — chiar retroac
tiv) atunci degeaba îl mai 
comand într-o altă dumi
nică, pentru că nu mai 
■vine" — justificare pe 
care am primit-o, de alt
fel. Ceea ce demonstrează 
cît de slabă este autori
tatea maiștrilor, și mai 
ales cît de puțin convin
gătoare este activitatea 
de educare a oamenilor 
din subordine care tre
buie făcuți să înțeleagă 
de ce este nevoie să par
ticipe la lucrările de re' 
vizii, reparații și întreți
nere. Ori, cele prezentate 
pînă acum demonstrează 
eu prisosință contrariul.

Fermitatea organizați
ilor de partid în exerci
tarea obligațiilor ce le 
revin în îndrumarea, con
trolul și 
tregii 
mice 
feste 
doar 
loc, < 
festări de indisciplină.

(prin 
trebuie 

vrea el 
prin căr
ei atunci 
să o ia 

u- 
și cazuri au fost 

— chiar

conducerea in
activități econo- 

trebuie să se mani- 
tot timpul și nu 

atunci cînd au avut 
de exemplu, mani-
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Intervenția delegației române la 
lucrările Comitetului 

mterguvernamenial pentru știința 
și tehnică in focosul dezvoltării

NEW YORK I (Ager
pres). — La sediul Organi
zației Națiunilor Unite s-au 
desfășurat lucrările Comi
tetului interguvernamental 
pentru știință și tehnică, 
în folosul dezvoltării, din 
care fac parte toate sta
tele membre ale O.N.U. Se
siunea s-a înscris pe linia 
preocupărilor susținute ale 
țărilor în curs de dezvol
tare în vederea aplicării 
hotărîrilor Conferinței de 
la Viena din 1979 și ale 
Adunării Generale privind 
necesitatea sprijinirii efor
turilor acestor state de cre
are și dezvoltare a unor 
capacități științifice și teh
nice proprii.

Delegația română a evi
dențiat importanța pe care 
țara noastră o acordă, pro
movării științei și tehnicii

ca factor fundamental al 
dezvoltării, s-a referit la 
necesitatea sprijinirii de 
către țările dezvoltate ă 
eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare pentru crea
rea și lărgirea bazei lor 
tehnico-științifice, inclusiv 
pe calea transferului de 
resurse materiale și fi
nanciare.

Lucrările au evidențiat 
reticența statelor industri
alizate de a se angaja în 
negocieri în direcția sa
tisfacerii cererilor înteme
iate ale țărilor în curs de 
dezvoltare tinzînd spre re
ducerea decalajului care 
le separă de țările dezvol
tate în domeniul științei și 
tehnicii. Comitetul a ho- 
tărît transferarea întregii 
problematici apropiatei se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Un incident banal ?
Un incident care de 

mulți ani a încetat a mai 
fi „atipic" este relatat în- 
tr-un număr recent al re
vistei americane „Time".

Sub un soare strălucitor, 
tehnicienii de pe distrugă
torul „Coontz", aparținînd 
forțelor navale ale S.U.A., 
verifică încărcătura de ra
chete teleghidate de la 
bordul navei. Deodată, o 
lumină orbitoare și un tu
net asurzitor sfîșie liniș
tea acelei după-amiezi tro
picale. Ofițerii de pe punte 
urmăresc îngroziți cum o 
rachetă de tip „Harpon", 
a cărei lungime atinge a- 
proape cinci metri, încăr
cată cu exploziv de mare 
putere, se ridică deasupra 
apelor albastru-verzi ale 
Mării Caraibilor, în direc
ția insulei izolate St. Croix. 
La scurt timp, racheta dis
pare în depărtare.

Ce s-ar fi întîmplat dacă 
focosul ar fi fost nuclear ? 
In acest caz, afirmă Penta-

gonul liniștitor, lansarea 
accidentală n-ar fi putut 
să se producă niciodată ; 
sistemele de siguranța în 
cazul rachetelor cu încăr
cătură nucleară sînt mult 
mai complexe. Din fericire, 
insula St. Croix nu dispune 
de nici un sistem de alar
mă timpurie pentru a o 
alerta în cazul unui atac 
cu rachete și este de pre
supus că nu dispune nici 
de capacitatea unei lovi
turi de retali’ere dacă con
stată că este atacată. Ce 
s-ar fi întîmplat, însă, se 
întreabă publicația ameri
cană, dacă racheta rătăci
toare ar fi pornit spre o 
țintă unde există aceste 
mijloace ? -

Semne de activitate a 

vulcanului Etna
ROMA 1 (Agerpres). La 

începutul acestei săptămîni, 
vulcanul sicilian Etna a în
ceput să dea din nou sem
ne de activitate, emanînd 
fum negru și cenușă. Po
trivit declarațiilor specia
liștilor de la institutul de 
vulcanologie din Catania, 
senzorii electronici pla
sați pe pantele muntelui 
au indicat o creștere a 
nivelului magmei în a- 
dîncurile vulcanului, fe
nomenul determinînd pro
ducerea unei serii de seis
me de intensitate redusă. 
Experții nu au precizat 
însă dacă actuala activi
tate vulcanică prevesteș
te o nouă erupție.

COMITETUL Central al 
Partidului Republicii Isla
mice din Iran Ua ales în 
funcția de secretar gene
ral al acestei formațiuni 
politice pe Sayed Aii Kha- 
menelj informează ziarul 
„Republica Islamică', or
ganul P.R.I., citat de a- 
genția France Presse. El 
îi succedă lui Mohammad 
Djavad Bahonăr, care și-a' 
pierdut viața în atentatul 
de duminică de la Tehe
ran.

PREȘEDINTELE sirian, 
Hafez Al-Assad, l-a pri
mit pe ministrul relațiilor 
externe al Franței, Claude 
Cheysson, care a între
prins în Siria o vizită o- 
ficială, informează agenția 
France Presse. In cursul 
convorbirilor au fost exa
minate probleme ale rela
țiilor bilaterale și aspecte 
actuale ale situației in
ternaționale.

UN MARE convoi de 
ambarcațiuni au început 
să străbată distanța Torino 
__ Veneția, pe unul din 
cele mai importante fluvii 
ale Italiei — Padul — sub

Știri din țările socialiste
MOSCOVA. 1 (Agerpres). — In urma unor ample 

lucrări de prospectare, geologii sovietici au descoperit 
mari zăcăminte de minereu, de cupru în Kazahstan 
— relatează agenția TASS. In cursul acestui an au 
fost descoperite in această republică sovietică și zăcă
minte de minereu de fier care, împreună cu rezervele 
de minereu de cupru, formează osatura unui adevărat 
complex industrial.

Cercetările efectuate confirmă ipoteza că in a- 
ceastă regiune există perspective de a depista și zăcă
minte de țiței și gaze naturale.

BLGRAD 1 (Agerpres). — La Osieke (R. S. F. Iu
goslavia) au fost terminate lucrările de construcție a 
primei părți a noului port de pe Drava. După înche
ierea întregului volum de lucrări de construcție, noul 
port fluvial iugoslav va avea o capacitate anuală de 
5,5 milioane tone. Dana portului se întinde pe o 
lungime de 1 200 metri, iar depozitele ocupă o su
prafață de 60 000 metri pătrâți.

FRAGA 1 (Agerpres). — Anual, în Cehoslovacia 
se acumulează 3,75 milioane tone de deșeuri mena
jere solide care urmează să fie utilizate în mai mare 
măsură ca sursă de energie și, totodată, pentru ob
ținerea de materii prime. Specialiștii cehoslovaci 
apreciază că numai prin incinerarea acestor deșeuri 
se poate obține o cantitate de 8 000 kilojouli de ener
gie termică. In curful actualului deceniu vor fi re
alizate noi capacități pentru utilizarea acestei surse 
de energie. De asemenea, se are în vedere amelio
rarea sistemului de colectare a deșeurilor menajere 
care să faciliteze transportul și folosirea ulterioară a 
acestora.

Proiect de rezoluție
NAȚIUNILE UNITE 1 

(Agerpres). — Țările neali
niate membre ale Consi
liului de Securitate al 
O.N.U. au prezentat un 
proiect de rezoluție care 
condamnă cu fermitate 
Republica Sud-Africană 
pentru „Actele ei de agre
siune premeditate, nepro
vocate și care se perpetu
ează împotriva Angolei". 
Documentul condamnă, de 
asemenea, regimul rasist 
de la Pretoria pentru folo
sirea în acest scop a teri
toriului Namibiei, ocupat 
ilegal.

Țările autoare ale proiec
tului de rezoluție au pro-

a! țărilor nealiniate
pus Consiliului de Securi
tate să ceară „retragerea 
neîntîrziată și necondițio
nată a tuturor trupelor 
sud-africane de pe terito
riul Republicii Populare 
Angola".

In favoarea proiectului 
de rezoluție au votat 13 
membri ai Consiliului de 
Securitate, între care și 
Franța. Dintre celelalte 
două state occidentale 
membre permanente ale 
Consiliului, Marea Britanie 
s-a abținut, iar Statele 
Unite au votat împotrivă, 
împiedicând prin veto-ul 
lor adoptarea proiectului 
de rezoluție.

devița „Să preîntîmpinăm 
moartea rîurilor, lacurilor 
și mărilor !“. Această de
monstrație, în apărarea 
mediului înconjurător, ur
mărește să atragă atenția 
autorităților locale asupra 
pericolului pe care îl re
prezintă deversarea deșe
urilor întreprinderilor in
dustriale în apele rîurilor.

CAMERA Deputaților 
(parlamentul) a Belizelor a 
adoptat, în unanimitate, 
Constituția noului stat in
dependent, care va intra 
în vigoare de la 21 sep
tembrie. Totodată, Parla
mentul a adoptat o serie 
de hotărîri privind parti
ciparea țării la activita
tea O.N.U. și a altor or
ganisme internaționale.

REGELE Khalid al Ara- 
biei Saudite s-a întîlnit 
cu președintele Zambiei, 
Kenneth David Kaunda, 
care întreprinde o vizită

la Riad. în cursul convor
birilor au fost discutate 
situația din Orientul Mij
lociu și alte probleme in
ternaționale, precum și e- 
voluția relațiilor bilate
rale.

LA NOVI SAD s-au în
cheiat lucrările mesei ro
tunde consacrate politicii 
și mișcării de nealiniere 
în anii ’80, la care au par
ticipat aproape 100 de oa
meni politici, experți și 
publiciști din Iugoslavia și 
din alte țări. Din țara 
ncftistră a luat parte Cris
tian Popișteanu, redactor- 
șef al revistei „Magazin 
istoric1.

AGENȚIA angoleză de 
presă, ANGOP, citată de 
Reuter, informează că tru
pele invadatoare sud-afri
cane ocupă încă aproape 
în întregime provincia Cu- 
nene, din sudul Angolei, 
cu excepția orașului Ca- 
hama. In apropiere de a- 
ceastă localitate, au loc 
lupte între unitățile mi
litare angoleze și trupele 
regimului rasist de la Pre
toria.

Start cu stîngul al echipei Preparatorul
PREPARATORUL PE- 

TIÎILA — MINERUL DE
VA 2—3. Meciul de fotbal 
dintre echipele Prepara
torul Petrila și Minerul 
Deva începe în nota de 
dominare a localnicilor, 
care prin extremul stîng 
Urziceanu centrează iar 
balonul este deviat în 
poartă de oaspeți (autogol) 
și gazdele iau conducerea. 
Pupă marcarea golului, 
gazdele atacă mai pericu
los prin fundașul Kertesz 
I. dar șuturile imprecise

expediate de Siminiciuc și 
Kertesz II nu își gă
sesc ținta.

S-a văzut clar că jucă
torii Preparatorului doresc 
victoria, dar au ratat mult. 
Oaspeții găsesc însă cu
loare libere pe partea fun
dașului (junior) Androane 
și în minutul 15 șutul ex
pediat de Popa este scos 
cu mare dificultate de pe 
linia porții de apărătorul 
echipei gazdă Kertesz I. 
In continuare oaspeții stă- 
pinesc jocul și terenul și

în min. 33 datorită unui 
presing arbitrul de centru 
Teodor Ficuț din Orăștie 
dictează un penalty care 
este executat de Chirpuci 
care aduce egalarea. După 
5 minute Kertesz II este 
și el faultat în careu. Și, 
il in. Tot el trage și ra
tează. Prima parte a jo
cului se termină la egali
tate. După pauză, tot ex
tremul stingă Urziceanu 
în min. 60 trage spre 
poartă și balonul este din 
nou introdus în propria 
poartă de liberoul Chir

puci și scorul se majorea
ză : 2—1. Nu trec 5 mi
nute și excelentul Popa 
de la Minerul Deva aduce 
egalarea. Cînd spectatorii și 
antrenorul Constantin Cu- 
relea poate că se mulțu
meau cu un meci egal, î- 
naintașul Popa scapă de 
Lițoiu și astfel în min. 
85, înscrie aducînd victo
ria echipei sale. La juniori 
rezultat final 4—4.

Vasile BELDIE

redacția Șl ADMINISTRAȚIA: ILtroșani. str Nicolae Bălcescu, telefoane 4 16 62 (Secretariat), 4 2464 (secții)

i 15,00 Fotbal î F.C.M.
Brașov — F.C. 
Argeș (divizia A). 
Transmisiune di
rectă de la Bra
șov. în pauză : 
Selecțiuni din 
campionatele mon
diale de ciclism 
de la Brno.

■ 16,50 Tragerea prono-
expres.

: 17,00 Imagini vietna
meze.

!
17.25 Avanpremiera ■ 

Festivalului „Geor- ■ 
ge Enescu1' (II). i

18,00 Inscripții la noul i 
chip al țării — ;
Constanța.

18.25 Mult e dulce șl 1 
frumoasă . limba I 
ce-o vorbim.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 -Actualitatea eco- .•

nomică. j
19,45 Universul femei- j 

lor.
20,20 Telecinemateca : :

„ANNA“. Premi- Ș 
eră pe țară. Pro- ■ 
ducție a Televizi- i 
unii cehoslovace. ;

22,10 Telejurnal.

Liceul industrial nr. 3 Deva
strada Prelungirea Oituz. nr. 8

RECRUTEAZĂ:
elevi, absolvenți de 10 clase, pentru școala pro
fesională, la următoarele meserii :

— montatori elemente prefabricate din 
beton — 36 băieți, pentru Șantierul de 
construcții Lupeni

— dulgheri — 36 băieți — pentru Șanti
erul de construcții, Lupeni —

— sudori — 36 băieți și fete — pentru 
Șantierul de panouri mari, Tg. Jiu.

— dulgheri — 36 băieți — pentru Șanti
erul de panouri mari, Tg. Jiu.

înscrierile se fac piuă la 8 septembrie a.c., 
la secretariatul liceului.

Informații suplimentare la telefon 22 231.

Autobaza uzină do transport 
local Petroșani 

încadrează de urgență

— un maistru auto
— un forjor
— un sudor
— conducători auto categoria D pen

tru transport călători.
Retribuția se va face conform Legii nr. 

57/1974 republicată și Legii nr. 12/19?^* 
Informații suplimentare la biroul perso

nal al unității.

Combinatul minier Valea Jiului
încadrează

— doi fochiști autorizați pentru centrala 
termică a combinatului.

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Cei interesați se pot adresa la com
binat, serviciul personal, între orele 7—15 
sau la telefon 41012.

Mica publicitate
VIND ataș, eventual cu 

motocicletă MZ 259, Pe
trila, 8 Martie, bloc 52'1. 

(795)
SCHIMB apartament 3 

camere Oituz 4z10 cu apar» 
tament 4 camere zona 
pieții, telefon 42910, după 
ora 16.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strum- 
pel Augustin, eliberată de 
1. U. M. Petroșani. Se de
clară nulă.

PIERDUT carnet cu 
certificate de concediu 
medical seria M-M 11980/ 
A de la 8724193 la 8724200., 
eliberat de Spitalul muni
cipal Petroșani. Se de
clară nule. (799) 
ANUNȚURI DE FAMILIE

Colectivul întreprinde
rii comerciale mixte Lu
peni anunță cu nemărgi
nită durere încetarea ful

gerătoare și prematură din 
viață a colegului lor 
TORA THEODOR (46 a: 

Transmitem sincere co 
doleanțe familiei indolia 

Înhumarea are loc astă 
2 septembrie 1981, ora 
la cimitirul din Lupe. 

(71
Nina, soție, copiii Ma 

cică și Ovidiu, Geort 
frate, Nuți, cumnată și ri 
dele apropiate anunță c 
durere moartea fulgerător 
re a dragului lor
Ing. PETRICA GH1DEL
Inmormîntarea azi, 2

septembrie 
ora 15,30.

Familia Mac 
celor care au 
prin prezență 
inmormîntarea

de la capelă
(798

mulțumește 
participa* 

și flori lf 
scumpulu

lor
Ing. NICOLAE MAC

(797
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