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Brigada condusă de minerul Costică Ene de Ia sectorul III al minei Lupeni 
este una dintre formațiile care lucrează la deschiderea a noi capacități de pro
ducție.

Minerii-telinicieni din această brigadă dotată cu o modernă combină de 
înaintare de mare productivitate obțin lună de lună viteze sporite de avansa
re, reușind să-și depășească sarcinile de plan cu 37 — 39 la sută și ceea ce 
este inai important își execută la timp și in condiții de calitate superioară lu
crările, asigură front de lucru minerilor frontaliști din marile abataje mecanizate 
conduse de Mihai Blaga și Laszlo Matvus.

Deși brigadă tînără. competența lor profesională și dăruirea în muncă le 
permite să ocupe cu consecvență un loc ‘le cinste in întrecerea socialistă între 
brigăzile înaintărilor rapide de la mina Lupeni. In imagine destoinicul brigadier 
(în stingă) într-un dialog de lucru cu șeful sectorului jug. Victor Bolosin și 
unul dintre ortacii lui, la locul de muncă.

Adunarea activului Comitetului 
municipal de partid din domeniul 

muncii organizatorice și de 
propagandă

La Petroșani a avut loc ieri, adunarea 
activului Comitetului municipal de partid 
din domeniul muncii organizatorice și po
litico-educative. Au participat membri și 
membrii supleanți ai Comitetului muni
cipal Petroșani a' P.C.R., ai comisiei mu
nicipale de revizie, primi-secretari și se
cretari ai comitetelor orășenești, comu
nale, din întreprinderi și instituții, secre
tari adjuncți cu problemele organizatorice 
și de propagandă, conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești, conducători 
de întreprinderi, activiști de partid și 
de stat, ziariști.

La lucrările adunării de activ a luat 
parte tovarășul Gheorghe Matei, secretar 
al Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.

în cadrul ordinei de zi, tovarășul 
Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid a prezentat „Rapor
tul privind activitatea organizatorică șt 
politico-educativă desfășurată de organele 
și organizațiile de partid in vederea u- 
nirii tuturor eforturilor și repartizarea 
justă a forțelor pentru îndeplinirea hotă- 
ririlor de partid si de stal". Raportul a 
subliniat că analiza și dezbaterile adună
rii activului municipal de partid se des
fășoară în spiritul ideilor și orientărilor 
de inestimabilă valoare teoretică și prac- 
tic-aplicativă cuprinse în cuvîritarca se
cretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, rostită la Cons
fătuirea de luciu de la Mangalia, care 
a jalonat principalele direcții in activita
tea organizatorică și de propagandă, în 
munca de partid, pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico-socia- 
lă. a sarcinilor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale parti
dului.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul

tovarășii Cornel Bololoi, Iosif Bocan, Va- 
sile Pupăzan, Aurel Morhan. Cornelia 
lloiu, Iosif Clamba, Gheorghe Davidescu, 
Vasile Chirculescu, Mihai Banacu, Aurel 
Comșa, Nicolae Gomoiu. Dumitru Fodor, 
Marcu Boantă, Constantin Iovănescu.

Raportul și participant» la'dezbateri au 
dat o înaltă apreciere activității creatoa
re, desfășurate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spiritului cutezător, revoluționar și înal
tei dăruiri patriotice puse în slujba pro
gresului societății noastre. clarviziunii 
științifice în elaborarea liniei politice a 
partidului și a strategiei dezvoltării mul
tilaterale a țării, consecvenței cu care 
conducătorul partidului și statului nostru 
militează pentru creșterea bunăstării ma
selor și înflorirea României contempora
ne. In acest context, cuvântarea rostită la 
Consfătuirea de lucru de la Mangalia 
pune din nou în lumină contribuția deci
sivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
întărirea rolului de conducător politic al 
partidului, la afirmarea sa ca centru vi
tal al societății, la întărirea și perfecțio
narea activității din toate domeniile și ] 
laturile muncii de partid, pentru o mai 
bună cuprindere și soluționare a sarcini- j 
lor economice, de dezvoltare și progres 
neîntrerupt al societății. Din conținutul 
deosebit de bogat în idei al cuvântării sc 
desprind si de această dată orientări ju
dicioase care constituie un amplu pro
gram de acțiune pentru organele și or
ganizațiile de partid, pentru activul din 
domeniul organizatoric și de propagandă, 
pentru toți comuniștii și conducătorii lo
curilor de muncă chemați să acționeze

(Continuare în pag. a 2-a)
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Măsuri eficiente pentru 
reducerea consumurilor 

specifice
La sfîrșitul trimestrului 

I, I.M. Paroșeni înregistra 
un minus de peste 57 000 
tone de cărbune. In ace
eași perioadă consumul de 
energie electrică planificat 
a fost depășit cu 300 MW. 
Norma de consum admisă 
pe tona de cărbune ex
trasă a fost depășită in 
medie cu aproape 4 kWh, 
cea mai mare depășire in- 
registi indu-se în luna fe
bruarie (7,7 kWh/tonă). 
însemnate depășiri la con
sumul de energie electri
că, in primul trimestru 
s-au înregistrat și datorită 
depășirii normei de con
sum la extracția sterilului 
Pentru un metru cub de 
steril excavat și transpor
tat la suprafață, norma de 
consum admisă este de 
200 kWh. dar s-a realizat 
între 201,7 kWh/mc în 
luna ianuarie și 235,9 
kWh/mc in luna martie, 
o depășire destui de ma

re. De aici se poate des
prinde ușor căci consumul 
de energie electrică depin
de de funcționarea irepro
șabilă a utilajelor în scopul 
realizării sarcinilor de plan 
la producția fizică de căr
bune și la lucrările de pre
gătiri și investiții. Aerajul 
trebuie să se facă cores
punzător indiferent că se 
dă sau nu cărbune. Insta
lațiile de transportat tre
buie să funcționeze la ra
pacitate ș.a.

Aceste neîmpliniri în
registrate în pomul . tri
mestru au constituit un 
semnal de alarmă pentiu 
conducerea minei care a 
trecut la aplicarea unor 
măsuri care să ducă la 
realizarea sarcinilor de 
plan și, totodată, la redu
cerea consumului de ener-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Cărbune cocsificabil peste plan
Răspunzînd prin fapte 

chemării partidului de a 
da țării tot mai mult căr
bune, minerii Văii Jiului 
își mobilizează în aceste 
zile toate eforturile pentru 
a crește necontenit produc
țiile zilnice, prin organi
zarea mai bună a muncii, 
prin respectarea programu
lui de lucru; găsirea și a- 
plicarea celor mai bune 
soluții tehnice de exploa
tare.

în ziua de 30 august, un 

Asemenea tuturor localităților clin Valea Jiu 
lui, orașul Petrila a cunoscut în ultimii ani profun 
de transformări edilitar gospudâiești. In locul car 
tierelor cu case de colonie au lost construite car 
tiere moderne cu zeci de blocuri ce oferă confort 
deosebit minerilor și celorlalți oameni ai muncii din 
Petrila. In imagine aspect din cartierul 8 Martie.

Foto : Șt. NEMECSEK

număr de 4 întreprinderi 
miniere au extras aproa
pe 2 500 tone de cărbune 
peste prevederile de plan 
Cel mai mare plus al z • 
lei a fost realizat de în
treprinderea minieră Lu- 
peni, care a extras 710 
tone de cărbune cocsifi i i- 
bil peste sarcini, ridicînd 
plusul lunii la peste 8 300 
tone. Alte două întreprin
deri producătoare de căr
bune cocsificabil și-au de
pășit sarcinile zilei de 30 
august. Este vorba de Ca
riera Cîinpu lui Neag 
(plus 720 tone) și I.M. Băr- 
băteni (plus 680 tone). O 
producție de 300 tone a 
extras suplimentar și I.M. 
Paroșeni. (B.M.)

URGENȚE IN INVESTIȚIILE ANULUI 1983

Apartamentelor din Vulcan 
să li se dea atenția cuvenită!
în orașul Vulcan, pentru 

acest an se prevede prin 
plan să fie construite a- 
proapc 300 dc apartamen
te. Datorită eforturilor de
puse de constructori și 
sprijinului beneficiarului, 
întregul front de lucru a 
fost atacat. O bună parte 
din apartamente au fost 
construite și predate be
neficiarului. Numai în lu
na august, constructorii au 
pregătit pentru. recepție 
blocul T cu 38 de aparta
mente, iar la blocul 3B3 
s-a atins cota finală a 
structurii de rezistență. 
Printre cei ce au muncit 
cu abnegație pentru res
pectarea termenelor îns 
crise în graficele de exe
cuție se numără construc
torii din subordinea mas
trului Emil Surdll, de la 
șantierul 3 Vulcan al 
T.C.H., formațiile de zi
dari conduse de Gbeorghe 
Savin și Avram Pelcea.

I Paralel cu construcția

PRODUCȚII SI 
PRODUCTIVITĂȚI 

SPORITE
Dintre colectivele de 

muncă fruntașe în în
trecerea pentru mai mult 
cărbune care se des
fășoară la mina Petri
la, se remarcă cel de 
la sectorul V. Pină ieri, 
ultima zi a lunii august, 
oamenii muncii de la 
acest sector au extras 
suplimentar 1 300 tone 
de cărbune, prin depă
șirea productiv ităț.lor 
muncii, în abataje, cu 
o tonă pe post și, pe 
sector, cu 180 kg/post. 
Cele mai bune formații 
dc lucru sînt brigăzile 
conduse de Ion C. Radu 
(plus 500 tone) și Cons
tantin Cosma (plus 200 
tone). (M. B.) 

noilor blocuri, cu forțe des
tul de reduse din lipsă de 
personal calificat, s-au con
tinuat lucrările de tencuire 
a fațadelor restante, de a- 
menajare a aleilor pieto- 
nale din noile cartiere de 
blocuri. în ultima lună, 
astfel de alei au fost ame
najate în apropierea blo
curilor T și U, iar pe bu
levardul „Republicii" s-a 
făcut racordul între două 
tronsoane principale, în 
apropierea blocului 3B2.

Au fost reluate și lu
crările la piața agroali- 
mentară. Aici am întîlnit, 
în 29 august, o echipă de 
fierar-betoniști și sudo11, 
care asamblau la sol grin
zile pentru structura de 
rezistență. Peste tot, pe 
șantierele din orașul Vul
can s-au constatat ritmuri 
de lucru nesatisfăcătoare.

V. S. FENEȘANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Adunarea activului Comitetului municipal de partid 
din domeniul muncii organizatorice și de propagandă

(Urmare din pag. I)

cu abnegație și spirit revoluționar în ve
derea îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
de plan.

în ultimul timp, pe baza indicațiilor 
conducerii superioare de partid și cu 
sprijinul nemijlocit al comitetului jude
țean, al biroului și secretariatului său, co
mitetul municipal de partid a pus un 
accent mai mare pe îmbunătățirea acti
vității de organizare și planificare a mun
cii, avînd permanent în vedere îmbinarea 
activităților și sarcinilor curente cu cele 
de perspectivă. Alături de problemele e- 
conomice — care au deținut ponderea — 
au fost analizate și soluționate o seamă 
de aspecte ale muncii organizatorice, po
litice și cultural-educative. într-o măsură 
tot mai mare s-a acționat pe linia îmbu
nătățirii stilului și metodelor de muncă 
atît la nivel de municipiu cît și la orașe, 
comune și întreprinderi.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse, cu 
toate greutățile și neajunsurile Intîmpina- 
te în primele șapte luni ale acestui an, 
rezultatele obținute la unii indicatori ai 
planului de producție sînt superioare fa
ță de cele din perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Raportul a subliniat că 
toate realizările obținute sînt determina
te nemijlocit de activitatea organizațiilor 
de partid, de comuniștii care lucrează în 
unitățile economice ale Văii Jiului și care, 
în majoritate, au dovedit spirit de dărui
re, pasiune și abnegație în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate.

Dar, s-a subliniat în mod constructiv 
că, înfăptuirea hotărîrilor partidului în 
domeniul economic, măsurile organizato
rice și politice pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii, rezultatele eco
nomice trebuie să reprezinte, așa cum a 
indicat secretarul general al partidului, 
criteriul unic de apreciere a calității 
muncii de partid ce o desfășurăm. E- 
xaminînd din această perspectivă activi
tatea organelor și organizațiilor de partid, 
raportul a arătat că în municipiul nos
tru continuă să persiste o serie de lip
suri, cu repercusiuni asupra gradului de 
valorificare a potențialului uman și ma
terial din fiecare unitate economică. Re
zultatele pe primii doi ani ai cincinalului 
cît și cele din acest an, puteau fi mult 
mai bune dacă toate organele și organi
zațiile de partid, conducerile colective 
ale unităților economice ar fj acționat cu 
întreaga răspundere pentru o bună co
ordonare' a activității.

Cu referire la industrie, s-a menționat 
că activitatea și eficiența muncii organe
lor și organizațiilor de partid nu s-a ri
dicat la un nivel corespunzător și nu s-a 
soldat pînă în prezent cu o eficiență me
nită să asigure îndeplinirea planului de 
către toate unitățile economice. Nerea- 
lizările la producția fizică de cărbune la 
producția marfă, calitatea necorespunză
toare a cărbunelui dovedesc că în activi
tatea consiliilor oamenilor muncii din 
combinat și din unitățile miniere, a or
ganelor și organizațiilor de partid s-au 
menținut neajunsuri în rezolvarea proble
melor pe care le are fiecare mină, aba
taj și brigadă. In conținutul vieții de 
partid și în activitatea organelor de con
ducere colectivă nu s-au produs îmbună
tățiri în pas cu sarcinile etapei pe care 
o străbatem. Probleme ale eficienței pro
ducției, productivității muncii și ale cali
tății producției nu au fost discutate Ia o- 
biect și mai concret cu cei mai pricepuți 
comuniști ; de multe ori, problemele dez
bătute în adunările de partid, în orga
nele de conducere colectivă au fost ste- 
reotipe, tehniciste și nu a fost imprimat 
la toate cadrele, începînd cu șefii de bri
gadă, maiștri, ingineri și pînă la di
rectori, un mod de lucru responsabil și 
revoluționar, care să ducă la rezolvarea 
problemelor în interesul economiei națio
nale, al întregii colectivități. Numai așa 
se explică faptul că pe ansamblul muni
cipiului, la producția fizică industrială 
există o rămînere în urmă de peste 
450 000 tone huilă spălată pentru siderur
gie, 409 tone fire vîscoză și 33 mii bucăți 
tricotaje. La producția marfă planul a 
fost realizat în proporție de numai 97 
la sută cele mai mari restanțe fiind în
registrate la I.U.M.P., Țesătoria de mătase 
Lupeni și C.M.V.J.

în domeniul investițiilor, pe 7 luni, 
planul a fost realizat doar în proporție 
de 56,9 la sută, iar la construcții & mon
taj în proporție de 79,3 la sută, cu un 

minus de peste un miliard lei la inves
tiții totale și de peste 153 milioane la 
c -h m. Și aici unitățile amintite se îns
criu cu nerealizări, o situație total ne
corespunzătoare existînd la întreprinde
rea de confecții Vulcan, C.C.S.M. Petro
șani, I.C.S.M.I. Petroșani și I.C.S.M. Lu
peni.

Nerealizările producției fizice și nete au 
influențat negativ planul de beneficii și 
au diminuat substanțial gradul de eficien
ță economică și de rentabilitate al unită
ților. Pe municipiu, planul de beneficii 
pe semestrul I a.c., a fost realizat doar 
în proporție de 85,12 la sută.

Cauzele acestor nerealizăi'i sînt multiple, 
alături de cele de ordin obiectiv menți- 
nîndu-se cauze subiective care aparțin 
colectivelor. Ele sînt cunoscute, au fost 
analizate în repetate rînduri, dar nu s-a 
acționat cu toată fermitatea pentru înlă
turarea lor. Organizațiile de partid, cu 
deosebire cele de la unitățile miniere și 
de construcții nu au insistat pentru în
făptuirea și finalizarea propriilor pro
grame și planuri de măsuri. Numai așa 
se explică faptul că din cele 11 întreprin
deri miniere doar trei — I.M. Petrila, I.M. 
Lupeni și cariera Cîmpu lui Neag — au în
registrat depășiri. Cu rămîneri în urmă 
la o mare parte din indicatori se pre
zintă și alte unități : I.C.M.M., Exploa
tarea de cuarț Uricani, Țesătoria de mă
tase și I.F.A. Vîscoza.

O analiză profundă, în spiritul criticii 
și autocriticii comuniste arată că cea 
mai mare parte a nerealizărilor din do
meniul economic sînt urmare a faptului 
că unele organe și organizații de partid 
nu au introdus în muncă un spirit novator, 
dinamic și mobilizator, s-au rezumat la 
constatarea neajunsurilor și chiar la cri
ticarea lor, fără să intervină — în de
plină cunoștință de cauză — pentru înlă
turarea acestora. Nu s-a acționat îndea
juns pentru folosirea la capacitate a po
tențialului tehnic, material și uman al 
tuturor unităților. Producția de cărbune 
obținută cu complexe mecanizate și cu 
combine se situează doar la 33 la sută 
din totalul extracției, deși indicatorii pla
nului tehnic prevăd 40 la sută. In unită
țile miniere, ca și în altele, există nu
meroase utilaje folosite parțial, iar alte
le nefolosite. Nu este mai puțin adevărat 
că organizațiile de partid nu au determi
nat specialiștii din minerit, din industria 
constructoare de mașini și din industria 
ușoară să facă mai mult pe linia intro
ducerii și generalizării tehnologiilor mo
derne, de mare productivitate ca și pen
tru găsirea rapidă a soluțiilor tehnice 
pentru depășirea situațiilor grele cu care 
se confruntă unele colective.

Este cunoscut că o concepție nouă își 
face loc în minerit — mecanizarea și 
odată cu aceasta pregătirea și însăși psi
hologia muncitorilor trebuie schimbată, 
dar au scăzut unele preocupări pentru ca
lificarea personalului existent, pentru a- 
sigurarea unei bune organizări a produc
ției, a locurilor de muncă. Deficiențele de 
organizare a procesului de producție au 
condus la diminuarea realizărilor, s-au 
răsfrînt în cîștigurile personalului munci
tor de la întreprinderile miniere. Un as
pect negativ este constatat și în ce pri
vește grija față de bunurile materiale, 
îndeosebi față de piesele de schimb, me
tal, lemn de mină, carburanți și lubre- 
fianți. La minele Livezeni, Aninoasa, 
Vulcan, Bărbăteni, Uricani, la I.U.M.P., 
pe șantierele de construcții și la alte uni
tăți se află mari cantități de subansamble 
și materiale supuse degradării.

Cu prilejul analizelor efectuate în ple
narele și în adunările cu activul de partid 
de Ia nivelul municipiului, al orașelor și 
întreprinderilor s-au făcut referiri critice 
la modul cum este folosită forța de muncă 
din întreprinderile municipiului. Cu toate 
acestea s-a arătat în raport, în prezent 
există o situație necorespunzătoare. Cele 
mai multe zile nelucrate sînt la C.M.V.J., 
șantierele de construcții și Țesătoria de 
mătase Lupeni. In noile condiții de lu
cru, în locul rezultatelor scontate, în u- 
nele întreprinderi nu a fost întronată o 
ordine și disciplină exemplare și nu s-a 
înregistrat un salt calitativ pe linia creș
terii producției. Mai avem conducători 
de unități, șefi de sectoare, maiștri și 
tehnicieni care admit încălcări ale legis
lației și ale indicațiilor cu privire la a- 
cordarea zilelor libere, a învoirilor și 
justificarea absențelor nemotivate. Pe a- 
ceastă cale ei nu apără interesele co
lectivelor pe care le reprezintă, nu do
vedesc exigență față de orice abateri de 
la disciplina de producție.

Atît raportul cît și participanții la dez
bateri au arătat că procesul de produc
ție, îndeosebi în minerit, pe șantierele de 
construcții, în unle unități ale industriei 
ușoare și în transporturi a fost îngreunat 
și de fluctuația forței de muncă. Cauzele 
acestei fluctuații sînt diverse, însă două 
rețin atenția în mod deosebit. Este vorba 
de superficialitatea de care dau dovadă 
unii recrutori în deplasările efectuate în 
alte localități și de slaba preocupare'a or
ganizațiilor de partid și a conducerilor 
întreprinderilor pentru asigurarea unor 
condiții optime de muncă și de viață 
pentru noii încadrați.

Deși au fost analizate în repetate rîn
duri cauzele nerealizării productivității 
muncii și a fost criticată slaba preocu
pare a organizațiilor de partid și a con
ducerii întreprinderilor pentru a asigura 
o evoluție corespunzătoare acestui indi
cator, în domeniul mineritului pe se
mestrul I și în luna iulie a.c. s-au înre
gistrat rămîneri în urmă față de plan, 
ceea ce dovedește că există încă mari 
deficiențe în folosirea rațională a forței 
de muncă și a fondului de timp. Pe de 
altă parte s-a arătat că unele organizații 
de partid și conduceri de întreprinderi se 
ocupă încă slab de extinderea fermă a 
noului mecanism economico-financiar, în
deosebi a autoconducerji muncitorești și 
autogestiunii. Numai așa se explică fap
tul că din numărul total al membrilor 
consiliilor oamenilor muncii numai o 
parte, sub 30 la sută, participă efectiv la 
luarea deciziilor și la rezolvarea efectivă 
a problemelor de organizare și conduce
re. în unele întreprinderi nu se urmăreș
te și nu se realizează indicatorul cheltu
ieli — totale și materiale — la 1 000 lei 
producție. La producția de cărbune se 
•nențin vechile neajunsuri în privința ca
lității, îndeosebi la cenușă unde procen
tul admis este depășit cu 3,4 puncte. Pe 
șapte luni, din cauza calității necorespun
zătoare s-au făcut corecții care depășesc 
suma de 166 000 lei. Șantierul de cons
trucții al T.C.H. continuă să execute u- 
nele lucrări sub parametri calitativi pre- 
văzuți în normele de lucru. Ne referim 
la instalațiile de apă și canal, finisări, 
terasamente, tencuieli și zugrăveli. La 
rîndul său, I.G.C.L., cu toate că a depă
șit planul valoric la întreținerea fondu
lui locativ are neajunsuri la calitatea lu
crărilor efectuate. După scurt timp, la 
clădirile reparate apar aceleași defecțiuni: 
nu se acționează organizat pentru reme
dierea acoperișurilor, jgheaburilor, insta
lațiilor de apă, a subsolurilor, grupurilor 
sanitare și a altor părți de clădiri și ins
talații.

Adunarea de activ a atenționat condu
cerile colective și organizațiile de partid 
de la unitățile economice în legătură cu 
răspunderea ce le revine pentru respecta
rea indicațiilor și a sarcinilor din dome
niul producției și al calității produse
lor. Raportul a făcut referiri critice la 
faptul că organizațiile de partid și con
ducerea colectivă a C..M.V.J. nu au a- 
cordat suficientă atenție și nu au acționat 
cu toată fermitatea pentru realizarea 
planului și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe anul 1983, a pre
vederilor programelor de măsuri adopta
te în acest scop. A fost neglijată asigu
rarea liniei de front pentru îndeplinirea 
sarcinilor curente și mai cu seamă pen
tru perspectivă. De asemenea, nu a e- 
xistat continuitate în acțiunile între
prinse pe linia îmbunătățirii aprovizionă
rii tehnico-materiale, efectuării unor lu
crări de revizii și reparații de calitate 
superioară, extinderii micii mecanizări și 
preîntâmpinării accidentelor.

Așa cum s-a mai arătat, în Valea Jiu
lui există o puternică organizație de 
partid, care s-a dovedit capabilă să con
ducă ferm și neabătut întreaga activita
te economică și socială. Totuși, s-a consta
tat că, pe alocuri, se întîlnesc membri de 
partid care nu oferă exemplu de ținută 
comunistă, săvîrșesc abateri de la preve
derile statutare, de la normele eticii și 
echității socialiste. Pornind de la aceste 
neajunsuri, se impune luarea unor mă
suri hotărîte pentru întărirea răspunderii 
în muncă a fiecărui cadru de partid și 
pentru imprimarea unei discipline de- 
săvîrște în activitatea tuturor comuniștilor, 
indiferent de domeniul și sectorul în ca
re își desfășoară activitatea. De la orga
nizațiile de partid, cu deosebire de la 
comuniștii care îndeplinesc funcții de 
răspundere trebuie să emane inițiative 
prețioase, spirit novator și căldura care 
să dinamizeze întreaga activitate politi
că, economică și socială. Va trebui să 
se acționeze cu fermitate pentru 

ridicarea continuă a cunoș
tințelor politice, profesionale și tehni- 
co-științifice ale comuniștilor, pentru 
a-i conștientiza asupra rolului și sarci
nilor ce le revin pe linia înfăptuirii po
liticii interne și externe a partidului și 
statului. Toate cadrele de partid și de stat 
trebuie să fie buni specialiști și, în ace
lași timp, buni revoluționari, să stăpî- 
nească temeinic laturile cunoașterii, latu
rile conduceri!, să lupte pentru transfor
marea revoluționară a societății

Sub îndrumarea comitetului municipal, 
organizațiile de partid din Valea Jiului 
au obținut unele rezultate bune pe linia 
pregătirii politice și ideologice a mem
brilor de partid, a tineretului, femeilor, 
a tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii. Cu toate acestea în învățământul de 
partid și al organizațiilor de masă și 
obștești s-au manifestat neajunsuri atît 
în selecționarea cursanților cit și în con
ținutul programelor de învățămînt. S-au 
întîlnit cazuri de alunecare pe panta pro
fesionalismului îngust, care au frînat pre
gătirea politico-ideologică multilaterală, 
înțelegerea profundă a teoriei revoluțio
nare a partidului și statului nostru. în 
procesul instructiv-educativ din școlile de 
toate gradele au fost obținute an de an 
rezultate bune determinate de preocu
parea intensă a organizațiilor de partid, 
a cadrelor didactice, a organizației de ti
neret și de pionieri din școli. Ca urmare 
a aceștor preocupări a crescut simțitor 
procentul de promovabilitate și numărul 
de elevi și studenți cu note cuprinse în
tre 7 și 10. De asemenea, a crescut gradul 
de participare a tineretului studios la 
olimpiade și la alte concursuri școlare 
organizate pe plan municipal, județean 
și național. Cu toate acestea în rîndul 
tineretului școlar și universitar mai e- 
xistă manifestări retrograde, printre care 
tendințe de sustragere de la ore, studiu 
superficial, încălcarea regulamentelor de 
organizare interioară și alte abateri.

Referitor la educația materialist-știin- 
țifică desfășurată de factorii educaționali, 
în adunare s-a subliniat că aceasta nu se 
ridică la nivelul cerințelor și al posibili
tăților. Nu s-a făcut totul pentru a de
monstra unor categorii de oameni carac
terul ocult și dăunător al concepțiilor 
mistice și pentru a evidenția — cu tot 
ceea ce este necesar — justețea și supe
rioritatea concepției științifice despre lu
me și societate, viabilitatea materialis
mului dialectic, a socialismului științific, 
economiei politice, științelor naturii și a 
altor științe care înfățișează fenomenele 
naturale și sociale în mod materialist.

Referindu-se la sarcinile de viitor, a- 
dunarea a subliniat necesitatea unor mă
suri mai eficiente în scopul îmbunătățirii 
substanțiale a muncii cultural-educative, 
de educație politico-ideologică. Prin ac
țiunile politico-educative ce se organizea 
ză trebuie dezvoltat permanent sentimen
tul de dragoste față de realizările obți
nute de oamenii muncii, față de partidul 
nostru Gomunist și secretarul său general, 
față de întregul popor.

Obiectivul prioritar al întregii munci 
de partid este de a face totul pentru a 
obține o producție de cărbune tot mai 
mare, potrivit angajamentelor asumate și 
de a pregăti fronturi de lucru pentru vi
itor. De asemenea, se cere realizat pro
gramul de investiții și construcții ; tre
buie îmbunătățită munca organizatorică, 
economică și educativă și ajutate toate 
organizațiile de partid să-și îndeplineas
că cu competență sporită rolul de condu
cător în sectoarele în care își desfășoară 
activitatea.

în încheierea lucrărilor adunării de 
activ a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Matei.

Adunarea de activ a adoptat un cuprin
zător program de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității organizatorice și po
litico-educative în spiritul sarcinilor și 
orientărilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de la Manga
lia.

Adunarea activului Comitetului munici
pal de partid a exprimat hotărîrea ne
strămutată a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Valea Jiului de a ac
ționa exemplar cu înalt spirit revoluțio
nar pentru îndeplinirea sarcinilor și o- 
biectivelor ce revin municipiului din do
cumentele Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, asigu- 
rînd pe această cale creșterea contribuției 
municipiului Petroșani la accelerarea rit
mului de progres și înflorirea neconteni
tă a patriei noastre, România socialistă.
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Aleea Poporului, contururi finale
Interpunîndu-se intre 

Bulevardul Republicii șl 
strada Vasile Roaită, A- 
leea Poporului comple

tează în mod armonigs 
spațiul dintre cele două 
artere principale. 
Dinspre Nord 
spre Sud, adică dinspre 
partea deja conturată din 
punctul de vedere al schi
ței de sistematizare, spre 
cea care se va construi 
în viitorul apropiat, A- 
leea Poporului leagă între 
ele străzile Nicolae Băl- 
cescu și Ion Creangă pe 
direcția cea mai scurtă, 
formînd o cale de acces 
nouă spre noul centru ci
vic al orașului.

Cîteva amănunte 
pre profilul acestei
moașe străzi în devenire 
ne-au furnizat lucrători ai 
compartimentului de

vestiții al. I.G.C.L. Aleea 
Poporului cuprinde șapte 
blocuri cu un număr de 
224 de apartamente — lo
cuite de tot atîtea fa
milii —, un nou cinema
tograf cu 350 de locuri,

ÎNSEMNĂRI

fiind în apropierea casei 
de cultură și a comple
xului de servicii. al co
operativei „U n i r e a". 
Astfel, două alei pietona- 
le, una aflată lingă blo
cul 1 A, iar cealaltă lin
gă casa de cultură, 
lega strada de artera 
circulație centrală a 
rasului. In zona de 
blocul 6 pînă la noul 
nematograf, inclusiv 
gătura cu strada 
Creangă, echipa de

vatori a E.G.C.L., con
dusă de Nicolae Stoica 
(în imaginea alăturată) a 
montat toate bordurile 
trotuarelor și aleilor, a 
așternut piatra spartă pe 
suprafața carosabilă, a 
balastat noua parcare cu 
o capacitate de 30 auto
turisme pentru locuitorii 
străzii, pregătind toate a- 
ceste căi de circulație în 
vederea betonării.

Împreună cu 
verzi existente 
ce se vor amenaja 
linuare, după 
rea căilor de 
cu concursul 
al cetățenilor 
Poporului va 
component apropiat, demn 
și îndrăgit al noului cen- 

civic al municipiului.
Text și foto : 

Toma ȚAȚARCĂ

zonele 
și cele 
în con- 

definitiva- 
circulație, 
nemijlocit 
—, Aleea
deveni un

des- 
fru-

(Urmare din pag. I)

concludent 
la blocul

Un exemplu 
l-am întâlnit 
2B3, care are termen de 
predare 30 septembrie a c. 
La acest bloc, care are 
terminată structura de re
zistență, o singură echipă 
de zidari era prezentă la 
lucru, executând aticul- Dar 
aici, pînă la 30 septembrie 
mai sînt de tencuit, după 
cum ne-a informat șeful 
punctujui de lucru, mais
trul Emil Surdu, cel pu
țin 11 000 mp de pereți, 
fără să vorbim de finisa
rea exterioară". Pentru 
fectuarea acestui volum 
lucrări sînt necesare 
puțin două formații de 
dări. Tot aicj se află
întîrziere și montajul tîin 
plăriei. Comenzi pentru

tîmplărie există, dar 
sînt onorate. în apropie
rea blocului 3B3, ca de alt
fel și la blocurile T și U 
se mai constată și lipsa 
de grijă față de manipula
rea și depozitarea materia-

re au ruginit. Mai multe 
panouri mari pentru tur
narea diafragmei zac neu
tilizate.

In suferință se află și 
problemele de propagandă 
la locurile de muncă. în

Apartamentelor din Vulcan

e- 
de 
cel

în

lelor. Panourile din beton 
celular autoclavizat sînt 
aruncate la întâmplare. Ba- 
loțil sînt cu plăci ciobite 
sau fisurate, astfel încît 
la desfacerea lor, unele 
plăci din B.C.A. sînt de
teriorate. Lîngă baraca 
pentru depozitarea cimen
tului de la blocul 3B3 se 
află depozitate sub cerul 
liber conducte din fier ca-

Joc de îndemnuri concrete, 
convingătoare, pentm eco- 
nomisirea materialelor, la 
punctele de lucru din Vul
can se găsesc doar cîteva 
lozinci pe teme de protec
ție a muncii de genul : „A- 
tenție, nu circulați sub ra
za de acțiune a macaralei". 
Desigur sînt folositoare și 
necesare și îndemnurile la

Măsuri eficiente pentru 
reducerea consumurilor 

specifice
(Urmare din pag. I)

con- 
de 

cub 
sta-

gie electrică. Pentru redu
cerea consumului de ener
gie electrică și pentru în
cadrarea în norma de 
sum admisă pe tona 
cărbune și pe metru 
de steril extrase sau
bilit și aplicat următoare
le măsuri : oprirea fluxu
lui de transport cu benzi 
la începutul fiecărui schimb 
timp de o oră ; oprirea u- 
nui compresor din stația 
principală în așa fel încît 
să fie asigurată o presiune 
de 4,5 atmosfere în zilele 
lucrătoare și de 4,2 atmos
fere în zilele de dumini
că și sărbători legale ; în
locuirea ventilatoarelor 
pneumatice (care sînt mari 
consumatoare de energie e- 
lectrică) cu ventilatoare e- 
lectropneumatice ; dimen-

sionarea rețelei de aer 
comprimat pentru alimen
tarea stratului 5 din blo
cul III orizontul 360 ; ra
ționalizarea fluxurilor de 
transport din abatajele 
frontale din blocul V și 
VI.

Prin aplicarea acestor 
măsuri consumul de ener
gie electrică a început să 
scadă. In luna aprilie, spre 
exemplu, norma de con
sum pe tona de cărbune a 
fost depășită numai cu un 
kWh/tonă, iar în următoa
rele luni care au 
fiecare tonă de 
extrasă s-a încadrat 
norma 
să de 32 kWh.

Deci măsurile aplicate 
șl-au dovedit eficiența în 
cei aproape 100 MW e- 
conomisiți în cele 4 luni 
care au trecut de la sta
bilirea și aplicarea lor.

trecut, 
cărbune 

în 
de consum admi-

t
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NOI UNITĂȚI comer
ciale sînt în curs de a- 
menajare în zona cen
trului civic al orașului 
Lupeni. Este vorba de 
spațiile comerciale de 
la parterul blocului 5, 
care au fost mobilate. 
Două dintre acestea — 
o unitate pentru vînza- 
rea de carne și o unita
te pentru desfacerea le
gumelor și fructelor — 
au și fost deschise. în 
curînd va fi inaugurat 
și magazinul pentru 
produse metalo-chinîl- 
ce. (V.S.)

4

ACȚIUNI DE MUN
CA PATRIOTICA. Ti
nerii organizațiile

Crește capacitatea 
Fabricii de pîine din 

Lupeni
Aflăm de la sing. Raveca 

Bob, conducătorul noii fa
brici de pîine din Lupeni 
că începînd de astăzi, o- 
dată cu finalizarea probe
lor de funcționare, intră 
în funcțiune cea de-a doua 
linie tehnologică de pro
ducție. Avînd o capacitate 
de 10 tone pîine zilnic, 
prin aceasta capacitatea 
noii fabrici va ajunge la 
20 tone pîine în 24 de o- 
re. (T.A.)

respectarea normelor de 
protecție a muncii, dar se 
cere să fie o prezență ac
tivă și propaganda vizuală 
la obiect, convingătoare și 
mobilizatoare.

Deși nu au o pondere 
prea mare comparativ cu 
investițiile din alte locali
tăți ale Văii Jiului, pro
blemele construcției de lo
cuințe și de sistematizare 
din orașul Vulcan trebuie 
să se bucure de mai mul
tă atenție acum, cînd 
timpul este încă favorabil 
lucrărilor pe șantiere. In 
mod deosebit se pune pro
blema sporirii efectivelor 
la nivelul necesarului pen
tru a se respecta preve
derile înscrise în graficul 
de execuție și pentru a se 
realiza lucrări de bună 
calitate.

Gazdă 
ospitalieră

Ștrandul tarmoficat 
din Paroșeni, aparținînd 
bazei sportive a U.E.P., 
s-a dovedit a fi și în 
acest an gazdă bună a- 
matorilor de 
nic, mai ales 
dele în care 
termometrului 
peste 25 de grade, zeci, 
uneori chiar sute de oa
meni ai muncii, tineri 
din Vulcan și Paroșeni 
veneau aici pentru a 
petrece cîteva ore de 
recreere. ■

- La dispoziția dori
torilor avem un teren 
pentru practicarea te
nisului, a voley-uluj — 
ne spunea Ștefan Bfa- 
șoveanu, administratorul 
ștrandului. Un chioșc cu 
răcoritoare, cabine pen
tru păstrarea îmbrăcă
mintei și alte utilități 
completează gama 
dotări a ștrandului 
tru.

Deci, o invitație 
tru oricare dintre 
neavoastră: pînă la 
septembrie puteți fi oas
peții ștrandului din Pa
roșeni. Și încă ceva : 
în fiecare joi, vineri și 
sîmbătă după-amiază 
aici se organizează ac
țiuni culturale urmate 
de dans I (Gh. O.)

U.T.C. de la Preparațla 
cărbunelui Coroești au 
efectuat în săptămîna 
trecută ample acțiuni 
de muncă patriotică, 
materializate în repara
ții la piese de schimb, 
revizii și reparații la 
linia I de spălare, exe
cutarea unui șanț pen
tru pozarea conductelor 
și altele. După cum ne 
informa secretara comi
tetului U.T.C., Simina 
Asandei s-au- remarcat 
organizațiile nr. 4, 8 — 
brichetaj, 5 — atelier 
electric și altele.
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înot. Zil- 
în perioa- 

mercurul 
urca la

de
nos-

pen- 
dutn-
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LUCRĂRI DE IGIE
NIZARE. La hotelul
complexului sportiv

Petroșani se 
în aceste zi- 

de igienizare, 
vopsitorii.

„Jiul" din 
desfășoară 
le lucrări 
zugrăveli,

APROVIZIONARE. Re
marcabilă strădania șe
fului de unitate Nicolae 
Petrișor de la „Gostat"- 
ul din piața reședinței 
de municipiu de a se 
aproviziona cu legume 
de sezon proaspete și 
frumoase. Ieri a sosit 
un transport de roșii și 
ardei gras de 
ța — Dolj.

la Urzicu-

PENTRU
Agenția

BILETE 
TEATRU. La 
de bilete a Teatrului de 
stat „Valea Jiului", s-au 
pus în vînzare bilete 
pentru spectacolul „Ar
ta conversației", susți
nut de Teatrul Giulești 
din Capitală, luni, 5 
septembrie, la orele 17 
și 20.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Transportul pe calea fe
rată prezintă, datorită a- 
vantajelor pe care le ofe
ră (timp cîștigat, siguran
ță, optimizare, capacitate 
superioară) cel mai impor
tant mijloc de a transpor
ta mărfurile de la furnizor 
la beneficiar. Bineînțeles, 
în condițiile în care re
gulile stabilite, obligațiile 
asumate de beneficiarii a- 
cestui transport sînt res
pectate.

Anchetele anterioare in
firmau uneori acest lucru. 
Zeci și chiar sute de va
goane zăceau imobilizate 
săptămîni (uneori luni) în 
șir, reducînd considerabil 
posibilitățile unităților de 
cale ferată de a servi in
teresele economiei națio
nale. Dacă s-a schimbat 

ceva în acest domeniu 7 
Documentarea noastră, e- 
fectuată la stația C.F.R. 
Lupeni, avînd ebiectiv a- 
naliza situației locațiilor 
din primul semestru, nu 
confirmă deloc așa ceva. 
Dimpotrivă...

Iată cum arată situația 
pe primele șase luni ale 
anului s Uzina de prepa
rare Lupeni a avut peste 
9 000 vagoane imobilizate 
pentru care s-au plătit lo
cații în valoare de peste 
3 500 000 lei. j (de către 
preparație și de unitățile 
pe care le deservește) De-

„Locațiile sînt tot o îormă a
pozitul de alocații cărbuni 
— 13 vagoane 250 000 leii 
T.C.H. — 50 vagoane — 
150 000 lei. Oficiul de gos
podărire a apelor — 3 va
goane — 2 790 lei > Depo
zitul I.C.R.A. — 4 vagoa
ne — 2 350 lei.

Din cifrele 
reiese că cea 
situație o are Uzina 
preparare Lupeni. 
9 017 văgoane imobilizate, 
cu un total de 187 458 ore 
pentru care s-au plătit 
3 748 640 lei Adevărul es
te că, în proporție de peste 
95 la sută. Uzina de pre
parare recuperează aceste 
sume de la unitățile eco
nomice care îi sînt be
neficiare. Mai precis ma
nevra vagoanelor 
pentru respectivele 
tăți este executată de per
sonalul și cu mijloacele de 
manevră ale Uzinei de 
preparare Lupeni. Pentru 
a descifra taina acestor 
sume incredibile am soli
citat date tovarășei Vio
rica Stoicănescu, suprave
ghetoare la secția de trans
port a prepa rației. Din to
talul cifrelor ce figurează 
în dreptul respectivei uni
tăți, iată cum au... „conți I- 
buit" unitățile ce primesc

prezentate 
mai critică 

de 
Adică

sosite
uni-

• • «44
risipei

vagoane prin Uzina de pre
parare Lupeni : I.F.A. 
coza Lupeni — 82 603 
locații — 1 652 060 (11!) Iei; 
T.C. Ind. Gheorghe Gheor
ghiu Dej — 98 030 ore — 
760 600 lei ; întreprinderea 
minieră Lupeni — 28 854 
ore — 587 080 lei ; Intre-

Vîs-
ore

de 
teu 
o analiză mai atentă, sînt 
cazuri cînd, de întârzierea 
cu care sînt introduse la 
încărcare sau scoase de 
la front vagoanele, se face 
vinovată însăși manevra 
Uzinei de preparare.

orice răspundere pen- 
că, din cîte rezultă la

a-

prinderea minieră Uricani 
— 28 557 ore — 571 140 lei 
și întreprinderea minieră 
Bărbăteni — 8 698 ore — 
193 960 lei. S-ar părea că 
Uzina de 
peni este în afara discuți
ilor, dar 
nttate a 
în valoare de peste 50 000 
lei. Și aceasta, pentru că 
două vagoane (315354674568 
și 315354605539) au stațio
nat la descărcare în incin
ta preparațiel 84 și. res
pectiv, 61 de zile (!) aceasta 
excluzînd orice comentarii. 
Uzina de preparare, mai 
precis, sectorul transport 
nu poate fi absolvită chiar

preparare Lu-

și respectiva u- 
plătit penalizări

Acestea sînt însă cauze 
minore, care nu pot justi
fica, nici măcar parțial, 
sumele incredibile pe ca
re le plătesc unele între
prinderi. Bunăoară, ce fel 
de preocupare există la 
I.F.Ă. Vîscoza din moment 
ce numai în șase luni lip
sa oricărei organizări la 
sectorul care se ocupă de 
descărcarea vagoanelor, 
concretizează 
dere de peste 
jumătate de 
ția nu diferă 
la întreprinderile miniere 
Lupeni și Uricani.

Discuțiile pe care le-am 
avut la stația C.F.R. Lu
peni au dezvăluit și a al-

se
într-o pier- 
un milion și 
lei ? Situa- 
cu mult nici

tă latură importantă 
cestui aspect privind 
bilizarea vagoanelor.
80—85 la sută din vagoane 
sînt îndrumate în 
Jiului din stațiile
Timișoara, Simeria-triaj, 
Peștiș. Imobilizarea vagoa
nelor, 
reduce considerabil 
citatea de transport 
ferate, a unităților ei com
ponente. De aici întîrzieri 
în livrarea principalelor 
produse, a cărbunelui în 
cazul nostru, întîrzieri ca
re afectează însăși econo
mia națională. Să luăm e- 
xemplul celor două va
goane cu magnetită care 
au fost descărcate la Uzi
na de preparare în 84 și, 
respectiv, 61 de zile. Ru
lajul 
de la 
nouă 
circa 
față 
încărcate de... 30 (treizeci 
de ori !). Or, ele au stat 
pe loc, în loc să trans
porte (fiecare) în acest 
timp cîte 1 500—1 600 de 
tone I

Elocvent, nu ? Atîta 
timp cît I.F.A. Vîscoza i- 
mobilizează — în medie — 
pe zi circa 20 de vagoane,

de ordinul

a 
>mo- 

Circa

Valea 
Arad,

miilor 
capa- 
a căii

mediu al unui vagon 
descărcare pînă Ia o 
încărcare este de 

2,5 zile. în cazul de 
vagoanele puteau fi

peste limita admisă, sau 
întreprinderile miniere Lu
peni și Uricani, cîte 10 pe 
zi( unde o fi interesul a- 
cestora de a încărca va
goane cît mai multe cu 
cărbune, dacă le Imobili
zează ?) situația dificilă în 
care se găsește adesea Re
gulatorul de circulație șî 
mișcare Petroșani, stațiile 
de pe secțiile de transport 
este explicabilă.

Noi am făcut constata
rea. Am prezentat cifre 
care atestă că sînt cauze 
inexplicabile, lipsuri 
activitatea celor care 
pund de acest sector 
activitate, 
organele de 
lectivă din 
sus-amintite 
toria. Adică 
răspundere 
să le pese 
mulțumesc 
din umeri 
bun caz, să adune în 
gistre, cifrele... neglijenței 
consemnînd orele sta+ionă- 
rii, sumele echivalente 
drept penaliz ire și... 
Neglijența. în orice 
meniu ar fi ea, este 
nui individ, sau a 
grup de indivizi și ea nu 
poate fi suporta>ă pînă la ( 
nesfîșit din buzunaiu’ sta-| 
tului I

Alexandru TATAR

în 
răs- 

de 
ca 

co-
Așteptăm 
conducere 
întreprinderile 
să-și facă da- 
să tragă 

pe cei ce 
de urmări, 
doar să 

și, în cel

la 
fără 

se 
dea 
mai 
re-

atit I 
do- 

a u- 
unul

i

!
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Intensificarea cooperării româno-americane 
în domeniul științei și tehnologiei

WASHINGTON 31 (A-
gerpres). — Tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, președintele Consi
liului Național pentru Ști
ință .și Tehnologie, i-au fost 
adresate un salut cordial 
și cele mai bune urări de 
noi realizări în prodigioa
sa și multilaterala activi
tate pe care o depune pe 
tăi imul cer-•< tării științifi
ce, dezvoltării tehnologice 
și introducerii progresului 
tehnic, în conducerea în
tregii activități ce se des
fășoară în acest domeniu 
în România, în dezvoltarea 
conlucrării internaționale 
dintre oamenii de știință, 
de către dr. Edward Knapp, 
președinte al Fundației Na
ționale de Științe — N.S.F., 
organism de stat din S.U.A. 
însărcinat cu coordonarea 
și promovarea la nivel fe
deral a progreselor știin
ței.

MOSCOVA (Agerpres). 
— La 28 august, Balabeim 
și Niftullai Agaev din sa
tul Lerika (Azerbaidjan) 
au sărbătorit împlinirea a 
1U0 de ani de la data că
sătoriei, Niftullai are 126 
de ani, iar soția sa — Ba- 
labeim a împlinit 116. Ei 
au 150 de copii, nepoți și 
strănepoți, relatează agen
ția TASS.

+
ROMA (Agerpres). — 

Circa 20 de desene ale ar
tistului britanic Henry 
Moore, care urmau să fie 
expuse cu prilejul unei 
manifestări culturale, au 
fost furate de la domiciliul 
unui renumit critic de ar
tă italian — s-a anunțat 
la Roma. După cum s-a 
precizat, furtul pare să fi 
fost săvîrșit între 13 și 17 
august, dar nu a fost a-

Din partea tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu s-au trans
mis conducerii instituției 
americane salutări cordiale 
și urări de succes în apli
carea științei și tehnolo
gici în folosul dezvoltării 
pașnice a tuturor națiuni
lor, al întăririi încrederii, 
înțelegerii și cooperării în
tre popoare.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul con
vorbirilor purtate la N.S.F. 
de tovarășul Ion Ursu, prim 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știin
ță și Tehnologie. Au fost 
examinate stadiul și pers
pectivele de dezvoltare ale 
programelor de colaborare 
tehnico-științifică ce se 
desfășoară în România și 
S.U.A., sub egida celor do
uă instituții.

Stadiul actual și posibi
litățile intensificării co
operării româno-americane 
în domeniul științei și 

nunțat la poliție decît după 
reîntoarcerea din vacanță 
a criticului.

Prejudiciul este evaluat 
la mai multe sute de mi
lioane de lire.

FAPT DIVERS
TOKIO (Agerpres). — 

Arheologii japonezi au des
coperit, într-o grotă din 
regiunea Honjo-Mura, în 
sudul Arhipelagului nipon, 
picturi rupestre despre ca
re se crede că au fost e- 
xecutate . cu aproximativ 
13 000 de ani ’ în urmă. 
Prof. Mitsuo Kagawa, con
ducătorul grupului care a 
descoperit grota, a declarat 
că este aproape sigur că 
desenele datează din epo

tehnologiei au constituit o- 
biectul unui schimb de 
vederi între tovarășul Ion 
Urau, și dr. John Markam, 
director al Oficiului Casei 
Albe pentru politica ști
inței și tehnologiei. Aspec
te de principiu ale colabo
rării științifice și tehnice și 
perspectivele practice în a- 
cest domeniu au fost exa
minate într-un spirit de 

înțelegere reciprocă și în 
cursul întrevederii cu 
William Schneider, adjunct 
al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru știință și 
tehnologie, cu ocazia pri
mirii prim-vicepreședinte
lui CNST la Departamen
tul de Stat.

La Washington, New 
York și Chicago, la întîlni- 
rile cu personalități de 
frunte ale asociațiilor, cen
trelor și institutelor care se 
pronunță pentru pace, de
zarmare, colaborare in
ternațională au fost prezen
tate pe larg programul 

ca pietrei, ele prezentînd 
asemănări cu unele picturi 
descoperite în Franța și 
pe continentul african da- 
tind din respectiva epocă. 
Picturile din Japonia sînt 

realizate în negru pe tava
nul grotei și reprezintă cai, 
cerbi, o pasăre și un ele
fant, precum și un vînător 
înarmat cu o suliță — re
latează agenția France 
Presse.

♦
WASHINGTON (Ager

pres). — Un juriu federal 
din Tampa, statul ameri
cani Florida, a găsit vino
vate 4 persoane acționate 
în justiție sub acuzația de 

Comitetului Național ro
mân „Oamenii de știință 
și pacea", condus de to
varășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.
' Cu ocazia prezenței în 
S.U.A., prim-vicepreședin- 
tele CNST a purtat dis

cuții la Ministerul Energiei. 
Totodată, au avut loc dis
cuții pe teme de interes 
comun în domeniul știin
ței, al cooperării tehnico- 
științifice cu dr. Thomas 
Ratchfort, președintele A- 
sociației americane pen
tru progresul științei, pre
cum și la Academia Na
țională de Științe din
Washington, Biroul na
țional de standarde. Insti
tutul Politehnic din New 
York, Centrul de cerceta
re a productivității muncii 
din Chicago. De asemenea, 
prof. Ion Ursu a participat 
Ia cel de-al 8-lea congres 
al Societății internaționale 
de rezonanțe magnetice, 
de la Chicago.

a fi impus un regim de 
sclavie unor muncitori i- 
migranți în S.U.A. Cei pa
tru i-au constrîns pe imi
granți să lucreze într-un 
lagăr special organizat, re
latează agenția Associated 
Press.

Jr
DAR ES SALAAM (A- 

gerpres). — Puternicul in
cendiu care a izbucnit în 
urmă cu două săptămîni 
pe versanții muntelui Kili
manjaro — cel mai înalt 
din Africa —a provocat 
pagube extrem de serioa
se, s-a anunțat la Dar Es 
Sallam. Intre altele, se 
menționează că parcul na
țional Kilimanjaro a fost 
mistuit de flăcări în pro
porție de șapte la sută. In 
prezent, datorită interven
ției energice a pompieri
lor, incendiul a fost stins.

FILME
PETROȘANI 

iembrie : Jăndarmul 
plimbare ; Unirea : Prun
cul, petrolul și ardelenii.

PETRILA : Ochi de urs.
LONEA : Logodnica me

canicului Gavrilov.
ANINOASA : Misterele 

de la castel.
VULCAN : Imigranți în 

Brazilia.
LUPENI : Și a fost jaz- 

zul.
UR1CANI; Nimic nou 

pe frontul de vest I-II,

Mica publicitate
PIERDUT fișe de lichi

dare pe numele Andronic 
Lucian, și Andronic Jan, 
eliberate de I.M. Lupeni. 
Le declarăm nule. (941)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tocu 
Florin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă.( 942)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prună 
Ion, eliberată de I.U.M. Pe
troșani. O declar nulă. (934)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Haidu 
Clari, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (945)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Enache 
Adrian, eliberată de I.M. 
Livezeni. O declar nulă. 
(946)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Șerbu anunță cu adîncă durere în
cetarea prematură din viată a scumpului lor fiu 

SING. ȘERBU FLORINEL (26 ani) 
înmormîntarea arc loc la 1 septembrie, ora 15, 

din strada Independenței, bloc 6, Petroșani, (948)

COLECTIVUL de muncă al I.U.M. Rogojelu- 
Gorj este alături de familia îndoliată și regretă sin
cer dispariția prematură din viață a celui care a fost 

SING. ȘERBU FLORIN
Noi vom păstra o neștearsă amintire. (935)

20,35
20,45

Uni
versul femeilor. 11,55 (C) 
Film artistic: „Cinci la
lele". 12,35 Desene ani
mate. 16,00 (C) Ecran de 
vacanță : „Arabela". 16,30 
Studioul tineretului. 17,40 
Itinerar libian. 20,00 (CP) 
Telejurnal. 20,20 Actuali
tatea economică. 
Melodii populare.
Spirit militant, revoluțio
nar. 21,00 Muzică patrio
tică și revoluționară. 21,15 
(C) Cinci miliarde de oa
meni. 21,40 Festivalul de 
muzică ușoară 
— 1983. (Gala 

Mamaia 
finală). 

22,30 (CP) Telejurnal.

serviciu pe numele Blu- 
menștein loan, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (949)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mîndroiu 
Constantin Viorel, eliberat 
de Institutul de mine Pe
troșani. îl declar nul. (950)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dră- 
goescu Marcel, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (951)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nițoi 
Vasile, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Lefter Ma
rian, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (952)

PROGRAMUL
j turului campionatului județean de 

fotbal seniori și juniori
I edifia 1983-1984

Hidromin Petroșani — Autobuzul I’etr. 
Minerul Boița — C.F.R. Petroșani 
Minerul Uricani — Prep. Lupeni 
Min. Bărbăteni — Sănătatea Vulcan

i ETAPA I, (jucată îu 28 august 1983)
( e Minerul Boița — Avîntul Hațeg

i Minerul Bărbăteni — Hidromin Petroșani
i Prep. Lupeni — Paringul Lonea
■ Sănătatea Vulcan — Prep. Petrila
î C.F.R. Petroșani — Autobuzul Petroșani
i Minerul Uricani — Măgura Pui 

ETAPA A II a, 4 SEPT. 1983
j Avîntul Hațeg — Autobuzul Petroșani
i Prep. Petrila — C.F.R. Petroșani
= Parîngul Lonea — Sănătatea Vulcan

1 I Măgura Pui — Prep. Lupeni 
! 1 Hidromin Petroșani — Min. Uricani
| Ș Min. Boița — Min. Bărbăteni

ETAPA A III a, 11 SEPT. 1983
i Min. Bărbăteni — Avîntul Hațeg

• 1 Min. Uricani — Min. Boița
■ ș Prep. Lupeni — Hidromin Petroșani 

; Sănătatea Vulcan — Măgura Pui
l C.F.R. Petroșani — Parîngul Lonea 
î Autobuzul Petroșani — Prep. Petrila

ETAPA A IV-a, 18 SEPT. 1983■ c
| Avîntul Hațeg — Prep. Petrila
| Parîngul Lonea — Autobuzul Petroșani
1 Măgura Pui — C.F.R. Petroșani 
I Minerul Boița — Prep. Lupeni
| Min. Bărbăteni — Min. Uricani
? Hidromin Petroșani — Sănăt. Vulcan 

ETAPA A V-a, 25 SEPT. 1983
| Minerul Uricani — Avîntul Hațeg 
; Prep. Lupeni — Min. Bărbăteni
I Sănătatea Vulcan — Minerul Boița
1 C.F.R. retroșani — Hidromin Petroșani 
j Autobuzul Petroșani — Măgura Pui 
\ Prep. Petrila — Parîngul Lonea

ETAPA A Vl-a, 2 OCT. 1983
I Avîntul Hațeg — Parîngul Lonea 

Măgura Pui — Prep. Petrila

ETAPA A VlI-a, 9 OCT. 1983 
Prep. Lupeni — Avîntul Hațeg 
Sănătatea Vulcan — Minerul Uricani 
C.F.R. Petroșani — Minerul Bărbăteni 
Autobuzul Petroșani — Minerul Boița 
Parîngul Lonea — Măgura Pui 
Prep. Petrila — Hidromin Petroșani

ETAPA A VIII-a, 16 OCT. 1983 
Avîntul Hațeg — Măgura Pui 
Hidromin Petroșani — Parîngul Lonea 
Minerul Boița — Prep. Petrila 
Min. Bărbăteni — Autobuzul Petroșani 
Min. Uricani — C.F.R. Petroșani 
Prep. Lupeni — Sănătatea V'ulcan

ETAPA A IX-a, 23 OCT. 1983 
Sănătatea Vulcan — Avîntul Hațeg 
C.F.R. Petroșani — Prep. Lupeni 
Prep. Petrila — Min. Bărbăteni 
Autobuzul Petroșani — Min. Uricani 
Parîngul Lonea — Minerul Boița 
Măgura Pui — Hidromin Petroșani

ETAPA A X-a, 30 OCT. 1983 
Avîntul Hațeg — Hidromin Petroșani 
Minerul Boița — Măgura Pui 
Min. Bărbăteni — Paringul Lonea 
Min. Uricani — Prep. Petrila 
Prep. Lupeni — Autobuzul Petroșani 
Sănătatea Vulcan — C.F.R. Petroșani

ETAPA A Xl-a, 6 NOV. 1983 
C.F.R. Petroșani — Avîntul Hațeg 
Autobuzul Petroșani — Sănăt. Vulcan 
Prep. Petrila •— Prep. Lupeni . 
Parîngul Lonea — Min. Uricani 
Măgura Pui — Min. Bărbăteni 
Hidromin Petroșani — Minerul Boița

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

■ Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor 
și vitaminele A-j-D;

■ De vînzare în magazinele speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, în unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publcă.
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