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111 llltl m pi narea Zilei Minerului
PRODUCȚII

* SECTORUL II — I.M. PAROȘENI

Declarată săptămînă record în produc
ție, perioada premergătoare Zilei Mine
rului a prilejuit colectivului sectorului 
II al I.M. Paroșeni o nouă ocazie de 
a-și demonstra capacitatea de mobiliza
re. La sfirșitul zilei de miercuri, har
nicii mineri ai sectorului au reușit să 
extragă suplimentar o producție de 119 
tone, tăcind ca plusul față de prevederi
le planului, la zi, pe luna in curs să 
ajungă la 1378 tone, urmind ca in cins
tea marii sărbători de la 23 August, a- 
cesta să ajungă la peste 2000 de tone.

Și de această dată, la temelia succesu
lui s-a aflat brigada lui Nicolae An- 
drașic, care a reușit să obțină producti
vități de vîrf. Aceeași dăruire în muncă 
a caracterizat și brigada de pregătiri 
condusă de Nicolae Popa, care zilnic 
reușește să înainteze cu 4—5 ml. La 
aceste realizări de excepție, o contribuție 
deosebită și-au adus-o schimburile con
duse de Oprea Țene, Vasile Gontaru, 
Constantin Maftei, Costache Bădii, Du
mitru Mitrca și Constantin Raiu.

RECORD
* SECTORUL V — I M, PETRILfl

Minerii sectorului V — Petrila, au rea
lizat peste sarcinile zilei de miercuri, 122 
tone de cărbune, cumulind de la începu
tul lunii un plus de 173 de tone. Mine
rii sectorului sînt hotărîți să încheie lu
na august cu succese deosebite. Acest 
angajament este temeinic susținut de 
eforturile depuse de brigăzile conduse de 
Constantin Cosma — abataj cu trepte 
răsturnate în stratul 4 —, de Ioan C. 
Radu — abataj frontal în stratul 4 echi
pat cu complex mecanizat de mică înăl
țime — de Radu Nica — abataj came
ră — și de brigada de pregătiri condu
să de loan Fiilet, care zi de zi obțin 
productivități sporite. La acest 'lucru 
contribuie în egală măsură minerii din 
schimburile conduse de Dumitru Lar- 
geanu, Nicolae Drăcea, Vaier Zoltan, 
Nicolae Cloanță din brigada lui Constan
tin Cosma, precum și cei din schimbu
rile conduse de Gh. A. Rusii, Costică 
Radu, loan Isăcilă și Ilie Măntăluță din 
brigada lui Ioan C. Radu.

Gh. CHIRVASA

Joi, 8 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întîlnit cu 
reprezentative colective de 
muncă din Galați.

Continuînd rodnicul dia
log de lucru avut în zile
le precedente cu oameni ai 
muncii din județul Constan
ța, noua întîlnire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu ru 
furnali.știi, oțelarii, lami- 
noriștii celei mai mari și 
moderne cetăți a metalului 
românesc, cu constructo
rii de nave gălățeni a pri
lejuit o temeinică și multi
laterală analiză 
a modului în care se ac
ționează pentru îndeplini

rea planului pe acest an 
și pe întreguj cincinal la 
toți indicatorii și cu efi
ciență ridicată, cum se pre
gătesc condițiile pentru 
înfăptuirea, în viitorul cin
cinal, a mobilizatoarelor o- 
biective ce stau în fața 
puternicului detașament 
muncitoresc din orașul și 
județul Galați.

La vizita de lucru 
au participat tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe O- 
prea, Silviu Curticeanu.

Aici, pe malul, Dunării, 
mintea și brațul omului 
muncitor, stimulate de po
litica economică științifi
că de largă perspectivă a 
partidului nostru comu
nist, a secretarului său 
general, au făurit cea mai 
vigurosă „inimă de oțel"

a țării. La Galați se dez
voltă continuu și se mo
dernizează, ca urmare a 
grijii permanente a con
ducătorului partidului și 
statului nostru, producția 
de nave fluviale și mariti
me, cunoscute astăzi pe 
toate meridianele globu
lui, cea a construcțiilor de 
mașini, a industriilor u- 
șoară și alimentară.

Ora 9... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc, la bor
dul elicopterului preziden
țial, în incinta puternicei 
cetăți metalurgice.

La locul de aterizare a 
elicopterului se aflau rriii 
de metalurgiști, care pur
tau lozinci în cinstea parti-

(Continuare in pag. a 4-a)

Adunarea populară din municipiul Galati
Un moment de deosebi

tă semnificație 
al vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-a constituit 
marea adunare populară 
desfășurată în municipiul 
Galați.

Pe modernele bulevarde 
străbătute do coloana o- 
ficială de mașini, mii de 
gălățeni — bărbați și fe
mei, tineri și vârstnici —■ 
și-au manifestat sentimen
tele de înaltă stimă și pre
țuire față de conducăto
rul partidului și statului 
nostru, recunoștința lor 
fierbinte pentru grija per
manentă pe care o poartă

dezvoltării multilaterale a 
municipiului și județului 
Galați, pentru tot ce a fă
cut și face în vederea în
floririi patriei socialiste, 
creșterii bunăstării în
tregii' noastre națiuni.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură acestor entuziaste 
manifestări.

Clădirile care încadrea
ză esplanada din fața Ca
sei de cultură, unde s-a 
desfășurat marea adunare 
populară, erau împodobi
te sărbătorește.

La sosirea la tribună, to
varășul Nicolae

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâm
pinați cu puternice aplau
ze și urale. Intr-o atmos
feră do puternică vibrație 
patriotică, s-a scandat cu 
putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu — 
România !“.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Marin E- 
nache, prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al 
P.C.R.

Au mai luat cuvîntul to
varășii Costache Trotuș, 
adjunct al ministrului in-

(Contintrare în pag. a 4-a)

Vorbind de la tribuna 
recentei adunări gene
rale a oamenilor mun
cii despre premisele vi
itoarelor reușite pe fron
tul cărbunelui, despre 
garanția îndeplinirii e- • 
xemplare a sarcinilor 
celui de-al II-lea se
mestru al anului de că
tre formația pe care o 
conduce și sectorul din 
care face parte, briga
dierul Mihai Blaga, con
ducătorul brigăzii frun
tașe a minei și din sec
torul fruntaș — III — 
a folosit drept „argu
ment" noua capacitate 
în prag de inaugurare —

J

ii la o
inițiativa 
u tec istă O brigadă cu vechi state de vrednicie — cea condusă de 

Mezambrovschi (sectorul II A) — I.M. Uricani. In imagine șeful 
mul din stingă) împreună cu cîțiva ortaci.

minerul Victor 
de brigadă (pri-

Maturitatea
unui colectiv de muncă

Intr-una din ultimele 
zile ale lunii trecute in- 
trînd în biroul șefului de 
sector pregătiri de la I.M. 
Livezeni am participat la 
o parte a discuțiilor cc au 
dc obicei loc la sfirșitul 
schimbului I în mai toate 
birourile șefilor de sec
toare de la minele din 
bazin. Aici l-am găsit pe 

sectorului, 
e o r g h e 
c, care dis- 
de brigadă 

Va- 
despre

gadierul a plecat în con
cediu.

Vasile Păduraru, aplecat 
peste masă, se uita peste 
împărțirea de luna vii
toare a oamenilor din bri
gadă în vederea omogeni
zării schimburilor atît din 
punct de vedere al po
tențialului de lucru cit și 
al calificării, astfel ca fie
care schimb să aibă 
componență 
jutor miner și
In multe cazuri 
dierul n-a fost de 
cord cu oamenii pe 
schimb și chiar în 
ponența brigăzii, 
fel, omogenitatea 
terizează acest 
care, în

| Ș c f
- sing. 
I Him 
' cuta cu șefii 
I Gheorghe Lițcan și 
ț lentin Pădurarii 
' unele aspecte privind or- 
| ganizarea muncii la nivel 
Ide brigăzi pentru luna ur

mătoare (luna august —
■ n.n.). Și totuși Lițcan in- 
I1 sista pentru a i se da dru

mul în concediu de odih
nă. In luna mai, cînd a 

I fost planificat nu a putut 
1 rjleca. Atunci, a fost che- 
I mat de șeful de sector du- 
1 pâ care împreună au mers 
I la conducerea minei unde 
Ii s-a cerut să renunțe la

concediu pînă va termina 
I conturarea panoului II,

stratul 3, blocul VI-A, ca
re trebuia pus în funcțiu
ne înainte de termen a- 
vînd în vedere că altă ca- 

Ipacitate de producție a 
căzut mai repede decît 
era prevăzut în prelimi- 

| nar Executînd avansări 
I de peste 70 m prin pro- 
Icedeul de perforare-pu.șca-

re, brigada Iui Lițcan s-a 
achitat cu bine de anga-"

| jamentul asumat. Și bri- (Continuare în pag. a 3-a)
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, o adevărată „premieră" 
J tehnologică la mina Lu- 
ț peni. Este vorba 
i pre noul frontal 
/ canizat, de pe stratul 4, 
1 de 150 ml lungime e- 

chipat cu 100 de cadre
1 tip SMA-2, care va 
’ da o producție de 1000 
ț tone pe zi. Este vorba, 
i de fapt, despre două pa- 
; nouri legate între ele
1 a căror echipare a con- 
| centrat în ultimul timp 
4 eforturile brigăzii ce o 
’ conduce, și care vor tre- 
ț bui să devină — în vi- 
i ziunea brigadierului — 

un adevărat abataj mo-
1 del pentru mina Lupeni, 

pentru Valea 
ț Dar nu 
? parametrii 
1 tal a ținut 
1 brigadierul 
J despre elanul 
J care a venit 
ț nul pregătirilor 
1 darea în 
? noii capacități, 
1 ca odată pornit abata- 
i jul să funcționeze din

deș

.Jiului, 
atît despre 
noului fron- 

vorbească 
mai mult, 

tineresc 
in spriji- 

pentru 
funcțiune a 

pentru

să
ci,

i plin, fără perturbați!. 
’ Or, aceasta nu depinde

I (Cont îh pag a 2-a)

Adunări ale reprezentanților oamenilor muncii
I.M. URICANI

realizărilor zilnice
adunarea 
oameni-

Eforturi susținute pentru 
creșterea

Cu exigență, 
reprezentanților
lor muncii de la mina U- 
rica'ni a analizat activitatea 
desfășurată de organul co
lectiv de conducere, și re
zultatele obținute în pri
mul semestru, a stabilit 
măsurile necesare pentru in
tensificarea ritmului 
extracție în semestrul 
II-lea și pregătirea
respunzătoare a producți
ei anului următor

Analiza a pornit 
situație economică 
îmbucurătoare, In
trul 1, la cărbunele 
a fost acumulată o însem
nată restanță care a cres
cut cu încă 17 500 tone in 
luna iulie. Prin neîncadra- 
rea în indicatorul de cali
tate au fost înregistrate 
pierderi de încă 30 000 td-

de 
al 

co

de la o 
deloc 

semes- 
brut

ne de cărbune. Consem
năm că nici unul din 
cele 4 sectoare de produc
ție nu a realizat sarcinile 
de plan, iar din totalul de 
27 brigăzi, doar 10 au des
fășurat o activitate cores
punzătoare. S-au înregis-' 
trat depășiri ale consumu
rilor specifice la lemn de 
mină, cherestea, energie 
electrică și aer comprimat 
și a fost prestat un mare 
volum de manoperă, la 
lucrări miniere, peste cel 
planificat,

Nerealizârile colectivu
lui au drept cauze valo
rificarea sub posibilități a 
capacităților de producție, 
a forței de muncă și 
timpului de lucru, pre

cum și repetarea unor a- 
bateri de la tehnologiile de 
extracție. Prin această pris
mă, darea de seamă a

c.o.m. a scos în evidență 
aportul scăzut al unor ca
dre tehnico-inginerești și 
conducători ai locurilor de 
muncă la soluționarea ope
rativă și optimă a proble
melor ivite in subteran. Pe 
parcursul semestrului nu 
au fost realizate capacită-

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL
♦ 
♦

♦

In întâmpinarea „Zilei Minerului”. 
Pe teme la ordinea zilei. Secția de 
finală.

Programul TV-

în 
miner, a- 
vagonetar, 

briga-
a- ■ 

un 
com-

Dealt- 
carac- 

colectiv 
primul semestru 

din acest an a reușit să
sape sute de metri liniari 
de galerie, cu 25 ml, mai 
mult decît a avut plani
ficat.

Am făcut cunoștință 
cu o atmosferă de lucru 
în care am aflat rezulta
tele a doi oameni, a 
două brigăzi de mineri 
care în acest an s-au evi
dențiat prin munca 
plină 
ruire.
rului 
la] te
sectorului, prin 
tele obținute în luna iu-

lor 
de abnegație și dă- 
De la șeful secto- 

am aflat că și cele- 
brigăzi din cadrul 

rezulta-

Gli. SPINU
I
I
I

DE AZI
Manifestări politico-educative, 
panificație din Vulcan în faza

lin pagina a 2-a)

(In pagina a 3-a)
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In întîmpinarea „Zilei Minerului"
Manifestări politico-educative
• La Lupeni continuă 

seria de manifestări po
litico-educative din ca
drul „Săptămînii educa
ției politice, culturii și 
sportului", dedicată „Zilei 
Minerului". Ieri, la clu
bul sindicatelor din o- 
raș, teatrul muncitoresc 
„Ana Colda" —• colectiv 
dramatic participant la 
Festivalul național „Cin- 
tarea României" — a sus
ținut un atractiv spec
tacol pentru oamenii 
muncii.

Tot ieri, la I.M. Lu
peni a avut loc „Ziua bri
gadierului și a maistru
lui". Cu acest prilej a 
avut loc o dezbatere pe 

tema „Creșterea respon
sabilității fiecărui om 
al muncii față de realiza
rea producției zilnice de 
cărbune, în lumina ra
portului prezentat de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congre
sul al XIII-lea al 
P.C.R.".

In cadrul aceluiași gru
paj de manifestări, libră
riile din oraș au deschis 
interesante expoziții de 
carte social-politică și 
beletristică,

• In Petroșani, la 
I.U.M.P. este programa
tă astăzi o expunere cu 
tema „Contribuția miș
cării muncitorești din 
Valea Jiului la victoria

revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimperi- 
alistă din August 1944". 
Expunerea va reliefa tra
dițiile de luptă ale mine
rilor, ale clasei munci
toare din Valea Jiului.

• La Vulcan, în Parcul 
tineretului va avea loc, 
astăzi, un spectacol pen
tru fruntași. Vor partici
pa formații artistice evi
dențiate pe scena Festi
valului național „Cînta- 
rea României".

• Astăzi, continuă seria 
de acțiuni în sprijinul 
producției. La mina Lu
peni are loc o consfătui
re pe tema „Realizările 
colectivului în ceea ce 
privește creșterea pro
ducției și a productivită
ții muncii pe baza mo
dernizării și mecaniză
rii tehnologiei de extrac
ție". Vor participa spe
cialiști, ingineri, tehnici
eni, cadre de conducere 
de la C.M.V.J., C.C.S.M., 
Institutul de Jdine, 
I.C.P.M.C., celelalte uni
tăți miniere din Vale. 
La ora 20, la cinemato
graful „Cultural", în aer 
liber o proiecție de filme 
documentare, de protec
ție a muncii, desene ani
mate. Continuă, în para
lel, desfășurarea compe
tițiilor sportive omagia
le.

II. DOBROGEANU

Eforturi susținute

Secția de panificație din Vulcan
în faza finală

Intrarea la termen 
funcțiune a Secției de 
nificație din Vulcan 
constituit una din proble
mele pe care s-a insistat 
în mod deosebit la recenta 
sesiune a Consiliului popu
lar municipal.

Intr-una din zilele 
cute ne-am deplasat 
Vulcan pentru a 
fața locului 
re se găsesc 
renovare la 
„Finisările

. parațiile la 
lectrică și cea sanitară, pre
cum și la boilere sînt fina
lizate, ne spune tovarășul 
Otto Gergely, din partea 
Consiliului popular al o- 
rașului. Ce a mai rămas de 
executat este racordarea la 
conducta de alimentare cu 
gaz metan".

Echipa condusă de Ba
lint Tolnaiy, de la Fabri
ca de morărit și panifica
ție din Petroșani, lucrea
ză aici de trei săptămîni. 
Sub directa supraveghere 
a inginerului Marinică 
Berindei, componenții 
chipei, Vasile Toma, Ion 
Tolnaiy, Lucian Dumitru 
și Ion Stegăroiu, au pus 
la punct cuptorul, res
pectiv au reparat focarul, 
verificat și curățit cele 
trei tufecuri, adică, cana
lele de evacuare a gazelor 
arse, și instalația de 24 V 
pentru iluminat în interi
orul cuptorului, au comple-

în 
pa- 

a

tre- 
la 

vedea la 
stadiile în ca- 

lucrările de 
acest obiectiv, 
interioare, re- 
instalația e-

e-

pentru
creșterea realizărilor

și

zilnice
(Urmare din pag. 1)

țile de producție planifi
cate, sau au fost puse în 
exploatare rezerve cu un 
volum mai redus de căr
bune. In alte cazuri, s-a 
decis schimbarea tehnolo
giilor inițial prevăzute, cu 
tehnologii la care volumul 
de pregătire a fost consi
derabil mai mare, fără 
fie compensat, în 
prin productivități 
rioare.

Enumerarea cauzelor 
care au determinat nerea- 
lizarea sarcinilor de plan 
cuprinde — chiar pe un 
loc de frunte — starea dis
ciplinară în rîndul forma
țiilor de lucru. Intr-ade
văr, cu un număr mare de 
nemotivate, învoiri și zile 
de incapacitate tempora
ră de muncă, organizarea 
fronturilor de lucru a fost 
serios afectată, mai ales că 
aproape toate formațiile 
suferă din lipsa efectivu
lui calificat.

La aceste neajunsuri 
s-au referit și pârtieipanții 
la dezbateri : Ilie Necula, 
Gheorghe Văsîi, Gheor- 
ghe N i s t o r, mineri 
șefi de brigadă, au cerut 
să se acționeze mult mai 
stăruitor pentru ca la front 
să fie asigurate condițiile 
necesare unei activități rit
mice. Șefii de sectoare 
loan Costea, Constantin 
Răgan, Iosif Biro, Ioan Dă- 
nilă, Gheorghe Muzuran

să 
final, 
supe-

Nicolae Voin, director 
adjunct electromecanic, au 
făcut propuneri cu privire 
la îmbunătățirea aprovizi
onării tehnico-materiale, a- 
sigurarea unei structuri 
profesionale optime a bri
găzilor, respectarea teh
nologiilor și exploatarea 
corectă a utiltajelor, îm
bunătățirea instructajului 
periodic, asigurarea pe 
fiecare schimb a efectivu
lui necesar de electrolăcă- 
tuși.

Printre facto 
zători de nergj 
lectivului trebr 
înscriși, totuși, 
terni. Avem în vedere 
ducerea C.M.V.J. și 
partimentele de 
tate ale combinatului. Este 
cel puțin criticabil faptul 
că nu au fost sesizate gre
utățile cu care s-au con
fruntat, în fiecare lună, 
sectoarele II A și II B. 
Pornind de la condițiile 
concrete de lucru din pa
nourile puse în exploatare 
se cerea să se intervină din 
timp pentru calcularea co
rectă a preliminariilor și 
asigurarea unui sprijin mult 
mai eficient acestor co
lective. Chiar și unele cri
tici adresate întreprinde
rii — „lucrările miniere să 
aibă un grad înalt 
funcționalitate" — 
buiau să conțină și 
tă autocritică din 
conducerii — C.M.V.J., în-

trueît se știe că executarea 
lor nu se face fără aviza
rea compartimentului de 
specialitate din combinat.

Colectivul minei Uricani 
depune în continuare 
turi susținute pentru 
terea mediei zilnice 
cărbunele brut. Este 
folosul întreprinderii, 
întregului colectiv, ca
ceste eforturi să fie spriji
nite și printr-o muncă 
ducativă mai bogată 
conținut, mai eficientă.

efor- 
creș- 

la 
în 
al 
a-

vo inforitiorr
IN ÎNTÎMPINAREA „Zi

lei Minerului" cu rezulta
te bune în activitatea u- 
tecistă, comitetele U.T.C. 
din întreprinderile 
niere ale Văii Jiului 
declarat săptămînă 
ceasta „Săptămînă 
cord", stabilind ca obiec
tive principale creșterea 
contribuției tineretului la 
sporirea producției de 
cărbune, recuperarea și

mi
au 
a- 

rc-

răspun- 
co- 
fie 
ex- 

con- 
com- 

specialita-

de 
tre- 

o no- 
partea

e-
în

exteriorul
faianță.
- Cuptorul 

este unul dintre cele 
bune din Vale, ține să 
precizeze șeful de 
Balint Tolnaiy.

Ce producție
7

Dacă socotim 
de pîini pe 
face 18 mii în 24

Și, ca o informație
W/Z/////ZZ////ZZ/Z////ZZ/Z/Z///Z/

tat 
cu

gura

6000 
asta 
ore.

cuptorJlui

„Dampf" 
mai 

ne 
echipă

va asi

cam 
schimb, 

de

Pe teme Ia
ordinea zilei

suplimentară, vă pot spu
ne că aici se vor produce 
și specialități, cornuri, 
cozonaci, japoneze etc.

Secția V de panificație 
din Vulcan, așa se va 
mi obiectivul în care 
aflăm, va produce 
doua jumătate a 
luni. Racordarea

nu
ne 
a 

acestei 
la con-

ducta de alimentare 
combustibil urmează 
se facă chiar în această 
săptămînă. Stația de regla
re a gazului ce va întreți
ne focul în cuptor — exe
cutată de zidarii Ion Ste- 
găroiu -și Dumitru Sima 
— era aproape gata în 
ziua documentării noastre. 
Instalațiile, respectiv ma
laxorul de frămîntat alua
tul, frigiderul și cărucioa
rele pentru pîine, erau și 
ele „pe poziție", așteptînd 
parcă să fie puse la treabă.

Am fost asigurați că, da
că totul va decurge normal, 
probele pentru testarea 
modului în care se com
portă cuptorul vor începe 
la 11 august, primele can
tități de pîine urmînd să 
fie livrate după 15 august.

Deci, în curînd, locuito- 
Vulcanului
masă piine de la brută- 
din orașul lor !

rii 
pe 
ria

vor avea

Georgiana LUPENEAN

r
Elogii ta

(Urmare din pag. I)

doar de funcționarea 
complexului și a com
binei din abataj, ci și de 
fluxul de transport pen
tru evacuarea produc
ției. Tocmai aici a inter
venit inițiativa uteciști- 
lor pe 
brigadierul în 
rea generală.
te despre fapta 
lor ne-a oferit 
rul comitetului 
pe mină, Iuliu 
„Timp de 10 zile, tine
rii din organizațiile u- 
teciste nr. 13 A și 13 B 
au fost prezenți, zi 
zi, la orizontul 400 
sectorului III, ei au

care a elogiat-o 
aduna- 

Amănun- 
tineri- 

secreta- 
U.T.C.

Beleiu :

de 
al 

lu-

o inițiativă
crat cu sîrg pentru pu
nerea la punct a fluxu
lui de transport pe o 
distanță de 600 de me
tri în galeria de bază 
a noului abataj frontal 
al ■ lui Mihai Blaga. Ti
nerii au montat latera
lele la transportorul TR4 
și au curățat cărbune
le de pe lîngă transpor
tor. S-au evidențiat din 
cei 20 de uteciști tinerii 
Petru Vlaicu, 
Gîrda, 
van și

S-au 
mulți, 
gii —

Adrian
FI. Cătinean. 
evidențiat 

dar merită 
vorba

loan 
Moldo-

mai 
elo- 

brigadie- 
rului Blaga — întreaga
organizație, inițiativa 
utecistă ca atare. (I.D.)

I
) I *

• „Poartă" a Retezatului, 
I vechea și mult căutata 
■ cabană Buta devine mai 
| ales în sezonul estival, o 
I veritabilă poartă de in

trare în lumea mirifică a
■ înălțimilor de piatră și 
* jnepeni a Retezatului. De 
I aici, de la Buta se des- 
■ chid principalele trasee 
’ pentru escaladarea ma- 
| rilor vîrluri, înspre lacu- 
I rile alpine, spre nume- 
' roasele obiective turistice 
I ale acestui vast masiv 
I muntos, renumit pentru

fauna, flora, crestele stîn- 
I coase și lacurile sale de 

o inegalabilă frumusețe 
— prețioase monumente 
ale naturii.

Pe cît de însemnată a 
devenit din punct de

■ vedere turistic, cabana Bu- 
J ta a rămas, totuși, doar 
I un simplu refugiu, așa 
’ cum a fost moștenită și 
| a p o i abandonată de 
• oficiul de tu-

reintroducerea în proce
sul de producție a cît mai 
multe materiale refolosi- 
bile, eliminarea în tota
litate a absențelor nemo
tivate, participarea la ac
țiunile de muncă patrio
tică pentru înfrumuseța
rea întreprinderii. (G.C.)

DUPĂ TOATE proba
bilitățile calitatea răcori
toarelor, ca și aprovizio
narea cu aceste produse 
în orașul Vulcan pot fi 
mult îmbunătățite. Mai 
ales că, în perioada ac
tuală, sînt tot mai solici-

Noua unitate de 
vardul Victoriei din 
cierea populației.

croitorie, pentru bărbați și femei, deschisă recent pe bule- 
Vulcan (unitate condusă de Emil Filip) se bucură de apre- 

Foto : T. ALEXANDRU

tate de locuitorii orașu
lui. (P. Kovacs, coresp.)

ZESTREA TEHNICA' 
a secției de utilaj greu 
din cadrul S.U.C.T. Pe
troșani s-a îmbogățit cu 
trei noi utilaje de marc 
capacitate productivă. 
Este vorba despre trei 
buldozere de tip S-1500, 
de producție româneas
că, a căror activitate 
cariere va conduce 
sporirea producției 
cărbune. (V. Beldie)

în 
la 
de

„FESTIVAL". Cineclu- 
bul „Amafilm" din Lu
peni participă în aceste 
zile la festivalul „Adînc 
și lumină" al cineclubu- 
rilor din ramura mini
eră. In cadrul festivalu
lui care are loc Ia Ani
na, vor fi prezentate fil
mele „Orizont", 
ție“ și „Oamenii 
rilor", creații 
ale membrilor 
bului. (.Al.II.)

pregătit de 
elevi din 
pionierilor 
patriei- in 
fi prezentat duminică, 11
august, de „Ziua Mine
rului". (Gh.O.)

un grup de 
cadrul Casei 

și șoimilor 
Vulcan. El va

„Voca- 
adîncu- 

colective 
cineclu-

FLORI EROILOR se in
titulează microspectacolul

PLOMBĂRI.
din numerele 
nostru din luna 
informam cititorii că pe 
drumul spre cabana Rusu 
au început lucrările 
plombare. Lucrările 
început, dar nu au

Intr-unui 
ziarului 
trecută

| La cabana Buta 

î Dovezi de spirit 
gospodăresc 
I«..«>
I rism, iar în ultimii ani 
I preluată de întreprinde

rea comercială cea mai 
• apropiată — din Lupeni.

Deși nu e vorba de re
parații de mare anvergu
ră, de curînd s-au execu
tat aici lucrări gospodă
rești care merită con
semnate. In două dormi
toare s-au renovat și re- 

| parat podeaua, tavanul, 
• s-a rezugrăvit în două 
I dormitoare. Lucrările au 
* fost sistate pe moment, 
I dat fiind perioada afluen- 
| ței de vîrf a turiștilor 
I atît din țară, cît și de 

peste hotare. In continua
re, urmează să se execu
te aceleași reparații in 
sala de mese și celelalte 

l două camere. Concomi- 
• tent se lucrează pe pîrîul 
idin apropiere, ca intr-o 

lună să fie dată în func- 
| țiune o turbină pentru 

producerea energiei e- 
lectrice necesară ilumi
natului în cabană.

Lucrări in aparență 
simple, dar deosebit de 

I necesare, în-
semnînd un spor de con- 

• fort pentru turiștii care 
* trec cu miile an de an 
(pragul cabanei. Lucrarea 

este cu atît mai demnă de 
I apreciat, cu cît toate ope- 
I rațiile pe care le-a cu

prins au fost executate 
I de personalul cabanei — 
I Albert Piekny, cabanier, 
* cu soția și loan Șoitoș, 
I ajutor cabanier. Au lu- 
I crat cu sîrg, cu pasiune, 
• cu efort, dar mai ales 
j cu dragoste pentru me- 
■ serie, pentru munte, pen- 
J tru oaspeții cabanei. Doar 
Iun amănunt, la trans

portul cherestelei de la 
I depozit la cabană s-a 
I dovedit de mare folos 
Iși măgărușul cabanei.

Deocamdată, acestea
l sînt noutățile la cabana 
| Buta — adevărată poartă 
Ia Retezatului. Altceva — 

afluența marc de turiști...

Dan STEJARU

CINEMATOGRA’- 
„Cultural" din Lu- 

Cooperativa „Stra- 
organizează astăzi,

LA 
FUL 
peni, 
ja" 
începînd cu ora 18, o in
teresantă paradă a modei.

Rubrică realizată de 
Gheorghe CHIR VAS A

I 
I 
I 
I
I
I

mai

a



V1NFRI, 9 AUGUST 19S5 Steagul roșu 3

9

PE TEME DE SEZON

Vînzarea la tonată. 0 „Cenușăreasă" a comartului?
țNu este cazul să insistăm asupra avantajelor pe 

care le oferă comerțul stradal. Economie în bugetul 
de timp al cumpărătorului și posibilitatea etalării 
unor mărfuri care — uneori — scapă vederii celui ca
re intră în magazin sînt doar două din acestea. Cum 
se prezintă, deci, comerțul stradal în Valea Jiului ? 
Aceasta este tema raidului întreprins, cu cîteva zile 
în urmă, în localități din partea vestică a munici
piului nostru.

căutam. Imbrăcîndu-și 
latul (ni se spusese că 
mers alături, să dea un 
lefon ?!), responsabila 
lena Alexandru ne invocă,
pentru lipsa vînzării la 
tonetă, același motiv: lipsa

ha- 
a 

te- 
E-

Raid-anchetă

iu- 
la

Descin- 
Bărbă-

Și 
cealaltă 

ma- 
cu

UNDE X... DISPĂRUT 
COMERȚUL STRADAL 

DIN URICANT?
Ora 10,30. Cartierul Bucu

ra, locul în care. Ia par
terul noilor blocuri de lo
cuințe, se află și cea mai 
densă rețea de spații co
merciale. O primă impre
sie : trotuarele din fața 
magazinelor sînt spălate și 
măturate. Căutăm, înde
lung, cu privirea vreo to
netă. După cîteva minute 
abandonăm această idee 
și intrăm în magazinul 325 
tricotaje. Șefa unității, 
Toma Ncdelea, ne spune 
de ce nu a putut ieși cu 
marfă la tonetă: la vînzare 
se află doar dumneaiei 
o altă vînzătoare,
fiind în concediu de 
ternitate. Cum stați 
planul pe primul semes
tru ? Sîntem sub plan, vi
ne răspunsul. Reținem că, 
de pe rafturile magazinu
lui, lipseau tricourile pen
tru bărbați și femei, 
mășile cu mînecă 
articole deosebit de 
tate în acest sezon.

La unitatea 346 
responsabila 
cediu. , 
ieșim..., 
siera Viorica Sunei. 
cum, sîntem doar trei 
uă la menaj .și una 
raionul de jucării) și e 
greu".

In jurul orei 11,15 popo
sim în centrul vechi al 
orașului. Intrăm în maga
zinul 304 confecții. Vînză- 
toarea Lidia Iacobescu se 
ocupa de o clientă. între
băm de șefa de unitate. 
„S-a dus alături să dea un 
telefon”, ne răspunde cea 
întrebată, după care iese 
fuga din magazin. Apare 
după 3—4 minute alături 
de persoana pe care o

că- 
scurtă, 
solici-

menaj, 
este în

,Cînd e șefa,
ne lămurește

con- 
mai 

ca- 
A-

(do- 
la 

mai

de personal. Ne spune însă 
că la plan stă bine, pe 
lie vînzările se ridică 
aproape 300 000 Iei.

LA LUPENI, 
CAM ACEEAȘI 

SITUAȚIE 
Ora prînzului. 

dem în cartierul
teni. Cele trei tonete, afla
te în fața complexului în 
care funcționează unități
le de confecții și tricotaje 
erau goale. Răspunsul pri
mit din partea celor 
șefe de unitate pare 
la șapirograf; 
lie — n.r.) am vîndut 
tonetă”. Argumente 
că „comerțul stradal 
prea rentabil” sau „s 
fuie marfa” nu prea 
temei. Barem aici 
se putea pune 
lipsei de personal; la uni
tatea 340 (confecții pentru 
femei) erau la serviciu pa
tru vînzătoare, la 
— cinci, iar la 
pentru bărbați. 
Altul, credem, era 
vul : fiind sfîrșit 
toate unitățile își 
seră planul. Comerțul stra
dal era privit, deci, în 
acest caz, ca o Cenușărea
să... a comerțului.

Un aspect pozitiv reținut 
la Lupeni îl constituie 
gazinul alimentar nr. 
La tonetă instalată 
fața unității, Claudia 
colți vînduse, cam în 
ore mărfuri de peste

trei 
tras 

„Teri (30 iu- 
la 

cum 
nu e 

,se pră- 
au 

nici nu 
problema

tricotaje 
confecții 

șapte ! 
moti- 

de lună, 
realiza-

EDIȚIE FESTIVĂ
„Mi- 
Ani- 

în 
de-a

Gazeta de perete 
nerul” de la I M. 
noasa își etalează 
aceste zile cea
23-a ediție pe acest an. 
Noua ediție este de

dicată Zilei Minerului. 
Pentru meritele deose
bite în muncă, din par
tea comitetului 
partid, sindicatului

de
și

Duminică, 11 august

13,30 Telex.
13,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca 
ghiozdan. 
Ațcbiuță. 
Episodul 3. 
(color).

12,40 Din cununa cîn tecu
lui românesc. Mu
zică populară, (color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

•— Zîmbete și melodii.
— Lumina lui August — 

moment poetic.
— Ilustrată muzicală din 

Iași.
— Pagini cinematografi

ce vesele.
— Telesport.
— Voci
— Din 

mut.
•— La zi

de.

de

tinere.
istoria filmului

Mixtă 
Cons-

lei. „Dacă aș fi avut și 
Frueola, suma ar fi fost 
mai mare”, ne relata dînsa. 
In paranteză fie spus, Fru- 
cola este un produs „defi
citar” atît în Lupeni, cît 
și în Uricani.

Cele constatate pe teren 
le-am adus la cunoștința 
directorului I.C.S. 
Lupeni, economist
tantin Ionescu. „Intr-adevăr, 
ne spunea interlocutorul, e- 
xîstă o problemă în ceea 
ce privește personalul. 
Mulți sînt în concediu de 
odihnă. Un aspect aparte îl 
prezintă cei aflați în con
cedii medicale. In ceea ce 
mă privește, cred că certi
ficatele medicale se acor
dă cu prea mare ușurință. 
Faptul acesta creează si- 
tuții de genul celor întîl- 
nite de dvs. In ce privește 
fondul de marfă, avem su
ficiente cantități. Ne lip
sesc băuturile răcoritoare, 
care vin rar și în cantități 
insuficiente (ultimele 
trări, la mag, 277, 
din 23 
170 de 
acționa 
Lupeni 
să revină pe făgașul nor
mal”.

Gh. OLTEANU

in- 
erau 
total 
Vom 

în

și 24 iulie, în 
lăzi — n.r.). 
pentru ca și 

comerțul stradal

erea de a cumpăni bine 
rînduielile gospodărești

La Consiliul popular al 
orașului Lupeni ne inte
resăm despre modul în 
care țăranii cu gospodării 
individuale se achită de 
sarcinile privind predarea 
la stat a produselor pre
văzute în contracte. „Nu 
putem spune că stăm rău”, 
ni se răspunde. Și, drept 
argument, ne este prezen
tată o listă cu cîteva nu
me : Ion Mistău, Niciu 
Rețiu, Nistor Cărpinean. 
„Ei sînt doar cîțiva din
tre cei care, an de an, se 
achită la timp de sarcini
le contractuale”, vine 
precizarea.

Dintre cei 
mai înainte, 
la un nume :
Motivul ? Cantitățile 
semnate de produse 
care le-a predat la fondul 
de stat : 10 kg caș, 600 li
tri lapte de vacă, un vițel, 
o bovină, o oaie și un 
porc de 100 kg, în 1984. 
In acest an, gospo
darul a livrat, deja, o oaie, 
10 kg de caș, 600 1 de lap
te și un vițel.

enumerați 
ne-am oprit 
Ion Mistău.

în-
pe

fruntaș al contractărilor
...Pe Ion Mistău, un om 

căruia cu greu îi dai 52 de 
ani, am avut ocazia să-l 
intîlnim chiar în poarta 
casei sale, de pe Valea 
Mierlesei, din Bărbă-eni. Se 
pregătea să plece la Uri- 
cani.

— De contractări vreți 
să știți ? Păi, cum să fie? 
Dacă omul este gospodar, 
se poate achita onorabil 
de contract.

— Și merge treaba ? Și 
la șut, și acasă, că parcă 
ați zis că lucrați la I.M. 
Bărbăteni...

— Merge, că așa sîntem 
noi învățați : 
porci, vaci și oi, trebuie 
să ai grijă de ele. Dar și 
de serviciu să te ții.

— Vă mai ajută cine-

dacă ai

va ?
Nevastă-mea Florica. 
nu-i acasă o plecat 

'.<» i* :x Ja??# 
trebuie

Acu’ 
mai
Mama-i bătrînă, 
îngrijită...

Discuția o purtăm în 
timp ce dăm o raită prin 
gospodăria omului. „Aici 
am o vacă cu lapte, o ju-

de produse agric ole
nincă, ne spune el în drep
tul grajdului, aici un porc 
și acolo, oile".

— Cit are fîneața asta? 
— Vreo trei hectare. Am

scos pînă acu’ 10 clăi de 
fîn.
mea 
patru. De treaba asta m- 
apuc mîine-poimîine... ■

— Vine și ginerele ma
tale ?

— 'Are și el gospodăria 
lui. Da’ mai 
nevoie.

Sfertul de 
repede. S-a 

poate sta, știți, 
Florica, omul meu nu 
vine, și ne-a invitat 

mai vizităm.
încheiem prin a-i con

semna dorința : aceea ca, 
în ziar, să apară zilnic 
„Timpul probabil”, „ca să 
știe și țăranii dacă pot să 
tragă cu coasa sau să se 
apuce de alte treburi din 
gospodărie”.

Dac-o mai ține vre- 
bună, mai fac încă

vine cînd e

mai 
zice 
mai 
să-l

oră a trecut 
scuzat că nu 

ce-o

Gh. VULCĂNEANU

i

3I

Maturitatea unui colectiv
Urmart din pag. I)

Și 
ga-

se mîndrească cu 
sportivă, 

acest an aici s-au 
două terenuri 

se

înregistrat 
a- 
a- 

conduse 
Străchi-

UN MODERN COMPLEX SPORTIV

Marți, 13 august

La dispensarul IJP.S.R.U.E.E.M, Petroșani, se asi
gură o asistență medicală competentă oamenilor mun
cii. Foto : Robert TAVIAN

Telejurnal. 
închiderea progra

mului.

Em isiune-concurs.
(color).
Telejurnal, 
închiderea progra

mului.

Suporterii echipei de 
fotbal Minerul Paroșeni au 
motive să 
baza lor
Numai în 
amenajat 
pentru tenis, la care 
adaugă cel de-al treilea, 
aflat in fază de finalizare. 
De asemenea, această ba-

ză sportivă mai dispune 
de încă un teren de fot
bal în afara celui pe care 
se vor desfășura partidele 
oficiale. In această perioa
dă a fost gazonat terenul 
de joc; prin muncă patrio
tică se asigură prelungi
rea și repararea tribunei. 
(V. Beldie, coresp.)

două

conducerii întreprinde
rii sînt adresate felici
tări minerilor din bri
găzile de frunte condu
se de Pavel Dediu, A- 
lexandru Gaboș și Sava 
Robu, altor cadre de 
bază care s-au situat 
în prima linie a bătăli
ei pentru cărbune. (I.B.)

— In întimpinarea marii 
sărbători de la 23 
August.
Țara mea azi. Re
porta j-documen tar. 
(color).
Cintarea României. 
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran, 
(color).
Film artistic.
Salutări de la Agi- 
gea.
Premieră TV.
Producție a Casei de 
filme 5. (color). 
Brigadierii. Emisiu
ne muzical-coregra- 
fică. (color). 
Telejurnal '. 
Închiderea progra

mului.

19,25

19.45

20,25

21,30

21,50
22,00

Luni, 12 august

20,00 Telejurnal.
In întimpinarea Zilei 
de 23 August.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,45 Memoria documente
lor.

— Zile eroice pentru noul 
destin al țârii (III).

— Cu 200 zile mai de
vreme.

21.05 Film serial. 
Limita posibilului. 
Premieră pe țară. 
Producție a televizi-

illimillllHilHIIIMIIUHlIllllllllllll/tllHIl/lKluillHUKmiii.

PROGRAMUL Ț\/

lie, după decada a doua 
au șansa ca pînă la sfîr- 
șitul anului să recupere
ze minusul 
în prima jumătate a 
nului curent. Se pot 
minți brigăzile 
de Constantin 
naru cu plus 8 ml în ga
leria de cap panou 3, stra
tul 3, Jenică Secrieru, 
plus 13 ini în suitorul de 
atac panou 2, stratul 5 
blocul VI, sau .-turei Pi- 
pan cu plus 4 ml.

In trimestrul II aproa
pe toate brigăzile secto
rului au fost antrenate 
pentru punerea in func
țiune a panourilor 1 și 2

din stratul 3 (primele din 
acest strat la mina Live- 
zeni — n.n.) unde pe lin
gă lucrările de conturare 
a respectivelor panouri 
au fost executate lucrări 
de palnări, reprofilări, 
montări de benzi care au 
cintărit în planul secto
rului din primul semes
tru unde plusul acumu
lat în primele trei luni 
ale anului nu a putut 
fi menținut. Rezultatele 
din luna iunie cît 
cele din iulie dau 
ranția certă că rămîneri- 
le în urmă la lucrările de 
pregătiri, înregistrate în 
primul semestru la mina 
Livezeni, vor fi recupera
te integral.

20,00

20,20

20,35

20.50
20,35 Teatru TV. unii sovietice. —

La porțile Severinu- Episodul 3. 21,35lui. (color).
21,50 Telejurnal. 21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea 

mului.
progra- 22,00 închiderea progra

mului. 21,50
22,00

Joi, 15 augustaugustMiercuri, 14în 600 de secun- Telejurnal.
In întimpinarea marii

20,00

— Secvența telespecta
torului.

sărbători. 20,00
20,20 Orizont tehnico-ști-

14,45 însemne ale unui ințific.
timp eroic. Voivozi 20,40 Tezaur folcloric. on on
— izvor de energie. (color) J u, J u
(color). 21,05 Roman foileton.

>15,00 închiderea progra Bach. 20,35

mului. Ultimul episod.
(color).Telejurnal.19,00

Telejurnal.
In întimpinarea Zilei 
de 23 August.
Actualitatea în econo
mie.
Un august de lumini 
biruitoare. Emisiune 
de versuri.

20,00

20,35

Tele jurnal.
In întimpinarea Zilei 
de 23 August.
Ziua presei române.
Actualitatea în eco
nomie.
Tinerețea noastră — 
tinerețea .Epocii 
Ceaușescu.

Vineri, 16 august
Telejurnal.

In întimpinarea Zilei 
de 23 August.
Actualitatea în eco
nomie.
Cadran mondial. 
România și 
mele lumii 
porane.
Amfiteatrul

Revistă TV

proble- 
contem-

artelor. 
„Cîntă-a

rii României".
Efigii ale muncii — 
anul XX.
Așa se nasc izbînzile.
Telejurnal, 
închiderea

mului.
progra-

Sîmbâtă, 17 august

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămî- 

nă.
— Dragi mi-s cîntecele 

mele. Melodii popu
lare cu Aneta Stan- 
Dumitrescu.

— Gala desenului ani
mat.

— Melodia lunii... la a- 
legerea dv.

— Atlas muzical.
— Vioara din Tescani.
— Univers românesc 

1965—1985. Fapte 
ale devenirii.

— Recitalul unui mare
tenor: Luciano Pa-
varotV (IV).

— Telesport.
— Cîntecele acestui timp. 

Muzică ușoară ro
mânească.
Săprămîna politică, 
închiderea progra

mului.
Telejurnal.

In întimpinarea marii 
sărbători.
Teleencicloped ia. 
Invitație la varietăți. 
Spectacol cu public. 
Ultima parte.
(color).
Film artistic.
Iluzii spulberate, 
(color).
Telejurnal.
Romanțe și 
de neuitat.
închiderea 

mului.
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22,15

22,30

melodii

progra-



4 Steagul roșu VINERI, 9 AUGUST 1985

Vizita de lucru a to varășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

dului nostru comunist și a
patriei socialiste, porii ele 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați
cu deosebit respect, în nu
mele întregii populații a 
acestor străvechi melea
guri românești, de primul 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, Marin 
Enache, care le-a adresat 
un călduros bun venit.

Tovr r' v! Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, 
de asemenea, de ministrul 
industriei metalurgice, 
Neculai Agachi, de repre
zentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, ai 
Consiliului oamenilor mun
cii al combinatului.

La începutul vizitei, di
rectorul general al com
binatului, Costache Trotuș, 
a prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu date 
semnificative despre dez
voltarea pe care a cunos
cut-o această principală 
vatră de metal a țării, mai 
cu seamă în anii care au
trecut de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidu
lui. A fost reliefată im
portanța acestei unități 
metalurgice pentru progre
sul economic al Români
ei, metalul gălățean regă
si ndu-se în cele mai re
prezentative obiective înăl
țate în „Epoca Ceaușescu".

Au fost vizitate, apoi, u- 
nele sectoare de producție

de bază ale combinatului, 
cu care prilej au fost pre
zentate preocupările spe
cialiștilor, ale metalurgiș- 
tilor pentru însușirea și 
aplicarea unor tehnologii 
noi, de mare eficiență, în 
măsură să asigure în con
tinuare o reducere accen
tuată a consumurilor speci
fice de materii prime și 
materiale, de energie și 
combustibil.

La Oțelăria numărul 1 
sînt puse în evidență avan
tajele deosebite pe care 
le reprezintă procedeul de 
degazare a oțelurilor în 
instalații de vidare, care 
permite sporirea substan
țială a parametrilor calita
tivi ai oțelurilor destinate 
unor instalații pentru cen
tralele atomoelectrice, in
dustria aeronautică, pen
tru produse de înaltă teh
nicitate.

In sectoarele Iaminoare- 
lor de benzi la rece, se
cretarului general al parti
dului i-au fost prezentate 
unele sortimente de tablă, 
realizate, de asemenea, du
pă procedee tehnologice mo
derne, destinate industri
ilor electronică și electro
tehnică, de autoturisme și 
alimentară.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
Secția de țevi sudate dc 
mare diametru, aflată în 
construcție.

Apreciind preocuparea 
ce se manifestă pentru 
respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a a- 
cestor obiective și a altor 
lucrări de investiții ce se 
execută în combinat, se
cretarul general al parti
dului a cerut să se acțio
neze cu toatei fermitatea și

în viitor pentru asigura
re. unui ritm susținut, atil 
la lucrările de- construcții, 
cit și la cele de montaj.

Dialogul secretarului ge
neral al pal idului cu con
ducerea ministerului de 
resort, a centralei industri
ale de profil, cu specialiș
tii a conți..'.lat la Lamino
rul dc tablă groasă numă
rul 2, unde au fost releva
te realizările înregistrate 
în experimentarea fabrică
rii de tablă groasă extra- 
lată.

Apr< iind rezultatele ob
ținute prin aplicarea aces
tor metode avansate, secre
tarul general al partidului 
a cerut să se acționeze în 
continuare pentru diversi
ficarea producției de lami
nate, pentru a se satisfa
ce cît mai deplin cerințele 
în creștere ale economiei 
noastre naționale și solici
tările la export.

Vizita a continuat la 
Șantierul Naval Galați, 
una dintre cele mai impor
tante unități economice ale 
județului, care a cunoscut, 
în perioada parcursă după 
Congresul al IX-lea al par
tidului, a puternică dezvol
tare. Modesta unitate 
constructoare de nave de 
acum 20 de ani s-a tran
sformat, ca urmare a a- 
tenției deosebite acordate 
de secretarul general al 
partidului, într-un modern 
șantier. Valoarea fonduri
lor fixe a sporit de 4—5 ori 
față de 1965, ceea ce a 
permis o creștere de peste 
11 ori a producției de 
nave.

Dialogul de lucru al to
varășului Nicolae 
Ceaușescu cu constructorii 
de nave s-a axat pe ana

liza modului în care se 
îndeplinesc sarcinile sta
bilite pentru acest an și 
măsurile întreprinse pen
tru înfăptuirea obiective
lor prevăzute pentru 1986.

In fața unor grafice și 
panouri, ministrul indus
triei construcțiilor de 
mașini, Marin Nedelcu, și 
directorul unității, Virgil 
Ciubotaru, au prezentat 
evoluția și perspectivele 
de dezvoltare a producției 
de nave pe acest șantier. 
Se arată că, în ultimii 20 
de ani, aici au fost pro
duse peste 200 de nave, 
dintre care 190 de nave 
maritime cu capacități cu
prinse între 4 500 și 55 000 
tdw. Nomenclatorul de 
fabricație al șantierului a 
inclus, de asemenea, plat
formele de foraj marin 
„Gloria", „Orizont", „Pro- 
meteu" și „Fortuna", care 
acționează în Marea Nea
gră, și platforma „Atlas", 
expediată recent la Con
stanța în vedere amplasă
rii ei la punctul de lucru.

Secretarul general al 
partidului a apreciat a- 
ceste preocupări, indicînd 
să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru mo
dernizarea tehnologiilor și 
a producției, valorificarea 
superioară a metalului, 
astfel îneît 'în anul viitor 
coeficientul de utilizare a 
acestuia să depășească 
prevederile planului. De 
asemenea, a cerut să se 
întocmească un program 
de reducere mai accentu
ată a consumurilor, pen
tru a se obține o diminua
re a greutății specifice a 
produselor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena

Ceaușescu au vizitat apoi 
sectorul în care se reali
zează platformele de fo
raj marin. Aici se află 
în stadiu final asambla
rea celor două părți ale 
platformei nr. 6, iar la 
platforma nr. 7 a început 
montajul. Conducătorul 
partidului și statului nos
tru a cerut să se accelere
ze ritmul de realizare a 
întregului program naval 
și a indicat ministerului 
de resort să ia măsuri în 
vederea asimilării în fa
bricație a tuturor tipuri
lor de nave prevăzute. In 
acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apre
ciat navele de tip RO-RO 
de 4 000 și 4 700 tdw și a 
trasat ca sarcină să se 
treacă la construcția unui 
nou tip — de 6 500 tdw.

In continuare, a fost vi
zitat docul uscat, unde se 
află în construcție primul 
petrolier românesc de 
35 000 tdw, navă de mare 
complexitate care probea
ză înalta calificare a co
lectivului, capacitatea lui 
de a realiza produse de 
tehnicitate deosebită, so
licitate de economia na
țională, precum și de par
teneri de peste hotare.

La încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului a felicitat pe cons
tructorii navali gălățeni 
pentru realizările obținu
te și le-a urat să obțină noi 
succese în transpunerea 
în viață a programului 
național de dezvoltare a 
construcției de nave.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Jandarmul șl
extratere.ștrii; Unirea: 
Mitică Popescu; Parîngul; 
Sandokan, tigrul Malaye- 
ziei.

PETRILA i Cu tine via 
ța e frumoasă.

LONEA: 
lelor, I—II.

Războiul ste'

VULCAN: Rocky, II.

LUPENI: 
traterestru.

Un șerif

URICANI; Polițist 
delincvent.

ex-

sau

N.R. Eventualele 
dificări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice Județene IIu 
nedoara.
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dustriei metalurgice, di
rector general al Centra
lei industriei siderurgice 
Galați, și Victor Ștefan, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de la Șan
tierul Naval Galați.

IntîmDinat cu puternice 
aplauze și ovații, a luat 
c u v î n I u I tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului a 
fost urmărită cu deosebi
tă satisfacție, cu deplinii

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nuc eară
VIENA 8 (Agerpres). — 

„Tragedia Hiroshimei nu 
trebuie să se repete !“ — 
sub această lozincă în capi
tala Austriei a fost organi
zată o manifestație pen
tru comemorarea victi
melor bombardamentului 
asupra Hiroshimei. Cu a- 
cest prilej s-a subliniat că 
numai o politică consec
ventă de pace poate opri 
cursul spre un al treilea 
război mondial atotdistru- 
gător. Totodată, s-a cerut 
să se acționeze împotriva 
militarizării Cosmosului, 
pentru interzicerea tuturor 
experiențelor cu arma nu
cleară. 

aprobare, fiind sublinia
tă în repetate rînduri cu 
vii și îndelungi aplauze, 
Participații la adunare au 
exprimat, în numele tu
turor celor ce trăiesc și 
muncesc pe aceste stră
vechi meleaguri româ
nești, hotărîrea neabătu
tă de a înfăptui în mod 
exemplar orientările și 
îndemnurile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului 
general al partidului, de 
a-și intensifica eforturile 
în vederea îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor ce le 
revin din istoricele hotă- 
rtri ale celui de-al XlII-lca 
Congres al partidului.

Marea adunare populară

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— La New York, Boston, 
Chicago, Philadelphia, Los 
Angeles și zeci de alte 
orașe mari din Statele U- 
nite au continuat demons
trațiile pentru pace orga
nizate cu prilejul împli
nirii a 40 de ani de la pri
mul bombardament ato
mic. Demonstranții au 
cerut să se pună capat 
cursei aberente a înarmări
lor nucleare care amenin
ță omenirea cu repetarea 
Hiroshimei.

s-a încheiat într-o atmos
feră entuziastă, de puterni
că angajare patriotică. Cei 
prezenți și-au exprimat 
din nou, prin însutii 
rale și ovații, sentimen
tele de dragoste fierbinte 
și aleasă recunoștință fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit con
ducător al partidului și al 
țării, pentru activitatea
sa neobosită consacrată
dezvoltării multilaterale, 
accelerate a patriei noas
tre socialiste, creșterii bu
năstării întregii noastre
națiuni.

După marea adunare
populară mii do gălățeni

PREȘEDINTELE Fran
ței, Francois Mitterrand, 
i-a cerul premierului 
Laurent Fabius „să ordone 
o anchetă riguroasă" în 
problema navei „Rainbow 
Warrior", scufundată de o 
mină în portul Auckland 
(Noua Zcclandă), la 10 iu
lie a.c. — s-a anunțat ofi
cial la Paris, După o lună 
de investigații, ancheta
torii neozeelandezi au 
ajuns la convingerea că 
acest atentat a fost organi
zat și comis de francezi.

CONDUCĂTORII Alian
ței Democratice, Mișcării 
Democratice Populare, 
Blocului Socialist, Coman
damentului Național al 
Muncitorilor, ai altor orga
nizații politice, sindicale 
și sociale de opoziție din 
Chile au semnat un „a- 
cord în favoarea reveni

aflați pe bulevardele ora
șului au salutat din nou, 
cu deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Pe stadionul „Portul ro
șu", unde a avut loc cere
monia plecării, domnea a- 
ceeași atmosferă entuzias
tă, sărbătorească, in care 
s-a desfășurat întreaga 
vizită de lucru. Oamenii 
muncii prezenți pe stadion 
au aplaudat cu putere, nu 
ovaționat îndelung, au scan
dal cu însuflețire, numele 
partidului, al secretarului 
său general.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 

rii țării la democrație" — 
informează agenția I.P.S.

NOI ACTE DE VIOLEN
TA se înregistrează în 
provincia britanică Irlanda 
de Nord Potrivit agenți

ilor A.h*. șt U.P.I., o pa
trulă militară britanică a 
fo 1 atacată la Londonderry 
de elemente teroriste a- 
parținînd organizației ile
gale care se autointitulea
ză Armata Republicană Ir
landeză, o persoană pier- 
zindu-și viața și alta fiind 
rănită. De asemenea, la 
Carrickmore, un militar a 
fost rănit de explozia unei 
mine Tot o explozie, de 
data aceasta fără victime, 

Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură și priete
nie acestor entuziaste ma
nifestări de dragoste și 
prețuire făcute d? gălățeni.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au răsunat 
solemn acordurile Imnu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România.

In aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
urcat la bordul elicopteru
lui prezidențial, care s-a 
îndreptat spre stațiunea 
Neptun.

a distrus o instalație de 
prelucrare a laptelului la 
Newtownhamilton.

GUVERNUL britanic re
gretă profund ultimele 
măsuri represive luate de 
Israel în teritoriile arabe 
ocupate — a declarat, la 
solicitarea agenției KUNA, 
un purtător de cuvînt al 
Foreign Office-ului, preci- 
zînd că Marea Britanie re
gretă, de asemenea, deci
zia guvernului israelian de 
a recurge la asemenea acte 
cum sînt detenția adminis
trativă și deportarea.

REPREZENTANȚII mai 
multor organizații politi
ce, sindicale și de tine
ret din Austria și R.F. 
Germania au dat publici
tății apelul de a se crea un 
front unic pentru lupta îm
potriva neonazismului — 
relatează agenția TASS.

PRONOEXPRES

a Il-a :
40.

Numerele extrase 
tragerea pronoexpres 
7 august 1985 i

Extragerea 
25, 5, 13.

Extragerea
37, 20, 35, 9,

Fond total 
806 708 lei, 
port la 
70 164 lei.

la 
din

10,

2,

de cîștigurii 
din care re- 

categoria

Decizia Comisiei 
de apel a

U. E. F. A.
BERNA 8 (Agerpres). — 

Comisia de apel a Uniu
nii europene de Fotbal 
(U.E.F.A.) a respins joi la 
Zurich cererile de apel 
formulate de echipele de 
fotbal Liverpool (Anglia) și 
Juventus Torino (Italia) cu 
privire la sancțiunile date 
celor două cluburi de Co
misia de disciplină a 
U.E.F.Ă. în legătură cu 
incidentele petrecute . la 
finala Cupei campionilor 
europeni, desfășurată la 
Bruxelles la 29 mai a.c.

In consecință, relevă a- 
genția A.P. și France 
Presse, echipa Liverpool 
nu va participa la compe
tițiile europene timp " de 
trei sezoane, iar Juventus 
va juca primele sale două 
meciuri în cupele europe
ne, cu porțile închise.

COLEGIUL 06 REOACflE ; Iosif BALAN. loan OUBEK, Oonn GHEțA, Ion MUSTAfA. 
Simion POP - redactor șei, Teodor RUSU - redactor șef odjunct liberia SPATARU

Redacția și administrația i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. lelefoane,: 41662
secretariat, 41663, 42464, sec|ii.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


