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încheierea lucrărilor
Congresului al II-lea 

al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consiliilor 

oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și 

gospodărirea apelor

fi*

în decada a doua
Strădaniile colectivelor miniere sînt 

răsplătite de realizări superioare
e Trei întreprinderi

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au continuat, sîmbătă, 21 februarie, în Capitală, lucrările celui de-al II-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socia- liste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria tară, silvicultură podărirea apelor. alimen- și gos-
_ ______.... miniere — Lu

peni, Vulcan Și Bărbăteni — și-au ma
jorat la încheierea celei de a doua de
cade a lunii februarie, plusul acumu
lat în prima decadă cu încă 4400 tone 
de cărbune

• întreprinderile amintite, plus ca
riera Cîmpu lui Neag, au totalizat de la 
începutul lunii o producție suplimentară 
extrasă de 14 500 tone de cărbune

6 Colectivul minei Bărbăteni, la în
cheierea cele, de a doua decade a tre
cut din nou î.n fruntea întrecerii pe ba
zin. realizîndu-și sarcinile de plan înzin, realizîndu-și sarcinilePrin eforturi susținute, majoritatea colectivelor miniere din bazinul nostru carbonifer au obținut în această decadă rezultate superioare celor înregistrate în prima decadă a lunii. Mobilizarea e- xemplară a minerilor de la Livezeni s-a materializat în recuperarea, a- proape în întregime, a minusului din prima decadă —r_ restanța de la începutul lunii fiind de numai 75 de tone — creînd premise pentru îndeplinirea integrală a prevederilor lunii februarie. O decadă bună au avut și minerii de la Paroșeni care, deși nu au recuperat minusul

de planprimei decade, dar nu l-au majorat, ; depășind doar cu puțir^ prevederile de plan ale unei zile. Exemplele putea fi continuate și, realizările celorlalte treprinderi miniere, excepție nedorită de linia generală o înregistrează rezultatele obținute de minele Aninoasa. dar mai ales Vricani. care. nu numai că nu au re> uperat minusul decadei precedente, dar l-au ; majorat, ceea ce creează deja o situație dificilă pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan Ia aceste întreprinderi pe luna februarie.Dar. chiar cu aceste ex-

proporție de 109,8 la sută
O Cantitativ, cea mai mare producție 

extrasă peste prevederi în această deca
dă și de la începutul lunii, o înregistrea
ză minerii de la Lupeni — Plus 2957 în 
decada a doua și Plus 8554 de la înce
putul lunii.

• Minerii Vulcanului au perseverat 
și în această decadă în ritmicitatea reali
zărilor și constanța depășirilor, actinia, 
lînd pe această lună un Plus de 2600 
tone de cărbune, ceea ce reprezintă o 
îndeplinire a prevederilor de plan în pro
porție de peste 103 la sută.nici cepții, pe ansamblul acti-acesta vității colectivelor miniere rezultatele obținute, așa cum mai spuneam., sînt superioare celor înregistrate pe luna precedentă, ele regăsindu-se în creșterea producției extrase la nivelul combinatului, care are o restanță de la începutul luni, ce depășește producția planificată schimburi.Printr-un efort sporit și o mobilizare fermă, colectivele de la majoritatea întreprinderilor miniere — deci și combinatul — își pot îndeplini sarcinile planificate pentru luna februarie. j

H

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceausescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru au fost intîmpinați la sosirea în sală, cu multă însuflețire de cei unsprezece mii de participanți la congres. Delegații și invitații la marele forum au ovaționat și aclamat îndelung, au scandat cu „Ceaușescu — P.C.R. !“, reafirmîndu-și vibrant dragostea și încrederea pro-
OTĂR ÎRE

fundă în partid și secretarul său general.Dezbaterile în plen s-au desfășurat sub semnul o- riențărilor fundamentale, al înaltelor exigențe cuprinse .în cuvîntarea rostită de toc varășul Nicolae Ceausescu în ziua deschiderii lucrărilor.In continuarea discuți- ‘căldură • îlor serale, au luat cu- vîntul tovarășii: Vasile
(Continuare în pag. a 4~a)

în legătură cu adoptarea expunerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu privire la obiectivele noii 

revoluții agrare în România ca document programatic 
al tuturor organelor și organizațiilor de partid,- 
organelor agricole, al tuturor oamenilor muncii

de la sate

»-■

Serbările zăpezii

ar cu în-O la abiapentru două

Magistrala expunere rostită de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al II-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole socia-

liste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea a- pelor, care a făcut o profundă și multilaterală a- naliză a dezvoltării econo- mico-sociale a patriei în anii 1976—1980, formulea-

ză cu claritate și strălucire obiectivele fundamentale ale noii revoluții agrare în țara noastră, dînd un contur precis direcțiilor spre care trebuie concentrate e-

I 
i

Azi, dealurile din jurul localităților Văii Jiului, locurile de a- 
grement vor cunoaște o animație puțin obișnui
tă pentru acest sezon. In ziua de debut a -Serbărilor zăpezii1', iubitorii sporturilor hibernale . vor lua parte la o mare întrecere sportivă — concursuri de schi, și săniuțe — deschisă tuturor vîrstelor. Vor participa. desigur, în marea lor majoritate • elevii. Dar în egală măsură invitația o adresăm și părinților pentru a petrece o dimineață plăcută la aer curat Tovarășul Constantin Ciolofan, direcțorul Direcției comerciale a municipiului, ne-a dat asigurări că u_ nitățile de alimentație publică vor prezente cu decvate.Deci, azi, la ora 9, pe dealul Institutului (Petroșani), Ea Brazț (Vulcan). la Brăița (Lupeni), pe dealurile din împre-

• Azi în toate lo
calitățile Văii Jiului, 
start în cea de-a 
Vll-a ediție a CUPEI 
ZIARULUI „STEA
GUL ROȘU" LA 
SCHI.

• Concursuri de 
schi și săniuțe.

• Luni, întîlnired 
cu tinerii campioni 
de la C.S.Ș. Petro
șani.

fi și ele produse a-

jurimile Petrilei, Urica- hiului și Aninoasei vă puteți petrece cîteva ore reconfortante, luind parte — în calitate de concurenți sau susținători ■— la „Serbările zăpezii", cu care prilej veți putea urmări și diferite jocuri distractive de sezon.Luni, sala mică a Casei de cultură din Petroșani găzduiește (la o- ra 13) întîlnirea cu tinerii campioni de la Clubul sportiv școlar Petroșani, care au reprezentat — și afirmat —- pe plan național „noul val" al schiorilor din Valea Jiului. Vă o- ferim prilejul să-i cunoașteți, să le cunoașteți preocupările și performanțele —• școlare și sportive.
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Dialog despre munca 
din abataje, despre e- 
fortul general de a da 
țării mai mult cărbune, 
între șeful de brigadă 
Simion Budescu de la 
sectorul III al I.M. U- 
ricani și tînărul vago
netar Viorel Chinehu.

Foto: Ioan BALOI

Noi mașini de înalta 

tehnicitate în dotare

(Continuare in pag. a 4-a)

întreprinderea de tricotaje din Petroșani a fost dotată în acest an cu 10 noi mașini de tricotat de înaltă tehnicitate și eficiență. O- dată cu intrarea in funcțiune a acestor mașini, capacitatea actuală a fabricii va spori cu 20 la., sută, atingînd pe această * cale parametrii productivi și de eficiență programați pentru etapa finală de dezvoltare. Trei din mașini au fost amplasate pe fluxul de fabricație și funcționează, în timp ce pentru următoarele se fac probele de funcționare, urmînd să fie montate odată cu crearea unor noi spații de producție.
Creșterea recuperării în huilă 

cocsificabilă, o cerință de prim
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Colectivului preparației Lupeni îi revin sarcini de 
o deosebită însemnătate — să asigure prelucrarea, la indicatori superiori de valorificare a producției 
de huilă brută, să satisfacă astfel cerințele mereu creseînde de cărbune cocs- ificabil pe care siderurgia țârii le pune în fața industriei extractive. Pe tema strădaniilor depuse în a- cest scop l-am avut,interlocutor pe ing. Tudor Gea- 
mânu, șeful preparației Lupeni.

— Creșterea recupe
rării în cărbunele spe
cial constituie de mult 
timp preocuparea' de 
prim ordin a colectivu
lui preparatorilor din 
Lupeni. Ce realizări din 
ultima vreme putem re
ține în acest sens ?— Ceea ce am realizat în ultimul timp a vizat eliminarea unei bune părți din sterilul, brutului înainte de a intra în fluxul de preparare. Este vorba de o

instalație de claubaj și de evacuare a sterilului pe linia Lupeniului și, a două, pe linia brutului de la U_ ricani. Prin aceste măsuri, oprim zilnic cite 50—70 to-
ia- netă careîncheiat cu bine luna nuarie la producția globală și la mixte, la avem depășiri de 9,4 In sută, respectiv, 2,4 la sută. Dar. nu am realizat tocmai ceea ce e ma, important — sortul spălat pentru cocs — decît în proporție de 96,2 la sută. Rămînerea sub plan e în relație directă cu indicatorul de recuperare în cărbunele cocsifi- cabil. Or, și la acest indicator am încheiat luna cu Un minus de 2,4 puncte procentuale. Și, nu ca o scuză, dar realitatea e că sterilul brutului a fost depășit cu 4 puncte. Facem totul să realizăm specialul pentru cocs, dar o putem face în detrimentul conținutului de cenușă și al puterii calorice a mixtelor e- nergetice care a fost ianuarie de abia 

Bunăoară pe kcal/kg față de 2200
Ioan DUBEK

altă lucrare importantă o constituie înlocuirea unei centrifugi cu ax vertical cu o centrifugă cu ax orizontal. Tot pentru mărirea siguranței de funcționare,
Sarcina preparatorilor 

cărbunele extras — valorificat integral!ne steril și îl evacuăm î_ nainte de a intra în instalație. Au fost montate benzi penru evacuarea sterilului rezultat după < clau- bare ș-i înlocuite unele benzi subdimensionate din circuitul de steril.Alte lucrări vizează. îndeosebi, creșterea tei de funcționare lației Și creșterea vită ții. E vorba de rea liniei I de schimbarea roții elevatoare la cuva Dissa. înlocuirea cupelor și a acționării cu elevatorul 111. reparații curente la ciururi de rezonanță și de desecare. O

siguran- a insta- selecti- repara- spălare,

s-au înlocuit 2 pompe la clasoarele piramidale. Din punct de vedere organizatoric. pot preciza că am■ împărțit efectivul de la sortare în două formații de lucru, fiecare fiind coordonată de un maistru pentru a urmări mai bine recepția, mult mărită ca urmare a intensificării- rit- rrjului de descărcare a vagoanelor.
— Se poate vorbi și 

despre efectele acestor 
măsuri ? —
luiia ianuarie ?— Dacă ne comparăm cu cifrele de plan, rezultatele nu sînt cele mai bune, Am (Continuare în pag. a <-a)
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Steagul roșu duminica, 22 februarie mi

r -------- ----------------------- ;------------ - ——-------------------------■
Colectivele cantinelor miniere în fața 
unei noi etape, de mare responsabilitate

Pe tema circulației rutiere

Acțiune cu pietonii

calitativ
Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea pentru administrarea cantinelor și căminelor a prefațat trecerea în zilele următoare, la o activitatesuperioară prin intrarea 

in funcțiune a cantine de mare capacitate (8 000 mese servite zilnic) de la Vulcan. Participanții la discuții au subliniat necesitatea mobilizării tuturor forțelor colectivului întreprinderii 
la centralizarea producției în cele trei mari u- nități de cantine ce se construiesc la Vulcan, Lupeni și Petrila. Realizarea 'indicatorului economie principal în proporție de 108,7 la sută, precum și servirea celor 4 991 381 mese servite în cursul anului trecut minerilor Văii jiului, sînt de bun augur pentru trecerea la această nouă e- tapă a activității.Darea de seamă prezentată a menționat că dacă la înființarea întreprinderii, în anul 1978, în cadrul meniurilor gratuite pentru mineri a fost servit un singur fel de mîncare, astăzi se servesc de două ori pe săptămî- nă și uneori chiar de trei ori, în toate cantinele de pe Vale, două? și trei feluri de mîncare, într-o gamă variată de meniuri, k_____________ _____ _______________

primei

S-a mai arătat că pentru cele 20 de mii mese servite zilnic, gospodarii întreprinderii și-au umplut bine cămările încă din toamna anului trecut și nu vor avea goluri pînă la apariția noii producții agroalimentare din primăvară. Necesarul de carne de porc a fost a- sigurat în proporție de 6,2 la sută din gospodăriile anexe proprii care numără, în prezent, un

(Gheorghe Enache, șeful noului complex de la Vulcan) ; ridicării preocupărilor față de valorificarea superioară a produselor care intră în procesul de preparare a hranei (Richard Busneag, șeful cantinei Dîlja). S-a mai subliniat necesitatea unei mai largi conlucrări a factorilor care colaborează in procesul educațional a locatarilor din căminele de nefamiliști
Adunări generale ale reprezentanților 

oamenilor muncii

efectiv de 500 de capete și va spori pînă la mijlocul anului îa 700.Participanții la dezbateri au arătat necesitatea concentrării eforturilor în direcția reducerii unor cheltuieli neeconomicoase cauzate de transportul auto excesiv și folosirea nenormată a unor materiale auxiliare necesare procesului de producție (ec. Mărgăritoriu Mircea) ; ridicării necontenite a pregătirii profesionale și a. promovării unei atitudini elevate față de procesul de muncă modernizat de către personalul muncitor care va deservi noile cantine în scopul ridicării eficienței muncii

pentru ridicarea simțului gospodăresc și a răspunderii față de bunurile din dotare (Gheorghe GrecU, administratorul căminului Petrila). Se impun de asemenea măsuri eficiente care să diminueze cauzele care mai produc stări de incapacitate de muncă în rîndul personalului feminin de la unele cantine care nu au dotări tehnice corespunzătoare (Maria Copil, șeful cantinei Livezeni). Directorul întreprinderii, Vilhelm Kleibel, a insistat asupra necesității concentrării e- forturilor tuturor colecti- velor în direcția întăririi continue a disciplinei muncii și folosirii cu ma-

ximă eficiență a fondului de timp, intensificării strădaniilor pentru dezvoltarea în continuare a gospodăriilor anexe și creșterea efectivelor în cadrul acestora prin mijloace științifice moderne care să permită obținerea cărnii la un preț cît mai scăzut. ■Adunarea generală s-a încheiat chemare cialistă, cantineiRadu Smaranda, subunitate clasată pe Iodul în- tîi în întrecerea socialistă pe anul 1980, către toate cantinele miniere din Valea Jiului, chemare care își propune drept o- biective folosirea cît mai eficientă a produselor în- silozate, cu minimum de cantități depreciate, servirea unor meniuri cît mai diversificate, diminuarea pe cît posibil a absențelor de la programul zilnic de activitate din orice motiv, dezvoltarea gospodăriilor anexe, gospodărirea cît mai bună a bunurilor materiale, folosirea mijloacelor de transport cu maxi- . mă eficiență, reducerea consumurilor de energie electrică și combustibil lichid, precum și cît mai puține reclamații din partea beneficiarilor.

cu o vibrantă la întrecere so- lansată de șeful minere Lupeni,

Acțiunea „Pietonul", întreprinsă într-una din Mele trecute de miliția orașului Vulcan. a scos în evidență faptul că majoritatea cetățenilor cunosc îndatoririle ce le au ca pietoni, folosind pentru deplasare doar trotuarele, iar traversarea efectuînd-o prin, locurile special amenajate, a căror prezență este semna- . lizată de indicatorul de circulație „Trecere de pietoni". Spunem majoritatea, pentru că au mai fost si cazuri în care unii, cetățeni, nu din necunoașterea îndatoririi de pieton, cît. mai ales, din comoditate traversau strada principală a Vulcanului pe unde apucau, expunînclu-se în acest fel pericolului de accidentare. Cristian Băluță, domiciliat pe strada Republicii bloc E vest, nr. 4, și Constantin Știrbăț, aleea Muncii, blod G10, ap. 25, ambii încadrați la I.M. Vulcan. au traversat strada în dreptul întreprinderii de confecții, cu toate că doar la cîțiva metri se afla trecerea pentru pjetoni. După numai 3—4 minute, prin a- celași loc trece Elena Nagy (aleea Viitorului, bloc 6, ap. 7) care, motivînd că se grăbește la serviciu, nici nu vroia să stea de vorbă cu subofițerul de miliție. „Dacă am timp, mîine o să trec pe la miliție" — a răspuns Nicolae Obidă (bloc Ml, sc. 6, ap. 95) agentului de circulație care La aten
Maistrul Ion Ionică 

împreună cu un grup 
de strungari de la secția 
Mecanică a I.U.M.P., 
studiază modul de pre
lucrare prin așchiere a 
unor repere de la fore- 
ză.

DezbatereAstăzi (ora 10) la Liceul industrial din Vulcan are loc o acțiune-dezbatcre despre metodele, formele și posibilitățile existente în munca de educație atcist- științifieă a elevilor. La această dezbatere, organizată de Inspectoratul școlar județean, iau parte prof- Ovidiu Popescu și prof. Ioan Drăghici, inspectori școlari, și cadre didactice din oraș. Manifestări de aceeași factură, cu valoare de schimb de experiență, au avut loc, vineri și sîmbătă, la Institutul da mine, la Lupeni. Petroșani și Petrila, contribuind la diversificarea activității materialist-șlființifice din școlile din Valea Jiului.

■s-

Petru Berdei, și loan Bănesc, Zgripcea, locul
s

s

Tiberiu KARPATIAN

rea recuperam t

(Urmare din pag. I)

• „Stăpîni pe volan". Concursul pe această temă desfășurat zilele trecute la ...compania de pompier; militari Petroșani s-a bucurat de participarea tuturor conducătorilor, auto diri u- nitate. Răspunsurile la cele 30 de întrebări pe teme de circulație au confirmat buna pregătire a concurenților. Câștigătorii locurilor fruntașe au fost Victor Vi- zante, Ionel Alb, Eugen Meze, locul I, Nicolae Ivănuși, locul II Nicolae

ționat că a comis o abatere de la legea circulației, tra- versînd strada pe un loc nedestinat . acestui scop. Faptul că se grăbea să viziteze „o rudă internată la spital" nu l-a scutit, totuși, de. amendă... ■Mai trece _ jumătate de oră. Trotuarele devin mai aglomerate. Ce; ieșiți din schimbul de dimineață, se grăbesc spre autobuze. Pentru mulți cetățeni care așteaptă în stații, locul de oprire a autobuzului devine... spațiu pentru plimbare, neluînd în seamă autovehiculele ce trec pe lîngă ei și le-• trupesc îmbrăcămintea. Cînd tocmai eram pe punctul de a ne retrage, mai apar cîțiva contrave- nienți: Aneta Dicu (strada Parîngului, bloc A2, ap. 7 Lupeni), care refuză cu în- căpățînare să se legitimeze, Filofteia Merișanu, ' din Paroșeni. ambele eonfec- ționere la I.C. Vulcan, Toma Voicu, din Vulcan, strada Republicii nr. 36/6. Angela Rudic, strada 1 Mai, nr. 7/7, Uricani. elevă la Liceul industrial Vulcan și Cornelia Ursulescu, aleea Plopilor, bl, B 3/46. Lupeni. încadrată la I.C. Vulcan.După cum cra de așteptat, în toate cazurile de mai sus agenții de circulație au înmînat contrave- nienților de la legea circulației lichele de amendă* în valoare de 40' de lei, împreună eu recomandarea ca ne viitor să fie mai a- tenți pe unde și cura traversează.
Gheorghe OLIMPIU

• Olimpiada școlară. Mîine (de la ora 9) la Liceul industrial nr. 1 din Petroșani se desfășoară l'aza județeană, zona Valea Jiului și Hațeg, a olimpiadei școlare la limba și literatura română, fizică și biologie. Etapa pe țară' va avea loc în vacanța de primăvară.
BRÂNCUȘIANĂIn ultimele zile ale săptămînii trecute la Institutul de mine, mina Livezeni, întreprinderea de utilaj minier, Liceul economic, Liceul de matematică-fizică și Școala generală nr. 7 au avut loc întîlniri ale oamenilor muncii, studenților și elevilor cu prof. Ion Blendea, directorul Casei memoriale „Constantin Brâncuși" din Hpbița (Gorj). Manifestările, organizate de Comitetul municipal de cultură și educație socialistă și cinematograful „Unirea", au fost prilejuite dd împlinirea a IO5 ani de_ la nașterea lui Constantin Brâncuși. evocîndu-se viata și opera geniului sculptor (la I.U.M. Petroșan; au fost turnate elementele „Coloanei infinitului" de la Tg.-Jiu). în încheierea în- tîlnirilor a fost prezentat un film de scurt metraj.

5

La numai două zile, după adunare, angajamentul lor a devenit faptă. La acțiune au participat toți comuniștii organizației. (Șt- Mol- nul rotund care dovan)

i 
î

• ANGAJAMENTUL — 
FAPTĂ. Comuniștii organizației de bază nr. 2 spălare a preparației Lupeni, ș-au angajat in ultima a- dunare generală să colecteze prin muncă patriotică un vagon (le fier vechi.

Despărțire 
emoționantă | La preparația cărbu- i neluj Lupeni s-a desfă- ? șurat zilele trecute o j emoționantă festivitate. ; Este vorba’ de sărbăto- : rirea ieșirii la pensie a '■ comunistului Cornel Pi- ’ma, șeful echipei „an- i grenaje", din cadrul a- telierului electromecanic. Timp de peste 40 de ani el s-a aflat în primele rînduri, desfă- șurînd o activitate prodigioasă, care a lăsat in urma lui numa; seqjti- mente de respect și admirație. Cu acest prilej secretarul comitetului de partid Gheorghe Pană și președintele comitetului i sindical Oliviu Florea au relevat în cuvintele lor meritele acestui harnic lăcătuș aflat la vîrs- ta pensionării. Florile dăruite, cadourile colegilor de muncă, urările de călduroasă sănătate Șî viață lungă au constituit pentru —• de a- cum pensionarul — Cornel Dima momente de neuitat.în această atmosferă emoționantă; el a predat ștafeta unu; tînăr, Ion Pârău, care este secretarul comitetului U.T.C. de la preparația Lupeni, cu convingerea — mărturisea sărbătoritul— că „ștafeta generațiilor înseamnă și o ștafetă a muncii, a i- deilor creatoare, pentru care m-am zbătut în toți acești 40 de ani".
loan A. TĂTAR

j*'.

atît cantitativ cît și calitativ ; atunci, materialul supus spălării de ce să nu-1 măsurat atît cantitativ cît și calitativ ?1
— In perspectivă ce 

măsuri aveți în vedere 
pentru îmbunătățirea 
extracției ?— Vreau să spun un a- devăr : în fluxul tehnologic nu se mai poate vorb; de rezerve în acest sens. In orice caz sîntem conștienți de sarcinile ce ne revin și acționăm ca atare, pentru a mări extracția, recuperarea. pentru a valorifica deci integral masa combustibilă din cărbunele brut. Avem un program complex care urmărește creșterea siguranței de exploatare a insțalației, pentru îmbunătățirea reviziilor, reparațiilor și asigurarea funcționării la parametri

prevede baremul. Aceasta ldenotă că nu avem pier- primim tot așa de rigurite der; de cărbune cocsifica- bil în mixte.
— Se impun, totuși, 

soluții...— Se impun, în primul rind, la unitățile miniere. Este necesar să se urgenteze instalația de probare • pentru producția carierei de la Cîmpu lui Neag care are o cenușă de 68,2 la sută față de 50 la sută cît e norma. La Bărbătenj, se impune, de asemenea, realizarea proiectului pentru instalațiile de claubaj, de cîntărire și probare la galeria de coastă, ca și terminarea instalației de probare de la pilierul Est Lupeni. Noi trebuie să livrăm sorturile de cărbune foarte riguros determinate,

carierei

șani. Au avut de cîștigat atît concurenții cît și spectatorii, dar în mod deosebit iubitorii sportului cu balo- deseori,din tribune dau lecții celor din teren.
e CINE ȘTIE FOTBAL, 

UlȘTIGĂ, este tema concursului care s-a desfășurat zilele trecute în sala mică a Case, de cultură # sindicatelor din Petro-
• CENACLU LITERAR. Astăzi Ia ora 11 în sala clubului sindicatelor din Lu- peni are loc o întîlnire de lucru a membrilor cena-

optimi a utilajelor, pentru evitarea pierderilor tehnologice și a <______________strangulări brutului. In vederea valorificării materialului mărunt, din martie vom livra cîte 8000—10 000 țone turte filtre presă, șlam carbonifer, ceea ce înseamnă 80 000 tone șlam carbonifer livrat în plus. De asemenea, urmează să se pună în funcțiune aparatele pentru determinarea. rapidă a’cenu- șe; spălatului pentru cocs care vor ajuta la creșterea selectivității la mașina de zețaj Vedag-Batac. Prin- tr-o mai bună supraveghere a instalației, a parametrilor de preparare, prin întărirea ordinii și disciplinei în rîndul personalului, a cointeresării lui, vom urmări cu toată stăruința realizarea sarcinilor ce ne revin.

eventualelor la recepția

î

i

olului literar „Lira". La în- zen, Leipzig. Weimar, Pots- tîlnire. îndrumată de prof. ,Iam si Berlin.Nicolae Panțîru, participă și creator; din orașul Uri- cani.
• EXCURSIE. O nouă excursie se va organiza în perioada 30 aprilie — 10 mai de O.J.T. Lupeni. In atrăgătorul itinerariu sînt cuprinse mările orașe europene Praga, Dresda, Mei-

• EDILITAR GOSPO
DĂREASCĂ. în orașul Petrila întîrzie nejustificat lucrările de terminare a încălzirii centrale la policlinică. Secția de gospodă
rire comunală și locativă nu apreciază necesitatea terminării lucrării, fiind preocupată doar de găsirea a noi justificări pentru minarea termenelor.

• INSTRUIRE ihETODI- 
CĂ. în zilele acestea a a- vuț loc instruirea politică și metodică, a cadrelor care muncesc cu pionierii în școlile generale din orașul Vulcan. I

IRubrică realizată de 
Teodor ARVINTE,
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Tragedia statului dac a- flat la capătul ultimelor sale zile reprezenta măsura exactă lui extrem de dificil, dar totuși ofensiv, ‘ ‘ romane. Scena 124 de pe Columnă înfățișează în- tr-un limbaj plastic reali tăți de un dramatism zguduitor.După un prelung atac, romanii reușesc să cucerească Complexul fortificat al capitalei dacice, nu înainte ca aceasta să fie incendiată chiar de ultimii săi apărători — din rațiuni politice, morale și poate mai puțin militare.Capitala statului dac căzuse, nu și omul — sim
bol al libertății dacilor.Retras într o regiune nord- . . . *«««**estică a Tran- Slrttem dintotdeauna ping din înăl- Bilvaniei de pe aceste locuri timea ^duri- 

r lor cu ajutorul* ““ ' ““ ' a lungi prăjini, mașinile romane spre prăpăstii, zdrobesc cu bolovani grei carapacea de lemn și metal care apără purtătorii berbecelui — a- cel instrument utilizat în spargerea zidurilor, răstoarnă schelele șl turnurile din lemn pe care romanii le înalță paralel cu zidurile șl din vîrful cărora săgetează apărătorii...Dacii nu ridică flamura albă și nu cer îndurare. Epuizați, luptă pînă la ultimul, iar primii romani care ajung în incintă, nu mai au pe cine lua prizio- nier... Abia culese trupurile lor, la care romanii se uită cu își fac ții care privesc pătură mai proaspătă, sondează cu vergi de fier...— Ce caută ăștia ?— Unii ridică din meri ; alții mai informați știu : comorile lui Dece- -bal...

a efortu-al forțelor
ocoluri pe cer, caută trupuri neîsuflețite...Sc aude rostindu-se o nouă limbă. Nici pietrele, nici munții, nici pădurile nu-s împăcate... Grăitori ai latinei privesc, se miră și se înspăimîntă. De-alun- gul unei istorii aflată la apogeu și în veșnice cuceriri, nu de multe ori ei, romanii, au întîmpinat a- tîta dîrzenie, rezistență și dispreț în fața morții de care sînt animați acești daci, stăpînii pînă ieri ai locurilor.Nici unul din apărătorii cetății nu mai este în viață și nici unul nu a ajuns prizonier. Asediați de romani, lipsiți de apă, sufocați de fum și căldura excesivă a verii se apără în- dîrjit. Aruncă săgeți ini-de azi. urmărit îndeaproa- *pe de romani, Decebal își regrupează forțele, are loc 

o nouă bătălie, Iar scene
te 132—135 de pe columnă ne-o confirmă. Sorții războiului sînt din nou favo- * rabili lui Traian,' iar marele său rival se retrage eu o mînă de oameni dincioși și valizi i locuri propice unei rezistențe. Cunoaștem izvoare documentare prim rang soarta lui cebal, urmărit tenace romani, amenințat să capturat, a găsit în sinucidere actul suprem de salvare a onoarei și demnității statului dac pe care în chip strălucit l-a simbolizat, astfel că orgoliosul său rival odată în înlănțuit.

CE SE 
sarmizegetusa 

OCUPATA?In aria Sarmizegetusei cucerite, fumul incendiilor nu s-a risipit încă. Peste tot se simte mirosul de scrum și cenușă, iar corbii, învîrtindu-se în largi
î

cre- spre noi din deDe- ! de, . fie
nu va avea nici- față un Decebal
IntimplA in
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Eram patru. Urma să 
trecem in plină iarnă din 
Jiu în Lotru peste cum
păna apelor celor două 
rîuri, șaua Groapa Sea
că. Nici vorbă să ne gîn
dim la vreo •mașină. Șo
seaua forestieră se ghi
cea doar sub zăpada 
proaspăt căzută în ajun. 
90 cm! N-aveam toți 
schiuri, n-aveam rachete 1 de zăpadă, eram însă bi- 

, ne echipați și mai ales 
bine antrenați. Aveam 

' „în picioare" multe ie
șiri anterioare, cele mai 

! multe efectuate în condi
ții asemănătoare. Drumul 
il cunoșteam perfect, dar 
ne îngrijora totuși lun
gimea lui, aproximativ 
23 km de la podul Jie- 
țului,,unde coborîsem din 
autobuz, încrezători 
forțele noastre.

După vreo 3 km, noro
cul ne surîde și iată-ne 
instalați — puțin cam ln- 
ghesuiți — în cabina ți
nui tractor, care ne scoa
te intr-o fugă la cabana 

' muncitorilor silvici de la 
' Slivei. Realizam astfel o I importantă economie de I timp și energie, acum 

cînd greul de-abea înce- i -pea. In locul roților mari I acționate de motorul pu-

*

în

TURISM, DRUMEȚII, EXCURSII

TRA VERS ARE A
ternic bocancii noștri au 

_prins să despice anevoios 
nămeții tot mai mari. Ne 
stăpînea însă o bună dis
poziție, transmisă fără în
doială de vremea super
bă care ne întovărășea. 
Pe măsură ce ne angajam 
în urcuș ritmul înaintării 
scădea vizibil, zăpada 
moale, netasată, jucîn- 
du-ne feste. La început 
pînă la glezne, apoi pînă 
la genunchi, în cele din 
urmă o împingeam cu 
coapsele, trecînd pe rînd 
la conducerea micului șir 
indian.

în scurtele popasuri 
admirăm fața nordică a 
Parîngului cu impunătoa
rea spinare a Sliveiului, 
învăluită de acea unică 
strălucire metalică, rod 
al jocului razelor soare
lui căzute în „contre- 
jour" pe pantele acope
rite de troieni. Cită fru
musețe !

Sîntem în plină amia
ză. Ajungem în sfîrșit în 
șaua Groapa Seacă, punc
tul de maximă altitudi-

velare de terem Zărim 
foarte adesea urmele ani
malelor muntelui. Zăpa
da cea mare nu le-a îm
piedicat să-și urmeze cafea zilnică, poate dimpo- 

ne. Pentru această reuși- irivn ie-a obligat și mai 
tă ne acordăm o recom- mult în căutarea verma- 
pensă, bînd cîte o ceașcă 
din ceaiul păstrat fier
binte de termosul izo- 
lant. Cîțiva brazi încăr- 
cați doldora ne invită 
să-i fotografiem și nere- 
zistînd tentației, trei din
tre noi intră în cadru, al 
patrulea fiind... fotogra
ful. Vă oferim și dumnea
voastră stimați cititori, i- 
maginea din decorul de 
basm.

De-acum începe cobo- 
rîrea, dar aceasta nu simi- 
plifică prea mult situația, 
ba chiar intrînd pe fața 
nordică a persantului, 
zăpada devine și 
mare, fiind pe alocuri 
colită puternic. Șirul 
așterne mai departe 
treabă, înaintind pe ser
pentinele cunoscute, con- 
ținuînd să admire în 
stingă și în dreapta for
mele bizare, pe care ză
pada — acest neîntrecut 
maestru — le-a „sculptat" 
peste tot; pe brazi, pe 
bolovani, pe orice deni-

mult în căutarea perma
nentă a hranei. Și cite 
drame nu or fi avut lec, 
chiar dacă ursul n-a ie
șit încă din 
iar lupi nu 
prea

mai 
vis- 

se 
pe

hibernare, 
par să fie 

mulți în aceste 
locuri. Legea muntelui...

Depășim „S-ul", care dă 
atîtea bătăi de cap șofe* 
rilor ce trec prin aceste 
furci caudine, intrebîn- 
du-ne cîți cai putere ar 
putea urni acum un ve
hicul pe patru roți care 
s-ar aventura pînă aici. 
La ieșirea din curbă in
trăm sub podul de beton 
în căutarea unui adăpost 
uscat, unde — imperioa
să necesitate — ne as- 
tîmpărăm foamea.-

Avind la dispoziție re
zerve de timp, nu ne gră
bim, preferind să încăr
căm „bateriile^ noastre 
fizice și sufletești cu noi 
rezerve de energii, imor- 
talizînd pe pelicula foto 
și pe retina ochilor ima
ginile feerice din țara 
lui Făt-Frumos și Ileană 
Cosînzeana. Am intrat de. 
fa bine în bazinul hidro
grafic al Lotrului și ne I 
gîndim că în curînd vom 
ajunge la cabana atît de 
îndrăgită din larga 
iană.

Ultimii kilometri 
parcurși în aceeași 
de îneîntare si bună dis
poziție și iată, într-ade- 
văr, după o ultimă coti
tură a drumului, ne a- 
pare în iafă străjuită de 
brazii seculari și zimbind 
în soarele după-amiezii, 
silueta vechii, dar mereu 
tinerei cabane Obîrșia Lo
trului. Reușisem traversa
rea !

uimire, în cetate apariția subunltă- :• scotocesc totul; lung Ia orice să-

(Va urma)
V. MORARU

Aurel DULA

ratat
Rece (mase.).
Ionel BURDEA 
Gheorghe FERAR 
Mircea MEDEȘAN ’ 
Teodor ȘTEFANUCA

Un acuzator...I Cu geanta in mină, cu 
' pălăria trasă spre mijlo-
I cui frunții, urcă cu sigu-
■ ranță, aproape în fiecare
| săptămînă, treptele tribu

nalului. Afișează un aer 
| distins, salută in dreapta

și-n stingă pe cei allați 
pe coridoare, care din- 
tr-un motiv sau altul, a- 
pelează la litera legii. 
Palmaresul lui, al aces
tui om, țn aparență ocu
pat cu treburi serioase, se 
numără în zeci de pro
cese al căror autor se 
pretinde a fi. Este de fapt 
un declanșator de nervi 
și timp pierdut atît pen
tru el cit și pentru cei cu .care intră în contact.
Să-l urmărim în fața ins
tanței.

— Onorată instanță — 
vorbește sec, intr-o notă 
de plină responsabilitate 
— aduc în fața dumnea
voastră comportamentul 
necuviincios al vecinului 
care a slobozit găinile în 
curtea mea, ciupindu-mi 
iarba... • Este o încălcare 
gravă a normelor de eti
că și echitate,..

Frazele se succed alcă
tuind un adevărat calam
bur. In sală se produce 
rumoare. Dat vajnicul c- 
cuzator nu se lasă i

— Consider că trebuie 
să se facă dreptate. Nu 
se poate să încălcăm fla
grant legea privind arti
colul.,. și aliniatul.., și...

Și citează cu exactitate 
din conținutul legii în 
cauză, 
proape 
el nu

pe care o știe țipe de rost. Căci 
apelează la avo-

po-

sînt 
■notă

câți niciodată. Mai abitir 
ca el nu există avocat. A 
învățat și să interprete
ze legile. Întotdeauna în 
sensul în care să-l avan
tajeze pe el și să dimi
nueze dreptatea celorlalți. 
Este oprit și sfătuit să înceteze. Cei din sală nu 
mai rezistă. îl trag de 
mînecă — să stea în ban
ca lui. Dar nu se lasă. 
Se înverșunează. Perorea
ză în continuare, Își în
cleștează maxilarele de

FOILETON

furie, gîndlndu-se în sinea 
lui „las’ că vă aranjez eu și pe voi", în timp ce iese 
val-vîrtej.

Și iată un alt dosar, al 
cărui subiect este tot • 
persoană cunoscută pe 
care vrea s-o aranjeze el. 
Se dă citire declarației: 
„în ziua de... la ora două 
și jumătate noaptea, cli
nele lui Popescu a sche- 
lălăit infernal pentru că 
acesta nu-i dă de mîn- 
care, vrind să-l distrugă 
prin inaniție..."

Sala izbucnește din nou 
în rîsete. Lui nu-i pasă. 
Se agasează, abia așteap
tă să i se dea cuvîntul. 
Mai are multe de spus.

— Este contrar norme
lor de comportare civili
zată... Să se ia măsuri 
aspre... Cer pedepsirea 
fără milă... spune dez
lănțuit în timp ce bobițe 
de sudoare i se preling pe

frunte, în dorința-i ata
vică de a face ordine in 
jurul lui.

Nu trec deeît cîteva zile pînă ce încropește o 
nouă acțiune. De data a- 
ceasta in centrul atenției 
se află chiar șeful său pe 
care îl învinuiește de in
competență ?i trufie, la
șitate și nepotism. Pur și 
simplu scoate în fața ins
tanței benzile de magne
tofon pe care se află în
registrate ad-literam de
clarații peste declarații, 
probe sigure la dosar. El 
nu se împacă cu lipsuri
le, nu permite nimănui să 
încalce legea. Cînd vede 
că decibelii săi nu-s luați 
în seamă, drept probă, 
începe să fotografieze, șă 
cheme „Reflectorul" și 
mai cîte altele.

— Am martori! Nu se 
poate juca nimeni cu mi
ne. Am dovezi zdrobitoa
re despre... și despre...

Despre cine ? Despre 
ce ? Despre vînzătorul de 
la magazin, despre șofe
rul de pe autobuz, chiar 
despre soția și copiii săi 
care nu-i mai satisfac pre
tențiile, nu se încadrează 
tn legea lui. Numai că, 
tam-nisam, Intr-o zi se 
trezi în fața instanței nu 
în calitate de acuzator, ci 
de acuzat. Pentru Calom
nie. Se pare că ăsta i-a 
fost sfîrșitul. Sfirșitul U- 
nei „cariere" pe care și-o 
clădise din minciuni și 
grosolănii la adresa ce
lor pe care nu-i putea 
suporta...

Val. COANDRĂȘ
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ORIZONTAL: 1) Imobilizați... în alb ; 2) „Marna" noastră — Schimbător de culoare ! 3) Termen redus— 13 Troiene — Pudră albă ; 4) Iarăși (arh.) — Instrument pentru precizie ; 5) Colectivitate... în sezonul alb — Iceberg... aproape topit! 6) Ied! — Avram Emil — încep scamatoriile! ; 7) Vine odată cu iarna — Localitate în Spania; 8) Se poate lungi — Textilă ; 9) Nuine de fată — Primire caldă (reg.) ; 10) A făcut o baie rece.
VERTICAL: 1) Dezghețat ; 2) Orificiu care se dezgheață iarna — Halucinație ; 3) Zeno Turdeanu— Rele ! — Legată... în alb ! 4) Afară! — în fe-

bruarie! — Merge la sanatoriu ! 5) Ghid (fig.) ; 6) Perechea lui — Cui bont 1 — Vede mult alb ! ; 7) Tub gol! — Rîu în China; 8) Din Italia (pl) — Ger pe sfîrșite ! 9) Te duce... sus !
DICȚIONAR : IBE, CMI, 10) “

...în anul 1939, la uri spital din Lima — capitala . statului sud-americam Peru — o fetiță în vîrstă de 5 ah) și 8 luni, a dat naștere unui copil normal, care avea greutatea de 2,700 kg? Fetița, numită Lina Medina, făcea parte dintr-o familie de oamenj săraci și mai avea cinci frați și trei surori. Ea se născuse la 27 septembrie 1933. După 5 ani a.fost internată în spitalul din Lima spre a fi operată de... o tumoare‘abdominală, care pînă la urmă s-a dovedit a fi o sarcină normală. A născut în ziua de 14 mai 1939, în asistența unui adevărat congres de medici, veniți acolo special pentru cazul ei. Medicul șef al acestui spital, ulterior a scris o carte dedicată acestui fenomen unic ca vîrstă.
...conform schițelor și 

desenelor rămase de la Le
onardo da Vinci (1452—1519)

7

8

9
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Știați că...
el poate fi considerat ca 
primul om din lume care 
a schițat un mijloc de lo
comoție acționat de picioa
re — t> I cicleta ? Prima bi
cicletă din lume a fost re
alizată abia în 1839 de 
Kircpatrik Macmillan din 
Dumfries (Scoția). Piesa se 
află acum expusă la Mu
zeul Științei din Londra....mașina frigorifică, răs_ pindită astăzi în toată lumea, a împlinit 114 ani ? In 1867, inginerul francez Charles Tellier (1828—1913) a construit prima instalație de congelat, pe care a folosit-o mai tîrziu pe un vapor special amenajat pentru transportul cărnii între America de Sud și Europa. In vremea aceea, traversarea Atlanticului între cele două continente dura, cu escalele respective, 30 de zile, timp în care

miile de tone de carne transportate puteau fi conservate perfect.
...în arhiva orașului Ezs- 

tergon, din R.P. Ungară, 
s-a descoperit recent un 
document interesant de a- 
cum 200 de ani? Primăjia 
a adoptat atunci o hotărâre 
mai puțin obișnuită: toți lo
cuitorii orașului, care de
clarau că fumează sau erau 
dovediți ca fumători, tre
buiau să plătească un im
pozit... pe fum. Suma strân
să in acest fel era destina
tă întreținerii serviciului 
de pompieri din oraș....un avocat din Sofia — R.P. Bulgaria — a strîns, în cîțiva ani, o colecție de... fluiere ? Fost arbitru, el și-a căutat în cariera sa, fluiere care să aibă un ton cit mai «autoritar". Actualmente colecția sa numără peste 500 fluiere din 20 de țări. , y
Culese de ing. Ilie BREBEN
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încheierea lucrărilor Congresului al ll-lea ai agriculturii
HOTĂRÎRE

in legătură cu adop
tarea expunerii tova
rășului N i c o I a e 
Ceaușescu cu 
privire la obiectivele 
noii revoluții agrare în 
România ca document 
programatic al tuturor 

organelor și 
organizațiilor de 
partid, organelor 

agricole, al tuturor 
oamenilor muncii de 

la sate
(Urmare din pag. t) forturile unite ale întregului nostru popor.Congresul adoptă expunerea de o excepțională însemnătate și deosebită valoare teoretică și practică prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca document programatic al organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat și economice, organizațiilor de masă și obștești, al întregii țărănimi în activitatea neobosită pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea agriculturii, creșterea substanțială a producției vegetale și animale în perioada 1981—1985.Dînd o înaltă apreciere acestui amplu și însufleți- tor document programatic, participanții la Congres, în nuiiiele întregii țărănimi, al tuturor oamenilor muncii din unitățile agricole, industrie; alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, se angajează ferm să nu precupețească nici un efort în înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului de înflorire, a agriculturii noastre, a întregii economii naționale, pentru ridicarea nivelului general de civilizație al poporului, pentru transpunerea în viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
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(Urm are din pag. I)Berbecel, președintele C.A.P. Smirna,, județul Ialomița, Teodor Roman, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Ludovic Faze- kaș, secretar al C.C, al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare, Leontina Neaga, secretarul Comitetului comunal de partid Bobota, județul Sălaj, Aurel Duca, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Nicolae Gio- san, președintele Academiei de științe agricole și silvice. Andrei Muller, șef de secție la Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Cîrța, județul Sibiu, Vasile Bontas, secretar al C.C. al U.TC., Ion Lăn- crănjan, scriitor. Alexandru Zănescu, directorul Direcției apelor Mureș — Banat, Tiberiu Mureșan, rectorul Institutului agronomic — București, Alexandrina Găinușe, prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei chimice, Aron Pavel, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.Participanții au fost informați că la discuțiile generale în plenul congresului, în conferințe, consfătuire și în secțiuni s-au înscris 1 783 de delegați și invitați, din care au luat cuvîntul 654 tovarăși. La propunerea prezidiului, congresul a aprobat sistarea discuțiilor, urmînd ca cei care nu au luat cuvîntul și au propuneri și observații de făcut să le prezinte în scris Secretariatului congresului, pentru a fi examinate la definitivarea programelor supuse dezbaterilor.S-a trecut apoi la adoptarea documentelor.In unanimitate, congresul a adoptat Hotărîrea ca expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, tezele, orientările și indicațiile secretarului general al partidului să constituie documentul programatic al întregii activități a tuturor organelor și organizațiilor de partid, organelor a

gricole, a tuturor oamenilor muncii de la sate, în vederea înfăptuirii noii revoluții agrare în România. Cei unsprezece mii de participant la lucrările congresului își exprimă cu deosebită căldură sentimentele lor de dragoste, stimă și respect, de profundă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de activitatea neobosită pe care o desfășoară, în fruntea partidului și statului, în folosul și spre binele întregului nostru popor.Pe ordinea de zi a Congresului s-au aflat înscrise Raportul Consiliului Național al Agriculturii, precum și o serie de programe de măsuri pentru dezvoltarea agriculturii în perioada următoare. In cadrul dezbaterilor, participanții și-au exprimat a- cordul cu conținutul acestor documente menite să contribuie la dezvoltarea intensivă și modernizarea a- griculturii, la ridicarea ei la nivelul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, al sarcinilor Congresului al XII-lea al P.C.R.S_a stabilit ca aceste documente să fie definitivate după introducerea propunerilor și observațiilor făcute în cadrul dezbaterilor în plen, în conferințe și secțiunile congresului.Congresul a adoptat. în unanimitate. Raportul asupra modului în care a acționat Consiliul Național al Agriculturii pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate din planul cincinal 1976— 1980 și măsurile luate pentru realizarea și depășirea planului pe 1981 privind creșterea producției agricole, sporirea eficientei e- conomice, a întregii activități din agricultură, industrie alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor.Participanții la lucrările congresului și_au exprimat acordul deplin cu direcțiile și obiectivele cuprinse în proiectul planului de dezvoltare economico-socială și al planului de dezvoltare a agriculturii în perioada 1981—1985.Congresul a aprobat, a- poi, în unanimitate :— Programul cu privire la extinderea și diversificarea mecanizării lucrărilor agricole în perioada 

1981—1985 și măsurile ce trebuie luate în continuare pentru folosirea judicioasă a mijloacelor mecanice în scopul creșterii producției vegetale și animale, al sporirii productivității muncii ;— Programul cu privire la măsurile ce trebuie luate de organele agricole centrale și locale pentru îndeplinirea întocmai a programului de creștere a efectivelor de animale și a producției zootehnice, pentru realizarea ritmică și integrală a sarcinilor de livrări la fondul de stat, a_ sigurarea bazei furajere și înfăptuirea programelor de regenerare a pajiștilor naturale ;— Programul cu privire la dezvoltarea legumicul- turii, pomiculturii și viticulturii în cincinalul 1981 —1985 ;— Programul cu privire la activitatea industriei a- limentare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea și depășirea sarcinilor în cincinalul 1981— 1985 ;— Programul cu privire la dezvoltarea cercetării tehnico-științifice în agricultură pe perioada 1981 —1985 și măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea rapidă în producție a rezultatelor cercetării, introducerea și generalizarea tehnologiilor și experienței avansate ;— Programul cu privire la perfecționarea activității organismelor de conducere colectivă ale unităților agricole și consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste. dezvoltarea autoconducerii muncitorești și a democrației cooperatiste, întărirea auto- gestiunii economico-finan- ciare ;— Programul cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse pentru valorificarea cît mai deplină a resurselor existente' la gospodăriile populației, inclusiv în localitățile necoope-, rativizate, pentru sporirea contribuției acestora la fondul central de produse agroalimentare.Congresul a adoptat proiectul de Stat al consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist, precum și modificările la Statutul cooperării și asocierii cooperativei agricole de producție cu unități de

stat sau ale cooperației de consum. <<Următorul punct al ’ Ordinii de zi se referă la Consiliul Național al A- griculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.In cadrul dezbaterilor din congres, s-a subliniat necesitatea aducerii unor îmbunătățiri componenței Consiliului Național în sensul atragerii unui număr mai mare de oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producția materială, restrîngîndu-se corespunzător numărul reprezentanților organelor de conducere, includerii u- nor cadre din toate ramurile și domeniile componente, sporirii substanțiale a proporției femeilor, precum si a membrilor O.D.U.S. ’Congresul a fost informat că plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, silviculturii și Gospodăririi Apelor, care a avut loc sîmbătă dimineața, a ales Biroul Executiv al consiliului, format din 57 de membri. In funcția de președinte al Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor a fost ales tovarășul Emil Bobu. Prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național4 și președinte al Biroului Executiv a fost a- Ies tovarășul Angelo Mi- culescu. Ca vicepreședinți au fost aleși tovarășii Nicolae Giosan, Marip Vasile, Virginia Crețu, Bela Cseresnyes, Doina Florina Marinescu, Ion Lăceanu. iar ca secretari tovarășii Constantin Iftode și Constanța Balint. '. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. a condus lucrările din ultima parte a ședinței.A luat apoi cuvîntul tovarășul Emil Bobu, președintele Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi A- pelor.In continuare congresul a fost informat asupra compoziției Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi A- pelor.Intr-o deplină unitate de
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simțire și voință, participanții la lucrări au aprobat, apoi, Hotărîrea și Chemarea Congresului.
In aclamațiile entuziaste 

ale participantilor, ia cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntul cald, însufleți- tor, adresat acum, la închiderea lucrărilor marelui forum, de conducătorul partidului și statulu; este primit cu bucurie și satisfacție, cu deplină aprobare, găsind —• că’ și magistrala cuvîntare rostită la deschiderea Congresului — un profund ecou în inimile tuturor celor prezenți și, prin ei. în sufletul și conștiința milioanelor de lucrători a; ogoarelor, ale întregii noastre națiuni.Sub vasta cupolă răsună puternice, îndelung, aplauze, urale și ovații. Cei 11 OOo de participant scandează neîntrerupt „Ceaușescu — P. C. R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria. „Ceaușescu — România „Ceaușescu — pace !“. Sala congresului oferă în aceste momente o imagine-simbol. pe care o regăsim la toate a marile evenimente din viața țării, în toate întîlnirile de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale. Este imaginea care redă vibrant unitatea strînsă, indestructibilă, a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregii noastre națiuni. în jurul partidului și al secretarului său general, ea asigurînd forța și trăinicia orînduirii noastre socialiste. Este imaginea care reflectă pregnant voința neabătută a cetățenilor patriei, români, maghiari, germani și de alte naționalități, a întregului nostru popor, de a acționa, cu toată energia, pentru progresul și prosperitatea neîntreruptă al țării, pentru înflorirea ei continuă, îndeplină independență, șisuveranitate, pentru crește- . rea bunăstării poporului, pentru ridicarea României pe culmi tot mai îfcalte, pentru civilizație. pentru triumful cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.•«••••••••••••
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Doriți să participați cu succes la „Cupa ziarului «Steagul roșu»" ?
A

Invățați să practicați schiul

-Schimbările de direcție implică in primu] rînd, repetarea exercițiilor de echilibru și a transferului de greutate (balansul, pașii succesivi și de patinaj).
OCOLIREA CU SCHIURI- 
LE PARALELE PRIN 
PROIECȚIE CIRCULARADin coborîre directă, schiurile trebuie ținute u- șor depărtate, se execută la sfîrșitul coborîrii o împingere laterală din căi- cîie, deodată cu ducerea pronunțată a umerilor, bazinului. genunchilor, într-o mișcare circulară, spre stînga sau dreapta.Se execută de cîteva ori acest exercițiu pe ’ aceeași parte, apoi se reia pe cealaltă parte.

OCOLIREA SPRE VALE 
PRIN FR1NARE DIRIJATA 

(ÎN PLUG)Mai intîi se repetă exercițiile referitoare la'schimbul de greutate. Apoi se trece la ocolirea în plug. Cum se realizează aceste tehnici ? Din coborîre directă se depărtează cozile schiurilor printr-o împingere laterală de călcîie, menținîndu_se vîrfurile a- propiate, apoi, pentru declanșarea ocolirii, se trece greutatea corpului pe schiul opus direcției în care dorim să ocolim, genunchii ținîndu_se îndoiți (mai mult cel pe -care trecem greutatea).Se răsucește ușor trunchiul în direcția ocolirii, schiul interior este așezat pe lat. cel pe care avem greutatea pe cantul interior. Se execută o alunecare în această poziție (cu cozile depărtate și greutatea pe schiul din vale). Da

că dorim să schimbăm direcția, trecem greutatea corpului pe celălalt schiu răsucind trunchiul spre vale și accentuînd flexia genunchiului din vale. A- cest procedeu se poate învăța fără dificultate direct prin legarea mai multor ocoliri, schimbînd greutatea pe piciorul opus direcției de ocolire. Se recomandă evitarea învățării în viteză prea mare.După învățarea ocolirii, pentru a ne perfecționa tehnica, se pot pune pe pîrtie semne (crenguțe, fanioane) pe care să le ocolim. .
OCOLIREA ÎN 

JUMĂTATE PLUGAceastă ocolire începe din coborîre oblică și se termină tot în coborîre e_ blică. Cum procedăm? Pornim din coborîre oblică, ac- eentuînd flexia picioarelor, se lasă greutatea pe schiul din vale și se depărtează 

coada schiului din • deal printr-o împingere laterală din călcîi, apoi printr-o ridicare a 'trunchiului trecem progresiv greutatea corpului pe schiul din deal (cel depărtat) în timp ce alăturăm celălalt schiu du- cîndu-1 puțin înaintea celui din vale, ajungînd din nou în poziție de coborîre oblică. Se recomandă învățarea pe o movilă și la viteză redusă, pentru a se putea controla mișcarea. O_ colirea în plug și jumătate plug sînt procedee tehnice ușor de învățat pentru orice începător indiferent de vîrstă. Chiar dacă reușim să învățăm o- colirea prin celelalte procedee practicate, trebuie reținut totuși că ocolirea cu schiurile paralele, ocolirile prin frînare dirijată, ca tehnici utilitare, sînt foarte importante pentru deplasările în teren variat.(Va urma)
Prof. Virginia PETERFI
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