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Creșterea producției de cărbune implică

Frel m rarii reaiisie-angajamente trainice, tehnic fundamentate

La Lupeni și Bărbăteni cuvîntu-i faptă împlinită. 
La Uricani, restanței îi

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în unități agricole din
județul Constanța

vestul nostru carbonifer trei întreprinderi re producătoare de bune coosificabil, la ceputul lunii se minerii de la să-.și depășească r;le de plan ale 2 000 tone de minerii de la cu 5Oo de tone, nerii

bazinului cele minje- căr- în- angajau : Lupeni prevede- lunii cu cărbune, Bărbăteni iar Uricaniului realizeze sarcinile plan.Realizările înregistrate la sfirșitui lunii iunie atestă în bună parte temeinicia analizelor care au stat la baza întocmirii preliminariilor amintite anterior.Coiectivu! minei Lupeni -a onorat angajamentul at și l-a depășit chiar, acumulind un plus de 2673 tone de cărbune eoc- sificabil.— Succesul înregistrat îl datorăm puterii de mo-: bilizare a întregului lectiv, dorinței sale a răspunde demne de muncă rii lansate de

Reducerea consumuriior specifici este 
ccnditicmata de caiitatea cărbunelui

Din această

— Incepînd din acest an vom fi și furnizori de e- nergie termică, în cadrul programului de termoficare a Văii Jiului, ne mărturisea ing. Gheorghe Di- nea, șeful serviciului pregătirea și urmărirea producției din cadrul termocentralei. Turbina nr. 2 de 50 MW a fost modificată din turbină condensator în turbină de termoficare și condensație.turbină se vor putea obți
ne circa 80 Gcal începînd 
cu trimestrul IV al acestui an, dar probele tehnologice de producere a e- nergiei termice vor începe în prima decadă a lunii august. Randamentul termocentralei noastre va fi mai ridicat în cazul furnizării energiei termice, pe ansamblu reducîndu-se

a- spre pro- do-meca- valori- folosirea tehni- o nu lozincă, înțe-

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna lui consiliilormuncii, ne spunea directorul minei Lupeni. ing. Gheorghe Mărchis. Conducerea întreprinderii și-a orientat preocupările în luna trecută, și a- celeași preocupări le vem și în continuare, capacitățile mari de ducție, spre abatajele tate cu complexe nizate pentru că ficarea deplină, eficientă a dotării ce sînt o necesitate, problemă de viață doar o simplă Oamenii minei au Ies acest lucru — dovadă fiind rezultatele obținute și angajamentul luat de a ne depăși planul pe luna iulie cu 2 000 tone de cSrbune cocsificabil.Ar fi fost mai mari a- ceste rezultate dacă si noj ne rezolvam mai bine problemele, cum este cazul trecerii celor două abataje prin zonă de falii care a durat mai mult decît trebuia, sau dacă 
Printre formațiile da 

lucru fruntașe ale mi
nei Lenea se numără 
și brigada condusă de 
consecventul șef de 
brigadă Iosif Claiaba. 
Plusul de producție re
alizat peste 
de plan la : 
5 000 tone de cărbune.

(Continuare in pag. a 2-a)

consumul specfic de combustibil convențional. Din totalul aburului prelucrat în turbină se va extrage, printr-o priză reglabilă, o anumită cantitate care va încălzi apa de termoficare 
La Termocentrala Faroșeniprin schimbul de căldură realizat în instalația adecvată acestui scop. Am putea spune că s-a lucrat bine la noua turbină și că nu vor fi neajunsuri în cazul unei exploatări raționale.— S-a acționat continuu pentru producerea energiei electrice cu eficiență maximă — ne spunea și directorul termocentralei Pa- roșeni, ing. Alexandru A- runcuteanu —. bunăoară, plusul de 5 707 000 kWh e-

cărbu- și nu Reaii- colec- datoresc perfec- continue a or- producției și a la care

am fi reușit să reducem mai mult numărul absențelor nemotivate.
La mina Bărbăteni, președintele c-o.m. Vasile Pupăzan era nemulțumit de rezultatele obținute : „Ne angajasem că vom da 500 de tone peste plan și nu am dat ciecît 156. Și dacă nu ar fi fost scos cărbunele ! Dar nele a fost extras ne-a fost preluat, zările obținute de tivul nostru se îmbunătățirii și ționării ganizării muncii, la care aș adăuga și modul responsabil în care au fost preluate și aplicate inițiativele și lansate inițiative pro- rolîn Și

aplicate muncitorești încă două prii. Un l-au avut disciplinei colectivului, dividiuale cu partid. Cu toate acestea, mai avem Încă rezerve in

nergie electrică în cele cinci luni lui echivalează mul propriu al termocentralei pe aceeași perioadă sau realizarea unei economii de 30 196 Gcal la e
nergie termică. în condiții, le satisfacerii integrale a consumatorilor, echivalează cu consumul orașului Vulcan pentru circa 45 de zile de iarnă.— Cu toate acestea, la termocentrală s-a depășit consumul specific pe kWh combustibil Care sintcu 29,54 gr convențional, cauzele ?— Depășirea lor specifice se datoreazăfuncționării la sarcină re-consumuri- Teodor ARVINTE

România, marți, 7 iulie, o vi- lucr’u în unități a- din județul Cons-
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste a făcut zită de gri cole tanța.In lanuri și terenuri cultivate a fost examinat modul în care se desfășoară recoltatul griului, celelalte lucrări agricole de sezon pentru realizarea unor producții sporite la toate culturile vegetale, precum și în zootehnie, încă din primul an al actualului cincinal.Dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cei ce muncesc pe b- goarele județului Constanța a prilejuit tuturor lucrătorilor din unitățile vizitate și din întreaga Do- broge reafirmarea și mai puternică a încrederii lor nestrămutate în politica profund științifică a partidului nostru, stă la baza fundamentale voluții agraremenii muncii de la sate. întregul nostru popor o în-

politică ce obiectivelor ale noii re- pe care oa-
Preschimbarea carnetelor de membru de sindicat, 

importanta acțiune poMico-impiiizah); ciPotrivit hotărîrilor Congresului U.G.S.R., a o- rientărilor reieșite din expunerea 
Nicolae cretarul dului, greș al meniloirlor și organizațiilor

tovarășuluiCeaușescu, se- general al parti- la recentul Con- consiliilor oa- muncii. organe-

dusă a grupurilor energetice ca urmare a puterii calorice scăzute a cărbunelui, conținutului mare de steril și umidității. Față de o putere calorică a cărbunelui avută în vedere de furnizorul de echipament electric — 3 570kcai/kg — cărbunele livrat în prezent de prepa- rație este de numai 2800 kcal/kg. Aceasta a determinat și o nercalizare substanțială a energiei electrice — 215 652 mii kWh din consumul de cărbune.— Calitatea necorcspuh- zătoare mai are și alte influențe ? „•— Noi am organizat un simpozion pe tema aceasta
(Cvnlinuare In pag. a 2-a)

șifăptuiesc cu abnegație înaltă responsabilitate.Vizita secretarului general al partidului începe in perințgtrul consiliilor unice agricole de stat și cooperatiste Albești și Negru Vodă și ale cooperativei agricole din comuna Cotu Văii. E- licopterul prezidențial aterizează în mijlocul cîmpu- lui, in apropierea unei sole de grîu, de pe care combinele string noua recoltă. In această ambianță de muncă susținută, sutele de mecanizatori, țărani cooperatori și școlari fac secretarului general al partidului o caldă primire, entuziastă manifestare a dragostei si respectului pe care le poar- tă conducătorului partidului și statului nostru.In fața unor panouri, i- lustrind modul de folosință a terenurilor, a suprafețelor irigate, gazdele au informat că în prezent 63 Ia sută din suprafața arabilă a județului Constanța a fost irigată, iar în 1983 va fi realizat întregul program de irigat prevăzut pentru actualul cincinal.In continuare, secretarul general al partidului este informat că producțiile ce-

Ștefan POPA, 
președintele Consiliului 

municipal al sindicatelor

la buna organi- a ordinii rezol- lega- protec-

dicale — care cuprind peste 7 milioane de producători de bunuri materiale pentru societate — le revin sarcini deosebite în acest cincinal. Ele sînt chemate să contribuie nemijlocit la ridicarea întrecerii socialiste pe noi trepte de e- ficiență, zare a producției și muncii. întărirea și disciplinei, la varea problemelor te de asigurarea ției și igienei muncii, îmbunătățirea asistenței sanitare, a activității căminelor de nefamiliști, trl-
U.F.E.T. Petroșani

însemnate cantități de 
masă lemnoasă peste plan

sortimen- lemnoasă ; suplimentar de fag pen- mc lemn rurale și de

Colectivele de forestieri din Valea Jiului au încheiat primul semestru al anului cu însemnate depășiri la principalii indicatori de plan. Planul la producția marfă ne U.F.E.T. a fost depășit pe primele 6 luni cu 820J0 lei. S-au obținut însemnate producții suplimentare la principalele te de masă s-au livrat6 000 mc lemn tru gater, 700 de construcții importante cantități lemn pentru distilare, cherestea de fag și de rășinoase. forestieră din cheresteaUnitateaPetroșani
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENȚELE 

PROTECȚIEI MUNCII

realiere obținute pînă a- cum sînt bune, depășind prevederile.Deplasîndu-se pe sola de grîu aflată in plin.i recoltare. secretarul gen ral al partidului urmărește < u a- tenție modul cum lucrează combinele, cercetează lanul. Observind că densitatea nu este prea mare, că spicul nu este îndeajuns de dezvoltat, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor din consiliile a- groindustriale să studă-ze posibilitatea cultivării altor soiuri mai productive.In continuare se vizii' i- ză un lan de porumb în cadrul căruia se află 350 ha cultivate eu fasole. A- preeiind că densitatea este bună, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca recoltatul fasolei să se organizeze în cele mai bune condiții.In ce privește cultura porumbului, secretarul general al partidului arată că de pe terenurile irigate trebuie să se obțină o reeol t de cel puțin un vagon la hectar.
(Continuare tr pag. a 4-a)

miterea la odihnă și tratament. organizarea unui control permanent și exigent al oamenilor muncii in sfera tuturor domeniilor ce concură la ridicarea calității vieții. I-a a- ceasta se adaugă și marea răspundere ce revine dicatelor tivității ve șj cultural-sportive masă, în voltarea aliste a cil.In contextul întăririi capacității sindicatelor de a îndeplini sarcinile complexe se însorie și acțiunea politico-organizatorică de mare importanță privind preschimbarea carnetelor de membru de sin

sin- în domeniul ac- politico-educab- deformarea și dez- conștiinței soci- oamenilor mun-

(@ontmuare In pag. a 2-a)

printre al-și-a depășit, tele, cu 244 mc planul de export la celuloză fag.Din cadrul unității cele mai bune rezultate le-a obținut colectivul sectorului Cîmpu lui Neag care a livrat în primul semestru o cantitate de 5000 mc masă lemnoasă peste plan. Prin strădaniile depuse pentru sporirea producției și valorificarea superioară a masei lemnoase s-au evidențiat brigăzile conduse de Ștefan Bodnar, Ioan Ștefan Suțu, maiștrii de loan Borcan, sarek. Teodor și ing. Iovu Todoni, șeful sectorului.
Ursu precum exploatarePetru Su-Ungurici

șiȘi

(Pagina a 3-a)
r



2 Steagul roșu MIERCURI, 8 IULIE WStE vremea legumelor și fructelor. Cumpărătorii le-ar avea din abundentă, neritmicitatedar aprovizionarea suferă deNe aflăm. în plin sezon sint z anala mun- raid- uni- legu-
de vară. Grădinile pline de legume și zavaturi. Dar cum j'-ing aceste produse dispoziția oamenilor cii ? lată tema unui anchetă prin cite-a tăți de melar Petrila.încă desfacere a fructelor dinȘi la deschidere, de legume — cartierul 7 No-

lor decît ceapă, ardei te și conserve, rea le spunea solicitanților cum în așteptarea mașinii marfă. A doua zi dimineața unitatea a putut oferi solicitanților din abundență cartofi, morcovi, fasole verde, ceapă și varză.La rii șani, dus Stan o tonă de cartofi și alta

iu-Vinzătoa- politicos să sint cu
indicațiaC.P.V.l.L.F. dindeOvedenie au primit

conduce- Petro- transportul a- responsabilul

Preschimbarea carnetelor 
de membru de sindicat

(Urmare din pag. I

Pentru opera- de mă- Și dis-
Raid-anchetâ —

de magazinul fructe din iembrie (responsabil Cos- tel Călugărița) oferea cumpărătorilor cartofi noi, castraveți, ardei gras, roșii. ceapă, fasole verde, varză și alte produse proaspete și frumoase, a putea face față tiv afluenței maricumpărători, s-a luat sura să se servească în fața unității. Din cuțiile avute cu cîtevacumpărătoare aflăm că • magazinul este în permanență bine aprovizionat cu produse variate și de calitate. ~ vizionare este• preocupărilor lului unității așteaptă doar noreze comenzile cu se găsește în depozit, pleacă direct la furnizori după marfă și nu se întoarce cu mașina goală.In ziua de 2 iulie, tatea de desfacere a gumelor și fructelor 6 din Lonea s-a deschis la ora 6 dimineața. Vînzătoarea Ileana Docuz a venit mai devreme deoarece era în așteptarea mașinii cu produse după care responsabilul unității, Ovedenie, mai la Roșiorii de Mașina n-a sosit insă de- cît în jurul orei 21. In ziua aceea unitatea n-a putut oferi cumpărători-

Buna apro- rezultatul responsabi- care să i se nuo-ceci
uni- le- nr.
Stan a plecat toe- Vede.

Creșterea»
(Urmare din pap. ljceea ce privește folosirea timpului de lucru și mai - ~ r numă- nemo- pe care le că

ales in reducerea rului de absențe tivate. rezerve | sîntem hotăriți să lorificăm pentru luna iulie ne-am Jat că vom extrage tone cărbune <----peste plan.M,na Uricani. este cu totul alta la celelalte două prinderi. Mina nu realizat sarcinile de plan pentru luna iunie nînd cu o restanță 9 527 tone de Explicația dată de torul minei, Schreter : „ din motive dependente noastră, funcțiune nominală de mare Pe acest tat la stabilirea narului. Pentru luna ceasta ne-am depășim planul cu tone cărbune". Sigur, ne-au

va- în anga- 500 cocsificabilSituația decît intre- i și-arămî- de cărbune.direc- ing. Carol Am întîrziat obiective, înde voința punerea în la capacitatea a complexului productivitate, complex am con- prelimi-a- angajat să 4 000

loca-In nouă a- un.itatea res- cum sint

de fasole verde și unitățile de legume și fructe din Uricani. “Dovadă că există preocupare și pentru aprovizionarea lităților periferice, ziua următoare, omașină cu produse a provizionat pectivă. Dar, după s-a constatat, mai goluri în aprovizionare.In legătură cu aceste goluri, vînzătoarea Ileana Docuz ne-a relatat următoarele :— Dacă am primi mașină ori de cite ori avem nevoie, am avea în permanență mărfuri din a- bundență și într-o gamă largă. Responsabilul se zbate să aducă, nu așteaptă să primim doar ce se găsește în depozit De altfel în perioada 29 iunie — 2 iulie, nu ne-a onorat menzi decît cu ceapă ; în rest sigurat fonduldirect de la sursă.Un amănunt nu lipsit de importanță: atunci
depozitul din co- 600 kg de ne-ara a- de marfă

cînd există produse din a- bundență se pun în vînza- re și în piața al'lată in apropierea unității. Au fost cazuri cînd s-au vîn- dut roșii chiar la Petroșani, în fața magazinului fero-metal. „La Petroșani am vîndut doar în circa două ore 400 kilograme de roșii", spunea cu legitimă satisfacție vînzătoarea.Potrivit programului nitatea de desfacere a legumelor și fructelor nr. 26 din Lonea, cartierul „de sus", trebuia să fie deschisă și în dimineața de joi 2 iulie .între orele 7—12. Dar la ora 11,45 ea era închisă, dovadă că programul nu se prea respecta aici. Vitrinele unității ofereau doar conserve de mazăre și pastă de bulion, iar în interior se puteau vedea ceapă și varză. In schimb, prin ușa deși închisă, te izbea un miros de mărfuri alterate. Oare vînzătoarea de aici nu are obligația să păstreze în bune condițiuni mărfurile, să aleagă pe cele alterate, știut fiind că ele strică și pe cele bune ?Grădinile sint pline de legume și zarzavaturi. A- provizionarea populației din Petrila, ca de altfel a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului cu aceste produse din abundentă este strîns legată de ■ transport, dar și de preocuparea responsabililor de unități. Și încă este destul loc pentru mai bine și în aceste domenii. A- provizionarea cu legume, fructe și zarzavaturi poate fi făcută ritmic, tr-un bogat sortiment cu produse de calitate.
D. CRIȘAN

u- ne- ser- exer- și o- do- ăces-îndepli- îndatoririi privind cotizației sindicale, lumina indicațiilor de Consiliul Cen-

dicat. acțiune ce a fost declanșată in uilînia decadă a lunii iunie și are o perioadă de desfășurare pină la 00 septembrie. A- testînd apartenența la cea mai largă organizație proiesională de' masă a clasei muncitoare, carnetul de membru de sindicat este documentul de bază, personal și transmisibil, care vește posesorului ia citarea drepturilor bligațiilor statutare, vedește vechimea tuia în sindicat, nirea plataIn datetrai al U.G.S.R., sub conducerea directă a comitetului municipal de partid, consiliul municipal al sindicatelor a procedat Ia pregătirea, minuțioasă a acțiunii. Pe baza unui plan unitar de măsuri s-a efectuat instruirea tuturor organelor alese, s-a prelucrat în toate grupele sindicale importanța acțiunii de preschimbare, s-au întocmit tabele nominale cu membrii de sindicat afla ți în evidență, s-au făcut controlul carnetelor tuturor membrilor și completarea acestora cu cotizația plătită. In majoritatea organizațiilor sindicale s-au constituit colective de lucru care, pe baza tabelelor nominale ale membrilor do sindicat, au trecut la întocmirea carnetelor. Comitetul sindicatului l.M. Uricani a procedat deja la preschimbarea a 40 la sută din e- fectivui în evidență, tr-un stadiu avansat pregătire a acțiunii se a- flă și comitetele sindi-
In-de

catelor de la l.M. băteni, l.M. Petrila, Aninoasa, Vijcoza peni, I.C.S.Â. șant.er Vulcan, mint Petroșani , Lupenj și Uricani, Confecții Vulcan și le. Mai avem însă gane sindicale care în suficientă măsură preocupat de în viață a măsurilor litico-organizatorice vind declanșarea la a acțiunii de preschimbare a carnetelor de sindicat. Astfel la l.M. Dîl- ja, I.G.C.L., I.R.I.U.M.P.,I. M. Lone a, I. M. Lupeni, nu s-au purtat discuții individuale cu membrii de sindicat au abater, grave de prevederile s-au luat politico - pentru pregătirea și desfășurarea acestei de o foarte mare «ortanță pentruși perfecționareali munci de sindicat.Preschimbarea documentelor va fi precedată de analize temeinice în adunări generale ale grupelor, privind modul in care membrii de îndeplinesc obli- profesionale responsabilitatea acționează pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului U.G.S.R., a sarcinilor desprinse din cuvintările secretarului general tidului, tovarășul Ceaușescu, postite chiderea înaltului al sindicatelor, la greșul consiliilor lor muncii. Analizele dezbaterile ce vor loc trebuie sa un moment de tizare și activizare a turor membrilor de sin

cat își gat iile obștești, cu care

Băr-I.M. Lu- A.P.,invătă- Petrila, C.F.R., alte- or- nu s-au aplicarea popriți mp

care la statutare, nu toate măsurile organizatoriceacțiuni im- întări- în-
sindi-

ȘÎ

al par- Nicolae la des- fonum Con- oarneni- Și• avea constituie eonștien- tu-
producțieifost prezentate autocritic și unele lipsuri, dar mismul manifestat angajamentul de a 4000 tone cărbune plan într-o ne face să fie că au • fie că nu prea mult zărilor și tăm asupra lor.— Preliminarul mit de conducerea Uricani este realist, spunea tovarășul Wilhelm Neag, secretarul comitetului orășenesc de partid Uricani. De fapt și în luna trecută puteau fi mai și sectorul III realizat planul putut s-o facă

opti- prin da peste lună credem că ele, fost remediate, pot asupra nu mai
singurăinfluența feali- insis-întoc- minei ne

realizările mari dacă fi fi i co- sec- bine dacă
și-ar și ar dacă și mitetul de partid pe tor coordona mai I întreaga activitate, < ar fi fost mai exigent in analizele decadale, dacă ar fi tras la răspundere cu pe cei ciplina. partid mai ferme și rea mai eficientă a tivului.

mai multă fermitate care încalcă dis- Orgamzațiile de ar trebui să fie ferme și în folosi- efec-

X UT OMĂT 1ZAKE-.Dispozitivul de automatizare a proiecției de film, conceput și zat^fle operatorul Arthur Corobea, cinematograful iembrie" din[, funcționeazăI mărturie înI stă faptul că a intrat ia
I
I

reali- șef de laNo-„7Petroșani, excelent,acest sens

dotarea altor cinematografe dm județul nos- u. Felicitări!
q PENSIONARI, BUNI GOSPODARI. Pensionarii Andrei Molnar, llarie Nemeș, loan Băr- buș, Eduard Muller, Nicolae Gabor, Emil Ni- coară și Francisc Klintz, împreună cu președintele sindicatului pensionarilor din Lupeni, au început acțiune— zugrăvirea și ’ rarea parchetului la ca-

o importantă gospodăreascărepa-

Unitatea nr. 99 cu mărfuri de mercerie-lricotaje din cartierul Carpați 
Petroșani, este una dintre apreciatele unități comerciale de profil datorită 
servirii civilizate și varietății mărfurilor existente aici.

Reducerea
'Urmare din pag. li fcu minerii, preparatorii și energeticienii din Vulcan, dar se pare că nu a fost înțeleasă suficient relația dintre calitatea cărbunelui și poluarea atmosferei. Tre_ buie să înțelegem că. desa pensionarilor din localitate. Tot aici este in curs de amenajare o terasă in aer liber de se preconizează ganizarea de jocuri tractive si întruniri miliale. (A.M.)
« PESTE PLAN,din unitățile comerciale care se bucură de preciere din tățenilor din este unitatea 207, primul semestru al nului această unitate de desfacere a produselor din carne a realizat

un- or- dis- fa-Unaa- partea ce- LupeniIn a-

consumurilor specificeactivitatea minerilor din a- bataje, a preparatorilor și de a noastră, depinde gradul de poluare a atmosferei. Datorită abaterilor de la parametri caiitativi ai cărbunelui nu se realizează productivitatea prevăzută de proiect, pentrupeste Acest preocu- co- Damian pentru
17 000 lei vînzărj sarcina de plan.• fapt oglindește parea lucrătorilor merciali Mihai și Atilla Nagy buna gospodărire și desfacere a fondului de marfă care le-a fost repartizat.

I
I
I

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

morile de cărbune, apar u- zuri deosebit de pronunțate atît la instalația de preparare a prafului de cărbune, cit și la suprafața schimbului de căldură din cazane. Deci, într-o astfel de situație, cînd calitatea cărbunelui este necorespunzătoare, crește consumul de cărbune care duce la uzura instalațiilor, praf in atmosferă, revizii mai dese și costuri mai mari.Argumentele prezentate de directorul termocentralei Paroșeni sint motive suficiente pentru a determina o creștere a răspunderii tuturor factorilor responsabili implicați în îmbunătățirea continuă a calității cărbunelui, care să asigure o eficiență sporită în exploatarea utilajelor energetice, dar și îmbunătățirea continuă a mediului înconjurător prin înlăturarea poluării atmosferei.

dicat. de întărire a capacității organizatorice și politico-educative a sindicatelor. menite să afirme mai puternic, în matul muncitorești, rolul tora ca școală q șl menirea deschise generale ale ților oamenilorluminarea noilor nete se va face eșalonat pe grupe sindicale de către președinții sindicatelor și. după caz, de președinții comitetelor organizațiilor de uzină, fabrică, întreprindere. Cu a- cest prilej în adunările grupelor sindicale consacrate acestui moment se va evidenția pregnant semnificația calității de membru al cele; mai largi organizații profesionale de masă a clasei muncitoare, clasă conducătoare a societății noastre socialiste. Pe măsura încheierii acțiunii, sindicale și teritoriale analiza, în plenare organelor respective-, dul cum s-a preschimbarea cum s-au rezolvat nerile prilej cii și pentru a vieții interne nizație.Concepută ca

cli- autoconducerii aces- muncii educației socialiste, lor de sesiuni ale adunărilor reprezentan- nnuncii.car-

făcute cu de oamenii vor stabili întărirea

comitetele consiliile vor ale mo- desfă.șurat carnetelor, propu- acest mun- măsuri continuă de orga-acțiu- puter-o ne unitară cu un nic conținut politico-edu- cativ, preschimbarea carnetelor de sindicat tituie un eveniment seamă în stimularea mai puternică pârii active a de sindicat la rea în viața a Congresului al partidului privind ficarea socialismului comunismului din România, dezvoltarea democrației muncitorești și sindicale, întărirea legăturii organelor sindicale cu masele de oameni aimuncii, creșterea rolului clasei muncitoare înconducerea democratică a societății.

cons- de Și a partici-membrilor transpun e- hotărîrilor XII-lea al edi- Și

Lupta cu inerția 
și igrasiaIn trecut, oamenii de la țară, stăpîniți de prejudecăți și superstiții, așezau primăvara securea sub cite un măr. Mărul trebuia să vadă și să înțeleagă, la vreme, apro- poul. Dacă nu înflorea, dacă nu dădea roade bogate, securea urina să intre în. acțiune.Printr-o metodă mănătoare gospodarii rașului hotărît sia. In atacate __ _____  ___ ,___Șt. O. Iosif, bloc 2 A, scările 5, 6 etc) au lost depozitate mari cantități de compuși chimici care, după spusele locatarilor, ar avea darul de a vindeca pereții. Din păcate acțiunea s-a terminat aici — sacii cu substanțe au fost uitați. In schimb se ocupă de ei copiii cartierului care au-început să le folosească conținutul la construcția de... castele.Făcind abstrație de mirosul neplăcut și de pericolul pe care-1 reprezintă pentru cei nuci (neinițiați în tainele chimiei anorganice), să-i asigurăm pe cei zați că delungatâ a sacilor substanțe, avertisment subtil adresat igrasiei, nu dă rezultate, tele...

Valeriu BUTVLESCU

ase- o- Petroșani s-au să combată igra- scările blocurilor de umezeală (str.

vrem
vi-depozitarea în- cu

Așteptăm al-
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i Realizarea integrală a sarcinilor la extracția de cărbune impune cu necesitate |

I Integrarea fermă în exigențele protecției muncii
Frceciiiări susțiiwts în domeniul securității miniera

Creșterea eficienței 
cercetării științificeAngrenați plenar în activitatea colectivelor miniere. în eforturile acestora pentru realizarea sarcinilor cantitative Și calitative ale extracției de cărbune, lucrătorii Centrului de cercetări pentru securitatea minieră Petroșani își aduc din plin contribuția la desfășurarea în condiții optime a procesului de producție, la creșterea continuă a stării de securitate a minelor. Rezultatele colectivului nostru, ale activității de cercetare în domeniul securității muncii sînt reflectate de bilanțul pe primul semestru al anului, perioadă în care planul de cercetare a fost realizat la termen și integral, iar indicatorii economici au fost depășiți. Dar adevărul e că activitatea cercetătorilor minieri nu poate fi apreciată doar după indicatorii de plan și după numărul lucrărilor de cercetare predate. Valoarea concretă a rezultatelor noastre o poate conferi doar situația reală a stării d^ securitate a minelor și. îndeosebi, a celor din Valea Jiului. Or, la o analiză exigentă a activității noastre sub a- cest aspect, al conlucrării efective cu unitățile productive. trebuie să spunem că am avut și neajunsuri, că nu am ur-

ibi vizor
EFECTUL 

NERESPECTARII 
INSTRUCȚIUNILOR 

DE LUCRUDeși instrucțiunile de lucru pentru efectuarea transportului pe plan înclinat sînt bine precizate, conform N.D.P.M., se întîm- plă deseori grave încălcări ale acestora. Așa s-au petrecut lucrurile și în cazul planului înclinat nr. 36 dintre orizonturile 535 — 500 de la I. M. Paro- șeni, unde, datorită unor abateri flagrante, s-a produs un grav accident. în urma căruia un om și-a pierdut viața.Din datele aflate în dosarul de cercetare rezultă că accidentul s-a produs în următoarele îmiprej u- rări : s-a rupt șurubul de îmbinare a lanțului de legătură între cele două cărucioare cu care se transportau materialele. ceea ce a condus la desprinderea primului cărucior care, pornind liber în jos, l-a surprins la baza planului pe minerul S.C., venit cu un ortac după materiale de la un loc‘de muncă din apropiere. Accidentatul. în urma fracturării coloanei, a decedat peste o lună și jumătate, în pofida intervenției medicale.Echipa care a efectuat transportul, contrar instrucțiunilor de lucru — abaterea cea mai gravă constînd în folosirea a două cărucioare în loc de unul — a fost compusă din loan Căprărin. Gheorghe Murgu. loan Rusu și Marin Nistor.Cazul, fiind apreciat ca infracțiune ' la protecția muncii, a fost înaintat spre cercetare sub aspect penal. 

mărit întotdeauna cu suficientă perseverență eficiența activității de cercetare științifică, a contribuției lucrărilor noastre la îmbunătățirea stării de securitate a minelor.Deși la toate solicitările minelor din Valea Jiului s-a răspuns cu promptitudine, cercetătorii Centrului participînd la rezolvarea a numeroase probleme complexe legate de securitatea minelor în condițiile extinderii mecanizării proceselor de producție, deși numeroși specialiști ai C.C.S.M. au participat m cadrul colectivelor de control și îndrumare pe linia protecției muncii, nu am reușit ca printr-o activitate organizată, continuă, împreună cu colectivele minelor, ale combinatului și ministerului să sesizăm, să prevenim și să îndreptăm în toate cazurile situații de pericol legate mai ales de a- oumulărlle de metan, de praf de cărbune și de sursele de aprindere datorită instalațiilor electrice.In domeniul prevenirii și combaterii pericolului metanului s-au efectuat numeroase cercetări științifice și tehnice. Au fost elaborate rețete de explozivi antigrizutnși mai siguri șj mai eficienți, s-a pus la punct tehnica de degazare, s-a creat aparatură originală pentru măsurarea metanului în atmosfera locurilor de muncă, pentru supraveghere automată cu alarmare și decuplarea energiei electrice la depășirea concentrației admise. La toate minele acrajul general se realiII E Ț 1 N E Ț I !• La fiecare loc de muncă trebuie să se găsească cel puțin un detector de metan (metanome- tru sau lampă de siguranță cu benzină).© Minerul șef de schimb este obligat să controleze metanul la începutul lucrului și în timpul schimbului.0 Țineți în permanență în funcțiune ventilatoarele care asigură aerajul parțial ; oprirea lor se face în mod excepțional și numai cu aprobarea maistrului minier.• Cînd metanul este în proporție de 1 la sută pînă la 2 la sută în profil sau în pînză, minerul șef de schimb trebuie să ia măsuri de activare a ae- rajului și să anunțe pe maistrul minier.

zează cu debite ce depășesc pe cele necesare după norme. Nu am urmărit însă cu suficientă exigență și în toate cazurile cum se respectă regulile stabilite și cum se folosește tehnica de care dispunem în acest domeniu.Pentru viitor ne revin sarcini importante privind îmbunătățirea proiectelor de aeraj a minelor, îmbunătățirea normelor. creșterea calității utilajelor antigrizutoase. Colectivul nostru a tras concluzii corespunzătoare din neajunsuri, a analizat cu răspundere modul în care trebuie să ne organizăm munca pentru ca toate sarcinile să fie îndeplinite în termen și de calitate, la nivelul exigențelor. S-au format colective pe probleme și pe fiecare unitate minieră. Aceste colective ajută efectiv minele. Urmărim să asigurăm condiții de realizare a sarcinilor de producție, respectind întru totul prevederile normelor de protecție a muncii.împreună cu cadrele de specialiști din Valea. Jiului Și de la combinat exercităm control permanent în subteran, participăm efectiv la rezolvarea problemelor cu care se confruntă colectivele minelor, urmărim cu perseverență ca cercetarea științifică să o finalizăm prin aplicarea în producție a rezultatelor, ca acestea să contribuie e- fectiv la creșterea gradului de securitate a minelor.
Dr. ing. Petru ROMAN, 

directorul C.C.S.M.

Pentru verificarea con centralilor de metan din minele din Vale sînt uti
lizate detectoare moderne de metan cu precizii mari de măsurare. Ele sînt în
treținute și exploatate de personal bine pregătit prjfesional pentru a asigura 
securitatea muncii în subteran. In clișeu: muncitoarea Viorica Pavel de ia 
laboratorul „Metanometre “ al I.M. Vulcan in timpul reglării unui lot de me- 
tanometre. Foto : loan BALOI

Inspectorii obștești — 
sprijin important în menținerea 

climatului de securitateîmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, grija pentru apărarea sănătății și vieții oamenilor, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale constituie o sarcină majoră a sindicatelor.Despre modul în care au acționat în această direcție comitetul sindicatului de la mina Vulcan și compartimentul de specialitate în antrenarea inspectorilor obștești cu protecția muncii la asigurarea unui climat optim de securitate în subteran ne-au relatat factori de răspundere, cadre îndrituite cu efectuarea controalelor la locurile de muncă.Președintele comitetului sindicatului, Ilie Diacoriu, afirma : „Am reușit să alegem prin grupele sindicale în rîndul inspectorilor obștești cu protecția muncii, muncitori cu funcții corespunzătoare. pe cei care au în raza lor de activitate mai multe locuri de miun- că — electricieni, lăcătuși, artificieri. S-a ținut cont de competența lor profesională, de răspunderea lor in verificarea locurilor de muncă. In instruirea inspectorilor obștești am colaborat nemijlocit cu compartimentul de 

resort din cadrul minei.Despre modul cum s-a realizat instruirea inspectorilor obștești cu proiecția muncii ne-a vorbit ing. Ion Minulescu, inspectoi principal în cadrul I.T.S.P.M. Hunedoara—Petroșani. care a participat e- fectiv la desfășurarea instruirii : „Acești oameni, care au mandatul grupelor șindicale să asigure ordinea și starea de securitate a locurilor de muncă sînt cei mai buni pe linie profesională. Printr-o temeinică instruire a inspectorilor obștești s-au asigurat competența necesară in e- xercitarea cu exigență a a- tribuțiunilor ce le revin în verificarea modului cum se respectă normele de protecție a muncii, sporirea contribuției lor la prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. S-a urmărit, de asemenea, ca. prin registrul de control în care inspectorii își consemnează observațiile, să se realizeze o legătură permanentă între aceștia și compartimentul de resort. Astfel, toate neglijențele, neregulile în- tîlnite în zona în care își desfășoară activitatea inspectorii sînt aduse repede la cunoștința celor însărcinați cu remedierea lor. e- xistînd și o evidență precisă, operativă de urmărire a soluționării problemelor sesizate".Răsfoind filele registrului, am întîlnit exemple concludente despre activitatea inspectorilor obștești cu protecția muncii. In dreptul numelor lui Tudor Moldovan, Gri- gore Cazimir, Vasile Doica. Aurel Roncea, Gheor- ghe Rumeghea și altora, întilnim sesizări ca : la abatajul frontal brigada condusă de minerul Za- haria nu se sapă canal în vederea îngropării tuburilor conform monografi
PAGINA REDACTATA LA

COMBINATULUI MINIER
CEREREA

VALEA JIULUI

ei de armare ; în suitoarele abatajelor cameră nr. 6 șj 7 și frontalul nr. 5 lipsesc ușile cu grilaj ; firida ia blocul 111 nu corespunde pentru păstrarea materialelor explozive deoarece galeria este intrată sub presiune și altele. observații care și-au găsit, toate, rezolvarea optimă și la timp.Iată și opinia artificierului Tudor Moldovan, inspector obștesc la sectorul III : „In raza mea de activitate întîlnesc nu o dată cazuri de nerespee- tare a normelor de protecție a muncii. Acum îmi revine o dublă 9arcină. Una rezultată din profesia de artificier și cealaltă din încrederea ce mi-au acordat-o ortacii din grupa sindicală de a fi inspector obștesc cuprotecția muncii. Sînt probleme care la sesizarea noastră pot fi șisint remediate pe locde către cadrele competente ; altele sînt consemnate în registru și se rezolvă ulterior. Pentru remedierea deficiențelor infinite în abataje, cit și pe traseele de transport și menționate în registrul de sesizări, șeful de sector este obligat să stabilească responsabilități și termene de rezolvare. Și, de fapt, așa se și în- tîmplă".Pentru a fi recunoscuți in colectivele în care lucrează, s-a făcut propunerea ca inspectorilor obștești să li se acorde un ecuson sau un alt semn distinctiv. Aceasta va contribui la întărirea autorității lor, a răspunderii în îndeplinirea importantelor atribuții ce le revi<n în asigurarea ordinii "și disciplinei, a respectării normelor de protecție a muncii la toate locurile de muncă.
Teodor ARVINTE
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111
de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu

(Utmare din pag. I)

unități agricole din județul Constanța
Se vizitează apoi un lan de floarea-soarelui.l.a încheierea vizitei sînt abordate probleme legate de modul in care se reali cază in fiecare unitate agricolă prevederile planului pe primul an al cincinalului. prin cultivarea u- nor soiuri, cit mai productive de porumb și grîu. sporirea densității la hectar, precum și probleme legate de asigurarea bazei furajere și a celorlalte premise de care depinde sporirea producției de lapte și carne.Elicopterul aterizează a- poi pe un teren aparținînd cooperativei agricole producție Plopeni din drul Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Chirnogeni. Și aici, lucrările de recoltare . se desfășoară din plin. Secretarul general al partidului este informat că la orz s-a obținut pe 800 ha o recoltă medie de 5400 kg la ha, iar la grîu pînă în prezent s-a obținut o medie de 4300 kg la ha față de 3700 kg cît era prevăzut in plan.Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră lan de grîu neirigat, constată că și de pe

deca-

într-unSea-ceste terenuri se va ob-ține o recoltă bună.In dialogul purtat. to-varășul N j col a eCeaușescu recomandă săse intensifice campania de recoltare a griului pe terenurile cooperativei pentru ca să fie încheiată la sfârșitul acestei săptămîni.Secretarul general partidului de mersul zootehnie.rezultatele sibilități. cere < cooperativei să ategție sporită important sector vitale agricolă.In continuare.Ierul prezidențial

al se interesează activității în Apreciind că sînt sub po- conduceri; acorde o acestui de acti-elicop- a ate-

rizat lingă un lan de grîu al cooperativei agricole de producție Cobadin, una din unitățile reprezentative ale Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist cu a- celași nutne. Mii de lucrători ai ogoarelor a- flați la munca cîmpului au venit în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și aici s-au obținut recolte bune. Din cele 5 490 ha cultivate cu grîu s-a recoltat pînă în prezent 1 150 ha, de pe care s-a obținut o producție de 4 800 kg la ha față de 5 064 cît era planificat. In ce privește orzul. Consiliul a obținut, de asemenea, de pe 2 730 ha cultivate o producție de 4800 kg față de 4 660 kg planificată. Sînt evidențiate '*u“rezultate ale din c-omponența liului, îndeosebi torul zootehnic.șui Nicolae Ceaușescu a- preciază că producția de lapte obținută pe cap de vacă furajată este încă sub posibilitățile zone si cere Consiliului să măsurile impuse cesitatea sporirii ducțiilor.Tovarășul N iCeaușescu intră lain alăturat de grîu, cercetează cu atenție starea de v e g e t a ț i e, se interesează de densitatea realizată, stă de vorbă cu membrii unei formații complexe de mecaniza-’ tori asupra modulul se desfășoară lucrul.In lanul de griu urmărită la lucru și combină universală topropulsată „C.U.-16" lizată varășului Ceaușescu. probe.Tovarășul Ceaușescu împreună unele posibilități de perfecționare în continuare a acestui agregat complex

cu oare urmează să dotată agricultura tră. S-a cerut să < mărească cu atenție dul de funcționare a buror instalațiilor și tilajelor ța noii combine, rea trecerii în la omologarea ția ei în serie.Sînt vizitate loturi

fie noas- se ur- mo- tu- u-di.n componen- în vede- scurt timp și fabrica-

mecanizării lude strîngere a indieîndu-se specia- să treacă de în- unor pen- recoltarea rapidă

și alte, unitățilorConsi- în sec- Tovară-
încă acestei conducerii stabilească de ne-p roc 1 a eoîntr-un

cum
după indicațiileN i c o 1 aflată încă

este noua au- rea- to- a e in

feaniftsUri consacrate României
Realizările României socialiste in cele mai di

ferite domenii de activitate, politica externă activă 
tie largă cooperare internațională, promovată cu con
secvență de partidul și statul nostru, continua să fie 
ilustrate in presa de peste hotare, care releva rolul 
esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elabo
rarea acestei politici, in realizarea marilor noastre 
înfăptuiri. De asemenea, in diferite țări ale lumii au 
loc noi manifeslări dedicate României, istoriei și cul
turii patriei .noastre, activității neobosite pe plan in
tern și internațional a președintelui Nicolae 
Ceaușescu,Săptămânalul „The Economic Times", din Sri Lanka, prezintă pe larg lucrarea „Ceaușescu și România — prezent și perspectivă", care a apărut recent în această țară. Este reliefat rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu în edificarea României socialiste, subliniindu-se că numele său este sinonim cu România ultimilor 16 ani. Președintele Nicolae Ceaușescu, precizează „The Economic Times", este creatorul României moderne.în localitatea italiană Nemi au fost inaugurate, în cadrul „Festivalului internațional al lacurilor și castelelor romane". Zilele culturii românești.Cu acest prilej a fost organizată o expoziție de carte românească, la loc de cinste aflîndu-se operele dedicate în Italia

personalității și activității președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sînt expuse, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei Elena Ceaușescu, precum și opere consacrate istoriej poporului român, dezvoltării economice și sociale a României în anii socialismului.La biblioteca „Marx Memorial Library" din Londra a avut loc ceremonia donării unui fond de cărți românești în limba engleză constituit din volume ale operelor președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu, precum și lucrări ce prezintă istoria poporului român, dezvoltarea economică și socială a României, participarea țării noastre Iu activitatea internațională.

apoi unele loturi experimentale de grîu, aflate în apropiere. Se apreciază că cele mai adecvate Constanta sînt „Iulia", „Doina" vrin“ ducerea lor și unități agricole deț.In timpul purtate cu aflați la munca cîmpului, tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu se interesează și de modul cum se aplică in unitățile Consiliului acordul global, rînd ca acesta extins în toate la toate locurile că.In tează irigat

și se indică în din
pentru soiurileȘi „ Loin tro- alte ju-diseuțiilor mecanizatorii

ca
să fie fermele, de mun-se vizi-continuare.o tarla de porumb a întreprinderii A- gricole de Tovarășul Ceauș esciu densitatea rea de vegetație a rumbului. Se o producție bună tru anul acesta : 10 000— 11 000 kg boabe la hectar.Tot la I.A.S. - din, tovarășul Ceaușescu a fost să viziteze o solă de ha de fasole semănată după sistemul ^.în culise", adică le și nimb, perimientat pentru ma dată în județ, ră prin existenta benzilor de porumb un microclimat mai favorabil procesului de legare a fasolei. ferind plantele de vânturile din aceastăAu aici

Stat Cobadin.N i c o 1 a e examinează culturii, sta- po- estimeazăpen-
■ Coba- Nicolae invitat350

36 rînduri cu 4 rînduri cu Acest sistem. faso- po- ex- pri- asigu-
zonă.fost examinate posibilitățile ex-

tinderii crărilor fasolei, liștilordată la fabricarea agregate adecvate tru acestei plante.Tovarășul N i c o 1 Ceaușescu a felicitat mecanizatori pentru zultatele obținute, lucrătorilor din zonă mănoasă a gei să-și intensifice eforturile pentru recoltarea • la timp și fără pierderi -a culturilor.Următorul popas făcut la Complexul gumicol Poiana al treprinderii pentru me și fructe Constanța. Aici conform indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul precedentelor vizite de cru din suprafața cultivată cu cartofi a crescut la 4 100 ha, de pe care se obțin anual 126 000 tone — cantitate suficentă pentru a acoperi consumul populației din județ și cel presupus de afluxul turistic.Complexul Poiana, care compus din solarii și 4 cîmp este cea mai unitate din județul tanța.Secretarul general al partidului, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt invitați să viziteze expoziția de legume, fructe și conserve, care oglindește bogăția recoltei sezon.Apreciind diversitatea tovarășul N Ceaușescu remarcă tul că, în raport cu investițiile făcute în ani în agricultura țului pentru irigațiilor, cu chimizare și rezultatele ar

aa ePe re- cerînd această Dobro-
s-ale- In- legu-
lu-în unități agricole județul Constanța,

lșgumicbl vizitează, ferme- de mare Cons-
se două ferme

din actualulcalitatea și exponatelor, 1 c o 1 a e fap-ultimii jude- extinderea gradul de mecanizare, fi putut să

fie mult mai mari, să situeze județul pe primul loc in acest domeniu. Se impune — a arătat secretarul dului — zone ale lorifice program și zonele sipoase de pe care se pot le Ieși i- folosite in con- necesi- energi-

— a arătat general al parțialei ca și în alte țării — să se va- pe baza unui bine documentat cu pământuri ni-

sistemul vacilor i introducă, jgheaburile, taurin să fie scosaflat Ia
de prin , ne- iar la pă-făcutnr. 9.obține mari recolte d gume. De asemenea, rigațiile trebuie mult mai eficient, dițiăle impuse de tatea economisirii ei electrice.Felicitîndu-i pe cultorii de la Poiana, ceilalți lucrători din horticultural, tovarășul Nicolae Ceausescu le-a urat noi și importante succese pentru obținerea unor recolte de legume și fructe cit mai mari.Vizita continuă ia Complexul de creștere și în- grășare a taurinelor din satul Osmancea, comuna Me- reni.Secretarul general al partidului a luat cunoștință despre măsurile concrete care se întreprind pentru asigurarea fără investiții suplimentare, a capacităților de îngrășare a taurinelor. ovinelor și porcinelor în complexe de tip industrial și în ferme sistem gospodăresc.Se vizitează apoi puncte ale complexului — adăpostul zoofiltru, adăposturile amenajate în spațiile dintre sigură pentru verii, precum și care se află un lot experimental de taurine.Au fost vizitate, de asemenea, asociația economică de îngrășare a taurinelor și ferma specializată pentru vițele de prăsilă a cooperativei agricole din Osmancea.Apreciindu-se realizările lucrătorilor din aceste unități, se recomandă, să se

legumi-pe

trei
construcții, care a- spații suplimentare creștere, pe timpul a 500 viței în plus, un adăpost în

renunțe la adăpare a cupe și să se întîrziat tineretul îngrășat șunat.Ultimul popas s-a pe terenurile Fermei aparținînd întreprinderii agricole de stat Amzacea din cadrul Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Topraisar.Și aici, mii de lucrători din agricultură, cetățeni din comunele învecinate. au făcut tovarășului Nicolae Ceau.șescu o primire deosebit de călduroasă. mani- festîndu-și bucuria de a-1 primi în mijlocul lor.In fața unor panouri sînt evidențiate primele rezultate obținute la recoltarea griului, cu o medie de kg la hectar.Se vizitează un lan porumb irigat la I.A.S. zacea. Tovarășul Ceaușescu inspectează apoi un lan de floarea-soarelui.Secretarul general al partidului apreciază rezultatele obțințite și rccoman . dă lucrătorilor și specialiștilor să folosească mai bine condițiile excelente din a- ceastă zonă pentru a obține în continuare recolte și mai bogate la porumb, grîu, soia și lui.Secretarul partidului își de la gazde, ovațiile ai muncii, care au să-și exprime și cu prilej mi’.ilțumirea noua vizită de lucru meleagurile dobrogene, pentru atenția și grija permanentă ce o manifestă față de dezvoltarea continuă a agriculturii, pentru înflorirea patriei noastre socialiste și creșterea bunăstării poporului nostru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu prietenie manifestărilor pline de căldură cu care a fost înconjurat pe lot parcursul vizitei.

1509de Ani- Nicolae

floarea-soare-general al ia rămas bun în uratele si miilor de oameni ținut acest pentru pe

Scor de forfait în primul meci Cupele europen
CONSTRUCTORUL TI

MIȘOARA — MINERUL 
ANINOASA 3—0 (1—0).Reprezentativa minerilor din Aninoasa s-a deplasat la Timișoara cu dorința de a obține, în primul meci de barai pentru calificarea în divizia C, un rezultat cît mai strîns care s-o scutească de emoții în retur cind va juca pe teren propriu. N-a fost însă să fie aș.-i.Așa cum era de așteptat, gazdele atacă încă din primul minut punînd la grea încercare apărarea echipei din Aninoasa. In asemenea condiții primul gol a căzut in minutul 14 ca urmare a unei greșeli de plasament a' apărării echipei noastre. Apoi jocul se e- chili brează, oaspeții se a- propie ftiai des de poarta gazdelor și au două ocazii de a înscrie, dar ele sînt ratate cu destulă ușurință. Prima repriză se încheie cu scorul de 1 — 0 în favoarea Constructorului.După cum s-au desfășurat „ostilitățile" în primul sfert de oră al reprizei a doua ■ se părea că meciul se va încheia cu un rezultat strîns. Dar în minutul 61 un atacant al gadelor trage la poartă. Portarul echipei din Aninoasa prinde balonul cu circa 25 centimetri înainte de linia din

tre cele două bare. Conștient de ratare, atacantul se prinde cu mâinile de cap. Vrînd să-l consoleze, spre stupoarea chiar și a propriilor suporteri, arbitrul a validat gol in favoarea gazdelor. A fost momentul psihologic al meciului. La o acțiune pe extrema dreaptă mingea centrată ajunge la Fodor, care înscrie, in minutul 76 al treilea gol pentru gazde. Exceptind al doilea gol. făcut cadou gazdelor de arbitru, victoria timișorenilor a fost meritată. Minerul Aninoasa a întîlnit un adversar valoros, o e- chipă omogenă. tehnică, formată din numeroși foști divizii nari A. de la Politehnica și C.F.R. Timișoara. Dar. așa cum spuneam, diferența de scor este re- montabilă. Pe lingă avantajul propriului teren echipa din Aninoasa are de partea ei tinerețea, puterea de luptă, o condiție fizică superioară. Acestea, îmbinate cu o dăruire totală în joc, vor face ca duminică iubitorii fotbalului din Aninoasa să a- plaude o victorie care să asigure echipei promovarea în divizia C.Le-o dorim și noi din toată inima 1 D. CRIȘAN

ZURICH 7 (Agerpres). — Marți, la Zurich s-a efectuat tragerea la sorți a meciurilor din primul tur al cupelor europene la fotbal. In „Cupa campionilor europeni", Universitatea Craiova va juca în compania campioanei Greciei, Olympiakos Pireu. In „Cupa cupelor", datorită înscrierii a 33 de echipe, se va desfSșura un meci preliminar. In această partidă Politehnica Timișoara va întîlni pe Lokomotiv Leipzig (R.D. Germană). In „Cu-

e la fotbalU.E.F.A.", Dinamo București va avea ca parteneră pe Levski Spartak Sofia, iar F.C. Argeș Pitești va întîlni pe Apoel Nicosia (Cipru).Conform tragerii la sorți, toate echipele românești vor juca primul mecj Pe teren propriu. Partidele tur sînt programate la 16 septembrie, iar cele retur la 30 septembrie. Intîlnirile din turul preliminar se vor disputa înaintea acestor date, prin acordul clu- buriloi interesate.
Mica publicitate• V1ND M.Z. 250 în stare bună. Adresați Republicii. 11412, Petroșani, vizibil zilnic 8—20. (634)SCHIMB apartament două camere, ultra central (bloc magazin parter) bulevardul V ictoriei, 16, blocul 1 A, scara I> etaj I. apartamentul 3, Vulcan, cu similar sau trei camere Petroșani, zona Hermes sau piață. (631)PIEPvDUT legitimație de bibliotecă pe numele Năs- tăsescu Iulia, eliberată de

Institutul de mine Petroșani. Se declară nulă. (632)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ipatd Ion, eliberată de I M. Lo- nea. Se declară nulă. (633)PIERDUT cal negru pintenog la trei picioa-' re, două înainte și unul în spate, înfierat pe pulpe cu inițiala „W“. A- dresați Vulcan — Paro- șenl, strada Minei nr. 12 Vlaicu Petru. Recompensă. (612)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Pelroșaui, >U. Republicii ar. 90, telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 2464 (sec(ii). TIPARUL i lipogtofia Pelicani, ti RepuMieii ar 07


