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Vizita de lucru 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în județul Constanta
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O înaltă îndatorire patriotică
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a început, miercuri, 15 
iulie, o vizită de lucru în 
județul Constanța.

împreună cu secretarul 
general al partidului se 
află tovarășa ’Elena 
Ceaușescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid 
stat.

Vizita din această 
fost consacrată în
parte examinării unor pro
bleme esențiale ale dez
voltării producției de nave, 
a activității portuare, po
trivit prevederilor planu
lui pe anul 1981, ale între
gului cincinal.

Tovarășul 
Ceaușescu s-a 
asemenea, cu 
muncii de pe ogoare, 
cercetători da la Stațiunea

pentru culturi irigate Va
in Iui Traian, cu acest pri
lej fiind dezbătute o serie 
de măsuri practice, efici
ente, menite să asigure 
creșterea aportului agricul
turii dobrogene,
rea producției agricole, 
înfăptuirea 
agrare.

In toate 
te, zeci de
din municipiul și județul 
Constanța au întîmpinat 

■cu bucurie și entuziasm p? 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

la ridico
la 

noii revoluții

și de

zi a 
bună

Pius ZOO tone
Paroșeniu- 
mecaniză- 

di-n Valea 
realizările 

primele zile

Minerii 
lui. pionierii 
riî complexe 
Jiului, prin 
obținute în
ale celei de a doua deca
de a lunii, au recuperat 
minusul acumulat în pri
ma decadă și au înregis
trat chiar o depășire a 
prevederilor de plan, la 
zi, cu 200 tone de cărbu
ne, pornind în felul a- 
cesta cu pași hotărîți pe 
calea îndeplinii angaja
mentului lunar asumat.

La I.M. BĂRBÂTENI

Pe primul loc 
în întrecere

m'arț producătoare 
cărbune cocsificabit 
Valea Jiului și din

I.M, Lupeni, se sj-

Colectiv de frunte al 
Văii Jiului, minerii celei 
mai 
de 
din 
țară
țuează în continuare pe 
primul loc în întrecere, 
extrăgînd suplimentar în 
această lună, la zi, 1M9 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Printre sectoarele 
cu cele mai bune rezul
tate din cadrul minei se

numără sectorul II cu un 
plUs de 687 tone de căr
bune, sectorul ’V cu plus 
590 tone de cărbune și 
sectorul VI cu 42 tone 
de cărbune. Din ziua de 
13 iulie, la sectorul VI 
a fosț pus în funcțiune 
Un nou complex mecani
zat care va 
plus de 100 tone pe Zi 
după cum ne informa in
ginerul set al minei, Au
relian Grosu.

Nicol 
întîlnit, 
oameni

a e 
de 
ai 

cu

asigura un

Realizarea integrala a sarcinilor
economice înseamnă

Tone peste plan, clar 
și cărbune de calitate l

Bârbă- 
mod

i pra
de cărbune, 

de 
căr- 

de 
Pe

și pe tovarășa
Ceaiișesc u. ex pr im ind u-și, 
direct și cald, satisfacția și 
mindria de a-i primi din 
nou ca oaspeți dragi și sti
mați.

La 
șui 
a ’

Elena

locurile vizita- 
mii de' locuitori

V
și mijloace de luptă 
dotarea unităților

Mangalia tovafă- 
Nicolae Ceaușescu 
izitat nave 

din
de ma

rină — multe realizate de 
industria națională —, s-a 
interesat de performanțele

(Continuare în pay. a 4-a)

Azi, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Constan

ța a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct, astăzi in jurul orei 
12,30, adunarea populară din municipiul Constanța.

HUILĂ — Cîmpu lui Neon

Colectivul mine; 1 
teni își onorează în 
exemplar sarcina la 
ducția fizică 
realizînd 0 producție 
peste 17 800 tone de 
bune mai mult față 
prevederile planului 
primul semestru al anului. 
De fapt, acest harnic co
lectiv a reușit să valo
rifice bine potențialul li
man și material 
dispune pentru 
producției fizice 
ne. angajindu-se 
forțele pentru 
unui loc fruntaș 
cerea socialistă, 
neglijat Un indicator 
mare însemnătate — 
LITATEA 
fapt reflectat de penalizări 
importante în anul trecut 
și î-n primul semestru a.c. 
pentru neîncadrarea in 
indicatorul de calitate sta
bilit.

Este firesc ca, în acest

de care 
creșterea 
de cărbu- 
cu toate 
ocuparea 
în între-

Dar, este 
de

CA- 
CĂRBUNELUI,

context, să sc fi adoptat, 
la nivelul conducerii co
lective a întreprinderii, 
măsuri care să conducă la 
îmbunătățirea qalitățui 
cărbunelui. întrebarea e 
însă, cum au fosf materia
lizate și care este efici
ența acestora ? Ing. Ovi- 
diu Avramescu, directorul 
întreprinderii, ne preciza: 
In anu-1 trecut, depășind 
procentul de cenușă admis, 
am pierdut o mare canti
tate de cărbune. Aceasta 
ne-a determinat să ur
mărim cu mai multă răs
pundere calitatea produc
ției. Printre măsurile de 
bază aplicate în acest an 
trebuie menționată Crește
rea ponderii extracției din 
stratul 3, al cărui conți
nut de cenușă este mai 
mic (41—42 la sută) și in
tensificarea alegerii șis-

Teodor ARVINTE

(Continuare in peg. a 2-aj
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Prin mobilizare e- 
xeniplară, disciplină și 
folosirea judicioasă n 
celor șase ore de lucru, 
brigada minerului Nico
lae Rușan, de Ia secto
rul VI al minei Lupeni, 
a extras suplimentar 
sacrinilor de plan, 
luna iunie, peste 
tone do cărbune, 
loto: Gh OLTEANU

Însemnate depășiri de plan 
la descopertare

Trimisul nostru pe șantier relatează :

Șantierul de la Cîmpu 
lui Neag este în aceste zi
le însuflețit de o activita
te susținută, oare se re
flectă în rezultatele obți
nute tn acțiunea de desco- 
pertare.

• De la începutul lunii 
s-au transportat 61 488 mc 
steril, cu 1488 mc mai 
mult față de sarcina pla
nificată.

• La cărbune continuă 
să crească minusul, dato
rită nepreluării din gara 
Bărbăteni, minus care
ridică la 2763 tone (în 14 
i-ulie — -n.n.). Aceasta se 
datore.ște îndeosebi fap-

Mircea BUJORESCU
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De șapte mii de ori, scumpă lumină !
,Și ieri, ca și în alte 

zile, Ecaterina Enișer, 
deși e în pensie de 9 ani, 
a trecut să-și revadă co
legele de la comparti
mentul de oftalmologie 
al Spitalului municipal 
din Petroșani. Privea, din 
umbra ochiului de ver
deață, cei patru copii, 
care, certăreți, își 
teau ochii" împrejurul u- 
nui joc mecanic de cir
culație. Figura de stil e 
dureroasă, trei dintre ei 
Ion Iordache, Toma O- 
chean Marian (ce coinci
dență sinistră pînă ieri!) 
și Doru Rimbetea păreau 
niște pui de ciclop, ban
dajați la cite un ochi, 
losif Szekely n-ar fi vrut 
să ne privească urît, așa 
ii era însă uitătura, de 
fapt și prietenii lui pri-

„sco-

viseră la fel, dar li ope
rase tizul său, doctorul 
in științe medicale losif 
Eșeanu. Astăzi, Ioșka cel 
mic visează frumos pe 
masa de operație, in vre
me ce doctorul ii strune
ște conjuctiva ir/ hățuri 
aproape invizibile, acul 
pare 0 geană minusculă. 
Intr-un ritual stabilit de 
decenii, sora șefă Ileana 
Ureche întinde intrumen- 
tele necesare, tară vreo 
vorbă, pare a fi asisten
ta unui prestidigitator, 
celelalte surori medicale 
Niculina Peștenaru, Geor
geta Stancu, Ana Droancă 
știu 
ude 
din 
fare 
totelian. Mușchiul hiper- 
puternic slăbește în chin-

ce au de făcut, 
doar o suavă 
Puccini, parcă 
a catarsisului

se a- 
arie 

relie- 
aris-

(Continuare In naa. a Z-ai

La LMa Livezeni

(Continuare in pag. a 3 a)

peste
Szekely

visează 
două su- 

Niculina 
Georgeta 

sînt intr-a-

gile catgutului., 
cîteva zile losif 
va privi drept in ochi lu
mea.

Deocamdată 
poate la cete 
rori medicale 
Peștenaru și 
Stancu, care 
devăr surori din aceeași 
mamă ; cu ani in urmă 
Geta a întîlnit aici un 
pacient tot atit de visă
tor, de care a legat dra
goste de casă trainică. 
Optimismul e insă medi
cament prețios in saloa
nele paciențitor, Ileana 
Isac a trecut de 70 de 
ani, dar a venit la băiat 
și fată la Petrila, fiindcă 
a auzit de doctorul Eșa

lon VULPE

Inaugurăm, începînd de azi, acțiunea de presă 
„JUDECATA MUNCITOREASCA", inițiată de zia
rul nostru împreună cu Consiliul municipal al sin
dicatelor. Noua acțiune de presă își propune să 
contribuie la întărirea sub toate aspectele a ordi
nii și disciplinei in întreprinderile miniere. în cele
lalte colective de muncă din municipiu. Organele 
de conducere colectivă împreună cu sindicalele, 
sub îndrumarea organizațiilor de partid, vor che
ma in fața „judecății muncitorești" pe toți cei ca
re, manifestind atitudine înapoiată față de muncă, 
încalcă disciplina, absentează nemotivat de la lucru, 
nu-și îndeplinesc obligațiile de serviciu, avînd o 
comportare retrogradă în întreprindere Și în afa
ra ei, in familie.

In pagina a 3-a, relatări despre aspectele 
întîlnite la prima noastră intervenție, la mina 
Livezeni, unde s-a desfășurat, ieri, „Judecata 
muncitorească".

Miezul lunii luț cup- 
>r, ca-n fiecare an, a 

adus in dar tinerei ge
nerații de pe băncile 
școlilor românești — 
VACANȚA MAKE. Du
pă cei din piciul I de l-a 
școlile generale, care au 
încheiat anul de învă- 
țămint la mijlocul 
iunie, iată că a 
rîndul și celorlalți 
levi, al celor din 
al studenților, să- 
în posesia acestui 
nunat dar al bucuriilor 
și satisfacțiilor bineme
ritate, astfel că de a- 
cum se poate spune că 
vacanța mare a intrat 
pe deplin in actualitate.

Vacanța din i 
vară vine să 
tească activitatea 
tuoasă cu cartea din a- 
nul de invățămint 
eheiat. împlinirile 
succesele di.n

lui 
venit 

e- 
licee, 
intre 
mi-

această 
răsplă- 

i fruc-

in
și 

procesul

Vacanfa mare !
formativ, 

practica 
să dăm 
semnili- 
dimen- 

siunile succeselor din 
invățămint, e suficient 
să consemnăm faptul că 
eforturile 
ale elevilor 
primar și 
sprijiniți de 
și profesorii 
lui, pentru 
gmdirii tinerei 
ții in esența luminii să
lășluită în filele cărți
lor de școală, s-au ma
terializat in realiza
rea unui procent de pro- 
movabilitate dc 99,11 la 
sută.

Așadar, după un 
frunctuos an școlar, du
pă o intensă muncă cu 
cartea, după rodnice zi
le de practică în ate
liere și laboratoare, du
pă emoții și obositoare 
examene de treaptă, de 
bacalaureat, după în
cheierea bilanțului pe 
anul școlar 1980—1981 
cu rezultate bune la 
învățătură Și satisfacții, 
universul școlar este 
merituos luminat de ve
nirea vacanței mari. O 
vacantă ' la fel de bo
gată în bucurii ca și 
anul de invățămint în
cheiat.

Programul de măsuri 
stabilit de comandamen
tul municipal de orga
nizare a vacanțelor șco
lare prevede o bogată 
paletă de acțiuni poli
tico-educative, cultu
ral-sportive.

instructiv — 1
strins legat de 
productivă. Ca*  
o singură cifra 
cativă privind

intelectuale 
din ciclul 
gimnazial, 
învățătorii 
Văii Jiu- 

pătrunderea 
genera-

I
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Pe teme cetățenești

Energia electrică, folosită, 
trebuie și plătită

Secția de distribuire a 
energiei electrice din Pe
troșani numără peste 
40 000 de abonați. Majo
ritatea dintre cei ce be
nt ficiază de această sur
să de energie și lumină 
achită cu promptitudine 
contravaloarea serviciilor 
pi estate. Mai sînt însă u- 
nii, ce-i drept puțini la 
număr, care de consumat 
consumă dar „uită" să 
plătească. De la S.D.E.E. 
Petroșani am primit cite- 
va exemple de rău platnici 
ai energiei electrice. Petru 
Petrie, de pe strada Ve
nus, blocul 6. apartamentul 
26 din Petroșani, are o 
datorie către S.D.E.E. ce 
depășește 4 000 lei. O par
te din această sumă este 
mai veche, dar ea a spo
rit mult deoarece din a- 
nul trecut și pînă în pre
zent n-a găsit de cuviință 
să plătească nimic. Un alt 
rău de plată este Constan
tin Buleandră de pe strada 
Aviatorilor, plecat cică să 
muncească la T.C.I. Bra
sov. S-au făcut evident a- 
diese la unitatea respec
tivă pentru a i se reține 
contravaloarea energiei e- 
lectrice consumate, și ne
plătită, dar n-a l°st de 
găsit cu nici un chip. Pen
tru recuperarea sumei da
torate de cei doi, și de al
ții, bineînțeles, cazurile au 
lost înaintate la Oficiul 
juridic. In blocul 42, apar
tamentul 32 de pe strada 
Aviatorilor locuiește cetă
țeanul Floarea Iovan care 
„primește" pe cei ce vin 
să încaseze contravaloarea 
energiei electrice consuma
te cu... ușa încuiată. Pen
sionarul Iuliu Kovacs, de 
pe strada Saturn, blocul 1 
apartamentul 4, a uitat 
multă vreme să plătească D. CRIȘAN

Tone peste plan, dar 
de calitatel

'Urmare din pag. I)

tului vizibil, atît în aba
tajele cameră din stratul 
3, cît și din stratul 15. 
Datorită faptului că stra
tul 15 are o intercalație de 
steril și se exploatează 
prin două frontale dotate 
cu susținere metalică și 
combine pentru tăiere, nu 
există posibilitatea alege
rii șistuluj vizibil la locul 
de muncă. De aceea, am 
întocmit un proiect de 
realizare a unei benzi de 
claubaj la galeria de coas
tă, unde, de fapt, vom 
centraliza și producția din 
stratul 3...

Ne-am convins la I.M. 
Bărbăteni că proiectul res
pectiv există, dar terme
nul de materializare a 
măsurilor pe care le cu
prinde a expirat la 1 iulie 
1981. Ne-am adresat, așa
dar, președintelui consi
liului oamenilor muncii, 
Vasile Pupâzan, care ne-a 
spus :

— Tărăgănarea realiză
rii proiectului, aprobat de 
c.o.m, se datorează fap
tului că a fost conceput 
în două variante (!?). Am 
optat pentru varianta de 
a realiza o bandă cu covor 
de cauciuc, cu o viteză de 

energia electrică pe care 
a folosit-o, îneît suma se 
ridică in prezent la circa 
2 000 lei. Găsit totuși aca
să de încasatoarea din sec
torul respectiv, s-a scuzat 
că momentan n-are bani, 
dar că peste două săptă- 
mîni cînd va primi retri
buția de la șantierul 
T.C.H. Petrila, unde spu
nea că lucrează, se va 
prezenta cu siguranță să 
achite o parte din sumă. 
A „uitat" însă repede și 
de această promisiune. De 
altfel... nici n-a lucrat pe 
șantierul respectiv. Nicolae 
Rotaru, domiciliat pe stra
da Viitorului, blocul 36, a- 
partamentul 17, pe lîngă 
faptul că nu plătește la 
timp, a fost găsit de orga
nele de control sustrăgînd 
energie electrică. Compor
tamente aparte, dar to
tal nejustificate au Lucre- 
ția Piper, de pe strada 
Constantin Miile, și Cons
tantin Popovici, de pe 
strada Parîngului nr. 2, A- 
tunci cînd sînt găsiți aca
să cei doi nu permit în 
ruptul capului încasatori
lor să-și facă datoria. Dar 
continuă să consume ener
gie electrică de parcă pro
ducerea ei ar fi gratuită.

Lista celor ce consumă 
de multă vreme energie e- 
lectrică fără să plătească 
poate fi continuată și cu 
alte exemple. Rîndurile de 
față n-au însă acest scop, 
ci acela de a le aminti tu
turor celor ce practică a- 
cest obicei că e cazul 
să-și achite cit mai ope
rativ datoriile, să-și revi
zuiască atitudinea și să 
intre în rîndurile zecilor 
de mii de abonați care 
plătesc cu punctualitate.

1,6 m pe secundă, viteză 
care să asigure posibilita
tea alegerii șistului vizi
bil...

La toate acestea, ingine
rul șef al minei, Mitică 
Nicolescu, adăuga :
— Pînă la aplicarea proiec

tului, asigurăm alegerea 
șistului vizibil la galeria 
de coastă cu o formație 
de patru muncitoare pla
sate pe fiecare schimb, 
alături de mecanicul de 
bandă. Puteți să mergeți 
la galeria de coastă și le 
veți vedea...

La galeria de coastă am 
văzut însă numai posta
mentul pentru suporții vi
itoarei benzj de claubaj. 
Discuția cu lăcătușul 
Gheorghe Iliescu și me
canicul de bandă Gtzela 
Iedușek, ne-a edificat. In
terlocutorii noștri își a- 
minteau vag de plasarea 
unei femei Ta alesul șis
tului vizibil. Am văzut și 
instalația — o improviza
ție dovedind o crasă ne- 
respectarca normelor de 
protecția muncii. Ne-am 
convins astfel cit de scur
tă a fost aplicarea unei 
măsuri hotărîtă în consi-

Acțiunea „Huilă —Cîmpu lui Neag“

Importante depășiri de plan
fa descopertare

(Uimarr din pag. I)

tului regretabil că în po
fida îndelungiloi- insisten
țe, l.P.C.V.J. nu asigură 
cele 18 vagoane zilnic. 
Stocul de cărbune de pe 
platforma din gară este de 
2000 tone. Cine trebuie să 
mai dea o dispoziție, că 
C.M.V.J. a jat-o, și n-a 
fost respectată, pentru ca 
l.P.C.V.J. să asigure nece
sarul de vagoane care să 
ajute la realizarea sarci
nilor de plan ale secto
rului minier Cîmpu lui 
Neag ?

• Parcul auto „suferă" 
din cauza lipsei de anve
lope, pentru care . s-au 
înaintat nenumărate de
mersuri și s-au făcut tot

CU CAVAI, ÎN CAREUL MODESTIEI SI DĂRUIRII
\ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- !---------------------------------

„In Valea Jiului m-am realizat ca fotbalist, ca ou"
Ecourile recentei ediții a campionatului națio

nal de fotbal mai dăinuie încă in referirile comenta
torilor de specialitate sau... ad-hoc. Iată de ce ne-am 
concentrat tirul întrebărilor spre Iosif Cavai, apără
torul buturilor Jiului, aureolat cu locul III în topul 
cotidianului „Sportul", pentru bunele prestații efec
tuate în poarta divizionarei A din Vale.

— „Bronzul" aprecieri
lor cronicarilor sportivi 
mă onorează, cred eu că 
răsplătește seriozitatea cu 
care m-am pregătit in pre
cedentele sezoane compe- 
tiționale. Desigur, acesta 
este un «ou prilej de bu
curie pentru mine, în

și cărbune

liul oamenilor muncii, deși 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, la mina Bărbă
teni, se impune că mare 
■necesitate. Un singur- mo
tiv de optimism in pri
vința îmbunătățirii cali
tății cărbunelui — faptul 
că în semestrul I a.c., 
comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
cantitatea rebutată de 
cărbune a scăzut. Dar pier
derea este, totuși, mare — 

valoric reprezentînd peste 
8 milioane lei. Tocmai de 
aceea, întregul colectiv, 
conducerea întreprinderii 
trebuie să acționeze ferm 
pentru bararea acestei 
căi „de scurgere" a mi
lioanelor, cale prin care a- 
junge în preparați® o în
semnată cantitate de ste
ril — cu toate consecințe
le pe care le generează. 
Comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii 
au datoria să militeze nea
bătut pentru ca și acest 
indicator principal al ac
tivității economice — 
CALITATEA CĂRBUNE
LUI — să cunoască o rea
lă îmbunătățire. 

atitea promisiuni. Din a- 
ceastă cauză capacitatea 
de încărcare depășește cu 
mult capacitatea de trans
port a sterilului.

i*  Ca aspect general la 
ora de față s-a profilat ca
riera vest cu treptele 805 
— 810 — 815, și șe atacă 
dinspre vest spre est. Mult 
discutata foreză este in 
probe tehnologice, însă nu 
s-a găsit încă „specialis
tul" care să o exploateze 
conform normativelor. E- 
xistă promisiuni ca pînă 
la sfîrșitul săptămînii să 
fie executată prima puș- 
care cu găuri de sondă. 
Este necesară o preocu
pare mai susținută pentru 
amenajarea silozului din 
gara Bărbătenj pentru că 
l.C.M.M. tergiversează de 

cel de-al cincilea an sub 
culorile Jiului.

— Prin ultimul apă
rător, dar totodată pri
mul din seria portarilor 
români, Jiul se află pe 
podiumul premiatelor...

— Excluzînd cele 12 go
luri primite, jntr-un răs
timp scurt de Bogheanu și 
Focșeneanu, se poate re
marca ușor faptul că „am 
îngenuncheat" de multe 
ori, in situații în care por
tarului nu i se poate im
puta decât sclipirea de 
inspirație — lovituri de 
pedeapsă cu Dinamo (de 
două ori), Craiova, Spor
tul studențesc, Baia Mare. 
La loviturile libere, sol
date cu goluri, se poate 
vorbi despre precizia șu- 
teorilor adverși. dar și de 
„șubrezenia" zidului nos
tru; nu las uitată nici 
partea mea de vină. Sem
nificativ este că din ast
fel de lovituri, gazdele 
noastre au cucerit ambe
le puncte la scoruri limi
tă 1—0 (F.C.M. Galați, 
Progresul V ulcan, F.C.M. 
Brașov).

— La 30 de ani, din
tre care jumătate ca 
fotbalist de performan
ță, se spune despre Ca
vai că a prins „rădă
cini" trainice in Valea 
Minerilor. De la Elec
tromotor Timișoara a 
primit viza diviziei de 
elită la Dinamo Bucu
rești, apoi a cantonat 
la Jiul.
— In Valea Jiului 

m-am realizat ca fotba
list, dar și ca om. Aici 
m-am căsătorit cu o fată 
din Petroșani, avem de
ja două fetițe — Mihaela 
și Cornelia. Aici am ter
minat împreună Institu
tul de mine. Sper să-mi 
închei cariera sportivă in 
acest municipiu. 

două săptămîni demararea 
lucrărilor de turnare a 
betonului.

• Mulți oamenj de pe 
șantier (chiar și coordona
torul acțiunii) solicită 
primirea presei locale, 
aici, la Cîmpu lui Neag. 
Oficiul de poștă și tele
comunicații, organizatorul 
de partid din șantier sînt 
în stare, cu puțină bună
voință. să rezolve și acest 
deziderat.

La încheierea relatării 
vă informăm că toate a- 
ceste aspecte vor consti
tui temele unor analize 
detaliate, care să condti- 
că la rezolvarea unor ne- 
corelări din activitatea de 
pe șantier.

— Apropo de carieră. 
Se zice că impactul cu 
Zahiu, in partida cu 
Steaua, a avut urinări 
grave...

— Le resimt încă și a- 
cum, de aceea n-am par
ticipat la jocurile de ve
rificare cu cei susceptibili 
a evolua la noi. Controlul 
medical va decide...

— Să revenim la c- 
chipă Cum apreciați e-

voluția Jiului in trecuta 
ediție ?

— In tur, formația noas
tră a jucat aproape la ni
velul așteptărilor, dar re
zultatele n-au oglindit cu 
fidelitate această compor
tare; returul a început 
promițător (victorii in res
tanța cu F.C. Baia Ma
re. cu Dinamo și U. Cra
iova), apoi rezultatele 
ne-au fost mai favorabile 
decît ne așteptam. Acest 
joc compensatoriu, evolu
ție — rezultate a clasat 
Jiul pe poziția a zecea, 
meritată după părerea 
mea.

— Cum s-au „văzut" 
coechipierii, de pe linia 
porții ?

— Aș zice că i-a reco
mandat inconstanța, con
tribuția lor a fost inegală 
pe parcursul campionatu
lui, mă refer în speță la 
Giuchici, Șumulanschi, dar 
și Sălăgean, marcați de 
perioade de scădere. A- 
portuj lui Stoica a fost

Notă

„ÎNCHIS - S.R.L."
Acest anunț l-am intîl- 

nit în ziua de 2 iulie a.c. 
pe ușa magazinului nr. 
343 mercerie din Lupeni. 
Mai mulți trecători s-au 
oprit și au încercat să 
deslușească biletul enig
matic.Degeaba ! Unui, fă- 
cînd haz de inițialele de 
pe ușă a exclamat: S — 
servire, R — rea. L — 
lungită. Interesîndu-ne la 
l.C.S. Mixtă din localita
te, am aflat că persona
lul de la unitatea de mer
cerie era in zi liberă, pen
tru că lucrase duminică, 
iar literele de pe afiș sînt 
niște inițiale dintr-o cir
culară a comerțului (?!). 
Așa o fi, dar pînă vom 
cunoaște și noi. cumpără
torii de rînd. sensul iniți
alelor respective (săptămî- 
nă redusă de lucru — n.r.) 
ar trebui -să fim informați 
mai descifrabil. (M. A- 
vram).

mai consecvent, Se pot in
voca și circumstanțe a- 
tenuante. Mă refer la acci
dentările care au dijmuit 
lotul. Totuși, de la cei 
amintiți se aștepta mai 
mult jecît de ța Mușat, 
Vinătoru sau Neagu. Un 
debut cu dreptul în pri
ma divizie — Lăsconi, îna
intaș de reală perspectivă, 
trebuie să justifice încre
derea investită in el. Adi
că să rămînă, în continua
re același băiat modest, 
serios, ambițios, cu o via
ță sportivă exemplară. 
Randamentul lui Varga, 
după accident. a fost slab. 
De asemenea, startul în- 
tîrziat a lui Rusu a afectat 
sistemul defensiv.

— Intr-un top „sufle
tesc" al portarilor, cine 
ocupă primul loc în 
soccerul românesc ?

— Deși nu e cuprins în 
topul cronicarilor, Iorda- 
che, prin serviciile aduse 
clubului militar, dar mai 
ales naționalei, se reco
mandă ca cel mai valoros 
goal-kecper. Nu știu ce 
s-a întimplat în ultima pe
rioadă cu Moraru. Cred 
că la Dinamo, Ștefan, deși 
„titularii" Speriatu și Ef- 
timescu au dezamăgit ade
sea, n-a primit, din păca
te creditul tehnicienilor.

— Se aude că, mulțu
mită priceperii și pasiu
nii lui Cavai, in viito
rul apropiat, vom avea 
portari „made in Petro
șani".

— Mă ocup de pregăti
rea a doi juniori. împre
ună cu prim-vicepreședîn- 
tele C.M.E.F.S., Aurel Slă
bii, am preconizat o selec
ție a elementelor talen
tate din Vale. Vom avea 
deci portari născuți și 
crescuți la noi, fiindcă și 
eu mă simt legat sufleteș
te de acest minunat loo 
al vredniciei minerești.

Ion VULPE

+ DEZBATERE, Comi-

I telul educației politice și 
culturii socialiste din ora-

Ițul Lupeni, organizează 
mîine, la I.M. Bărbăteni, 
o interesantă dezbatere pe 
tema comportamentului în 
producție, societate șl fa
milie. Sînt invitați oameni 
ai muncii din cadrul mi
nei pentru a împărtăși din 

V -------- -----------------

experiența lor înaintată, 
precum și pentru a contri
bui la eliminarea unor nea
junsuri în procesul educa
tiv.

4» plăcut, pentru 
TIMPUL LIBER. Tradițio
nala manifestare cultural- 
artistică găzduită de Casa 
de cultură din Petroșani 
este dedicată, astăzi, tine
rilor lucrători și lucrătoa
re de la Fabrica de trico
taje. Cu sprijinul organi
zației U.T.C. pe întreprin
dere vor fi realizate con

cursul „Cine știe, cîștigă", 
pe teme da cultură genera
lă, spectacolul disco, jo
curi distractive și bineîn
țeles, seara de dans. Ieri, 
același așezămînt cultural 
a patronat etapa pe între
prindere a „Daciadei" la 
tenis de masă, competitori 
fiind cei mai buni sportivi 
de la I.I.R.U.C. Duminică, 
taraful mineresc „Mîndra" 
al casei de cultură va oferi 
clipe plăcute celor ce își 
vor petrece timpul liber în 
pitorescul loc de agrement

Brădet dit Dealul Institu
tului de mine.

+ „CARUL CU BERE". 
La parterul blocului S.l, 
din cartierul Aeroport al 
reședinței de municipiu, se 
va inaugura, în curînd, o 
berărie— patiserie cu tra
diționala firmă „Carul cu 
bere". Să sperăm că și bu
na servire va deveni tra
dițională, adică cu... carul.

* SEDIU NOU. La ace
lași parter va fi pus la dis
poziție. spațiul comercial 

necesar pentru magazinul 
I.C.S.M.I. nr. 74 Auto-mo- 
to, vechiul sediu urmînd a 
fi dezafectat.

> STAGIUNE PERMA
NENTA. Intre 18 și 23 iu
lie, colectivul Teatrului de 
stat „Valea Jiului" va e- 
fectua un turneu în orașele 
și stațiunile balneare din 
județul nostru cu stagiune 
permanentă. Comedia de 
mare succes „Take, Ianke 
și Cadîr" de Victor Ion 

Popa va fi prezentată la 
ațezămintele culturale din 
Vața. Geoagiu Băi, Călan, 
Simeria și Brad, ultimul 
spectacol fiind programat, 
la 23 iulie, începînd de la 
ora 19, la sediul teatrului.

Rubrică redactată de 
Ion FIASTRUL

I
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„Să muncim și să trăim in chip comunist11
Ne-am oprit, ieri, 15 iu

lie a.c., la Livezeni cu i- 
maginea unui colectiv, de 
altfel, cu mulți oameni 
harnici, dornici și hotă- 
rîți să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile de plan, în
datoririle care le au ca ce
tățeni ai patriei de a da e- 
conomiei naționale tot 
mai mult cărbune. Am pă
șit pe poarta întreprinderii 
frămîntați de două gînduri. 
Ne frămînta faptul că la 
acea oră mina nu avea 
realizate în perioada care 
a trecut din acest an sar
cinile de plan, că restan
țele la cărbune în loc să 
scadă cresc zi de zi, lucru 
care nu este în concordan
ță cu chemarea făcută de 
conducerea partidului, mi
nerilor, cu indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral aj partidului, în ex
punerea la Congresul al 
11-lea al Consiliilor oame
nilor muncii, în care subli
nia : „Realizarea tuturor 
prevederilor planului cin
cinal impune luarea unor 
măsuri energice de către 
toate ministerele, consili
ile de conducere și colecti
vele de oameni ai muncii, 
pentru buna organizare a 
producției, întărirea ordi
nii și disciplinei, valorifi
carea la maximum a tutu
ror mijloacelor materiale 
și umane".

...Ora 6,30 dimineața. 
Sala de ședință a minei e- 
ra arhiplină. Mineri, mi
neri șefi de schimb și de 
brigadă, elcctrolăcătuși, 
maiștri și ingineri, toțj ie- 
șiți din schimbul IV, veni
seră să supună judecății 
muncitorești (n.n. — în 
conformitate cu exigențele 
formulate de înaltul fo
rum al autoconducerii și 
autogestiunii muncitoreș-

rUrmare din pag. I) 1

nu. Mai hîtru, fostul 
strungar Constantin Jur
că din Deva, exlamă :

— Eu am doar 78 de 
ani, am însă încredere 
în medicii și surorile de 
aici.' L-am văzut alaltă
ieri pe Solomon Eissner 
coborînd, la 95 de ani, 
scările fără sprijin, după
operație. Sînt mai tinăr 
cu mult ca el.

Prestigiul acestui com
partiment medico-sanitar 
s-a durat de prin 1959, 
cînd medicul

I
J
1

oftamolog bu-' 
cureștean Io
sif Eșanu a 
fost trimis in 
Valea Jiu
lui să acor
de asistență 
minerilor.
Au trecut
atîția ani, deși reîntoar-
cerea la București, la o 
clinică universitară era 
posibilă, el a rămas to
tuși în Vale. Cu cele trei 
surori medicale a luat 
în piept greutățile, a 
pornit de la trei bistu- 
rie... Astăzi, deși numă
rul paturilor e mic, nu
mai 20, dotarea și asis
tența medicală a atins 
nivelul de clinică uni
versitară. Tret specia
liști de primă mină, pe 
lingă medicul primar, 
membru al societăților 
medicale din Bruxelles 
și Paris, dr*  Nicolae Ma
rian și dr. Maria Murariu 
personalul sanitar de e- 
xcepție fac ca spiritul de 
echipă să învingă bolile 
și durerea, dar să con
tribuie și la afirmarea 
compartimentului în eli

ti) pe cei care nu odată 
le-au creat necazuri, dij- 
xnuind producția, prin ac
tele lor de indisciplină, pă
țind cinstea și onoarea co
lectivului. Chemat la or
dine pentru a da socoteală 
de faptele sale, primul pus 
în discuția colectivului a 
fost Petru Rițan, miner șef 
de schimb în brigada lui 
Aurelian Pipan, care a 
dormit în mină în schim
bul IV al zilei de 14 iulie 
a.c. Rețineți, stimați citi
tori, că cel care și-a per
mis să doarmă în șut con
duce formația de pe un 
Schimb, răspunde de bunul 
mers al procesului de pro
ducție și, de ce nu, de via
ța ortacilor săi ! Oare s’a 
gindit el că pe acel șut a 
primit o retribuție de 158 
lei + 30 lei spor de noap
te ? S-a gîndit totuși că 
nu este cinstit, demn să 
frustreze ortacii, și statul 
de acești bani ? Conside
răm că nu, dar colectivul 
în cadrul judecății munci

ta oculisticii românești. 
Există chiar un termen 
specific aici — disciplină 
sufletească — adică ceva 
mai mult decit cea liber 
consimțită, în care se 
implică pacienții și chiar 
rudele lor, iată cauza 
dispariției totale a infec
țiilor post operatorii. 
La Petroșani și doar in 
cîteva centre universi
tare s-au efectuat, în 
premieră pe țară, zonu- 
loliza enzimatică cu al- 
fachymotripsină, cryoex- 
tracția cristalinului, s-au

aplicat procedee noi în o- 
perațiile de strabism 
ideslușite de dr. Eșanu, 
la Gând, cu prof. Fran- 
(ois, unul din cei patru 
mari oftalmologi ai lu
mii). Tot aici se aplică 
cele mai noi tehnici in 
combaterea glaucomului, 
între care trabeculecto- 
mia, se folosesc tehnici 
proprii în reperarea șt 
materializarea corpilor 
străini intraoculari, se 
mînuie altfel decit obiș
nuit spatula inversă in 
aderența iridocapsulară 
etc.

Iți iubesc oamenii în 
halate albe meseria ? La 
întrebare, ei iți răspund 
cu o altă întrebare — ce 
e mai scump pe lume ca 
lumina ochilor ? Sau. 
cum spune șeful compar
timentului :

Față de abaterile de la disciplină
Colectivul și-a dovedit intransig&nța

La I. M. Livezeni
Am debutat, ieri, cu 

noua noastră acțiune de 
presă, „Judecata muncito
rească", întreprinzînd pri
ma intervenție, împreună
sindicatelor, la mina Livezeni. De ce la această în
treprindere ? Pentru că de la începutul anului a- 
cest colectiv a rămas dator economiei naționale cu 
peste 15 000 tone cărbune în timp ce, datorită stării 
de disciplină necorespunzătoare, s-au înregistrat 
4949 om-zile absențe nemotivate, 10 014 zile conce
dii medicale și 1347 om-zile învoiri, asta fără să 
mai amintim alte aspecte de indisciplină, de încăl
carea regulamentului de ordine interioară. Nu mai

De șapte mii de ori, 
scumpă lumină!

cu consiliul municipal al

torești nu a uitat să-i a- 
mintească toate acestea, 
ba maț mult, să hotărască 
sancționarea sa cu retro
gradare pe timp de două 
luni. Dar în caz că nu, la 
o a doua judecată, colecti
vul este hotărît să meargă 
mai departe, poate la des
facerea contractului de 
muncă. Din același schimb, 
fiind în culpă cu acte de 
indisciplină, au mai fost 
judecați de către colectiv: 
Ion Timoftei, Ion Ciologa, 
Gheorghe Mironcea, miner, 
care are peste 60 de zile 
de concediu medical, cu di
ferite diagnostice (numai 
simptomele de simulare a 
bolii nu le reușesc să le 
redea aceste diagnostice — 
n.n.). precum și 10 nemo
tivate. Cu ce se ocupă de 
fapt „în zilele de boală" și 
nemotivate Gheorghe Mi
roncea a spus singur : 
practicînd croitoria. Adi
că... bani cîștigă și așa. pe 
el puțin îl interesează

— Ochiul nu poate fi 
pus in ghips, dar ca și 
ortopedul, oftalmologia 
este o disciplină medicală 
obiectivă, exactă, care 
implică totodată roman
tism ți dragoste de oa
meni. Obiectiv și științi
fic, ochiul asigură 90 la 
sută din relațiile orga
nismului uman cu me
diul extern.

Privesc cu cei cite trei 
neuroni ai retinei mele 
— deci folosesc privirea 
diurnă, cică cea nocturnă 
e cu totul altceva — apa

ratura Zeiss, 
gonioscopul, 
electromag- 

netul gigant, 
lampa multi- 
focală, dar și 
acele abia vi
zibile, toate 
utilizate cu 
multă price

pere in combaterea unor 
boli periculoase. Acești 
minunați oameni în hala
te albe, deși fac adevăra
te minuni (cită știință se 
ascunde în spatele „mi
nunii'' !), nu sînt totuși 
mulțumiți de faptele lor.

Cu ani in urmă s-a 
pornit de la trei bisturie... 
Cu toate acestea aici s-a 
ctitorit o bună școală de 
cadre, o poate recunoaș
te și dr. Maria Haiduc, 
acum șefa secției de of
talmologie a Spitalului 
județean din Alba Julia. 
Desferecind lacătele întu
nericului, medicii și cadre
le sanitare au înțeles că 
a fi in slujba sănătății 
oamenilor înseamnă, în 
primul rînd, un act de 
conștiință, de demnă și 
continuă perfecționare 
profesională, în fond un 
umanism angajat, lucid. 

tilajelor, a celorlalte 
călcarea normelor de 
de asemenea aspecte 
nu pot și au trebuie
care săvîrșesc asemenea abateri (unii recidivând în 
actele de indisciplină) trebuie, în mod firesc, ca o- 
Pinia colectivul’’.! să-și spună răspicat cuvîntul. De 
fapt, aceasta a făcut și obiectul acțiunii noastre de 
presă de la mina Livezeni.

soarta producției, a minei 
unde este retribuit. Pînă 
cînd mai poate fi tolerat ?

Judecata muncitorească 
s-a desfășurat Și cu mi
nerii ce intrau în schim
bul II. Pentru faptele lor 
au fost luați la întrebări 
Gheorghe Șavucă (16 ne
motivate), Vasile Asavi.nei 
(9 nemotivate), Ionel Nis- 
toroiu, tinăr de 23 ani (16 
nemotivate), Florea Mati- 
ciuc, miner (15 nemotiva
te și care se angajează că 
nu mai face nemotivate), 
Tibor Vass (7 nemotivate, 
făcute din cauza prea mul
tor pahare de alcool). Ne-a 
șocat atît pe noi cit și pe 
ortacii săi, care nu au ră
mas indiferenți, seninăta
tea cu care T. Vass încer
ca să se scuze ; „M-am ga
zat și eu așa... nițeluș la 
Parîngul, ce-i așa ma
re rău în asta ?“ Dincolo 
de replicile usturătoare, 
de critica aspră a ortaci
lor, colectivul a hotărît 
să-1 mai ajute ultima dată;

Consultație în cabinetul de oftalmologie.
I'oto : Șt. NEMECSEK

nu doar un simplu gest 
'caritabil, O spune clar 
profesiunea de credință 
a medicului Eșanu, care 
și-a dat doctoratul cu o 
temă privind funcțiile vi
zuale la muncitorii din 
subteran.

— Port cu cinste, cu 
mindrie carnetul de
membru de partid, care 
atestă o vechime din a- 
nul 1942. In viață n-am 
avut în inimă decit un 
singur partid, cel al co
muniștilor, o singură fa
milie și o singură pasiu
ne — oftalmologia.

„.Prelungirea creierului 
meu, adică privirea, cum 
se spune aici, se lasă im
presionată de un „peisaj'' 
neadecvat cabinetelor me
dicale — o sticlă de șam
panie, deșertată apoi in 
pahare simple de spital.

— Știți, astăzi e o ex
cepție, îmi explică infir

miera Cornelia Ilerclu. 
Sărbătorim cea de a șap
tea mie operație pe ochi.

Colega ei Ținea Ganea, 
îngrijitoarea Maria Barb, 
asistenta Elena Frățilă și 
celelalte închină și urea
ză intr-un glas:

— La mai multe I
Iosif Szekely cel operat 

cu numărul 7000, s-o fi 
trezit din visul său de 
Făt-Frumos, care și-a 
spălat privirile în apa tă
măduitoare de viață lun
gă și fericită. Tizul său, 
medieul Iosif Eșanu iși 
scoate precipitat ochela
rii, parcă și irișii săi de 
culoarea cerului s-au lim
pezit la același izvor, și 
răspunde simplu, convin
gător.

— La mai multe !

puțin grave sînt și slaba 
folosire a utilajelor d,n 
dotare, neglijențe în între
ținerea și gospodărirea u- 

bunuri din întreprindere, in- 
protecție a muncii, toate fiind 
ale indisciplinei, aspecte care 
tolerate, iar împotriva celor

Zoltan Tavisz, șef de 
schimb, l-a luat în grijă 
pentru a-1 determina să se 
îndrepte. In contumacie, 
lipsind și în ziua interven
ției noastre de la șut, au 
fost judecați, de asemenea, 
Gheorghe Pirșan și loan 
Tiștea. studenți seraliști 
]a I.M.P., care au la activ 
24 și, respectiv, 17 absențe 
nemotivate. Cu un astfel 
de profil etico-profesional 
se pregătesc ei oare pen
tru a prelua conducerea 
producției de mîine ca vi
itori ingineri ? Nu facem 
altceva deeîț să redăm o- 
piniile de înaltă intransi
gență muncitorească, ex
primate de ortaci față de 
acești abseatomani. Ce
zar Condurache, miner șef 
de schimb afirma: „Deza
prob faptele ortacilor pe 
care ii judecăm astăzi și 
care ne ponegresc activi
tatea. Pentru cei cu aba
teri grave trebuie să luăm 
măsuri drastice, pentru cei

*
*
%

lalți, să-i luăm in suprave
ghere. Eu mă angajez să 
răspund de Gheorglie Șa
vucă. In caz că nu se în
dreaptă, eu voi propune 
sancționarea aspră a lui". 
Irimie Petrache, șef de 
schimb, îl ia in supraveghe
rea sa pe Vasile Asavinei, 
iar maistrul Vasile Borjoga 
se angaja in cadrul judecății 
că va întări ordinea și 
disciplina pe schimbul său.

...Ora 14. începe judeca
ta muncitorească cu colec
tivul de muncă ieșit din 
schimbul I. Minerii șefi de 
brigadă Ioain Perju, Au
relian Pipan și Victor 
Andrița, după ce fac o 
„radiografie" a stării disci
plinare în brigăzile pe ca
re le conduc, se angajează 
să fie mai fermi, mai exi
gent! cu cei care îacalcă 
disciplina muncii și de' 
plan. Tot în cadrul jude
cății muncitorești colecti
vul a criticat aspru pe 
loan Dănilă. care are la 
activul său 35 de absențe 
nemotivate în 1980 și 26 în 
1981. Nicolae Tofan, 17 ab
sențe nemotivate iu 1980 și 
21 în 1981, Teodor Dobo- 
ca.t, 20 absențe nemotiva
te în 1980 și 20 în 1981, 
Constantin Moisei, 17 ab
sențe nemotivate în 1980 
și 19 în 1981. Nicolae Băr-. 
jan, 23 de absențe nemoti
vate, recidiviști în absen-* * 
tomanie, care s-au angajat 
în fața ortacilor îa repe
tate rînduri că nu mai 
greșesc niciodată, dar care 
nici acum, în al 12-lea ceas, 
nu și-au înțeles menirea 
pe care o au. Pentru fap
tele lor, colectivul a hotă
rît desfacerea disciplinară 
a contractului de muncă.

Asftel s-a desfășurat 
„Judecata muncitorească"1 
Ia IM. Livezeni. Acestea 
sînt opiniile minerilor și ale 
altor oameni vrednici ai 
colectivului față de absen- 
tomani și indisciplinați. A- 
cestea sînt măsurile luate 
de colectiv pentru întări
rea ordinii si disciplinei și 
asigurarea îndeplinirii pla
nului de producție. Aspră, 
dar dreaptă, „ J udecata 
muncitorească" și-a împli
nit menirea.

☆
Următorul loc al inter

venției noastre, în cadrul 
acțiunii „Judecata munci
torească" — COLECTIVUL' 
IM. DILJA — vineri, 17 
iulie.

Constantin GRAURE

felicitări pentru 
cinste!

Cornelia Crișan Și 
Eleonora Laiu sînt 
muncitoare la Revizia 
de vagoane C.F.R. din 
Petroșani. Intr-una din 

' zilele trecute, pe cînd 
își îndeplineau obliga
țiile de serviciu, cele 
două muncitoare au gă
sit, în trenul 2712, un 
radio-casetol'on. Au pre
dat deîndată aparatu. 
organelor de miliție, 
iar peste puțin timp pă
gubașul a intrat în po
sesia obiectului pier
dut

Pentru cinstea și co
rectitudinea de care au 
dat dovadă cele două 
muncitoare au fost fe
licitate și date ca e- 
xemplu dc cinste și co
rectitudine în colectivul 
feroviarilor.
Ing. Rodica ARDELEAN

I
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în județul Constanța

■Urmare din pag. 1> 

atinse. de caracteristicile 
acestor mijloace tehnice, 
precum și de stadiul capa
cității de pregătire a efec
tivelor;

Apreciind rezultatele ob
ținute. comandantul su
prem a dat indicații pri
vind modernizarea conti
nuă a bazei materiale, îm
bunătățirea pe mai depar
te a dotării unităților de 
marină cu mijloace tehnice 
moderne, precum și referi
toare la realizarea unor ca
lități noi in pregătirea e- 
fectivelor .

Următorul obiectiv al vi
zitei este șantierul naval 
din Mangalia. Secretarul 
general al partidului s-a 
aflat in repetate rînduri în 
mijlocul specialiștilor ți 
muncitorilor de aici, fieca
re vizită de lucru mareînd 
momente de deosebită în
semnătate în viața și mun
ca lor, în activitatea șan
tierelor.

In continuarea vizitei 
în orașul Mangalia, s-a 
luat cunoștință despre ac
tivitatea scafandrilor, des
fășurată în cadrul Institu
tului de cercetări marine. 
Secretarul general al parti
dului a reținut cu interes 
realizările obțiiute și a 
cerut, totodată, să se per
severeze în direcția cerce
tării spațiului subacvatic 
din apele teritoriale româ
nești ale Mării Negre.

Pe timpul vizitării Șan
tierului naval Mangalia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de preocupă- 
ille colectivului pentru in
troducerea celor mai efi
ciente procese tehnologice, 
reducerea .consumului de 
materiale și a cheltuieli
lor de producție. Apreci- 
indu-se succesele obținute, 
s-a cerut să se acționeze 
cu perseverență și fermita
te pentru ca noua calitate 
să-și găsească reflectarea

Âcord în cadrul
Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
MADRID 15 — Corespon

dență de la Radu Adrian i 
In primul grup de redac
tare al reuniunii de la 
Madrid a reprezentanților 
statelor participante la 
Conferința pentru Securita
te si Cooperare in Europa, 
negocierile sint concentra
te în prezent asupra defini
rii cadrului general de 
organizare a conferinței 
pentru măsuri de creștere 
a încrederii și dezarmare 
în «Europa. In ultima șe
dință a acestui grup a fost 
realizat un acord în legă
tură cu elementele celei 
de-a doua etape a conferin
ței care în concepția repre
zentanților celor 35 de 
state participante, ar urma 
să fie consacrată negocie
rii de măsuri privind de
zarmarea, precum și pri
vind modalitățile concrete 
de trecere de la prima la 
cea de-a două etapă a aces
teia.

Potrivit celor convenite 
pînă acum în cadrul reu
niunii de la Madrid, con
ferința .pentru măsuri de 
creștere a încrederii și 
dezarmare în Europa ur
mează să constituie o par
te integrantă a procesului 
C.S.C.E. Conferința ar ur
ma să se desfășoare în eta

in realizarea de nave <u 
frialte caracteristici și per
formanțe tehnice.

Una din navele conce
pute și realizate de colec
tivul șantierului a fost 
lansată la apă in prezența 
conducătorului partidului 
și statului nostru.

I.a șantierul naval „2 
Mai" din Mangalia, unde 
se construiesc mineraliere 
de 55 000 și 65 000 tdw, co
lectivul a raportat cu mîn- 
drie că indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
an fost transpuse eu suc
ces în viață.

Gazdele subliniază, în a- 
celași timp, că șantierului 
ii revin, în continuare, 
răspunderi deosebite.

Urmărind explicațiile da
te, cercetând îndeaproape 
unele subansamble și pro
cese tehnologice, vizi tind 
docurile și alte locuri de 
muncă, tovarășul Nicolae 

t£eaușescu a indicat să se 
acționeze, în continuare, cu 
toată fermitatea pentru ri
dicarea calității producției, 
pentru utilizarea cît mal 
judicioasă a capacităților și 
spațiilor existente, pentru 
perfecționarea tehnologi
ilor de fabricație, pentru 
creșterea eficienței între
gii activități.

In cursul discuției, se
cretarul general al parti
dului a recomandat să se 
folosească cît mai rațional 
terenul destinat viitoare
lor obiective și capacități 
de producție, cerînd ca a- 
ceste dezvoltări să nu de
pășească actuala incintă 
a șantierului.

Pe tot parcursul vizitei, 
constructorii de nave au 
făcut o vibrantă manifes
tare de dragosto și stimă 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, ovaționindu-1 
îndelung.

Elicopterul prezidențial 
aterizează apoi pe unul din 
terenurile situate în raza 
Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist 
Valu lui Traian, din ca

pe și să adopte măsuri 
concrete și eficiente, care 
să ducă la progrese reale 
în domeniul creșterii în
crederii între state și reali
zării dezarmării.

In cadrul negocierilor 
din acest grup de redactare 
delegația țării noastre a 
piomovat și promovează 
activ concepția României, 
personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind 
organizarea conferinței 
pentru- măsuri de creștere 
a încrederii și dezarmare 
în Europa care și-a găsit 
reflectarea in propunerea 
concretă avansată de 
România în prima parte a 
reuniunii de la Madrid. A- 
cordul intervenit pînă acum 
în cadrul acestui grup de 
redactare reflectă ideile de 
bază ale țării noastre pri
vind legătura dintre con
ferința de dezarmare și 
procesul C.S.C.E, inițiat 
prin adoptarea Actului fi
nal de la Helsinki, desfă
șurarea conferinței în eta
pe, de la simplu la com
plex, modalitățile de tre
cere de la o etapă la alta, 
cu participarea și pe baza 
deciziei tuturor celor 35 
de state participante și fo
losind regulile de procedu
ră ale C.S.C.E. 

drul Stațiunii de cercetări 
pentru culturi irigate „Do- 
btogea".

In fața unor panouri i- 
lustrînd modul de folosin
ță a terenurilor, stadiul or
ganizării asolamentelor, 
structura culturilor și pro
ducțiile obținute, secreta
rul general al partidului 
este informat că in acest 
an s-a obținut o producție 
medie de peste 6 300 kg 
orz ia hectar, iar la griu se 
estimează o depășire sub
stanțială a prevederilor 
planificate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe 
mecanizatorii, țăranii co
operatori și specialiștii 
consiliului pentru rezulta
tele obținute, urîndu-le să 
obțină în continuare re
colte tot mai bogate.

Gazdele raportează că 
indicațiile date cu prilejul 
precedentei vizite de lucru 
au fost transpuse cu suc
ces în practică. Stațiunea 
asigură întregul necesar de 
semințe pentru unitățile a- 
gricole din județele Cons
tanța și Tulcea. S-au creat 
noi soiuri de cereale și 
plante tehnice.

In cadrul vizitei au fost 
abordate.de asemenea, pro
bleme referitoare la sta
diul realizării unor mașini 
și utilaje agricole multi
funcționale, complexe, de 
mare randament, cu para
metri economici și tehnico- 
funcționali superiori.

Au fost examinate în 
continuare unele tipuri de 
pluguri pentru arături a- 
dinci și uniforme, mașini 
și utilaje agricole, noua 
combină autopropulsată de 
recoltat porumb si păioase 
CU-16.

Portul Constanța, cea 
mai mare poartă maritimă 
a țării, prin care se reali
zează peste 60 la sută din 
volumul schimburilor co
merciale ale României, a 
constituit următorul obiec
tiv al vizitei de lucru.

Lucrările celui ilt-al IVIea Congres 
extraordinar al 141.0. Polonei

VARȘOVIA 15 — Tri
misul Agerpres, Gh. Cio- 
banu, transmite: Miercuri 
au continuat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres extra
ordinar al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. 
Delegații care au luat cu- 
vîntul pe marginea rapor
tului Comitetului Central, 
prezentat de Stanislaw 
Kania, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. — muncitori, 
ingineri, activiști de partid, 
secretari ai unor organi
zații din marile întreprin
deri — au subliniat impor
tanța congresului în viața 
partidului șl întregului 
popor, care constituie un

Convorbiri Vrhoveț—Genscher
BELGRAD 15 (Agerpres). 

— Secretarul federal pen
tru afacerile externe al Iu
goslaviei, Iosip Vrhoveț, 
și-a încheiat vizita oficială 
efectuată în R.F. Germa
nia, revenind la Belgrad. 
Potrivit agenției Taniug, în 
cursul vizitei, Iosip Vrho
veț a avut convorbiri cu 
vicecancelarul și ministrul 
de externe Ilans-Dietrich 
Genscher asupra probleme
lor privind relațiile bilate
rale și a unor probleme in
ternaționale actuale.

Părțile au subliniat dez-

Marinarii, docherii, me
canizatorii, toți ceilalți lu
crători din această impor
tantă unitate economică se 
prezintă la întilnirca -cu 
secretarul general al parti
dului cu un rodnic bilanț. 
Mii de lucrători ai portu
lui. marinari, mecanizatori, 
precum și studenți ai Ins
titutului de marină „Mir
cea cel Bătrîn" fac secre
tarului general al partidu
lui o entuziastă primire.

In fața unor panouri și 
grafice se arată că, prin 
extinderea tehnologiilor 
moderne de transport și 
manipulare a mărfurilor, 
reducerea timpului de sta
ționare a navelor și prin- 
tr-o judicioasă sectorizare 
a portului a crescut cons
tant numărul navelor o- 
perate — încărcate sau 
descărcate — în condițiile 
sporirii capacității medii 
de transport a navelor.

Se prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și sta
diul lucrărilor de construc
ție a noului port Constanța 
Sud-Agigea. Aici s-au re
alizat, între altele, jumăta
te din lucrările digului de 
sud și circa 30 la sută din 
digul de larg. Secretarul 
general al partidului a in
dicat organelor de resort 
să studieze amplasarea și 
construirea in zona de sud 
a noului port a unei baze 
de reparații atît pentru 
navele românești, cît și 
pentru cele străine.
In continuare, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu ii sint 
prezentate două containere 
realizate în țară, ce pot fi 
utilizate cu randament spo
rit, atit la transportul pe 
calea ferată, cit și în cel 
maritim.

Tovarășul Nicolae 
Ceațișescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu asistă apoi la o 
demonstrație de manipula
re a containerelor cu aju
torul unui autosiivuitor de 
mare capacitate.

Secretarul general al 

moment de seamă în mo
bilizarea eforturilor orien
tate în direcția depășirii 
actualei crize economice și 
sociale. Totodată, s-a rele
vat cu pregnanță rolul de 
seamă al congresului în 
consolidarea unității parti
dului.

Cuvîntul de salut adresat 
Congresului în numele' 
C.C. al P.C.R., al secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost rostit 
de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., conducă- 
toi-ui delegației P.C.R.

a re- 
două 

promo-

voltarea favorabilă 
lațiilor dintre cele 
țări și necesitatea 
vării în continuare a co
operării bilaterale. In a- 
bordarea problemelor in
ternaționale s-a subliniat, , 
printre altele, dorința R.F.1 
Germania și a Iugoslaviei| 
m rniiniimon rin In A/Tarlvirl 1
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ca reuniunea de la Madrid 
a reprezentanților țărilor 
participante la C.S.C.E. să 
se încheie cu succes, ex- 
primindu-se sprijinul pen
tru inițiativa convocării u-
nei conferințe europene 
consacrată dezarmării. 

partidului a cerut tuturor 
unităților ce concură la 
desfășurarea activității Por
tuare să întreprindă acțiuni 
in vederea extinderii în 
continuare a tehnologiilor 
moderne de manipulare și 
transport al mărfurilor. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras, totodată, 
atenția că dotarea actuală 
a portului nu este încă su
ficient de bine folosită

Șantierul naval Constan
ța — puternică unitate in
dustrială, unde se realizea
ză mai mult de jumătate 
din producția noastră de 
nave de mare capacitate 
— a fost ultimul obiectiv 
înscris pe itinerariul vizi
tei de lucru.

Dialogul de lucru al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu constructorii de nave 
constănțeni a început în 
fața unor- machete și gra
fice, înlățișînd evoluția a- 
cestei unități industriale in 
ultimul deceniu, preocupă
rile actuale și de perspec
tivă în acest cincinal. Spe
cialiștii, întregul colectiv 
de aici a transpus cu suc
ces in practică sarcina pri
vind creșterea și diversi
ficarea producției de nave. 
Totodată ciclul de montaj 
al navelor în dopuri a fost 
scurtat, prin folosirea u- 
nor tehnologii noi. prin 
organizarea unor fluxuri 
tehnologice moderne. In a- 
cest sens, s-a subliniat că 
sarcina trasată de secreta
rul general al partidului 
privind asimilarea în țară 
a motoarelor, elicelor, a 
instalațiilor electrice si al
tor componente a devenit 
astăzi o realitate.

*>e raportează că în compa
rație cu perioada 1971 — 
1975, cînd s-au realizat na
ve cu un deplasament to
tal de 84 000 tdw. în actua
lul cincinal constructorii de 
nave constănțeni vor realiza 
vase cu o capacitate to
tală de peste 2 000 000 
tdw.

In continuare, se vizitea

}

j

ș 
î
5

3 
I
3
3

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Love story pe 
ring; Republica : Proba 
de microfon; Unirea ; 
Articolul 420.

PETRI LA: Dublu de
lict.

LONEA: Infernul din 
zgirie nori.

ANINOASA: Pruncul, 
petrolul și ardelenii.

VULCAN — Lucea
fărul: Șantaj: Muncito
resc : Tentația.

LUPENI - Cultural: 
îmi sare țandăra (1-11).

URICANI: Omul
munților.

Mica publicitate
VIND Dacia 1100, stare 

bună. Informații strada 
Maleea nr. 5o Petroșani. 
(660)

VIND apartament con
fort I, două camere, Ha
țeg, bloc P 31 ap. 26, sca
ra B. (661)

VIND Fiat 124 S. Adre
sați Lupeni, strada Bărbă- 
ten; nr. 163. (662) 

ză hala de confeeții-a- 
samblări.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urmărește apoi 
o demonstrație a modali
tăților de transport a bloc- 
secțiilor cu mijloace auto
propulsate.

In hala de montaj a 
motoarelor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu exami
nează o secțiune'a moto
rului de 30 000 CP. fabri
cat la Reșița, si se intere
sează de modul de asam
blare după metoda mono
bloc.

Vizita continuă apoi la 
docurile uscate. In. 
primul dintre ele, în 
care se asamblează cel 
de-al patrulea petrolier ro
mânesc de 150 000 tdw.

Gazdele invită apoi pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. în preaj
ma cheiului la care se 
află acostat petrolierul 
„Libertatea" de 150 000 
tdw.

Apreciind importantele 
realizări cu care construc
torii constănțeni se în
scriu în efortul întregului 
nostru popor pentru con
tinua dezvoltare și mo
dernizare a transporturilor 
noastre navale. tovarășul 
Nicolae Ceausescu i-a feli
citat călduros pe munci
tori și specialiști, întregul 
colectiv, recomandînd să 
persevereze pe această li
nie.

La încheierea vizitei. în 
incinta șantierului naval 
domnește o atmosferă de 
puternic entuziasm. Navele 
aflate în raza portului și 
la cheiurile șantierului 
marchează cu sunete pre
lungi de sirene acest mo
ment. Toți cei prezenți 
ovaționează îndelung, pen
tru partid sl secretarul 
său general. Ei iși expri
mă. astfel, și cu acest pri
lej, dragostea nețărmuri
tă față de conducătorul 
iubit al partidului și statu
lui nostru.

Omul și sănătatea. 10,40 
Roman foileton. Pute
rea voinței. (reluarea 
episodului 2). 11,35 Un 
compozitor, doi i.iter- 
preți. 11,55 Muzică 
populară. In jurul orei 
12,30 —• Transmisiune 
directă: Adunarea popu
lară prilejuită de vizita 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu în județul 
Constanța. 16,00 Telex. 
16,05 Viața școlii. 16,30 
Tineri interprețî de 
muzică populară. 16,40 
Reportaj pe glob. 17,00 
Artiști ai scenei lirice 
românești. 17,25 Viața 
culturală. 18,35 Desene 
animate. 19,00 Telejur
nal. 20,00 Ora tineretu
lui. 20,50 Cu pescadorul 
„Cri.șul alb“ pe mările 
și oceanele lumii- 21,40 
Armonii estivale. 22,05 
Telejurnal.rv

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Festivalul național „Cin- 
tarea României". 10,20

PIERDUT legitimație de. 
serviciu pe numele Niște-, 
roiu Ionel, eliberată de 
I.M. Livezeni. Se declară 
nulă. (663)

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Ma
gyar! Ion, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (664)

R I’ACȚIA și ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii ut. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2164 (secții), TIPARUL i Tipografia Petroșani. Republicii or. 67.

abordate.de

