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17 ani de la Congresul al IX-lea

EPOCA CELOR MAI 
6RANDI0ASE ÎMPLINIRI DIN

ISTORIA PATRIEI
Comuniștii întregul partid si popor, ră. La această oră de bilanț, evaluînd 

noi, fiii patriei socialiste — fără deo- dimensiunile drumului străbătut și rea- 
i Uzările obținute în dezvoltarea fără pre

cedent a forțelor de producție, întărirea 
cu putere de monolit a bazei tehnico- 
materiale a socialismului, în înflorirea 
agriculturii și a industriei, în victoria 
noii orînduiri sociale în patria noastră, 
poporul român își îndreaptă cu adîncă 
recunoștință gîndul către Partidul Co
munist Român, și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui 
politică clarvăzătoare, profund științifi
că. a stat la temelia tuturor succeselor. 
Pe drept cuvînt poporul nostru numește 
cei 17 ani de înnoiri și mutații calitative 
ce au avut loc în toate domeniile de 
activitate din țara noastră. î.n însăsi via
ța națiunii — EPOCA CEAUSESCU. în- 
tr-adevăr, viața, realitățile socialiste din 
țara noastră confirmă, prin argumentele 
de necontestat ale adevărului istoric, că 
tot ce s-a realizat măreț, în cei 17 ani, 
constituie materializarea de către po
por — într-o desfășurare de energie 
impresionantă și neasemuit de rodnică 

înrftrntH ii nnrtiiiiiT

Nicolae Ceaușescu,

Tovarășul" Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, miercuri, cu 
lucrătorii ogoarelor dobro
gene, continuînd dialogul 
fructuos purtat doar cu o 
săptămînă în urmă cu oa- , 
meni ai muncii din unități 
industriale și agricole din 
nordul Moldovei.

Ca de fiecare dată cînd 
l-a avut ea oaspete, și â- 
cum, populația meleaguri
lor cuprinse între Dunăre 
și mare a primit eu toată 
căldura - inimilor, cu senti
mente de profundă stimă 
și recunoștință pe condu
cătorul partidului și statu
lui nostru. Pentru că, fi
resc și cu mîndrie, de nu
mele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de activitatea

sa neostenită, pusă în sluj
ba propășirii patriei,, a fe
ricirii locuitorilor ei con- 
stănțeni se leagă. transfor
mările — atît de numeroa
se și profunde — care 
s-au produs în ultimii 17 
ani — ca în întreaga noas
tră țară — și în această 
străbună vatră românească.

Noua întîlnire de lucru 
a secretarului general al 
partidului cu țărani coope
ratori, lucrători ai între
prinderilor agricole de 
stat, specialiști, activiști de 
partid și de stat are loc 
în acest moment cînd pe 
întreg cuprinsul țării a 
fost declanșată una dintre 
cele mai mari și mai im
portante campanii agricole 
— recoltatul cerealelor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat la 
fate locului, în cîmp, cum 
se respectă măsurile stabi-

lite pentru creșterea pro
ducției agricole la hectar, 
pentru sporirea eficienței 
întregii activități din a- 
gricultură : folosirea celor 
mai productive soiuri, asi
gurarea densității optime a 
plantelor, buna lor îngri
jire, iar acum, cînd acestea 
au ajuns la maturitate, 
cum se acționează pentru 
a fi strînse fără pierderi 
și într-o perioadă cit mai 
scurtă de timp.

Vizita a început pe o- 
goareie cultivate cu grîu 
din raza comunei 23 Au
gust, care, asemenea tutu
ror localităților țării, a 
fost transformată, datorită 
muncii harnice a locuitori
lor ei. intr-o așezare în

sebire de naționalitate — ne pregătim 
eu însuflețire și nețărmurită bucurie 
pentru un apropiat și scump eveniment 
politic, ce se înscrie cu strălucire în 
glorioasa istorie-contemporană a Româ
niei — împlinirea a 17 ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Eveniment ce a deschis epoca 
cea mai fertilă, marcată de cele mai 
grandioase prefaceri revoluționare, de 
cele mai rodnice împliniri politice, eco
nomice și sociale, din întreaga istorie 
milenară a țării noastre, a națiunii ro
mâne, cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
întruchipează o unică și revoluționară 
operă de împlinire a voinței, unității 
de aspirații și acțiune a tuturor comu
niștilor, a întregii noastre clase munci
toare, condusă de partid, de a-și clădi 
un prezent măreț sub soare, de a des
chide țării drumul spre progres și civi
lizație. spre viitorul comunist.

După cei 17 ani, adevărați ani-lumi- 
nă, parcurși într-o necontenită ascensi- 
'J'-e Pe .drumul deschis de Ctwre-re.l al _ 
varaT pa destinul sau, privește retro- 1 
spectiv, cu fruntea sus. cu legitimă mîn- I 
drie și satisfacție, la tot ce a înfăptuit 
fără egal în întreaga sa istorie milena-

(Continuare in pag. a 4-a)

TARA NE OERE
CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Calitatea munoii 
sâ-și spună cuvîntul!

-iixiict pe ’ "țuv arabul 
i,. a orientărilor stra-

rCpn/inuare tn pag a ?-o.

ACȚIUNEA „HUILA -

CÎMPU LUI NEAG" ’82

Semestrul II a

cu succese 
revelatorii

Suita succeselor repur
tate în întrecerea socialis
tă de colectivul oamenilor 
muncii de la cariera de 
cărbune Cîmpu lui Neag 
se continuă, 
lună și zi ale 
prin rezultate 
care atestă 
exemplară și 
politică a celor 320 
muncitori șî specialiști din 
județul nostru, care parti
cipă la Acțiunea „Huilă 
— Cîmpu lui Neag“. Sem
nificativă în acest sens 
este depășirea sarcinilor 
la cărbune care totalizea
ză 59 627 tone de la înce
putul anului, plusul reali
zat in primele șase zile 
ale celui de-al Il-lea se
mestru măsurînd 555 de 
tone. Hărnicia și pricepe
rea excavatoriștilor, buldo- 
zeriștilor, sondorilor, mine
rilor, conducătorilor auto 
și celorlalți meseriași s-au 
„convertit", de asemenea, 
în descopertări suplimen
tare de 149 279 mc steril, 
dintre care 10 609 mc în 
această lună!

& 
eu fiecare 
acestui an. 
superioare, 

mobilizarea 
maturitatea 

de

Noi apartamente la recepție 
în orașul 

tructorii din 
fierului Alba Iuliâ al Trus
tului de construcții' in
dustriale Cluj au desfășu
rat, în primele șase luni 
din acest an, o activitate 
rodnică. Torța de muncă 
de pe șantier a fost asi
gurată la nivelul necesa
rului, lucrările eșalonate 
judicios, iar aproviziona
rea cu materiale și 
toane satisfăcătoare. .
urmare, după cum 
informat inginerul 
tavian Timbuș, 
șantierului,

La începutul acestui semestru, hotârîtor pentru realizarea planu
lui, invităm conducătorii întreprinderilor miniere - președinți ai 
c.o.m., directori sau ingineri șefi - să răspundă la întrebările redac
ției :

“ n « rernnnte WHFmcfie- 
ia luna iulie, trimestrul III, și anul 
1982 ?

2) Ce 
întreprins

mâsuri 
pentru

deosebite ați 
realizarea și

mai ales pentru depășirea pre
vederilor de plan pe etapele a- 
mintite ?

3) Cum acționați pentru pre
gătirea producției anului 1983 ?

(Continuare in pag a t-aj

Vulcan, cons- 
cadrul șan-

be- 
Ca 

ne-a 
Oe- 

șeful

pentru recepție 90 de noi 
apartamente în blocurile 
52. 56 și 58. Odată cu a- 
cestea, au fost îndeplinite 
sarcinile de plan la apar
tamentele prevăzute în 
primul semestru.

De menționat și faptul 
că prin predarea la mon
taj a fundațiilor blocuri
lor 47, 48 și 50, precum și 
prin intrarea în finisaje 
a blocurilor 57 și 59, se 
creează condiții favorabi
le pentru îndeplinirea sar
cinilor prevăzute în planul 
pe cel de-âr treilea trimes
tru al anului 1982.

9?

Azi răspunde Constantin Ionesco, 
inginer șef la mina Livezeni

de muncă"
1) Din analizele făcute 

la începutul lunii, din 
consultările pe care le-am 
avut cu minerii șefi de 
brigadă, maiștrii și' șefii 
de sectoare, ș-a ajuns la 
concluzia că nu ne vom 
realiza prevederile de plan 
ale lunii iulie cu 3 500— 
4 000 tone de cărbune De-pregătite

La 1. M. Lonea, lucră
rile de pregătiri nece
sare deschiderii de noi 
fronturi de lucru în sub
teran constituie un obiec
tiv aflat permanent in a- 

sec- 
a-
e- 

sec- 
de

tenția 
torului 
cestui 
xisterița, 
toarelor,

conducerii
III. Dovada 
t'apt este 
în cadrul 
a brigăzilor

care,

oameni des- 
dintre aces- 
cea condusă

Nicolae Și- 
pînă în pre- 

randa-

pregătiri în fruntea 
rora se află 
toinici. Una 
tea este și 
de minerul 
mi on.
zent, a depășit
mentul pe această lună 
cu 7,2 la sută. Lucrările 
pe care le execută in a-

ceste zile harnicii mem
bri ai brigăzii deschid 
capacitățile de extracție 
prin care frontaliștii sec
torului, precum cei din 
brigada lui Simion Balea 
(in imagine), vor trimite 
la ziuă mii de tone de 
cărbune necesar econo
miei noastre naționale.

fecțiunile oare 
însă la combina de 
complexul mecanizat 
avem în funcțiune la sec
torul III au condus 
importantă pierdere 
producție. La nivelul 
treprinderii minusul 
mulat de la începutul lu
nii se ridică la peste 3 000 
tone de cărbune la care 
măi adăugăm pînă la sfir- 
șitul lunii aproximativ 
2 500. de tone. Principală 
cauză a acestor nereali- 
zări o constituie lipsa de 
efectiv. La nivelul în
treprinderii nu acoperim 
efectivul planificat cu a- 
proximativ 200 de oameni, 
iar în abataje cu 90 de 
oameni. Aceasta și datori
tă absențelor nemotivate. 
Indisciplina fiind o altă 
problemă încă nerezolvată 
în întregime la mina 
noastră. Cei care prestează 
posturi muncesc 
fiind productivitățile 
alizate, productivități 
Sîri't foarte aproape 
sarcinile planificate — 
porția de realizare a afies-

au apărut
la 

ce-1
la o 

de 
în- 

acu-

dovadâ
re-

eare 
de

pro-

tui indicator fiind de 97— 
98 la sută.

în ceea ce privește rea
lizările perioadelor urmă
toare — lunile august, 
septembrie și trimestrul 
IV avenl toate condițiile 
pentru a ne realiza preve
derile de plan ■— respec
tiv linia de front activă și 
dotarea tehnică necesară. 
Rămîne insă aceeași pro
blemă de rezolvat — com
pletarea efectivelor.

Planul anual nu-1 vom 
realiza. Minusul acumulat 
în prima parte a anului ■ 
este prea mare și nu poa
te fi recuperat integral. 
De fapt, pentru acest an 
avem planificată o pro- 

. ductie de 100 000 tone de 
cărbune și din alt perime
tru, Petrila-sud, unde lu
crările 
ate nu 
stratul
urmare 
realiza

fiind mult întârzi
am ajuns încă la 

de cărbune și prin 
nu-1 vom putea 
Vom da cărbune

Interviu realizat de
Dorin GHETA

(Continuare in pag a 2 a)
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în ziarul nostru de norii, toți oamenii mun-

Urniart din pats IJ
nou :

sing Emil Gavri- 
uzină, de transport

iulie a,c. Cu

A fost publicată 
ieri, noua organigramă privind circula
ția autobuzelor de transport în comun 
în Valea Jiului, care va intra în vigoare 
începînd din ziua de 12

Pentru un transport de călători 
fluent, civilizat

ajutorul tovarășului 
lescu, șeful Autobazei 
local Petroșani, informăm cititorii noș
tri asupra considerentelor care stau la 
baza noii organizări .și asupra a ceea 
ce aduce ea

organizare, cea mai im
portantă este trecerea li
niei Piața Victoriei Pe
troșani — Uricani în - re
gimul de cursă rapidă, 
care înseamnă în primul 

■ rînd scurtarea timpului 
de parcurgere a traseului 
cu 20 de minute ca ur-

grandioase împliniri
(Urmare din pag. Z) și materializarea lor, mi- 
* norii, toți oamenii mun-

tegiee stabilite de Con- ci5 din Valea Jiului des- 
gresul al IX-lea. Inc-ă o 
dată s-a adeverit, în 
practica construcției so
cialiste, viabilitate pietrei 
de temelie pe care, cu 
gîndirea sa clarvăzătoare, 
vizionară, novatoare, re
voluționară, secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ă pus-o la Congresul al 
IX-lea pentru înfăptuirea 
cutezătoarelor obiective 
ale dezvoltării 'viitoare și , .
prosperității patriei. Da- constă în creșterea 
că, pe baza accelerării 
industrializării, economia, 
știința- și tehnica româ-

| nească au atins în aceas
tă perioadă culmi nebă- 
nuibe, despre care se
vorbește cu mîndrie în
întreaga lume — aceasta 
se . datbrește i. 
îndeplinirii neabătute a 
orientărilor stabilite de 
cel de-al IX-lea Congres. 
Dacă învățământul, arta 
și cultura românească 
s-au dezvoltat fără pre
cedent, transformîndu-se 
într-o potențială forță 
socială pusă în . slujba 
poporului — revoluțio
nând gîndirea oamenilor 
muncii și modelînd con
științele, mobilizînd po
porul în eroicul efort 
constructiv, conștient, de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate, șî aceasta este o

I nobilă și firească conse
cință a mersului nostru 
neabătut deschis de Con
gresul al IX-lea.

în orientările stabilite 
. de, congresul IX-lea

lușesc împlinirea propri
ilor năzuințe de progres 

•și bunăstare, propriul 
destin. Cu clarviziune, în 
Raportul la eel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., 
atunci', în anul 1965, se 
jalona direcția dezvoltării 
pe care a urmat-o și 
Valea Jiului ; „O deose
bită atenție se va acorda 
dezvoltării bazei energe
tice... Orientarea prevă
zută în acest domeniu 

i mai 
accentuată a producției 
de cărbune și dezvolta
rea amenajărilor hidroe
nergetice, economisirea 
rezervelor de hidrocar
buri în vederesT^Rizării 
lor superioare în indus
trie, ea ' materie primă", 

nemijlocit Din aceste orientări 
și-a tras seva dezvoltarea 
Impetuoasă a mineritului 
Văii Jiului în cei. 17 ani, 
a extracției de cărbune, 
deschiderea de noi mine 
și modernizarea celor 
existente, introducerea și 
extinderea puternică a 
mecanizării lucrărilor 
din subteran, punerea te
meliilor construcției de 
mașini și utilaje miniere 
în bazinul nostru carbo
nifer. Cu gîndul la aces
te mutații, la toate cele
lalte împliniri economice 
și Sociale ce au avut loc 
în Valea cărbunelui. în 
nivelul, de trai tot mai 
înalt al celor ee muncim 
și trăim pe aceste melea
guri, evocăm aniversarea 
Congresului

Prin exploatarea rațio
nală a utilajelor și par
cului auto, colectivul de la 
cariera Cîmpu lui Neag a 

• reușit să obțină însemnate 
economii de energie clec- 

. .trică — peste 10.000 kWh, 
motorină — 500 litri și 
uleiuri industriale — 100 
litri. De așemenea, s-a re
dus considerabil timpul a- 
fectat reparațiilor curente 
și întreruperilor datorate 
defecțiunilor tehnice.

La depășirea sarcinilor 
de plan cu 44 de procente, 
în ceea ce privește explo
atarea cărbunelui cocsifi- 
cabil, o contribuție deose
bită și-au adus formațiile 
de conducători auto ale 
coloanelor I.T.A. din ca
drul autobazelor Petroșani, 
Hațeg și a C.M.V.J., exca- 
vatoriștji Nicolae Szatmari, 
Anton Dumitrescu, Ion Ia- 
cobeseu, Victor Pătrașcu, 
Vasîie Boca, buldozeriștii 
Francisc și Ștefan Szat
mari, Vasile Corbu, Mihai 
Constantin, sondorii Mihai 
Chistol, Aurel Bumba, 
Laszlo Bumbi, minerii Va
sile TomoșOiu, Ion Gabor, 
Ion Diaconeseu, Zoltan 
Zapp si alții, ;

te 
lor 
nele 
pînă 
rul Micro 3. A fost pre
lungit, de asemenea, tra
seul local Lupeni, între 
punctele Bărbăteni — U- 
zina și mina Paroșeni, 

traseul' 
Victo- 
Petro-

- Cini

traseele autobuze- 
ce deservesc mi- 
Vulcan și Paroșeni 
ia creșa din cartie-

transport 
locuri- 
la ore-

— Primul considerent 
determinant pentru tre
cerea la noua organiza
re a transportului în co- 
mun’din Valea Jiului este 
dorința colectivului auto
bazei de a satisface In
tr-o mai mare măsură 
solicitările exprimate de 
oamenii, mun- __  ,'
eii de la In 
treprinderile 
miniere. A- 
vem în ve
dere satis 
facerea cu 
prioritate a 
cerințelor de 
la și de la
le de muncă,
le optime pentru schim
burile de producți'e. Noua 
organizare prevede în a- 
eest sens suplimentarea 
curselor’ locale care ser
vesc aproape în exclusi
vitate unitățile miniere 
la orele de vîrf. A fost 
anulată linia de transport 
în comun Piața Victoriei 
Petroșani — Merîșor, li
nie nerentabilă pentru u- 
nitate. Cetățenii din a» 
ceasta zonă au posibili
tatea să se deplaseze la 
Petroșani cu autobuzele 
I.T.A. și eu trenul. Intre 
modificările și noutățile 
pe care le aduce noua

La Înălțimea
Prin rezultatele bune 

obținute și prin 
calitate a lucrărilor 
reparații și revizii

înalta

ale 
autoturismelor, colectivul 
stației .Dacia „Service" — 

i Paroșeni și-a cîștigat un 
i renume în rîndul pose- 
| sorilor de autoturisme. 
j Saltul în ceea ce priveș- 
ț te calitatea lucrului — 
l ne spunea sing, Octavian 
i Naște, șeful stației — se 
| explică in primul rînd 
Ț printr-o înaltă calificare 
j profesională a personalu- 

lui, prin seriozitatea și 
= operativitatea cu care
• răspunde solicitărilor po- 
; sesorilor de autoturisme. 
; Răspunsuri care sînt ma- 
; terializate, de fiecare
• dată, prin lucrări la timp 
: și de înaltă calitate.

iar
Piața 
riei 
sâni 
pa a fost mo
dificat în lo
cal Petrila — 
Cimpa, inter

secția Răscoala cu o frec
vență de circulație de 
40 minute la Cimpa și de 
o oră la intersecția Răs
coala.

— Cu ce solicitări 
doriți să vă adresați 
dv. călătorilor ?

— Pe călători îi ru
găm să dovedească
o preocupare mai ma
re pentru păstrarea 
integrității mijloacelor de 
transport, să nu aglome
reze autobuzele care cir
culă în regim interurban 
pentru călătoriile pe dis
tanțe scurte, să foloseas
că în acest scop autobu-

mare a reducerii numă
rului stațiilor în care 
autobuzele vor opri.

— Sînt si alte nou
tăți ?

— Da. Avîhd în vede
re numărul mare de na
vetiști din cartierul Ae
roport la Petrila, 1. M. 
Lonea, traseul Piața Vic
toriei Petroșani — I. M. 
Lonea a fost prelungit 
pînă în cartierul Aero
port, începînd din 12 iu
lie se înființează . traseul. 
Piața Victoriei Petroșani 
— Livezeni IPECO),

traseul Uricani
scoza Lupeni pen- 

de la. zele de pe liniile locale. 
Totoda- Convorbire realizată

prelungi- de Toma ȚAȚARCA

Și

tru 
mina 
tă au

VÎ!
îneadrații 

Uricani. 
fost

exigențelor
Întreaga activitate 

unității se sprijină 
munca acestor oric.'uuii 
și pasionați meseriași din
tre care amintim pe me
canicul loan Pop, electri
cianul Petru Roșan, ti
nichigiul Fănel Rusu și 
alții.

Faptele acestor mese
riași, realizările lor con
stituie rodul unei expe
riențe valoroase, .bazată 
pe hărnicie și pricepere, • 
pe competență și capaci
tatea colectivului de a-și 
desfășura și organiza ac
tivitatea corespunzător 
cerințelor și exigențelor 
mereu crescînde ale ce
tățenilor.

a 
pe

î 
I 
i 
s

IX-lea.

muncii să-și spună cuvîntuiiCalitatea

cadrul sectorului de < 
plicare a furnirului de 
la I aorica
Livezeni.

Foto : Cristian ȘTEFAN
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Emil DEMIAN ci in această zonă doar din 
lucrările de pregătire, dar 
așa cum spuneam, după 
ce vom ajunge Ia stratul 
de cărbune.

2) Preocupările noastre, 
ale conducerii. întreprinde
rii, sînt orientate în mod 
deosebit spre completarea 
efectivelor — recrutarea 
și stabilizarea forței de 
muncă. Dar pentru ca a- 
ceSte, preocupări să dea 
roade am dori să fim spri

jiniți prin repartizarea u- 
nui număr sporit de apar
tamente. Pentru cei ce se 
vor încadra în muncă la 
întreprinderea noastră, și 
pentru cei care sînt deja

încadrați am organizat și 
vw organiza prin școala 
de calificare cursuri de 
pregătire în meseriile de 
care avem nevoie. în ace
lași timp, ne vom strădui 
să ridicăm nivelul califi
cării celor care au deja 
absolvite aceste cursuri.

O altă direcție în care 
vom acționa eu sprijinul 
organizațiilor de partid, 
sindicat" și U.T.C, este în
tronarea  disci plinei ■ sub ■
toate aspectele. De fapt, 
conducerea întreprinderii a 
luat și piftă acum măsuri 
severe împotriva celor cer
tați cu disciplina și nu 
vom* părăsi această linie 
nici în viitor.

Alte măsuri constau în cu complexe de tăiere și 
completarea dotării tehni- susținere mecanizată. Pro- 
ce cu complexe de tăiere 
și susținere mecanizată. 
Pînă la sfîr.șitul anului 
vom avea în funcțiune 5 
astfel de .utilaje.

3) Planul lucrărilor de 
deschideri îl avem reali
zat și depășit și chiar în 
condițiile cînd nu ne vom 
realiza sarcinile de plan 
la lucrările de pregătiri, 
tot vom avea linie de front 
activă necesară realizării 
sarcinilor de plan stabilite 
pentru anul viitor. ' De 
fapt vom intra în prima 
lună a anului 1983, 
abataje frontale de 
capacitate
din care 5 vor fi dotate

cu 6
mare

în funcțiune,

ducția anului 1983 este 
practic pregătită încă de 
pe acum și sigur o vom 
pregăti în continuare astfel 
incit în anul viitor să nu 
ne mai confruntăm cu 
nerealizări. să nu mai cre
ăm- probleme combinatului 

. și să contribuim la conti
nua Creștere a producției 
de cărbune. Singura pro
blemă care va rămîne de 
rezolvat este stabilizarea 
forței de muncă, creșterea 
•efectivelor din cărbune, 
dar și de la celelalte ac
tivități^» la nivelul sarcini
lor planificate.

STAGIUNEA 
TOAMNA. Cunoscutul 
dramaturg Ion - Băieșu co
laborează, pentru a treia 
oară, într-un răstimp 
scurt cu Teatrul de stat 
Valea Jiului Astfel, după 
punerea în scenă 
diilor „Chițimia" 
căutarea sensului 
colectivul teatral
ședința noastră de muni-

a come- 
Și „în 
pierdut", 
din re-

Cipiu s-a decis să deschi
dă viitoarea stagiune cu 
comedia satirică „Gărgă
rița". în regia lui Marcel 
Șoma, în decorurile Elenei 
Buzdugan, vor întrupa e- 
roii piesei: Dumitru Dră-
cea, Florin Plaur, Florin 
Chirpac, Ilie Ștefan, Fran
cisca lonașcu și Valeria 
Sitaru.

■ MANIFESTĂRI. Bri
gada de răspîndire a cu
noștințelor științifice de pe 
lingă Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
a fost prezentă zilele aces
tea în mijlocul oamenilor

muncii de la I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani pentr-u a 
dezbate implicațiile nefas
te ale sectelor neoprotes- 
tante în viața socială. 
Sala de dans a așezămîn- 
tului cultural, amintit a 
găzduit, începînd de la 
ora 18, „Discoteca tinere
tului".

■ GOSPODĂRIE ANE
XA. I.C.SA — AJP, Pe
troșani a amenajat la Le
nea, pe o suprafață de 50 
mp, o gospodărie anexă 
unde se cresc ciuperci. în 
aceste zile a fost culeasă 
prima recoltă de 30. kg

de ciuperci. Aproviziona- Livezeni a plantat pe o 
___ „e categp- suprafață relativ mică Car- 

produ- tofi, ceapă, moreovi, sala
tă, fasole, pătrunjel, cas
traveți, usturoi, ridichi. 
Exemplul a devenit „mo
lipsitor" pentru faptul că 
și contabilul șef Constan
tin Anghel a găsit un col
țișor de pămînt pe care 
își .exercită hoby-ul de 
legumicultor. Spații virane 
există destule în această 
zonă industrială.

■ FUNDAȚII PENTRU 
NOI BLOCURI. * 
rul Bucuna din 
lîngă' ■ fundația

rea localurilor de 
ria I cu asemenea 

;.se' nu va mai . fi 
viitor o problemă.

H UN NOU ȘI MODERN 
complex comercial a 
amenajat la Livezeni 
fața stației PECO). în 
tămîna trecută s-au 
chis două unități (cu 
fii alimentar și de legu- 
me-fructe) iar luni s-a 
inaugurat unitatea nr. 300 
„Bufet expres".

■ GOSPODĂREASCA. 
Familia Bîrzu Gheorghița 
și Nicolae de la S. U, T.

pentru

fost
(în 

săp- 
des- 
pro-

In cartie- 
Uricanl, 
blocului

fost 
blocului 
două

18 B a 
fundația 
Aceste
vor avea in total 54 de a- 
partamențe. Alte fundații, 
pentru 116 garsoniere, care 
vor fi construite tot în 
Uricani de către șantierul 
I.C.M.M. 
nefamiliști. 
cuție.

Rubrică

pentru tinerii 
se află în exe-

realizată de
C. GRAURE
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Ortacii
Cînd brigadierul Ion 

Solomon l-a adus la sec
torul în care lucra din 
Lupeni pe Petre Constan
tin — primul Eroul al 
Muncii Socialiste din 
sector —, nepotul celui 
de-al doilea împlinea în 
satul natal — Toteni, din 

■ Cepeștii Vîlcei — doar 10 
ani. Azi, la 40 de ani, 
acel băiat a devenit un 
cunoscut ,șef de brigadă 
în cel ?nai mare și cel 
mai mecanizat sector pro
ductiv al Văii Jiului — 
sectorul IV al I, M. Lu
peni. Actualul bărbat, 

^Constantin Popa, nu-i un

lui Popa
gat locul I al întrecerii 
între frontaliștii clin ba
zin. tn acest an, așa cum 
ne spunea Alecsă Furdui, 
secretarul comitetului de 
partid pe sector, cu cea 
mai tînără „garnitură" de 
șefi de schimb — Ion Iu
ga, Mihai Bucătaru, Ilie

se țin de
12,5 tone pe post, cu 1,5 
tone/post peste prevederi.

Să revenim puțin la 
sorgintea lui Popa. Din 
comuna sa natală lucrea
ză în brigada pe care o 
conduce sau în sector nu
meroși mineri tineri și 
vîrstnici. Petre Ilie este

cuvint

!;.................
C Onl "oarecare, ci Un miner

„Bărbați care onorează 
titlul de miner“

Petre și mezinul Geza 
Polgar — Constantin 
Popa cu brigada, rapor
tează, de la începutul a- 
nului, un plus de 13 400 
tone de cărbutte cocsifi-

■ de frunte, pe care-l știe 
țara. El a lansat, împre
ună cu alți 40 de ortaci, 
o inițiativă cu larg răsu- cabil — producția pe o 

lună a unui abataj meca
nizat de mare capacita
te. Stăpîni deplini ai 
complexelor utilaje de 
mecanizare dlntr-un aba
taj cu peste 500 de tone țărani, ei 
pe zl, Popa cu ortacii re
alizează constant o pro
ductivitate a muncii de

net din . Anina șt pînă în 
minele sucevene — „Bri
gada înaltei răspunderi 
muncitorești".

■ Așa cum șl-au numit 
f inițiativa, așa își duc a- 

cești bărbați munca și
' viața,

în anul trecut, extră- 
glnd peste plan 40 500 

'■ tone de cărbune, au cîști-

șeful de schimb amintit, 
loan Mîrșa, .Nicolae Bă- 

Marin Pă- 
au învățat 
ca mineri 
abatajele

cică, maistrul 
răianu și alții 
și s-au format 
pricepuți în 
sectorului. Pe întreaga 
mină, toteni și cepeșțeni 
sînt cu zecile. Toți mi
neri aleși, cu dragoste de 
muncă ți 
cuți odată

de țară, cres
cu țara. Din 

au devenit 
și meeaniza- 

mai
muncitori
lori vestiți la cea 
cunoscută mină a patriei

intr-un sector care . a 
dat doi Eroi ai Muncii 
Socialiste.

Răsplată a muncii rod
nice, Popa se află de 
cîteva zile la odihnă cu 
familia în vestita stațiu
ne sovietică Soci. în adu
narea generală a comu
niștilor, desfășurată în 
urmă cu cîteva zile, setul 
de schimb Ion Iuga, în 
numele ortacilor, a rostit 
printre alte lucruri bune 
de spus și cuvintele a- 
cestea : „Cel mai bun
dintre noi pleacă la o- 
dihnă, Ca semn al pre
țuirii față de brigadierul 
nostru, hai să ne organi
zăm în așa fel incit să-i 
arătăm că lecțiile care 
nî le-a dat le-am însușit 
și să producem tot la 
nivelul de 12^5 tone pe 
post". Și ortacii lui Popa 
se țin de cuvint...

T. CAMPIANU

I
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Ih tînăr care rezolvă prob'eme 
majore de muncă și familie

Atunci cînd zîmbește, fața i se luminează $1 întrea
ga iui ființă emană o pură sinceritate. Vorbește rar, 
aproape timid, frămîntind între degete un fir de iarbă, 
o bucățică de hirtie sau un băț de chibrit, ii accen-' 
tuează pe „r“ într-o pronunție vibrantă, aproape copi
lărească. De aceea, și poate pentru că este ,,mezinul'' 
echipei de electricieni ce servesc instalațiile telegrizu- 
metrice din Subteranul minei Uricani, colegii l-au po
reclit ,,piciul". Dar „piciul" are aproape 23 de ani și 
dincolo de aparențe este un tînăr viguros, călit sufle
tește.

Vorbind despre familia lui, despre obligațiile ce-i 
revin in calitate de „strip ol familiei", zîmbetul îi dis
pare, fațc-i devine gravă și nici o clipă nu-și pleacă 
ochii. Mici atunci cînd vorbește despre cei care „s-au 
dus să se facă pămînt", nici cînd amintește despre 
ceilalți frați mai mici {cinci Io număr) sau despre ope
rația pe care nu demult a suferit-o și după care se 
simte capabil să muncească cot la cot cu cei mai 
sănătoși.

...După spicul ierbii, e vreme de coasă și el, Ion 
Dobirceonu, ca toți Dpbîrcenii și jienii care-și au așe- 
zămintele semănate de o parte și de alta a Jiului 

| uricănean, trebuie să-și siringă și adăpostească la timp 
iiînețele, să se pregătească pentru iernat, încă de pe 

.acum și să-și onoreze contractele pe care le au cu 
stalul la carne, iapte și lină.

El nu vrea să se facă de rușine... Din cînd in cînd 
se duce la tîrg cu vite, se miră cuib de vin unii cu 
mînzați slabi și pricăjiți. Pe el l-a învățat un unchi 
cum să ie afle vigoarea și vîrsta, după „cătatul la I 
dinți". Și |.a mai învățat și altele... Nu® lasă păcă- | 
lit, chiar dacă unii îl cred un copil. In gospodărie, 
are de toate Și toate le-a făcut muncind. Ai casei sînt 
mulțumiți. Și el este mulțumit, chiar dacă n-a mai văzui 
de mult un film și de mult n-a maî fost la „disco"... 
Vrea să-și termine liceul, pe care l-a întrerupt de cînd.,. 
cu taică-său. De obosit, mai obosește, dar la mină nu 
are nemotivate, nici nu se gîndește c-ar putea avea 
vreodată. . . .

De Io colegii de muncă aflăm că Ion Dobîrceanu 
(„piciul"), este un electrician priceput, un bun tovarăș, 
modest și conștiincios. La toate, acestea se adaugă 
respectul față de cei mai vîrstnici, față de tot ceea ce-l 
înconjoară.

loan TIG ANTELE, 
Uricani

Echipa de electromecanici a sectorului I de la 
I. 'I. Aninoasa condusă de sing. Ioan Coiculescu asi
gură întreținerea și repararea tuturor utilajelor . și 
mașinilor aflate pe fluxurile de producție din abataje. 
In echipă totul se face cu multă conștiință, cu multă 
răspundere muncitorească.

Foto .- Ștefan NEMECSEK

Iscălitură, măsurînd 
kilometri de galerie

Pînă la 30 de ani, Gri
gore Circov făcuse pe bi
rocratul, se „lupta" cu hîr- 
tiile, prin administrație, 
cum zice el; viață ușoară, 
dar fără răsplată și mai 
ales fără prea multă pre
țuire morală, Întîlnirea cu 
mineritul, petrecută la 
Dîlja, s-a dovedit decisivă 
pentru destinul lui. O 
demonstrează și faptul că, 
alungind șef de brigadă, 
și-a adus pe galerie ru- * 
dele apropiate, pe Vasile 
și Iacob Circov.

— Viața de miner, fi
indcă de m-aș mai naște 
o dată, aș începe cu a- 
ceastă meserie, este grea, 
dar are satisfacțiile și îm
plinirile ei. Te învață aă 
fii cu inima și trupul în 
același loc, adică dacă o 
respecți, ai parte de toată 
mulțumirea, de satisfacții.

Sîmbătă, iui Grigore Cir
cov i s-a înmînat bastonul 
de pensionar. Și-a făcut, 
eu prisosință datoria față 
de sine, față de societate, 
Ineă tînăr, la „jumătatea 
veacului de viață", cu fa
milie aranjată, cu îndestu
lare materială, are ee-i tre
buie în casă, are mașină, 
dar mai ales e mulțumit 
sufletește. Fiindcă, după 
propria-i mărturisire. a 
rămas legat de minerit, 
pentru toată viața.

— l-am lăsat pe ai mei, 
pe Circovi, în subteranul 
Dîljei. Dar tot acolo, în 
familia noastră de mineri, 
rămin frații Tonică, Gheor- 
aiie și F!uri< ă, care urmea
ză ii eul seral ; ori Florea 
pazar. nou încadrat, care

mi-a promis că, va termi
na lucrările începute de 
mine.

Intre orizonturile 300 și 
400, majoritatea lucrărilor 
de investiții poartă „iscăli
tura" în beton ă mîinilor 
lui Grigore circov, a orta
cilor 6ăi, care au conturat 
calea cărbunelui și utila
jelor. Kilometri întregi de 
lucrări.

—. N-am avut timp să-i 
măsor, dar, poate acum la 
pensie, remembrînd cele 
două decenii de minerit, o 
să aflu cîți sînt. Fiindcă 
rămîn aici, in Vale.

Pentru o clipă, în fața 
ortacilor, a familiei sale — 
fiindcă au venit și nepo
ții să-i aplaude clipa uni
că, de înaltă demnitate a 
vieții — ieșirea la pensie, 
dă însă dovadă de slăbi
ciune; în alte împrejurări 
minerii nu l-ar fi iertat, 
în fața florilor, zîmbetelor, 
sărutărilor și urărilor lor 
de sănătate și viață lungă, 
emoțiile il copleșesc și se 
continuă în lacrimi de bu
curie, dar și de regret. De 
parcă fiecare cuvint ar fi 
avut greutatea bolțarilor, 

împlîntați timp de două 
decenii în coastele munte
lui, abia că izbutește să-și 
pronunțe urarea ■— de o- 
bolul lacrimilor, în prima 
lor zi de pensie, chiar dacă 
vor fi bănuiți de slăbiciu
ne, să nu le fie teamă. E 
o singură, unică, visată cli
pă, permisă acestor băr
bați minunați ai breslei 
vredniciei.

Ion VULPE

• State Stoian este mi
ner, încadrat in muncă la 
I. M. Paroșeni, sectorul I. 
In ziua de 24 iunie a.c., 
s-a prezentat la serviciu 
sub influența băuturilor 
alcoolice. Pentru fapta 
săvîrșîtă a fost trimis în 
judecată conform Decre
tului 400/1981. Medrea 
Constantin, 24 ani, munci

tor la T. C. Jnd. Brașov, 
lotul Lupeni, . a părăsit 
locul de muncă fără a- 
probare, lăsînd utilajele 
din dotare fără suprave
ghere. Pentru această 
gravă abatere a fost tri
mis în judecată, potrivit 
art. 18 din Decretul 400/ 
1981. Tot pentru încăl
carea prevederilor Decre
tului, privind întărirea 
ordinii și disciplinei, ur
mează să fie trimis în 
judecată și Mihai Furdui 
de la I. M. Vulcan.

i
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€aztil lui Coste!, în dezbaterea opiniei publice
Aspră condamnare din partea a sute de femei

muncitoare si mame
Ancheta socială apărută 

in ziarul nostru din ziua 
in pagina 

sub 
frus- 

de 
a-

de 1 iulie a.c., in ț 
Individ-eolectivitate, ' 
titlul „O mamă ce-și 
trează propriul copil 
bucuriile copilăriei", a 
vut ecou, așa cum am în
trezărit, în riadul oameni
lor de omenie. Drama lui 
Costel, un copil de 5 ani, 
un copil privat de copilă
rie de. către propria 
mamă, a stîrnit indignare 
in rîndul celor peste 600 
de fiice și soții de mineri 
ce lucrează la întreprin

de confecții Vulcan, 
curs dorinței expri-. 
de ele de a consem- 
coloanele ziarului o-

sa

derea
Dăm 
mate 
na in 
piniile lor față de atitu
dinea acelei mame ingrate. 
Floarea C„ care și-a mal
tratat și 
ral 
pil.
tului de partid și a con

ducerii întreprinderii ne-am 
deplasat la I. C. Vulcan, 
unde sîntem informați că 
muncitoarele de aici au 
dezbătut acest caz, au luat 
o poziție fermă față . de 
atitudinea lipsită de uma
nitate a Floarei C., care 
își maltratează propriul

abandonat mo- 
propriul său co- 
La invitația comite-

său . copil. Consemnăm 
cîteva din. opiniile expri
mate de interlocutoarele 
noastre.

Victoria Enc, cunfecțio- 
neră: „Cînd am citit în tudine este incalificabilă,
ziar drama lui Costel, am 
rămas cu o durere în su
flet. Nu-mi închipuiam că

■ cugetată a Floarei C. 
față de propriul său copil 
și-au exprimat. și Ileana 
Banc, Ioana Dîrlea, Car
men La vrie, Marja Mus- 
cari. Glasul de indignare 

no pot avea decît senti- .al confecționerelor de la 
mente de repulsie, de con
damnare".

mamă care nici nu lucrea
ză nu-și îngrijește propriul 
copil, nu-i oferă o copilă
rie fericită. Față de o a- 
semenea mamă a cărei ati-

Anchetă socială
o mamă poate 
ășa comportare 
față de propriul 
Am și eu trei 
deși muncesc și 
țul. meu.

să aibă o 
nedemnă 

său prunc, 
copii, dar 
eu și so- 

care este miner 
a I. M. Lupeni, inii iubesc 

copiii și-i cresc cum știu 
eu mai 
mîndră 
las în

Vulcan trebuie auzit și de 
Floarea C., mamă care nu 
merită această nobilă cali
tate. Opiniile exprimate 
de zecile, sutelg. de confec- 
ținere de aici ne îndeam
nă să-i punem lui Floarea 
C. următoarea întrebare: 
Unde este și ce face, ce se 
întîmplă cu Costel ?

Ar
P-S. Am. încercat de 

multe ori să stăm de vor
bă cu Floarea C„ mama lui 
Costel, dar ne-a fost im
posibil. Nu este de găsit 
acasă. Considerăm că or
ganele de miliție din Vul
can, prin măsurile între
prinse, vor *1'1 a cit mai 
repede unde este și ce face 
Costel. Intr-un număr vi
itor al ziarului „Steagul , 
roșu* vom informa citito
rii noștri despre soarta Iui 
Costel. Pînă atunci cazul 
rămîne în dezbaterea opi
niei publice.

Mihai PATRAȘCU

JVlaria Bordei, președin
ta comitetului de sindicat t 
„Am doi copii pentru a 
căror educație fac totul, le 
acord tot timpul meu li
ber, Copiii trebuie crescuți. 
într-un climat sănătos de 
familie. Educația din fami
lie, de acasă, contribuie în
tr-o mare măsură la for
marea caracterului copiilor. 
Sînt foarte uimită și in
dignată că în cazul pe 
care-l discutăm, lui Costel 
nu i se acordă, în familie,

Sînt 
că 

oa
meni cinstiți și demni".

Elena Floarea, ajutor 
maistru, mamă a doi copii: 
„Societatea noastră a creat 
copiilor minunate condiții o educație corespunzătoare, 
de trai și învățătură. As
tăzi, sute, mii de copii de 
vîrsta lui Costel merg la 
grădiniță, se joacă, învață, 
se pregătesc pentru a fi de 
folos societății, oamenilor. 
Nu-mi imaginez cum o

frumos.
și fericită 
urma mea

Părinții care nu-și îngri
jesc copiii, nu acordă creș
terii și educației lor aten
ția cuvenită, nu pot fi nu
miți părinți".

Opinii asemănătoare, care 
înfierează comportarea ne-
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care semnele civilizației, 
ale bunăstării se întîlnesc 
în fiecare casă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este primit de 
locuitorii acestei comune 
cu cele mai calde senti
mente de stimă și prețuire.

In fața unor grafice și 
panouri, secretarul general 
al partidului este infor
mat de directorul general 
al Direcției agricole jude
țene, despre modul în care, 
la scara întregului județ, 
este folosit pămîntul agri
col și cel arabil, ce struc
tură a fost fixată pentru 
culturile din acest an, so
iurile folosite, despre situ
ația zootehniei și măsurile 
luate ca acest sector im
portant al agriculturii să 
se ridice la nivelul cerin
țelor și exigențelor Impuse 
de dezvoltarea economiei 
naționale, de nevoile de 
consum ale populației.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind grija 
organelor locale agricole 
de a asigura pentru cultu
ra mare soiuri timpurii și 
de mare productivitate, a- 
trage atenția că județul 
Constanța trebuie să fie 
preocupat în aceeași mă
sură pentru a ajuta cu se
mințe și alte zone ale ță
rii, care nu dispun de 
condiții pedoclimatice pro
pice pentru producerea se
mințelor de soi. De aseme
nea, face observația că, în 
comparație cu condițiile e- 
xistente in această parte 
a țării, cu experiența în
delungată acumulată de 
țărănime, numărul anima
lelor, în special al ovine
lor, din gospodăriile popu
lației este prea mie și că 
trebuie întreprinse acțiuni 
energice ca această situa
ție să fie îmbunătățită 
într-un timp cit mai 6curt 

In imediata apropiere 
se află un frumos lan de 
grîu în care au Intrat deja 
combinele. Secretarul ge
neral al partidului exami
nează cu atenție densita
tea plantelor, stadiul de 
Coacere, apreciind faptul 
că cele două soiuri folosite 
în unitate — „Lovrin-32“ 
și „Doina11 — asigură, în 
condițiile Dobrogei, o pro
ducție mare, de peste 5 000 
kg la hectar.

în perimetrul vizitat au 
fost examinate mai multe

de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
unități agricole din județul Constanța

mașini și agregate folosite 
la recoltatul păioaselOr. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile con
structorilor de mașini de 
a găsi soluții privind per
fecționarea sistemului ’ de 
mașini agricole necesare 
practicării unei agriculturi 
moderne și de mare efici
ență, dar consideră că a- 
ceastă acțiune trebuie con
tinuată.

La plecare,' secretarul 
general al partidului feli
cită pe țăranii cooperatori 
și lucrătorii întreprinderi
lor agricole de stat din ca
drul Consiliului unic agro
industrial „23 August11 pen. 
tru rezultatele obținute.

Elicopterul prezidențial 
se îndreaptă spre partea 
sudică a județului, survo- 
lînd întinse lanuri de grîu 
unde oamenii, folosind o 
tehnică perfecționată, au 
început recoltatul.

Se aterizează pe tarlale
le cooperativei agricole de 
producție Plopeni din ca
drul Consiliului unic agro
industrial Chirnogeni. Ță
ranii cooperatori aflați la 
munca cîmpului fac o pri
mire entuziastă secretaru
lui general al partidului, 
îi urează din toată inima 
„Bun venit11.

După ce președintele 
Consiliului, informează des
pre felul în care se acți
onează în unitățile agri
cole cooperatiste și de stat 
pentru realizarea tuturor 
indicatorilor de plan, atît 
la producția vegetală cît 
și la cea animală, președin
tele CA.P. Plopeni, invită 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să asiste la un 
experiment. Este vorba de 
amenajările aduse unei se
mănători — dotarea ei cu dîsctiîtoare, pxit2n«lu-*» 
fel face semănarea direct 
în miriște a celei de a 
doua culturi furajere. A- 
cest sistem permite ca, fără 
alte cheltuieli legate de 
pregătirea terenului — ară
turi, dlscuiri etc. — să se 
introducă în pămint, ime
diat după ridicarea paie
lor, sămînța celei de-a 
doua culturi. Miriștea are, 
în aceste condiții, ume
zeala necesară -încolțirii 
rapide a semințelor, ceea 
ce asigură o producție 
bună de furaje. A fost ă- 
preciată această experien
ță și recomandată și altor 
unități agricole care dis
pun de aceleași condiții de 
sol și climă.

Se examinează apoi, un 
lan de grîu ajuns la ma
turitate și la care urmea
ză să înceapă recoltarea. 
Cele două soiuri dominan
te folosite — Iulia și Ceres 
— vor asigura, după esti
mările de pînă acum, o 
producție de circa 7 000 kg 
grîu la hectar.

„Cum ați reușit să atin
geți o asemenea produc
ție ?“ — se interesează to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Inginerul șef al C.A.P. 
răspunde că a fost foarte 
bine pregătit terenul, s-a 
semănat în timpul optim 
și s-a folosit cel mai po
trivit soi pentru această 
parte a județului. în a- 
ceasta stă secretul.

Și aici, secretarul gene
ral al partidului indică să 
fie luate toate măsurile 
pentru a nu se risipi nici 
cea mai mică cantitate de 
paie, deoarece rolul deose
bit al acestora în furaja
rea animalelor și pentru 
alte necesități este de ne
contestat.

în ce privește zo
otehnia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că 
atît efectivul de animale 
cît și producția de lapte, 
lînă și carne obținute de 
cooperativă nu se ridică 
la nivelul posibilităților u- 
nităților agricole compo
nente ale consiliului, iar 
pe ansamblu acest- sector 
trebuie ridicat la nivelul 
celui vegetal. Cauza prin
cipală a constituit-o insu
ficienta preocupare mani
festată pînă în acest 
an* pentru asigurarea 
unei baze furajere stabi
le și într-o structură care 
să satisfacă pe deplin ce
rințele variate, mereu în 
creștere, ale practicării u-

La încheierea vizitei 
aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu 
un grup de mecanizatori 
și țărani cooperatori, îi 
întreabă cum merge mun
ca, dacă sînt mulțumiți de 
recoltele obținute, de cîș- 
tigurile realizate, ce ăr 
mai trebui făcut ca toate 
unitățile din cadrul consi
liului să se ridice la nive
lul celor mai bune.

Se vizitează, în continu
are, terenurile consiliului 
unic agroindustrial de stat 
și cooperatist — Doroban
ții. Aici secretarul general 
al partidului este informat 
despre suprafața deținută 
de consiliu, structura cul
turilor precum și produc

țiile planificate pentru sec
torul vegetal și cel ani
mal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constată că, în 
comparație cu unitățile vi
zitate anterior, la Doro- 
banțu recoltele de orz și 
grîu sînt mai mici, ceea 
ce dovedește că nu au fost 
folosite din plin condițiile 
favorabile, nu s-au respec
tat normele tehnice stabi
lite, Aceeași observație 
este făcută și în timpul 
vizitării unei sole de fa
sole. ■

în discuția purtată cu 
un grup de mecanizatori, 
conducătorul partidului și 
statului nostru evidențiază 
marea răspundere ce le 
revine în executarea la 
timp și de bună calitate a 
tuturor lucrărilor agricole. 
Sînt sigur — spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
că nici dumneavoastră nu 
sînteți mulțumiți cu pro
ducțiile ce se obțin în con
siliul agroindustrial Doro- 
banțu. Aveți sarcina să 
determinați cadrele de 
conducere să respecte toa
te regulile stabilite.

Secretarul general al 
partidului a cerut să fie 
luate măsuri hotărîte pen
tru a se recupera rămîne- 
rile în urmă la strîngerea 
recoltei, folosindu-se pen
tru aceasta fiecare zi și 
fiecare oră bună de lucru.

De Ia Dorobanții se por
nește spre nord-estul ju
dețului, Ia Cogealac.

în lanul de grîu lîngă 
care a aterizat elicopterul 
prezidențial se află în 
probe noua combină ro
mânească „C14 U", combi
nă modulată, ce -poate fi 
folosită atît pentru strînsul 
-găfeasefe: ^ț 41, șarwftr 
la indicația personală a 
secretarului general al 
partidului. Avînd un ran
dament ridicat — 10 ha 
pe zi —, asigurînd con
diții de lucru dintre cele 
mai bune pentru mecani
zatori, combina româneas
că „C 14 li" este de pe 
acum solicitată și la ex
port.

Secretarul general al 
partidului urcă în cabina 
uneia dintre combinele a- 
flate în lan. Se interesea
ză apoi cum se stă cu pla
nul de fabricație și cere 
constructorilor să facă e- 
forturile necesare pentru a 
livra la termen și de cea 
mai bună calitate toate 

combinele prevăzute în 
planul pe acest an.

Este vizitată, în continu
are, o solă de fasole, cul
tură care s-a extins mult 
anul acesta în județul 
Constanța. Se • trece apoi 
într-un lan cu porumb i- 
rigat. Aflînd că producția 
de porumb boabe la hec
tar este estimată la circa 
10 000 kg, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază că în 
Constanța sistemul de iri
gații este mai bine folosit, 
asigurîndu-se recolte. în 
general, mari la hectar, și 
cere conducerii ministeru
lui de resort să ia măsuri 
hotărîte ca în toate jude
țele țării, dar cu precă
dere în Călărași și Ialomi
ța, sistemul de irigații, în 
care statul a investit mari 
fonduri materiale și bă
nești, să fie folosit la pa
rametri maximi.,

La plecare, secretarul 
general al Partidului se 
adresează mecanizatorilor 
și țăranilor cooperatori a- 
flați la muncă, îndemnîn- 
du-î șă folosească din plin 
timpul bun de strîngere a 
recoltei de grîu și întreți
nere a culturilor- prăsitoa
re, < •;

Aveți recoltă bună — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mobilizați-vă 
să o strîngeți la timp și 
fără pierderi. Folosiți fie
care oră bună de muncă. 
Este vorba de pîinea po
porului și dumneavoastră 
aveți o mare răspundere 
pentru asigurarea ei.

Locuitorii comunei Coba- 
din — ultimul punct de 
pe itinerariul vizitei — au 
făcut secretarului general 
al partidului o primire en
tuziastă.

ErSuftbuXaNA-—agil - 
cole. La intrarea în fermă, 
în fața unor panouri și 
grafice, sînt prezentate re
zultatele obținute de co
operatori și mecanizatori 
în campania agricolă din 
acest an : la orz 5 000 kg 
la hectar, la grîu se esti
mează o producție de 4 500 
kg la hectar, atingerea ni
velurilor planificate la 
lapte și, la creșterea viței
lor, realizarea sporului de 
greutate a animalelor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază faptul 
că animalele sînt bine în
grijite, ceea ce dovedește 
că se muncește cu conști
inciozitate în acest sector, 
dar remarcă, totodată, că 

producția de lapte nu este 
încă la nivelul cerințelor.

La Asociația intercoope- 
ratistă de producție a le
gumelor și fructelor — ur
mătorul obiectiv economic 
vizitat la Cobadin chiar la 
ora vizitei, se recoltau din 
plin tomate, ardei și var- 
ză. , •

în timpul vizitei tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
remarcă faptul că spațiile 
protejate din solarii nu
sînt folosite judicios și că 
foliile de polietilenă nu
au fost coborîte încă de 
pe scheletele metalice, ceea 
ce conduce la o deteri
orare rapidă a acestora. 
Se cer explicații asupra 
programului de șfilgHipre, 
în unitate, a întreguWrhe- 
cesar de semințe pentru 
recolta viitoare. >

în continuare, în fața 
unei frumoase expoziții de 
legume, fructe și conserve 
din legume, se dezbat — 
împreună cu factorii de 
răspundere din Ministerul 
Agriculturii, cu reprezen
tanții organelor agricole 
județene — o serie de 
probleme privind legumi
cultura, se sugerează solu
ții pentru ca recolta J de 
legume din acest județ să 
fie, în 1983. de cel puțin 
100 tone pe fiecare hec
tar de solar,

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări tuturor co
operatorilor și lucrătorilor 
din agricultura județului 
pentru rezultatele obținute.

Reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat 
mulțumesc încă o da- 
treaușescu penwu vfzîia‘e- 
fectuată în județul lor ■ și 
îl asigură că organele și 
organizațiile de partid, co
muniștii, toți oamenii 
muncii din agricultură vor 
acționa in spiritul indica
țiilor și sarcinilor trasate 
în timpul acestui nou dia
log de lucru. ,

La decolarea elicopteru
lui prezidențial, mulțimea 
adunată în piața comunei 
ovaționează din nou, cu 
putere, pentru partidul co
munist și secretarul său 
general, pentru Republica 
noastră socialistă.
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Maratonul fotbalistic spaniol in
tră astăzi în ultima fază, ultimele 
patru meciuri (eventual cinci, dacă 
finala se va rejuca) urmînd să de
cidă podiumul celei de-a 12-a edi
ții a „Cupei Mondiale11. Semifinale
le de astăzi sînt surprinzătoare din 
perspectiva pronosticurilor făcute 
înaintea competiției și chiar în 
timpul desfășurării ei, trei dintre 
favoritele specialiștilor —• Brazilia, 
Argentina și țara gazdă, Spania — 
fiind eliminate, semifinalele deve
nind exclusiv europene, ceea ce nu 
s-a mai întîmplat din 1966, de la 
turneul final din Anglia. Astfel, 
„vechiul continent" egalează „sco
rul" la titluri, acesta devenind 6—6, 
în confruntarea cu America de Sud. 
Rigoarea și realismul european au 
avut sîștig de cauză în confrunta
rea cu fotbalul mai spectaculos,

L MUHD
dar mai . puțin elaborat tactic de 
dincolo de Oceanul Atlantic.

Prima finalistă va fi cunoscută 
astăzi la ora 20,00, ora Bucureștiu- 
lui, în urma partidei Polonia — 
Italia, ce se va disputa pe stadio
nul „Nou Câmp" din. Barcelona, 
meci urmat, la Sevilla, de întîlnirea 
R. F. Germania — Franța. Favo
rite, după calculele hîrtiei, par a 
fi Italia și R. F. Germania. Dar la 
acest campionat pronosticurile au 
fost de atîtea ori infirmate.

CALEIDOSCOP
MADRID 7 (Agerpres). — La 

cele 48 de meciuri disputate pînă 
in prezent la Campionatul mondial 
din Spania au asistat pînă în pre
zent 1 571 277 spectatori, dintre care 
996127 la partidele din primul tur 
și 575 150 la cele 12 întîlniri din 
faza secundă. Media de spectatori 
a crescut in turul secund față de 
prima parte, ajungind la 32 734. in
ferioară totuși, cu circa 10 000, celei 
din Argentina, de la ediția pre
cedentă.

Cu cele 129 de goluri înscrise 
pînă acum, ediția spaniolă a „Cupei 
Mondiale" este a patra care a fost

atinsă sau depășită suta de goluri, 
după Elveția 1954 (140 goluri), Sue
dia 1958 (126) și Argentina 1978 
(102). Media de goluri pe meci este 
de 2,688, superioară celei din Ar
gentina.

Referindu-se la echipa Braziliei, 
surprinzător eliminată de Italia, 
Peie a spus : „Brazilia a demonstrat 
fără dubiu că joacă cel mai bun 
fotbal la această «Cupă Mondială». 
Cred însă, că elevii lui Tele San
tana au greșit la 2—2, cînd ar fi 
trebuit să închidă jocul, pentru a 
păstra rezultatul". Neașteptată ple
doarie pentru apărare la un fost 
celebru golgeter...

în caz de egalitate după termi
narea timpului regulamentar de 
joc, în semifinale, se vor juca două 
reprize de prelungiri de cîte 15 mi
nute fiecare, iar dacă egalitatea va 
persiâta se va apela la loviturile 
de departajare de la 11 m. în 
schimb, finala se va rejuca pe 13 
iulie, dacă cele clouă echipe nu vor 
reuși să se departajeze nici după 
prelungiri. în meciul-rejucare, se 
va proceda, însă ca în semifinale, 
lucru valabij și pentru meciul de 
sîmbătă, pentru locurile 3—4.

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului

Secția Coroești
cu sediul în orașul Vulcan

încadrează de urgență:
— muncitori calificați și necalificați pen

tru formația de asfaltare a drumurilor inte
rioara. \

Mica publicitate
VÎND Fiat-850 sport, 

stare excepțională, set mo
tor și piese de schimb. In
formații Petroșani, strada 
Aviatorilor 7/15, (Ș55>

SCHIMB garsonieră stra
da Unirii cu apartament 
două camere, zonă centra
lă, telefon 41615. (857)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Cristina, copiii Silviu și Viorica anunță 
că se împlinesc 6 luni de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna bunul nostru soț și tată

. . GORAVU ALEXANDRU
Nu-1 vom uita niciodată, (854)
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