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50-de zile în avans
Cei 60 de ortaci ai șelului d.* brigadă Ștefan 

Aibă, de la sectorul IV al minei Petrila, au încheiat 
primul semestru al anului cu o producție supli
mentară de 17 162 tone de cărbune. Mobilizîndu-și 
exemplar forțele, exploatind la întreaga capacitate 
utilajele din cele două fronturi de muncă încredin
țate ci au obținut productivități record și in luna 
iulie, productivități care le-au permis să raporteze 
la sfîrșitul zilei de marți, în plus încă 3600 tone 
de cărbune. In acest fel, plusul înregistrat de bri
gada vrednicului șef de brigadă Ștefan Alba tota
lizează, de la începutul anului, 20 762 tone, cifră 
care reprezintă producția planificată pe mai
de 50 de zile. în cinstea Zilei minerului și a celei 
de-a 38-a sărbători de Ia 23 August, colectivul care 
exploatează un complex mecanizat realizat de cons
tructorii de utilaj minier de la I.U.M.P. s-a anga
jat să realizeze noi depășiri, care să-l situeze, în 
continuare, în fruntea întrecerii socialiste.

In imagine, schimbul condus de Florea Mirea, 
din cadrul brigăzii lui Ștefan Alba.

3000 da tens 
peste pian

Mihai
Maca-

Ple-

bine

Din abatajul frontal 
cu susținere individua
lă si tăiere cu combi
na, în care muncesc 
schimburile conduse de 
Petre Petoaie, 
Prodan, Cornel 
vei și Constantin
tea, din cadrul sectoru
lui VII al minei Vul
can. sint scoase zilnic 
la lumină cantități su
plimentare de cărbune, 
în acest fel, brigada 
condusă de Ion Calotă 
va extrage în plus, pî- 
nă la începutul lui au
gust aproape 3000 tone 
de cărbune, dintre care 
două treimi reprezin
tă depășirea planului 
în această lună.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii:Socialiste Româ
nia, a participat, miercuri, 
în stațiunea Neptun, la o 
consfătuire de lucru 
cadre de conducere 
agricultura județului 
tanța.

Această acțiune, 
nizată din inițiativa 
tarului general 
dului, are loc la 
vreme după vizitele efec
tuate de tovarășul Nicoiae 
Ceausescu în unități agri
cole din județ și se înscrie

.......... .............■

cu
din 

Cons-

orga- 
secre- 

al parti- 
puțină

în cadrul dialogului de 
lucru permanent al con
ducătorului partidului și 
statului- nostru cu toate 
categoriile de oameni ai 
muncii de pe întreg cu
prinsul țării. Ea a prile
juit examinarea 'multila
terală a activității din a- 
gricultura județului Cons
tanța, rezultatele obținu
te în acest an, stadiul des
fășurării lucrărilor în uni
tățile agricole de stat și 
cooperatiste,: perspectiva
înfăptuirii integrale a o- 
biectivelor stabilite, pentru 
1982 și pentru întregul 
cincinal.

Au fost prezenți tovară
șii Iosif Banc și Ion Ursu.

Luînd cuvintul,
șui Ion Stoian, prim 
cretar al Comitetului 
detean Constanța

P.C.R., a . ' 
rasului secretar ____ _ .
al partidului cele mai vii 
mulțumiri pentru întîlni- 
re, pentru această nouă 
posibilitate de a primi în
drumări și indicații: care 

• privesc îmbunătățirea mun
cii în agricultură, a între
gii activități. în continua
re, primul secretar al Co-

tovară- 
se- 
ju- 
al 

exprimat tova- 
general

(Continuare in pag. a 4-a)

tn lumina expunerii tovarășului Nicoiae Ceaușescg
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie?

Activitatea de propagandă; strîns legată 
de realizarea sarcinilor de plan

Din complexitatea sarci
nilor și exigențelor pe ca
re le-a formulat, din ana
liza originală, novatoare 
prin care expunerea se
cretarului general al par
tidului la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. a dezvoltat teoria și 
practica făuririi societății 
socialiste în patria noas
tră, am reținut cu deose
bire un comandament 
fundamental pentru întrea-

ga activitate politico-edu-. 
cativă : eficiența activită
ții de propagandă să se 
regăsească nemijlocit 
activitatea economică, 
cest comandament 
dențiază o concepție , nouă, 
superioară, de înțelegere 
a întregii munci politi
co-educative, a întregii 
activități de propagandă. 
Eficiența muncii de pro
pagandă și eficiența eco
nomiei constituie, în vi
ziunea secretarului gene
ra) al partidului, termeni 
de nedespărțit. Este evi
dent. roadele muncii po
litico-educative nu 
avea un criteriu de 
luare mai bun decît 
/uitatele concrete pe 
le obțin oamenii muncii în 
economie, în activitatea 
productivă.

Acest comandament se 
afiâ in centrul atenției, 
ai preocupărilor organu
lui nostru orășenesc de 
partid, al tuturor o-gane- 
lor și. organizațiilor de 
paitid. Am depus efor
turi susținute pentru creș- 
teica conținutului acțiu
nilor politico- -ducative, a 
rolului și eficientei lor în 
activitatea economică. Dar 
rezultatele nu sînt pe 
măsură să mulțumească. 
Trebuie să subliniem a-

în tului 
A- 

evi-

pot 
eva- 

re- 
care

cest lucru, așa cum au 
făcut-o și dezbaterile re
centei plenare a comite- 

orășenese de partid 
I upeni, întrucît în activi
tatea unităților economi
ce din oraș au fost înre
gistrate rămîneri în urmă 
față de sarcinile de plan. 
Minele Lupeni și Bărbă- 
teni au acumulat pe .se
niori: ul 
•ie nul 
ne, iar 
rămîneri în
du.li.i de fire în unități
le noastre se mențin în
că multe abateri de la teh
nologia de lucru, nereali- 
zări de norme, mii de ab
sențe nemotivate și alte 
acte de indisciplină care 
denotă un grad scăzut de 
responsabilitate, atitudini 
și comportamente contra
re eticii socialiste. Aceste 
manifestări dovedesc, tot
odată, rămîneri în urmă 
pe planul conștiinței, lip
suri în. activitatea de pro
pagandă, in cadrul căreia, 
trebuie să recunoaștem, 
se mențin încă m.mifes-

Ion PAPUREANU. 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid 
Lupeni

I minusuri de zeci 
de tone de cărbu 
la „Vîscoza“ silit J 

urmă la pr >

(Continuare in pag a ?-a)

Depășiri la producția netă
a stabilit noi măsuri teh- 
nico-organizatorice care 
prevăd mai buna gospo
dărire a . materialelor, e- 
nergiei și combustibililor. 
Studiul și încercările e- 
-fectuate pe o mașină de 
răsucit au condus la solu
ția de a înlocui actualele 
motoare electrice cu 
cu putere mai mică 
care va rezulta, la 
anului o economie 
400 000 kWh energie elec
trică , se vor economisi 200 
kg acid sulfuric la tona 
de fire produse, valorifi
carea superioară a deșe
urilor prin fabricarea altor 
produse solicitate de 
neficiari.

Revizia generală a 
pacității de 
fectuată în 
va conduce 
gradului de 
instalațiilor, 
exigenței fiecărui 
tor și lucrător de Ia C.T.C. 
asigurînd 
produse de 
calitate, cu 
mai reduse.

Printr-o organizare co
respunzătoare a producției, 

tehnologice 
colectivul 

a

a disciplinei 
și a muncii, 
I.F A. Vîscoza Lupeni 
reușit în semestrul I, să 
depășească, pe seama re
ducerii- costurilor de pro
ducție. indicatorul pro
ducția netă Astfel, chel
tuielile totale ia 1000. iei 
producție marfă au fost 
diminuate cu 57 lei. la 
cheltuielile materiale la 
1000 lei producție s-a ob
ținut o economie de 49,9 
lei, pe această bază s-a 
reușit depășirea planului 
la producția' netă cu 5,2 
la sută.

La îndeplinirea 
indicator 
concmisirea a 482 000 
energie electrică și 
tone combustibili 
venționali, cantități 
care fabrica poate 
ționa 12 și, respectiv, 
zile.

Pentru semestrul II 
acestui an, conducerea 
lectivă prin consultarea 
largă a întregului colectiv,

acestui
a contribuit e- 

kWh
170 

con- 
cu 

func- 
3

al
co-

altele 
din 

finele 
de

be-

producție e- 
această lună 
la creșterea 
exploatare a 
la sporirea 

mund-

beneficiarilor 
cit mai bună 
cheltuieli cit 

(T.R.)

Mai buna organizare—condiție hotarîtoare 
pentru înfăptuirea obiectivelor de

o

investiții
- ♦/.

cinci luni în care trebuie 
să fie predate încă 820 
de apartamente și nume
roase obiective tehnido/e- 
dilitare unde se constată , 
mari rămîneri în urmă. 
Participanții. la dezbateri, 
manifestînd o înaltă răs
pundere, âu făcut nume
roase referiri critice la

în primul semestru al a- 
nului, constructorii Gru
pului de șantiere Petro
șani al T.C.H. au desfășu
rat o activitate materiali
zată intr-o producție va
lorică globală de peste 73 
milioane lei, 238 aparta
mente și alte obiective de 
investiții social-culturale.

Analizînd activitatea 
Grupului de șantiere, da
rea de seamă și îndeosebi 
dezbaterile din adunarea 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii au 
scos : irl evidență și lipsu
rile .manifestate la nivelul 
organului colectiv de de
cizie. Planul valoric la . . .
construcția de locuințe la de zile lucrătoare in luna
nivelul grupului n-a fost iulie — critica in cuvintul
realizat decît în proporție 
de 60,5 la sută. în 
ce privește planul 
realizările sînt și 
slabe. Principalii 
tori ai activității 
mico-finanpiare nu 
realizați. Această 
este deosebit de îngrijoră
toare avînd în vedere fap
tul că pînă la sfîrșitul a- 
nului au mai rămas doar

ceea 
fizic 
mai 

indica- 
econo 

au fost 
situație

lipsei prefabrieate-cauza 
lor ?“

Toți participanții la dez
bateri 
măsurilor care trebuie sta
bilite și înfăptuite pen
tru intensificarea ritmu
lui de execuție și îndepli
nirea planului fizic, pe 
obiective. Pe bună drepta-

au insistat asupra

Adunări generale ale oamenilor muncii

adresa conducerii opera
tive de la nivelul Grupu
lui de șantiere, „Din 28

său tovarășul Augustin 
Prodan de la șantierul 1 
Petroșani — doar in 8 zi
le a fost respectată 
vizionanea paactekar 
lucru cu osarase ș: 
ne ! Ce si sat zxs 
întirzîertje de îs a£3e 
curi ciad și la btoeul IB 
din fața sediului conduce
rii grupului, lucrul a fost 
oprit patru săptămîni din

te, tovarășul Haralambie 
Moroșan, afirma în cuvin
tul său : „Se fac 
comandamente de 
ții. Se întocmesc 
de execuție. Dar 
nu se respectă. Să 

de? -SE

mereu 
investi- 
grafice 
acestea

ciente a utilajelor și vehi
culelor de transport. Se 
impune îndeosebi mai bu
na organizare a muncii, 
asigurarea cunoașterii în 
amănunt, pînă la nivelul 
formațiilor de lucru. a . 
obiectivelor și sarcinilor 
care revin șantierelor.

O probletnă de mare 
importanță pentru reali
zarea sarcinilor care stau 
în fața constructorilor este 
urgentarea punerii în 
funcțiune a bazei proprii 
de producție și prefabri
cate de pe platforma I.i- 
vezeni, fără de care șan
tierele vor continua să.-se 
confrunte cu aceleași di
ficultăți in aproviziona
rea cu prefabricate, 
toane șt o-rtare. 
âe exe. ațae jraoe «

cEare din rr’U-oele fizice 
de execuție, folosirii efl-

ă a (BnsnătE pe
acest an

Viorel STRAUT
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. In. dezbaterea opiniei publice

Gospodărirea localităților 
și întreținerea ordinii publice 
este datori» noastră, a tuturor

în calitate de cetățean De ce nu ne matură scă-
al orașului Lupeni. am 
studiat cu atenție pro
iectul de Itoge referitor 
la gospodărirea mai bu
nă a localităților. Orașul 
nostru are astăzi 34—35 
de mii de locuitori. Foar
te multi stau în aparta
mente in care au găsit 
un plus de confort, bi
nevenit după orele de 
muncă.

Dar spațiile din jurul 
blocurilor, străzile, par
curile, locurile de joacă 
ale copiilor nu au fost 
îngrijite proporțional cu 
dezvoltarea orașului, ca 
și cum spiritul gospo
dăresc, atît de caracte
ristic minerilor, n-ar 
mai fi actual. Unii ce
tățeni s-au transformat 
brusc' în controlori care 
sînt gata să reclame să 
se plîngă ori de cite ori 
gospodarii orașului nu 
reușesc să țină pasul cu 
cerințele lor : de ce nu 
ne fac spațiile verzi în 
fața blocului ? De ce 
nu ne curăță trotuarele? 
De ce nu ne string gu
noiul ? De ce nu ne zu
grăvesc casa scărilor ?

sport® sport® Sport ®?sport® sport 4 sport ® sport • sport • sport

Inaugurarea Complexului sportiv „Jiul“

„Istoria" balonului rotund angajează 
ambițiile actualilor titulari

Din bogata paletă a manifestărilor 
consacrate inaugurării Complexului 
sportiv din Petroșani, programate du
minică, 1 august, atrage atenția prima 
partidă de fotbal, desfășurată pe noul 
gazon, dintre fostele glorii ale Jiului și 
reprezentativa actorilor din Capitală, 
„Stelele Bucureștiului", întîlnirfe în care 
nu miza primează, ci buna dispoziție 
și, nu în ultimul rînd, evocarea unor 
amintiri de suflet pentru vajnicii su
porteri ai balonului rotund. în forma
ția fostelor glorii ale Jiului vor evolua 
fotbaliști care au contribuit la presti
giul clubului minerilor timp de șase 

: decenii competiționale, între care o bu- 
î nă perioadă pe „prima scenă" a fotbalu- 
Ș lui românesc. Astfel, buturile fotbaliști- 
| i»r cu ghiocei la tîmple vor fi apărate 
j de Gram, cel care, începînd din 1956 
î a fost străjerul de nădejde, timp de mai 
i bine de un deceniu, al porții diviziona- 
5 rilor A din Vale. Cei mai vîrstnici su- 
ț porteri vor avea prilejul să-i revadă pe 
| finul tehnician Petre Vasiu, pe mijlb- 
j cașul de travaliu Iosif Delean u, acum 
| pensionari. în linia de mijloc, va evo- 
i lua, ca și in urmă cu decenii ing. E-

meric Farkas (Farkas II), cunoscut prin î 
calitățile sale atletice ca de altfel și i 
ing. Gheorghe Romoșan. Din vechea ș 
gardă îi vom admira pe tehnicianul i 
dentar Gheorghe Anisie pînă prin 1951 : 
extrema dreaptă ideală a Jiului, pe in- i 
terul stingă Victor Gabor, pe urmașul • 
său în post, procurorul Ștefan Szoke, i 
cel care a avut șansa să evolueze la j 
ambele divizionare A din Vale Jiul și j 
Minerul Lupeni. O altă categorie de ju- i 
că tori de cîmp, mai tineri — Cotormani, i 
Varhonic, Naidin, vor fi în teren alături | 
de cei care au reușit cea mai de preț = 
performanță din istoria clubului nostru, ț 
cîștigarea „Cupei României", în ediția : 
1973—1974. Este vorba de cei care as- = 
tăzi, ea antrenori sau arbitri, au rămas i 
legați de destinele fotbalului din Vale j 
— Stocker, Libardi. Tones și Dodu. ș

Iată de ce această primă confruntare | 
fotbalistică din gazonul complexului ș 
sportiv Jiul are darul, pe lingă a aduce l 
bună dispoziție în tribune, de a oferi ș 
o scurtă „istorie" a fotbalului din Vale j
și a angaja veleitățile actualilor titulari î
®i Jiului. ;

Red VION i

Navomodelism

„Cupa Jiul“ a revenit gazdelor
Timp de două zile, co

cheta bază de navomode- 
lism a C.S. Jiul a găzduit 
întrecerile ediției 1982 de 
navoriipdele dotate cu 
„Cupa Jiul". Desfă
șurată sub egida Dacladei, 
competiția, organizată în 
cinstea „Zilei minerului", 
a aliniat la startul între
cerilor sportivi de la a- 
sociațiile „Voința" Reghin, 
„Mecanica" Timișoara și 
secția de navomodelism a 
Clubului sportiv „Jiul" Pe
troșani. Au. participat na- 
vomodele teleghidate, de 
evoluții și de viteză. cu 
motor electric și motoare 
cu ardere internă. Așa 
cum ne-au obișnuit în 
toate concursurile, și de 
această dată . navomode- 
Xiștii noștri au eucerit ma
joritatea locurilor frunta

rile ? De ce nu curăță 
zăpada ? De ce ? De ce? 
De ce ?

Consiliul popular chel
tuiește în fiecare an su
me importante pentru 
zonele verzi, pentru plan
tarea arbuștilor, tranda
firilor, dar nu se păstrea
ză. Unii, certați cu legile 
țării, rup arbuștii, flo
rile, distrug zonele verzi 
(pe care mai găsești 
porci, gîște, găini, iar 
noaptea chiar cai), sînt 
chemați acum la păstra
rea avutului obștesc, la 
tespectarea muncii cu
prinsă în tot ce s-a în- 
treprins pentru gospo
dărirea și înfrumuseța
rea orașului.

Eu cred, așa cum pre
vede proiectul de Lege, • 
că este firesc ca la ac-» 
țiunile de interes cetă
țenesc să participe în
treaga obște, iar aceia 
eai e nu știu să respecte 
munca să fie trași la 
răspundere cu toată ■ se
veri tatea.

Aron CRISTEA, 
pensionar, Lupeni

șe, Iată rezultatele tehni
ce ale componenților Clu
bului sportiv „Jiul" : JU
NIORI — Tiberiu Csaszar 
locul I Ia dasa FI El (vi
teză cu motor electric, sub 
1 kg) I Cristina Ciortan, 
locul I și nou record na
tional la junior! la clasa 
FlE-j-1 kg; Tiberiu Ger- 
gely, locul 11 clasa FIE-j-l 
kg; Daniela Ciortan, lo
cul I la clasa F2A (ma
chetă teleghidată pentru 
evoluții —• slalom); SE
NIORI — Friederic Csa
szar, locul I, clasa FlE-f- 
1 kg (viteză cu motor e- 
lectric) 5 Leontin Ciortan, 
locul II la aceeași clasă 5 
Petru Abraham, locul I 
la clasa F1V 2,5 (viteză cu 
motor dinei) j Leontin 
Ciortan, loeul I «lașa 
Fl V5 (viteză cu motor 
Diesel); Leontin Ciortan,

Activitatea de propagandă, 
strîns legată de realizarea 

sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1)

țări de formalism, festi- 
vism șî alte neajunsuri 
care diminuează efectul 
acțiunilor întreprinse.

Este un adevăr arhicu
noscut că în ultimii ani, 
prin înfăptuirea progra
mului de mecanizare a 

• lucrărilor din subteran, 
baza materială a minelor 
noastre a cunoscut trans
formări profunde. Dar e- 
ficiența exploatării noilor 
utilaje, randamentele lor 
sînt încă sub nivelul indi
catorilor proiectați. Tată o 
dovadă elocventă că per
fecționarea tehnică și, mai 
ales ridicarea conștiinței 
politice și moral-profesio- 
nale a personalului nu au 
ținut pasul cu progresul 
bazei materiale. Aceasta 
denotă că în activitatea 
politico-educativă, orga
nizațiile noastre de partid 
șl de masă nu- a? acționat 
suficient de .ferm și - con
vingător pentru aonibațe- 
rea actelor de neglijență 
și de indisciplină în pro
ducție, pentru' creșterea 

locul I la clasa F1V15 (vi
teză motor Diesel); Frie
deric Csaszar, locul II. la 
aceeași clasă ; Hie Gaspar, 
locul I clasa F2 A (mache
tă teleghidată); Petru A- 
braham, locul II la ace
eași clasă ; Hie Gaspar, 
locul I la clasa F2B (ma
chetă teleghidată); Frie
deric Csaszar, locul I la 
clasa F3E (evoluții și vi
teză, motor electric); Leon
tin Ciortan, locul II. _ și 
Tiberiu Gergely. locul IV, 
aceeași clasă ; Friederic 
Csaszar, tocul I la clasa 
F3V (evoluții șl viteză, 
motor Diesel), urmat de 
Petru Abraham CLASA
MENTUL PE ECHIPE s
I — C.S. Jiul Petroșani ;
II — AJS. Voința Reghin;
III — A.S. Mecanica Ti
mișoara.

. i - d.g. 

răspunderii * muncitorești.
Analizînd, în spiritul 

exigențelor formulate de 
plenara din iunie a C.C. al 
P.C.R., a activității de 
propagandă, Comitetul o- 
rășenesc de partid Lu
peni a elaborat un pro
gram complex de măsuri 
pentro perfecționarea
muncii politico-ideologice 
și cultural-educative. Stă
ruim, mai ales, ca întrea
ga' muncă de propagandă 
să aibă drept obiectiv re
alizarea ritmică, cantita
tivă și calitativă a sarci
nilor pe acest an și între
gul cincinal, aplicarea fer
mă a principiilor noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, sporirea eficien
ței ’ economice și întărirea, 
ordinii și disciplinei; Ur
mărim, ca în cadrul adu
nărilor generale ale orga
nizațiilor de bază, să se 
elaboreze măsuri precise, 
strîns legate de activitatea 
concretă a comuniștilor .și 
colectivelor respective ; 
concomitent cu îmbună
tățirea conținutului și di
versificarea acțiunilor de

Sîmbătă și duminică, te
renurile sportive și Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani vor găzdui 
finalele celei de a V-a e- 
diții a „Cupei Minerul", 
competiție anuală repu
blicană, la care participă 
oamenii muncii (sportivi 
neclasificați) din între
prinderile miniere, înscri
să în tradiționalele mani
festări desfășurate sub e- 
gida „Daciadei". Amănun
te despre această ediție 
ne oferă tovarășul Vasile 
Martinelli, membru al 
Comitetului Uniunii Sindi
catelor din întreprinderile 
minime, petrol, geologie 
și energie electrică, mem

Sîmbătă și duminică, la Petroșani, 

Faza finală
a „Cupei Minerul"

iMHiHiuiHHHHIinînniiniHiiHllHimtHHnimHiitmim,

bru ăl comisiei de organi- 
»<‘re a finalelor „Cupei 
Minerul".

— Mai întîi. puțină is- * 
torre Ediția inaugurală, 
mă refer la finale, s-a 
desfășurat la Petroșani, 
reședinței de municipiu 
a Văii Jiului revenihdu-i 
cinstea să găzduiască și 
finalele ediției a lli-a. în 
acest an, conform regula
mentului de desfășurare 
a competiției de masă. în
tre 1 martie — 31 mai a 
avut loc etapa la nivelul 
întreprinderilor, între 1 
și 15 iunie au fost de
semnate campioanele ju
dețene pe echipe și spor
tivii eiștigători ai fazelor 
pe orașe și municipii, la 
atletism (masculin și fe
minin), popice (m -f- f), 
șah (m-j-f), volei, handbal 
și tenis de cîmp (m). Și-au 
anunțat participarea echi
pe și sportivi din județele: 
Alba, Argeș, Bacău, Bi
hor, Garaș-Severin, Cluj, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, 

propagandă stăruim pe 
lărgirea sferei lor de cu
prindere, pe perfecționa
rea formelor și mijloace
lor activității politice pen
tru a avea o cît mai mare 
forță de convingere.

La baza întregii activi
tăți politice pe care o des
fășurăm în această pe
rioadă — dezbaterile în 
adunările generale, con
vorbirile finale în învăță- 
mîntul politico-ideologic 
etc. — stă însușirea te
meinică de către toți mem
brii de partid și oameni 
ai muncii, a ideilor de i- 
nestimabilă valoare din 
expunerea secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
la plenara din 1—2 iunie, 
însușirea documentelor 
plenarei, programele de 
măsuri stabilite vor ridi
ca la nivelul exigențelor 
întreaga muncă politico- 
educativă, vor, spori forța 
ei de înrîurire în mobili
zarea colectivelor din e- 
conomie la realizarea sar
cinilor de plan.

Mehedinți, Maramureș, Pra
hova, Suceava și Vîlcea, Fi
nalele din acest an oma
giază Ziua minerului și 
cea de-a J8-a aniversare 
a Revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialis- 
tă din România, Festivita
tea de premiere a primi
lor clasați se va desfășu
ra în cadrul manifestări
lor ocazionate de inaugu
rarea Complexului spor
tiv „Jiul" Petroșani.

— Care va fi progra
mul de disputare a în
trecerilor ?

— începînd de sîmbătă. 
hsndbaliștii (12 echipe) se 
vor întrece pe terenul

C.S.Ș, Petroșani, voleiba
liștii (9 formații) se vor 
confrunta la Institutul de 
mine, popicarii (13 băieți 
și 11 fete) își vor da în- 
tîlnire la arena „Jiul" Pe- 
trila, întrecerile atlețitor 
(364-38) și jucătorilor de 
tenis (14) vor fi găzduite 
de vechea bază sportivă a 
clubului „Jiul". Cît îi pri
vește pe șahiști, (14-j-lO), 

' ei au la dispoziție foaierul
Casei de cultură , din Pe
troșani. Comisia de orga
nizare. care cuprinde re
prezentanți ai U.G.S.R., 
organelor locale de partid 
și de stat. C.J.E.F.S. Hu
nedoara și Comitetului mu
nicipal U.T.C., a hotărît 
acordarea a 14 cupe de 
cristal câștigătorilor fina
lelor pe echipe și probe
lor individuale, numeroa
se premii în material 
sportiv pentru ocupanții 
primelor trei locuri, diplo
me, insigne sportive și 
minerești.

Ion FIASTRUL

I
I
I

1

Lupeni 
șan- 

Grupului 
Petroșani 
vorba de 

două
I
I
I
I
I
I
I
I

DE 
găz-

■ IERI* la punctul 
de informare și docu
mentare al minei Uri- 

Icani a avut loc o cons
fătuire pe tema „Posi- 

Ibilități și soluții de re
ducere a consumului 
de energie, de valorifi- 

Icare a resurselor se
cundare". Organizat de 
comitetul de sindicat 
pe : întreprindere la 
consfătuire au parti
cipat mineri, mineri șefi 
de br’gadă, cadre teh
nico-inginerești.

■ UN NOU BLOC a 
fost predat. Ia 
de constructorii

I fierului 3 al 
de șantiere 

, ai T.C.H. Este 
I blocul 44), cu 
' scări și 24 de a part a- 
| mente, amplasat în zo- 
1 na noului isnirp civic 

al orașului.
1 ■ ÎNCEPÎND

AZI, Petroșaniui
! duiește 380 sportivi ve 

niți din 16 județe ale 
țării care participă la 
finala pe țară a „Cupei 
Minerul" Deschiderea 
festivă a ediției actua
le a campionatului va 
avea loc vineri, ora 17, 
pe stadionul „Jiul" 
(vechi), urmînd ca pînă 
duminică să se desfă
șoare întrecerile la cele 
6 discipline ale cam
pionatului. închiderea 
ediției și premierile, tot 
duminică.

■ CALENDAR FLO
RAL. • Lucrătoarele se
rei de flori aparținînd 
E.G.C.L. Petroșani și-au 
adus în acest an cu pri
sosință contribuția la 
înfrumusețarea am
bianței noastre citadi

ne. Covoarele de 
apărute în fața 
de cultură, a 
blului noului 
civic al orașului, 
complexului 
a clubului 
etc. vorbesc, seu

I 
I

flori
Casei 

ansam- 
centru 

a 
,,Hermes", 
studențesc 

_ _ priso
sință desprg>- măiestria 
lor. Tot dgBre iscusin
ță și măiesijTJț lor vo>- 
bește o apariție inedi
tă și demnă de laudă, 
pe peluza din fața clu
bului studențesc — un 
calendar flora) — un 

; chenar de flori, în ca- 
! re tot din fieri apare 
1 zilnic data zilei respec- 
| tive. Toate laudele pen

tru inițiativă și, mai 
ales, pentru mîinile 
harnice care schimbă 

l în zorii fiecărei zile 
1 cifrele datei respective.

■ AVEȚI O SERVIE
TA DE REPARAT ? în 
Petroșani nu găsiți o 
unitate de prestații 
pentru o asemenea re
parație. O găsiți, 
schimb, la Lupeni, 
secția de marochinărie. 
a cooperativei „Straja", 
în primul semestru u- 
nitatea respectivă de
servită de 9 fete iscu
site. sub conducerea 
șefului de secție Cons
tantin Tdea, și-a depă
șit planul la producția 
marfă cu 500 000 lei, 
iar. planul la 
pentru populație 
peste 20 000 lei. De

I 
I
I
I
I

în 
la

I

1

I

I
I
I

prestări
cu
re-

I
1^ ținut că unitatea are I 

contracte pentru desfa- I 
cerea, produselor sale*

I
I
I

I 
I
I

cu I.C.S. „Bijuteria" 
București și cu unități 
similare 
din șase
rii.
Rubrică

Dan

ale U.J.C.M.
județe ale ță-

realizată 
STEJARU

de

ve.jnfofrjn
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n fața maștntt 
scris vămii clipe 
îndelungi ca să 

asculți glasurile care vin 
dinlăuntru! tău, glasuri 
care rostesc numele ce
lor 60 de eroi ai adîncu- 
lui, ale ortacilor lui Ilie 
Amorăriței care, acolo 
jos, la orizontul 400, în 
abatajul din stratele 17— 
18, depun eforturi 
vuitoare pentru a 
monta, revizui, t 
porta în alt panou 
complex mecanizat 
mare tehnicitate și 
dament. Faptele lor 
muncă bogate în conți
nut, semnificative, sînt 
atît .de multe incit spa- 

'~ț:f$lr*nu ne permite să le 
amintim pe toate. In a- 
cest caz, reporterului îi 
vine greu să le aleagă 
pe cele mai deosebite, 
pentru că, de fapt, toate 
sînt la fel de deosebite, 
toate poartă semnătura 
dăruirii și priceperii, a 
hărniciei și responsabi
lității

I

stă-
de- 

trans-
. un 
de 

i ran- 
de

bilitatea examenului din 
panoul V straiele 17—18.

Demontarea din panoul 
VIU, revizuirea, trans
portul 
nui complex 
mare în alt 
un adevărat 
xamenul . 
profesionale 
pe care ortacii lui ilie 
Amorăriței sînt hotărîți 
să-l treacă cu bine,

P entru montarea co
losului de metal, 
dintr-un panou în 

altul a fost necesară lua
rea unor măsuri specia
le. Pentru răpirea fie
cărei secții a complexu
lui a fost necesară apli
carea, in funcție de 
alifiile tectonice, a 
noi soluții tehnice, 
tru ca operația de răpi
re să se desfășoare 
condiții de deplină 
curitate a muncii, 
tru protecția

și montarea' ti
de înălțime 
panou sînt 
examen. E- 
competenței 

și minerești

con- 
unei 
Pen-

— îi determină pe orta
cii lui Amorăriței să e>- 
vite a vorbi despre alte 
reușite proprii atît de 
impresionante. Ei vor 
mai întîi să dovedească. 
Un lucru însă este clar: 
schimburile 
au devenit o lege 
scrisă peptru toți, 
stînd lucrurile 
dat seama ce 
minunați sînt 
Nicoțae Buraga, 
tantin Corbeanu, 
Buda, Andrei i 
Mihai Mironeac,
T. Vasile, Martin Szabo, 
lorgu Hulubei și mulți 
alți ortaci de-ai lor, a 
căror hărnicie, spirit 
de inițiativă și dăruire

prelungite 
ne- 
Așa 

mi-am 
oameni 
.minerii 

Cons- 
Iosif' 

Cornea, 
Suciu

PENTRU LUMINA ȚARII
își spun cuvîntul la fie
care pas.

Acum, cînd aceste 
rinduri au văzut 
lumina tiparului, 

mă gîndesc cu plăcere 
la ortacii lui Amorăriței 
care ne spuneau că aco
lo, jos în abataj, fapta 
contează, și mai puțin 
vorba. Pînă nu-i montat 
complexul și pînă com
bina nu începe să „muș
te" din pîntecul Rete
zatului, ei nu au odihnă. 
De fapt, la ei cuvîntul 
„odihnă" înseamnă mai 
curînd satisfacție, mul
țumire, conștiința 
datoriei împlinite, 
înseamnă mai multă lu
mină dată patriei.

Constantin GRAURE

Absențele nemotivate, 
spunea în cadrul judecă
ții .muncitorești ing. Eme- 
ric ..Kovacs, directorul mi
nei, știrbesc prestigiul 
colectivului nostru, dimi
nuează producția de căr
bune. Oameni care din 
24 de °re cit are o zi nu-șî 

lucreze 
mai 

nu 
ni-

din

„găsesc11 timp să
6 ore nu merită să 
rămînă printre noi, 
merită să primească 
mic de la societate".

— Tu ortace (n.n. 
vorba de Ilie Boroadă, 6 
n) care faci nemotivate, 
spune aici și acum, te-ai 
întrebat vreodată ce dai 
societății și cit primești 
de la societate ? Pentru 
că nu este prima abatere; 
în anul precedent ai avut

de luat- în seamă. Practic, 
spunea în cuvîntul 
brigadierul Francisc _ 
zakas, nu există motive 
pentru nemotivate. Eu îl 
iau pe Bondoc în grijă, 
în brigada mea. Dacă 
timp de o lună face vreo 
abatere de la normele 
muncii în abataj, împreu
nă cu brigada îi vom cere 

..desfacerea contractului 
de muncă.

Un „om problemă" 
mina Paroșeni este 
drei Gombocz, om în 
nă putere de muncă, 
vîrstă de 40 de 
Desigur, atitudinea 
față de muncă, actele 
faptele sale nesăbuite 
fost aspru criticate 
ortacii care au propus

și priceperii, 
și 

minerești.
n colivia care ne 
poartă spre adine 
Intre mineri, se 

încinse un adevărat dia
log, Aud glasurile lor 
care vorbesc ceea ce au 
făcut în abataj.
cîteva frînturi: „S-a ter
minat cu tensionarea 
secțiilor, începem deci 
cu montarea transpor
torului". „Trebuie avut 
grijă". „La această ope
rație să participe Nico- 
lae Lică, Antonie Radu, 
Felix Csalovics, Petrieă 
Neagu. Revizia motoru
lui de la combină o vor 
fdee Stelian Gîrjoavă și 
Petru lanc". Ascult și 
nu întrerup. Îmi dau 
seama că totul este bine 
organizat, pus la punct, 
că fiecare știe precis ce 
are de făcut, că toți sînt 
donației să termine 
re.
xu

Prind.

mai 
de montarea comple- 
ț, să scoată cit mai 
ă lumină din adtn- 

curi pentru lumina (arii. 
Privesc mai atent chi
purile lor care, încă de 
la siuă, poartă responsa-

in 
se- 

pen- 
complexu- 

lui s-a procedat la așa 
a uii- 
metoclă 

a fost, de fapt,. cheia 
succesului în aceasță o- 
perațiune. Alte metode 
și soluții tehnice aplica-, 
te la tiansportul pe . o 
distanță de 700 metri a 
utilajului. In montarea 
în noul panou, a fost 
necesară, de asemenea, 
intervenția gîndirii crea
toare a ortacilor lui 
morăriței. Trebuie 
spunem că 
.metodelor, a 
aplicate îji 
complexului au 
la oamenii din 
Vorbind despre 
nu putem să nu 
echipa „service" 
de Ion Morariu, 
echipa de montare a flu
xului de benzi, condusă 
de maistrul Florescu 
Vintilă.

Numărătoarea in
versă a început 
în abatajul me

canizat din panoul V și 
cred că modestia — o 
altă trăsătură comunistă

liba „îmbrăcare" 
îajului. Această 

fapt,.

A- 
sâ 

majoritatea 
soluțiilor 
montarea 
venit de 
brigadă, 
complex 
amintim 
condusă 
ca și

este

La I.M. Paroseni

din cau- 
planului 

dimi- 
celor 

la

la 
An- 
pli- 

în 
ani.

sa
Și 

au 
de 
să

A sosit o platformă cu piesele unei noi secții 
pentru montaj Ia noul front de lucru de Ia „masto
dontul" de oțel condus de Ilie Amorăriței. I

multe abateri de l-a disci
plina muncii și tehnologi
că. Să ne «pui ce pedeap
să meriți (Gheorghe Din
eu, miner șef de brigadă).

Ilie Boroadă, în culpă 
fiind, nu avea curajul, nu 
poate să stea in fața or
tacilor cu fruntea sus, 
el se angajează că nu se 
va mai întîmpla, că va 
fi ultima dată cînd . este 
chemat în fața instanței 
muncitorești. Ortacii care 
au luat în continuare cu- 
vîntul au propus, iar 
c.o.m. a aprobat, ti-^nsfe- 
rul lui din subteran în 
depozitul de lemne

— Tovarășe Bondoc, nu 
ai venit 5 zile la lucru. In 
perioada aceasta trebuia 
să dai 35 tone de cărbu
ne. . Aceste absențe nemo
tivate au condus, 
za nerealizării 
pe brigadă, și la 
nuarea retribuției 
care au venit zi de zi , 
mină. Așa stînd lucrurile, 
spune-ne ce ai de gînd să 
faci în continuare? (Vasile 
Cerceja, miner șef 
brigadă).

Omul caută, dar 
găsește „motive11

de

nu 
demne• ••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••*•••••••••••••«•••••••••••••••

Povestea, e cusută eu ață se constituie în infraețiu- 
albă." Rusu Burdea, vago- ne și se pedepsește cu o
netar la sectorul II al mi- condamnare între 3 luni și
nei Lonea, încearcă să a- 
crediteze ideea că e învi
nuit pe nedrept. în noap
tea de 10 iulie a primit 
sarcina să supravegheze 
o bandă transportoare. Cu 
ajutorul unui șpraiț a a- 
nulaț însă comanda ben
zii, dar și sistemul de 
protecție a . i-oielorprotecție a . rolelor. Dato- 
•rită acestui fapt, covorul 
de cauciuc a ars pe o dis
tanță de 2,5 metri. Con
secințe — producția sec
torului III a fost între
ruptă de la orele 4 la 17, 
nu s-au putut efectua lu
crările de revizie, 
terea vagonetarului 
Burdea este foarte 
cade sub incidența 
crețului penti-u 
rea unor reguli 
exploatarea și 
rea instalațiilor, 
lor și mașinilor, 
ordinii și disciplinei 
muncă în unitățile 
foc continuu sau care 
instalații cu grad ridicat 
de pericol în. exploatare. 
Articolul 11 din acest De
cret. (nr. 400/1981) e lim
pede : „Muncitorii și celă
lalt personal operativ răs
pund direct de funcționa
rea, în condiții de 
ranță și potrivit i 
mentului de lucru
bat, a instalațiilor, utila
jelor și mașinilor pe care 
le au în primire", Neres- 
.pectarea acestor prevederi

2 ani.- Ce susține însă va
gonetarul Rusu B-urdea.

— N-am fost instruit 
la noul loc de muncă. Nu 
m-a controlat 
Spraițul l-am găsit 
de la schimbul. 111. 
vinovat că nu i-am 
Pe mine m-a trimis 
bandă maistrul Ion 
tras, n-a venit însă

nimeni, 
băgat 

Sînt 
scos, 

la 
Pe- 
nl-

sa în discu- 
de partid, 
comite o in- 
mai poate fi

tărît punerea 
ția adunării 
Un om care 
fracțiune nu 
comunist.

In adunarea de partid, 
Rusu Burdea și-a recunos
cut vina, cum și-o mai 
recunoscuse și altădată, 
cînd trebuia să fie sanc
ționat, A crezut că puțină 
autocritică nu strică.

— De mai mujte: ori, 
cînd trebuia să fiți diseu-

muntstului amintit, în loc 
să se ia atitudine împotri- 

unii 
în- 

cir- 
ba 
la 

s-au...

va indisciplinei, 
membri de partid au 
cercat să descopere 
eumstanțe atenuante, 
chiar cînd s-a trecut 
votarea sancțiunii 
abținut. Rezultatul votului 
este edificator pentru cli
matul de muncă a! res-

. pectivei organizații de
partid 19 voturi pentru 
sancțiune, 14 contra și...

■-K

Aba-
Rusu 

gravă, . 
De- 

instituî- 
privind 

întreține- 
utilaje- 

intfirirea 
în 
cu 
au

sigu- 
regula- 

apro-

găsit
la

de 
dată •

pe-

meni pe revir, m-a 
maistrul Bălașa de 
alț sectox'.

— între afirmațiile 
acum și declarația
organelor de cercetare pe
nală există o discrepanță 
totală. Acolo ■ ați recunos
cut că ați dormit o 
rioadă de timp.

— N-am dormit, am 
stat într-o nișă 45 de mi
nute. ' .

— Vinovăția vagoneta
rului Rusu Burdea, re
marcă 6ing. Iuliu Huszar, 
secretarul biroului orga
nizației de bază, este cla
ră, Iată de ce biroul or
ganizației noastre a Ro

tat, ați lipsit de la adună-
rile generale.

— Păi. la 
veneam, cînd 
știți,, eu sînt 
am de lucru .

Și astfel, cînd știa 
va fi pus în discuția

ședințe, cînd 
nu veneam; 

localnic, mai 
pe acasă...

că 
a- 

dunării pentru indiscipli
nă și nemotivate, Rusu 
Burdea lipsea, pfQîitînd de 
falsa înțelegere a ortaci
lor săi, care pentru a 
riu-și „crea11 probleme pre
ferau „să uite“ abaterile 
sale. Dar, de la o abatere 

- mai mică s-a ajuns la in- 
Fracțiune. în adunarea de 
partid, care a avut ca 8„ 
biectiv sancționarea co

62 abțineri. Asta da „fer-, 
mitate"! Ea pune în va
loare lipsa de responsabi
litate a unor comuniști.. 
Oare nu le era clar că 
nu mai poate fi membru 
de partid cel care a să- 
vjrșit o infracțiune ?

Discuțiile asupra acestui 
caz nu s-au încheiat. De 
existat nu există însă 
decît o singură soluție ca
re să pună capăt unor 
astfel de grave încălcări 
ale disciplinei de muncă 
și tehnologice — sancțio
narea aspră a celor vino- 
wați. Fiindcă atunci cînd 
se lucrează cu jumătăți 
de măsură sau se eludea-

ză Statutul partidului, se 
instaurează un climat ne
sănătos de muncă. O do
vadă concretă în acest 
sens — în ziua de 21 iulie, 
în cadrul sectorului III 
al minei Lonea, rnanipu- 
lantul de la banda rolu
lui 64, Marin Sprinceană, 
a pus un șpraiț la între
rupător, anulînd 
blocările (?!). Ca 
a acestei practici, 
re normelor de funcționa
re, rolul s-a înfundat cu 
cărbune, înecând banda 
de la orizont-ul 400.. Des
congestionarea benzii a 
durat 3 ore. Măsurile lua
te au darul să surprindă, 
fiind... cusute cu ață albă 
— s-a hotărit „sancționa
rea" lui Marin Sprincea
nă cu 10 la sută din retri
buția lunară și publica
rea (?!) unei caricaturi la 
gazeta satirică „Sfredelu- 
șul". Faptele arată însă 
că si în acest caz este 
vorba de Încălcarea pre
meditată a Decretului 400, 
cunoscut tuturor 
nilor muncii prin 
crarea sa, în mai 
rîndvri, Pînă cînd 
acționa la mina Lonea cu 
„duhul blîndeții1*, împo
triva indisciplinaților, îm
potriva acelora care în
calcă legile țării ?

lie .aai pentru o lună în 
depozitul de lemne. Abo
nați, ai nemotivatelor și 
clienți ai barurilor, mai 
Ou seamă în zilele de pla
tă și avans, tinerilor Ma
rian Talari, loan Bondrea, 
Nicușor Drăghicî, Ion 
Năstase, Dan Olteanu li 
s-a acordat, în cadrul ju
decății muncitorești șansa 
de "a se îndrepta, posibili
tatea de a-și schimba op
tica față de muncă.

Judecata muncitoreas
că de Ia mina Paroșeni, 
iuînd în discuție activita
tea Iui Ion Chirila, Aurel 
Michi, Damian Pali, Tibe- 
riu Pecsos, Petru Rus, An
drei Sredrițc, a propus și 
c.o.m. a hotărit, ca acești 
oameni să lucreze o lună 
in depozitul de lemne. 
Măsurile luate în instan
ța colectivă au fost ; cu 
atît mai aspre cu cît, aici, 
la Paroseni, în luna pre
cedentă, numărul absen
țelor nemotivate a crescut, 
dijmuind producția de 
cărbune. Față de recidi- 
vfști, față de cei care cu 
toate strădaniile colecti
vului nu au reușit să . se 
încadreze în disciplina 
muncii — ortacii aia pro
pus șl, bineînțeles, că s-a 
hotărit desfacerea . 
tractului de muncă 
Petru Horhoianu, 
Iamandi, Ștefan 
Valentin Stîncan și

eon- 
lui 

Vasile 
Lohcs, 

Ion

..vui; ca,
între- 
inter- 

urmare 
coritra

oarne- 
prelu- 
multe. 

se va

lon VULPE

Sdga, Sperăm că dintr-o 
asemenea lecție de prin
cipialitate să învețe și alți 
„abonați" ai nemotivatelor.

Cornel BUZESCU

• Despre Ioan Botîrcă 
din Petroșani, strada V. 
Boaită nr. 5/50 la cei 44 
de ani ai săi, jje spune 
că mai mult a chiuliț de
cît a muncit. Se încadra 
pentru cîtva timp la o 
întreprindere sau alta și, 
neplăcîndu-i munca, de 
fiecare dată dădea bir cu 
fugiții, Ignorînd 
scrise și nescrise 
Cletățîi noaștre, 
du-și drept mod 
traiul parazitar, 
fost condamnat I 
luni închisoare, 
pedeapsă, pentru 
fapte, s-a aplicat și lui I- 
lie : Dumbravă din Vul* 
<san, strada Morilor nr. ■ 
1/13 și lui Dumitru Moș 
din strada Gorunului nr. 
4/54 Lupeni. Acum au 
suficient timp de medita
ție : J ;- - - - -__:r _j |

miliției ’ 
Petroșani

legile 
ale so- 

aiegîn- 
în viață 
I.P a

patru 
Aceeași 
aceleași

Rubricâ realizată cu 
sprijinul 

municipiului
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Consfătuire de lucru 
cu cadre de conducere 

din agricultura Știri din țările socialiste Situația

județului Constanța
(Urmare din pag. 1) tru transpunerea in viață 

a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în cadrul vizitei de lucru 
în unități de stat și co
operatiste ale județului 
Constanța, a sarcinilot tra
sate pe linia sporirii pro
ducțiilor agri-ole. foWirii 
raționale a pămîntului, 

c-onti nua- 
creșterii 

eco-

mitetului județean de 
partid a prezentat situa
ția existentă în agricultu
ra județului, a înfățișat 
pe larg eforturile susți
nute ale oamenilor mun
cii pentru strîngcrva dc 
pe ogoare la timp și fără 
pierderi a recoltei, hotărî- 
rea cu care se acționează 
în întregul județ pentru 
obținerea de rezultate cît 
mai bune în toate sectoa
rele — în cultura plante- consfătuirii a luat cuvîn- 
lor de cîmp. legumicul- 
tură, viticultură, în zo
otehnie — preocuparea 
pentru utilizarea cît mai 
eficientă a sistemelor 
irigații, a mașinilor 
instalațiilor agricole.

Parîicipanții la cons
fătuire, președinți de con
silii agroindustriale și co
operative agricole de 
producție, directori ai în
treprinderilor agricole de 
stat și stațiunilor de me
canizare a agriculturii, ai 
unităților de Cercetare, re
prezentanți ai organelor 
agricole județene,, au ra
portat secretarului gene
ral al partidului cu privi- 
te la rezultatele obținute 
in strîngerea recoltei, su
bliniind că în numeroase 
unități agricole s-au rea
lizat în acest an produc
ții medii de peste 5000 kg 
la grîu, 5500—6000 kg la 
orz, ceea ce demonstrea- 

de 
de

agricole, folo:
a

m dernizării în 
re a' zootehniei, 
eficienței activității 
n ornice..

In încheierea lucrărilor

de
Și

wizjj cc uuinviK

Ză marile posibilități 
sporire a producției 
cereale în județul Cons
tanța. Vorbitorii au evi-
dențiat experiență prile
juită de campania agrico
lă din acest an, au pre
zentat modul cum se ac
ționează în prezent pen-

tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea se dă publi
cității.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost urmărită de cei pre- 
zenți cu deosebită atenție, 
aplaudată cu Însuflețire.

■Primul secretar al Co
mitetului județean de 
partid a mulțumit se
cretarului general al parti
dului pentru această pro
fundă analiză a proble
melor de deosebită ac
tualitate, de cea mai mare 
însemnătate privind bunul 
mers al muncii din agri
cultură, pentru prețioa
sele indicații primite. și 
a exprimat în numele co
muniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județ, 
angajamentul de a acțio
na neîntîrziat pentru a da 
viață sarcinilor stabilite, 
să determine, în lumina 
orientărilor date cu acest 
prilej, îmbunătățirea ac
tivității în toate unitățile 
agricole, obținerea .unor 
rezultate cît mal bune, la 
nivelul adevăratelor po
sibilități existente în ju
dețul Constanța.

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
In primii doi ani ai 
tualului plan cincinal 
vietic (1981—1985), 
R.S.S. Gruzină au fost 
similate în producție 
proape 100 tipuri de ma- 
șini-unelte pentru 
crarea metalelor și 
nului. Dezvoltarea 
triilor electrotehnică și e- 
lectronică a 
truhca de 
automate 
program.

în prezent. întreprin
derile acestui sector lu
crează la introducerea în 
fabricație a unor roboți 
pentru industria construc
toare de automobile. în 
1985, ponderea construc
țiilor de mașini în volu
mul general al producției 
industriale a R.S.S. Gru
zine va atinge 25 la sută.

*
BELGRAD 28 (Agerpres). 

în ultimii cinci ani. alo
cațiile destinate învăță- 
mîntului și culturii în 
RJS.F.I. au reprezentat, 
în medie, cinci la 6ută 
din venitul național..

în prezent. 2,8 milioa-

ac- 
so- 
în 
a- 
a-

prelu- 
lem- 

i nd as

permis cons- 
mașini-unelte 

cu comandă

Convorbiri
slrlano-palestiniene

DAMASC 28 (Agerpres). 
Președintele Siriei, 
Al-Assad, a primit 
legație palestiniană 
dusă de Khaled Al 
houm, președintele 
siliului Național 
tinian, informează 
ția siriană de presă SANA.

Convorbirile purtate cu 
acest prilej s-au concen
trat asupra situației din 
Liban, menționează agen
ția SANA.

Hafez 
o de- 

con- 
Fah- 
Con- 

Pales- 
agen-

ne de elevi urmează cursu
rile școlilor generale de 8 
ani, ceea ce înseamnă că 
sînt cuprinși, practic, toți 
copiii de vîrstă școlară. 
Dezvoltarea învățămîntu- 
lui în Iugoslavia 
lustrată elocvent 
faptul că, dacă 
existau numai 39
în prezent numărul 
tora depășește 230.

în ce privește învăță- 
mîntul superior, scrie 
agenția, este de notat fap
tul că din 1945 cursurile 
universitare a ii fost ab
solvite de peste 800 000 de 
tineri.

este
și 
în 
de

i
de 

1947 
li:ee. 
aces-

★
BERLIN 28 -(Agerpres). 

Containerele au început 
să fie folosite în transpor
tul feroviar din R.D. Ger
mană acum zece ani și, 
la ora actuală, pe căile 
ferate ale țării pot fi în- 
tîlnite săptămînal peste 
500 de garnituri cu con
tainere.

Utilizarea 
cunoaște o 
tindere și

containerelor 
continuă ex- 
în domcnitîl

transporturilor maritime, 
unde și-a demonstrat de 
asemenea eficiența. Ast
fel. capacitatea instalați
ilor pentru primirea și ex
pedierea containerelor din 
portul Rostock va spori 
de două ori pînă la sfîr- 
șitul actualului cincinal.

■jr
BEIJING 28 (Agerpres). 

După cum relatează agen
ția China Nouă, în sezc- 
nul ploios din acest ?n in 
provinciile Shanxi și He
bei s-a apil.aț i-n succes 
o metodă de în<-ămîn!"re 
a ierburilor 
berilor, 
mințelor 
v io n.

Astfel, 
Shanxi, 
hectare 
țațe cu 
rajeră și pini chinezești, 
acțiunea fiind destul 
dificil de realizat 
ce era vorba de 
tierea "uniformă a 
țelor pe un teren

nciile Shanxi 
aplicat

de i
■ și- chiar a ar- 

eu ajutorul se- 
răspîndite din a-

în provincia 
peste 6800 de 
au fost însămîn- 
trifoi, mazăre fu-

de 
deoare- 
împrăș- 
sem in

tri un tos.

din Liban
BEIRUT 28 (Ag'rpies). 

Potrivit unui bilanț al 
forțelor comune palesti- 
niano-iibaneze progre.sis-. 
te, publicat de presa din 
Beirut. în ultimele zile 247 
persoane au fost uci-e iar 
395 rănile in timpul r.'h- 
durilui aerie,it :m.ie.ie
pe asupra capit; :.'i 1., 'na
nului. in lorm.-az.â agenția 
France Presse.

Pe de altă parte, apro
ximativ o sută de locuin
țe au fost distruse în tim
pul raidurilor și al. bom
bardamentelor blindate- 
lor și artileriei cu Jfagere 
lungă, în special în zone
le dens' populate de la 
periferia de sud și in car
tierul de locuințe Raou- l
che, de pe malul mării.

LA DELIII a avut 
plenara Consiliului 
țional al Partidului 
munist din India, consa
crată examinării unor 
probleme ale situației po
litice interne și interna
ționale.

LA VARNA a avut loc 
o întrevedere între To
dor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.c. Bul
gar, și William Kashtan, 
secretar geperal ' 
din Canada. După 
informează agenția 
s-a procedat la un 
de păreri asupra activită
ții celor două partide și 
au fost examinate unele 
probleme ale situației

loc 
Na- 
Co- Pe-

al P.C.
- cum
BTA, 

schimb

Respingerea de către popoare a politicii 
de forfă și dictat

mondiale actuale, ale miș
cării comuniste și mun
citorești internaționale.

LA 27 IULIE, în Uniu
nea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial 
„Cosmos — 1396“, anunță 
agenția TASS. La bordul 
satelitului a fost plasată 
aparatură științifică des
tinată continuării cerce
tării spațiului cosmic. De 
asemenea, „Cosmos — 

1 396“ dispune de un ra
dios istem pentru măsura
rea exactă a parametrilor 
orbitei și de un sistem

radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a 
datelor privind funcțio- 

i narea aparatelor de bord
i și a instalațiilor științifice.

O MĂNĂSTIRE budistă, 
datînd din secolul 
X-lea,

La aproape patru dece
nii de la cea mai ucigă
toare conflagrație pe care 
a cunoscut-o umanitatea, 
climatul internațional nu 
este încă nici pe departe 
ferit de tensiune, de con
flicte — chiar și militare 
—, de existența unor pu
ternice focare de încorda
re, care generează perico
le de noi conflicte, inclu
siv, așa cum arăta i 
tovarășul N i c o 
Ceaușescu, pericolul 
bucnirii unui război 
dial, Lecțiile istoriei 
realitățile 
multe ori dureroase, 
învățat popoarele, oamenii 
de bună credință din lu- 

• mea întreagă că cea mai 
rațională cale și singura 
viabilă de soluționare a 
conflictelor este aceea a 
tratativelor pașnice, fără 
recurgerea la forță și dic
tat. Așa cum atestă isto
ria milenară a omenirii, 
forța nu a rezolvat 
niciodată definitiv o pro
blemă.

Din nefericire, de aceas
tă experiență tragică nu 
țin seama — din motive 
egoiste, înguste și „mioa
pe** — anumite cercuri 
interesate să practice po
litice de imixitune bruta
lă — militară, politică, 
ec i; mică și de altă natu
ră — în treburile interne 
f:it unor popoare ce se 

libere și suverane. 
Estș, in aceste condiții, 
ub element extrem de po
zitiv faptul că popoarele 

tot 
vo-

recent 
> 1 a e 

iz- 
mon- 

Și 
prezentului de 

au

fermitate politica de for
ță și dictat, cere înlocui
rea „dreptului" forței cu 
forța dreptului, 
popoarelor pentru 
ționarea pașnică a 
rendelor, pentru 
ireversibilă a practicii re
curgerii la forță și a dic
tatului s-a materializat, 
în special în ultimii ani, 
în uriașele demonstrații 
de masă din numeroase 
țări ale lumii, în activi
tățile organizației mon

Demersul 
solu- 
dife- 

abolirea

cît de complexe ar părea 
problemele, oricît de com
plicate s-ar prezenta 
la o primă analiză, 
există diferend, 
gență care să nu 
rezolvate prin 
politice, pașnice.
șui Nicolae Ceaușescu su
blinia recent, în cuvînta- 
rea sa de la marea adu
nare populară din 
cipiul Suceava : 
de îndelungate vor 
tativeîe, ele nu

Comentariu

de 
de 
re- 
or-

își fac, în prezent, 
mas puternic auzită 
cea Lor care respinge eu

diale — O.N.U_ ale altor 
organisme internaționale, 
în hotăririle adoptate de 
conferința de la Helsinki 
și reuniunile de la Bel
grad și Madrid. în voința 
exprimată în declarații 
comune și cu prilejul u- 
nor întîlniri ale multor 
conducători de stat.

Principiul abținerii 
la folosirea forței și 
la amenințarea cu 
curgerea la forță este
ganic legat — așa cum a 
subliniat în repetate rîn- 
duri partidul nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
personal — de celelalte 
principii democratice fun
damentale ale relațiilor 
dintre state — respectarea 
suveranității și indepen
denței, egalitatea în drep
turi, neamestecul în tre
burile interne, colabora
rea reciproc-avantajoasă.

Viața ne învață să ori-

al 
a fost, descoperită 

recent, la 3600 metri 
tudine, în districtul 
sarkar, situat într-o 
giune muntoasă din 
dul statelor indiene 
mir și Jammu. Cu 
prilej, au fost scoase 
iveală 12 statuete 
Temn și fildeș, 
între 0,33 și 3 metri, care 
fac dovada unei 'înalte 
măiestrii artistice, carac
teristică începuturilor pe
rioadei medievale în Caș- 
mi r.

alti- 
Zan- 

re- 
nor- 
Caș- 
acest 

la 
din 

măsurînd

FILME

Grăbeș-

Comoara 
argint.

7 No- 
Uni- 
nu-ți

EMirrrq 12,35

16,25

16,55

17,00

18,00

20,40

21,00
21,20

dis- 
de 

ace- 
este 

pen-

16,00
16,05ele 

nu 
diver- 

poată fi 
mijloace 
Tovară-

muni- 
„Oricît 
fi tra- 
produc

victime, nu produc 
trugeri de oameni și 
bunuri materiale ! De 
ea, calea tratativelor 
singura cale rațională 
tru a asigura soluționarea 
problemelor, pentru dez
voltarea colaborării și 
sigurarea păcii în lume!**.

România — țară care a 
înscris, încă din 1979, pe 
ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. punc
tul intitulat: „Reglemen
tarea prin mijloace pașni
ce a diferendelor dintre 
state", care a militat și 
militează pentru dreptul 
la pace al oamenilor, la o 
existență eliberată de coș
marul războiului prin ins
tituirea unui Cod de con
duită universal în relați
ile interstatale — a venit 
și în acest an cu 
neri concrete, de 
semnificație, vizînd 
tituirea forței

a-

în lume. Intre propunerile 
prezentate la O.N.U. 
împuternicirea 
lui Nicolae Ceaușescu 
potrivit mandatului 
bat de Marea 
Națională se numără 
aceea referitoare la 
sitatea soluționării 
flintelor dintre state 
clusiv prin mijloace 
nice, pe calea tratativelor, 
astfel încît să nu fie pu
se în pericol pacea și se
curitatea internațională. 
România a propus crearea 
unui organism special al 
O.N.U., cu funcție de me
diere. care să acționeze 
în direcția organizării de 
tratative și soluționării 
problemelor pașnice, su- 
gerînd ca statele care re
fuză să* participe la acti
vitățile acestui organism 
sau să-i respecte recoman
dările să fie 
agresoare. Eforturile 
tru pace ale 
nostru, 
munist 
tarului 
lui și 
blicii,

din 
tovarășu- 

Și 
apro- 

Adunare 
Și 

nece-
PEȚROȘANI ~ 
—Orgolii: 

dar
iembrie : 
rea : Iubește, 
pierde capul.

PETRILA : 
te-te încet.

LONEA: 
din Lacul de

VULCAN — Luceafă
rul : Semnul șarpelui.

LUPENI — Cultural: 
Atenție la Pana 
vultur.

11.00 Matineu de 
canță

11,45 Film serial, 
chestiune de

propu- 
înaltă

Ins- 
dreptului

considerate 
pen- 

po porului 
ale Partidului Co- 
Român, ale secre- 
general al partidu- 
președintcle Repu- 
tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, au fost pece
tluite, recent, cu 18 000 000 
de semnături așezate pe 
un deziderat comun — de 
a se lichida cu desăvîrșire 
din practica relațiilor in
ternaționale politica de 
forță și dictat, de a se în
lătura amenințarea sum
bră a unui război, de a 
se curma ireversibil cursa 
înarmărilor și de a se re
aliza dezarmarea, pentru 
ca omenirea să poată trăi 
nestingherită în pace și 
securitate.

S. GRIGORIU

noare. 
pisod.
Pași 
lungă. 
Telex.
Orarul educativ 
al vacanței.
Revista „Cîntării 
României".
Anunțuri și mu
zică.
Studioul 
tului. 
închiderea 
gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică. 
în spiritul 
față de om.
Viața culturală. 
Serial științific. 
Lumea reală E- 
pisodul 1. 
Telejurnal.
Meridianele cîn- 
tecului.

tinere-

pro-

eco-ti.

grijii

Mica publicitate
Preț

24
VÎND plan bun. 

convenabil Dărănești 
A Petroșani (937)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cioba- 
nu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă, (935)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Po
pescu Elena, eliberată

de l.U.M. Petroșani. O 
. declar

PIERDUT 
serviciu pe numele 
Elena, eliberată 
Vîsccza L.upeni. O 
nulă. (938)

PIERDUT carnet-ae stu
dent pe numele Lupuies- 
cu loan, eliberat de Ins
titutul demine Petroșani, 
îl declar nul. (939)

ANUNȚ DE FAMILIE

nulă (936) 
legitimație de

Popa 
de l.F.A. 

declar

Azi se împlinesc 4 ani de la încetarea din viață 
a scumpului meu soț

HROȘTEA NICOLAE
Vei rămîne mereu în amintire- me». (907)
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