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Ample măsuri care contribuie 

la întărirea democrației socialiste, 
la aplicarea fermă a autoconducerii 

muncitorești și autogestiunii

româ- se ac-

Importantele documente adoptate în cursul săp- tăraînii trecute de forurile superioare ale conducerii partidului și statului nostru ilustrează, din nou, consecvența cu care în ansamblul societății nești contemporaneționează pentru continua perfecționare a vieții economice și sociale. Elaborate din inițiativa și cu jntribuția directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la aplicarea fermă a principiilor autoconduce-
Forestierii raportează 

producții suplimentareColectivul Unității forestiere de exploatare și transport din Petroșani și-a realizat planul pe primele șase luni pe mente. Deosebit de portant este faptul producția destinată tului planul a fost cu peste 21000 lei luloză, pentru Numai nie. la pentru s-a de 115 m.c. vederile planului.La realizarea și rea indicatorilor ții economice pe șase luni o contribuție seamă au adus-o vele de muncă din sectoarelor de re Cîmpu lui Neag, tiște și Valea Cimpei. (V.S.)

sorti - im- că la expor- depă.șit la ..e- lemn rurale, lunii iu- lemn rurale înregistrat o depășire față de
mangal și construcții in cursul sortimentul construcții

depăși- activită- primele de colecti- cadrul exploata- Pola-

Și1 Șirii muncitorești i gestiunii, precum două Legi cu privire principiile de bază ale fecționării sistemului retribuire a muncii și veniturilor la contractul- constituie lin cuca re perfecțio- sociale, la Ș< democra- democra-

auto- cele ; la i per- de i de Șirepartiție a cu privire angajament, ansamblu unitar și prinzător de măsuri vor contribui la narea relațiilor adîncirea și afirmarea mai puternică a ției socialiste, a ției muncitorești.Măsurile adoptate sînt fundamentate pc o-concepție revoluționară avansa-

tă, avînd menirea să conducă la creșterea rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii și organelor colective de conducere, la întărirea răspunderii în gospodărirea cu maximă eficiență a avuției ce le este încredințată, a patrimoniului întreprinderii, concomitent cu dezvoltarea continuă a capacităților de producție și creșterea eficienței economice. Recunoaștem în conținutul acestor documente, o- rientafea fermă a politicii partidului spre o nouă ca-
(Continuare In i><ig » 2-a

„Sfat mineresc" între brigadierul loan l'iilop și 
doi dintre ortacii lui, componenții uneia dintre har
nicele formații de lucru de la sectorul V al minei 
Petrila.

La I. M

DepășireaI.M. Vulcan a încheiat trimestrul I cu un minus de peste 13 000 tone de cărbune. Prin mobilizarea întregului colectiv, handicapul a fost depășit în lunile aprilie și mai. Rezultatul : producția zilnică a crescut în medie cu 400—500 tone ’ de cărbune, sarcinile de plan pe aceste două luni I fiind îndeplinite. Din a Idoua decadă a lunii iunie, motive obiective au | afectat producția sectoa- I relor II, III și VI ■ sectoare cu pondereI semnată in cadrul minei. Iln consecință, I.M. Vulcan înregistra, în a I șasea lună a anului, un

Vizita tovarășului 
NiCQLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole
dm județul Constanța

ge- fac-ju- me- din

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, în cursul zilei de miercuri, o vizită de lucru în unități agricole din județul Constanța.Dialogul secretarului neral al partidului cu torii de răspundere ai dețului, cu cooperatori, canizatori și specialiștiaceastă zonă s-a desfășurat în atmosfera de înaltă răspundere cu care cei ce lucrează pe ogoare au trecut la înfăptuirea noilor programe de mare însemnătate, de stringentă actualitate, dezbătute și a- probate de curând de plenara Comitetului Central al partidului și forumul legislativ suprem al țării. Noua întîlnire de lucru cu oamenii muncii de pe ogoare a avut dețul Constanța din cele mai zone agricole a dispune de o bază materială puternică, de un mare număr de specialiști, precum și de institute și stațiuni de cercetare, revenind u-i în continuare sarcini deosebit de importante în asigurarea producții agricole

loc în ju-— una importante țării, care

unorsigure și

stabile prin creșterea potențialului productiv al pă- mîntului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe.Elaborat din inițiativa și cu contribuția hotărâtoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, acest iast program de transformare a naturii — ce se înscrie armonios în ansamblul obiectiveloi stabilite de Congresul al XI 1-lea și Conferința Națională partidului — a fost mit cu viu interes < plină aprobare de nii muncii din Constanța, alături de întregul nostru popor, înțelegînd importanța covârșitoare pe care o prezintă pentru a- sigurarea unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate, de înfăptuire a noii revoluții agrare în țara noastră.înscrisă în practica curentă a secretarului ral al partidului .și fășurată acum, în campanie de recoltare a păioaselor .și de însămîn- țare a culturilor duble, vizita de lucru a secretarului general al partidului în unități agricole din .iu-

ale pricii de- oame- județul

gene- des- plină

dețul Constanța a prilejuit, totodată, o amplă a- naliză a modului în caro se acționează pentru strângerea la timp și fără pierderi a recoltei din acest an, pentru sporirea pro- ducții’or de legume, îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic, înfăptuirea programului de au- toconduccre și autoaprovi- zionare....Decolînd din stațiunea Neptun, elicopterul zider ial aterizează.i scurt zbor, în rea cîmpurilor ale unor unități aparținînd 
Consiliului unic agroin
dustrial dc stat și coope
ratist Cobadin,La noua și cuprinzătoa- rea analiză la care prezent Ion Stoian, secretar al județean Constanța al P.C.R., iau parte cadre de conducere agriculturii, ai organelor partid și de liști, oameni pe ogoare.Gazdele îlvarășul Nicolae Ceausescu să vadă cîmpul cu grîu de sămință. Secretarul gene-

pre- după apropie- cerealieiy
este prim Comitetuluidin domeniul reprezentanți locale de stat, specia- ai muncii deinvită pe to-

(Continuiire in pag a 4-a)

TOVARĂȘUL hJCOlAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TOVARAȘA
1 LENA CEAUSESCU, VA EFECTUA O VIZITA OFICIALA

DE PRIETENIE ÎN ETIOPIA SOCIALISTA
rășului Mengistu Haiie Mariani, pre
ședintele Consiliului militar administra
tiv provizoriu, președintele Comisiei 
pentru organizarea Partidului oamenilor 
muncii din Etiopia, comandant suprem 
al armatei revoluționare a Etiopiei So
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Etiopia Socialistă, in peri
oada 12—14 iulie 1983, Ia invitația tova-

Cartierul Petroșani — Nord se extinde

i
Iș
i

Stefan

vulcan

coroborate

în aceste zile constructorii din cadrul șantieru- 1 Petroșani al Grupului de .șantiere Valea Jiu- al T.C.II. î.și concentrează eforturile asupra lucrărilor din cartierul Petroșani — Nord. în aeest cartier, cel mai tînăr al localității reședință de municipiu, au și fost predate pînă în prezent 142 de apartamente. Aici s' află in diferite faze de execuție blocurile 81, 11)8. 109, lib. 111, 112 și 119, care au apartamente cu termene de predare eșalonate în cursul celei de a doua jumătăți a anului. Tot în a- cest cartier au fost trasate contururile temeliilor blocurilor 107 și 107 A. Extinderea noului cartier este iodul muncii constructorilor din formațiile conduse de Glieorghe N agoie, Dumitru Postolache, Ion Milita; u. Dumitru Roșu, Tudor Nicolae, Catița Tutilă, Mihai Așavei, Vasile Căldărar, Mihai Bobbin, Ghcor-Betivu și Dumitru Negoiță. (V.S.)

în-

con testăm se datb-
deficit de peste 13 000 tone de cărbune.Care este situația în prezent Pînă în 4 iulie, restanța se ridica la mai bine de 2000 tone de cărbune.că treaza și faptului că producția unor sectoare fost dereglată din ve întemeia .e Și,ales, că factorii de pundere acționează gic pentru ca minei să reintre pe făgașul normal.Inginerul loan Dumi- traș, directorul minei, ne vorbește și despre alte neajunsuri care mai dereglează încă bunul mers al producției mai ales la

a moți mai răs- ener- acti v i tatea

(tfans- a- insuf i- număru- prestate, reparațiile nu întotdeauna sînt calitate constituie cîteva din neajunsu- care se cei urgent Să exempli- Sectorul XII, cu de

sectoarele Xll port) și IX (electromec nie). Personalul cient, scăderea lui dc posturi reviziile și care de doar i île înlăturate, ficăm. toate că are efectivul personal depășit, înregistra, de de 18 tie
367 față Deci Din- de nemoti- Și asta, într-o singură zi ! Nu e de mirare, deci, că în schimburi-

la 1 iulie, doar posturi prestate 3115 planificate, muncitori lipsă.aceștia mai mult o jumătate vați.

lc doi și trei este necesară plasarea formației de la puțul orb nr. 3 la puțul 1. Consecințele cestei dereglări le trage sectorul VII, care cuează întreaga ție pe puțul 1. Și ră a mai aminti tatea reviziilor și țiiior, cotate, nu ține ori, cu de satisfăcător.Nici la celelalte țuri situația nu este cu mult mai bună. Neplasa- rea formațiilor cu efectivul necesar duce la în-

a-eva- produc- asta fade cali- repara- de pu- calificativulpu-
Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag a 2-a)

I
I

si acasă >Ion M. este un miner de ispravă la sectorul II al minei Aninoasa, a venit să-și facă o tuație ; și-a mobilat partamentul Vulcan, și-a haine, poate are și bani puși de-o parte. C’u toate aceste certe împliniri și reunite în ultimii cinci ani, Ion M. se consideră nefericit, solicitînd ajutorul redacției, al altor organe locale.— în seara zilei de 6 iunie, eram la șut, Istorisește interlocutorul

unde si- a-
cînd aparta- televi- mașina haine-primit în cumpărat ceva

nostru. Dimineața am revenit, din ment dispăruseră zorul, covoarele, electrică de gătit, le mele, alte lucruri.Cum urme de spargere nu existau, păgubașul și-a dat repede cele întîmplate.— Ajutați de meni, Dumitru gonctar la sectorul
seama dedoi B., oa-va- V, și

Ana PANDUKU

(€ or.tinuare in pag a 3-a)
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f--------------------------------------- - ------------------------------
Preocupări intense pentru instaurarea AMPLE MĂSURI

unei discipline exemplare
(Urmare din pa». 1)

de cei sînt

în fiecare zi, la intrarea și ieșirea minerilor din subteran, în sala de apel a minei Lonea au Ioc discuții, pe schimburi, cu cei care nu se încadrează în disciplina de producție. A fost intensificată munca politică de la om la om și, cele mai multe ori, care absenteazăpuși în discuția ortacilor chiar la locul de muncă. Membrii comitetului de partid pe mină, cadrele tehnico-inginerești, membrii c.o.m. sînt repartizați pe locuri de muncă și găsesc prilejul, între două probleme tehnice, de transport sau de a- provizionare, să desfășoare o susținută muncă de conștientizare, pentru reducerea pe cît posibila absențelor și valorificarea intensivă a celor 8 ore de lucru, pentru întărirea disciplinei.Despre toate preocupări cu cîteva tovarășul secretarul de partid dere. în spiritul lor trasate la rile de lucru de la C.C. al P.C.R. și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, munca politică a fost și mai mult intensificată pentru a spori contribuția minei Lonea la asigurarea unor cantități de cărbune cît mai mari k____________  _____________

pentru economia națională. Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, conducerile sectoarelor acționează stărui- tor pentru creșterea producției zilnice și, unele realizări — chiar de peste 4 000 tone de cărbune pe zi — dovedesc că întreprinderea are un potențial productiv la nivelul actualelor cerințe. Rău este că acest potențial e diminuat de numărul mare de absențe ca-
rzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzIn sprijinul producției — muncă politică dinamică, eficientă

cadrul sectoarelor ,se preocupă cu răspundere atît de intrarea la timp în exploatare a noilor a- bataje cît și de pregătirea lor în condiții care să îngăduie aplicarea tehnologiilor avansate. Se știe că avem rezultate bune în abatajele cu tavan de rezistență dotate cu combină pentru tăiere, unde se obțin depășiri ale productivității muncii de 2-ț-4 tone pe post.

unde fost mult

ne-a zile llie aceste vorbit în urmă Păducel,comitetului pe întreprin- sarcini- consfătui-

rzzj/iz/zzzzzZZZZZZZZZZ-'ZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ re determină o plasare insuficientă a fronturilor direct productive, precum și numeroase impedimente în aprovizionarea tehnico-materială, în transport și întreținerea utilajelor.— Conducerea a minei are în în permanență nem de minim nie de front tară, ne-a spusrul comitetului de partid pe mină. Pregătim din timp unele fronturi de lucru și, pentru menținerea unui ritm optim aceste lucrări, tii din brigăzile de gătire sînt mobilizați Ia o activitate susținută. în general, or- ganizațile de partid

tehnică vedere ca să dispu- 50 ml li- suplimen- secreta-

Principala cauză a ne- realizărilor la mina Lo- nea, o constituie numărul mare de absențe nemotivate. Nu o dată, între cei care au absentat s-au aflat și membri de partid. Pentru întărirea disciplinei, după cum ne-a declarat Interlocutorul, cele mai exigente măsuri au fost întreprinse în organizațiile de partid unde, în fața unor abateri repetate,niștii s-au dovedit transigenți, dintre pentru tomani vita tea ceastă tă va fi continuată nă la țeloi- și încctățenirea
lacomuniș- pre- permanent

comu- in- cerînd măsuri cele mai severe a-i face pe absen- să înțeleagă gra- faptelor lor. A- orientare exigen-Pî- eradicarea absen-
Eforturi coroborate
{Urmare din pag. 1)lunile de or- exem-treruperi care, în trecute, au fost dinul orelor. Să plificăm. La puțul 10 trebuie să fie plasați muncitori, dar sînt zenți doar cîte doi, cele două orizonturi care puțul le leagă și 420). Consecințele cestei anomalii le suportă sectorul de producție IV și un abataj al sectorului I. O situație asemănătoare, la puțul nr. 4. Deși se respectă plasarea de șapte indisciplina — zată în absențe vate — dereglează activitatea și la acest puț. Urmările le trag tot sectoarele de producție (III și VI) care evacuează producția pe aici.Iată, deci, un adevărat lanț al slăbiciunilor, care începe de la suprafață și se repercutează asupra muncii celor din subteran. Pentru înlăturarea acestor deficiențe, conducerea minei Vulcan a ho- tărît ca activitatea punctelor de extracție să fie coordonată, începînd din această lună, direct de către maiștri minieri. Tot pentru buna funcționare a acestor adevăra-

CU-

con- pro- îmbu-

întregul de la Și în există redresare activ acest efort, activitatea

nui climat de disciplină exemplară. Acolo această exigență a instaurată de mai timp — respectiv în sectorul IV — realizările confirmă existența unui bun climat de muncă. în cadrul sectorului V, de asemenea, au fost create condiții ca în luna iulie să fie recuperat minus acumulat începutul anului, celelalte sectoare ’ posibilități deși comuniștii sînt integrați în Stă mărturieunor brigăzi — cum sînt cele conduse de Andrei Antal, Dumtru Dăscăles- cu, Ludovic Repaș, Dumitru Ene, Dumitru Pa- raschiv, Dragoș Teleagă, Ion Boteanu, Mihai Anton și alții — unde prin acțiunile întreprinse de comuniști, munca politică este în întregime subordonată realizării sarcinilor de plan.în perioada trimestrului III, cînd mina Lonea va dispune de o poziție bună a liniei de front, sînt create condițiile obținerii unor rezultate mai bune. Pentru aceasta, se depun eforturi susținute pe plan educativ, prin- tr-o muncă politică dinamică, convingătoare pentru întărirea disciplinei și valorificarea deplină a potențialului productiv al întreprinderii.
Ion MUSTAȚĂ

litate, superioară, a activității economice și sociale, efort amplu și complex la care sînt chemați să participe toți oamenii muncii de pe întreg prinsul patriei.în concepția partidului nostru, măsurile întreprinse prin introducerea contractului-angajament și a angajamentului individual vor acționa ca mijloace eficiente de afirmare a autoconducerii muncitorești și autogestiunii. Pe această cale se va realiza omogenizarea colectivelor avînd drept liant o strînsă unitate de interese și aspirații. Se va afirma inițiativa că înaintată, răspunderea colectivă în proprietății și buna podărire a mijloacelor materiale și financiare ale întreprinderilor.Atît măsurile prevăzute prin aplicarea contractului-angajament cît și_ cele cu privire la perfecționarea sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii vor acționa cu un plus de eficiență asupra valori-

muncitoreas- se va întări individuală și dezvoltarea gos-

ficării superioare a capacităților de producție, a resurselor materiale, stimu- lind interesul pentru introducerea tehnologiilor avansate, reducerea sumurllor, creșterea ductivității muncii,nătățirea calității produselor și a serviciilor prestate, utilizarea rațională a forței de muncă.Organele și organizațiile de partid, conducerile colective sînt chemate să a- sigure cadrul optim aplicării tuturor acestor măsuri, desfășurînd o intensă activitate pentru terea și însușirea derilor adoptate, transpunerea în viață a a- cestor prevederi în fiecare unitate economică.’ în spiritul importantelor ho- tărîri de partid și de stat, urmînd îndeaproape indicațiile trasate de secretarul general al partidului, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, colectivele muncă vor contribui dezvoltarea producției materiale, creșterea eficienței și rentabilității la accelerarea ritmului de progres al societății, la înfăptuirea istoricelor obiective a- doptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului-

cunoaș- preve- pentru

de la

Căminul,
In cadrul sectorului 

C.T.C. al secției răsu
cit de la „Vîscoza" Lu- 
peni se verifică cu mul
tă atenție calitatea fi
rului realizat aici.

săptă- cadrul admiși
ca nouTimp de două mîni meseriași din întreprinderii denistrare a cantinelor cazare 'Valea Jiului au e- xecutat, la căminul de ne- familiști nr. 3 din Petrila, ample lucrări de reparații și igienizare. Au fost revizuite și" reparate instalațiile sanitare, ușile, geamurile, acoperișul clădirii, zugrăviți pereții interiori ai coridoarelor și exteriorul căminului. în - prezent acest lăcaș arată ca nou, oferind tinerilor mineri condiții optime de găzduire. La realizarea lucrărilor de reparații și igienizare au participat, între alții, muncitorii Petru Matei, Adalbert Bencze, Elena Gruiescu, Ștefan Kiss, Elena Crețu, Iosif Birton și alții, sub îndrumarea maistrului lulius Moldovan. (V. BELDIE, 

coresp.).

este bună piese

de pline Livezeni. Muncitoarele Elena

Ipostaze .citadine

Fabrica
Popa, Maria Tudorache, Elisabeta Cotigă și Elisabcta 
Simion lucrează Ia modelarea plinii tip „Dîmbovița".

te puncte-cheie ale xului tehnologic de transport al cărbunelui s-a luat măsura constituirii unor echipe de electro- lăcătuși, avînd ca sarcină toate cele trei schimburi, a bunei funcționări a utilajelor. Pentru aceasta însă nevoie de o aprovizionare cu de schimb. Lipsa acestora (manifestată în lunile de la începutul anului, mai ales) și completarea necesarului de muncitori calificați (sudori și forjori, în special) sînt cîteva urgențe care se cer a fi rezolvate în cadrul sectorului electromecanic. Evident, cu sprijinul factorilor din conducere.„Problemele sînt curs de rezolvare, spunea inginerul Nicolae Radu, directorul al minei. însă...“. Credem că mult puteau fi curmate fașă.junsurilor nu este un imperativ de este dictat pa pe care Este dictat asigurării ționale cu cărbune.

șase -supravegherea, pe preiape(480a-
posturi, concreti- nemoti-

tehnic Va mai dura nu timp. Neregulile din Eradicarea nea-moment. El de însăși eta- o parcurgem, de necesitatea economiei na- cît mai mult

Buchetul
Î1 știu demult pe a- cest tînăr subțirel la trup ; de pe vremea cînd fugea cu ghiozdanul spre școală. Apoi a ajuns ucenic, a învățat o meserie. Acolo, la a- telier, a cunoscut o fată, fiica unor oameni modești, așezați la locul lor, s-au căsătorit. Niște îndatoriri l-au trimis pe tînărul bărbat pe șantier, după-amiază, tului șantierist, nind de la lucru, nele-i erau pătate, cancii plini cu

într-o proaspă- reve- hai- bo- noroi.

Dai în mînă purta ca pe un trofeu un superb buchet de flori. L-au întrebat mulți cunos- cuți : „Cui le duci 7". Răspuns invariabil ; „Soției!". Sc oprea lumea pe stradă cu mirare; în piață, în autobuz ținta privirilor era frumosul buchet. Pînă ce bărbatul firav a dispărut pe turn, iar mănunchi înălțat ca iastră unei(Fr. V.)
ușa blocului din bogatul de flori s-a o pasăre mă-bucuria făcută tinere femei.

iI
|

I

FORMAȚIE DE DANSURI. La căminul cultural din Iscroni, un așe- zămînt cultural cu vechi tradiții (dar cam ocolit de factorii culturali din municipiu) a luat ființă, de curînd o formație^ de dansuri jienești. camdată, formația țează cu 6 perechi.TINERII ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI. Pî- nă la sfîrșitul acestui an,
Deo- fiin-

organizația municipală U.T.C. va realiza, prin lucrările de recuperare- recondiționare a materiilor prime și materialelor, peste 3 milioane lei, din care la acțiuni finanțate 900 000 lei. Se colecta 1300 tone vechi, 20 tone neferoase, 527 000căți sticle și borcane, 10 tone plante medicinale și 20 tone fructe de pădure.REPARTIȚII. Ieri, la Institutul de mine din Petroșani a avut loc repartiția în producție a

promoției de absolvenți 1983. De acum, tinerii ingineri vor schimba amfiteatrele cu abatajul. Le dorim mult succes !
vor fier metalebu-

BRIGADA ȘTIINȚIFICA. Astăzi, la ora 13,30, brigada științifică de pe lîngă Casa de cultură din Petroșani organizează la Fabrica de pîine o dezbatere pe tema „Dezvoltarea economico-socială în profil teritorial".TERASA. După lungi ezitări, la rantul „Jiul" s-a înde- restau- deschis

o parte (doar 10—12 mese) a terasei. Oricum, e mai bine decît în fața localului și pe zidurile de lîngă Școala sportivă...O INIȚIATIVA LĂUDABILĂ. Din inițiativa comitetului sindicatului și comitetului U.T.C. de la IPSRUEEM sînt organizate periodic excursii la sfîrșit de săptămînă. în ultimele trei săptămîni astfel de excursii au fost organizate la Turnu SeverinFelix. Pentru Drobeta și Băile sîmbătă, 9

iuhe, și dumincă, 10 iulie este organizată o altă excursie la Geoagiu Băi. (V.S.)NECAZUL ȘOFERILOR... este că, la 50 m 'de secția de drumuri și poduri, Districtul Petroșani, la pod de luni de le toacă rile. Chiar acolo 1 . FLOAREA DIN DINA. Reamintim lorilor noștri că

Districtulintrarea pe noul la Livezeni, zile niște nervii și... de gropi arcu-GRA- citi- astă

seară, în sala zată a Teatrului „Valea Jiului", loc etapa I a lui de muzică „Floarea din Spectacolul fiind televizat, accesul publicului în sală este permis pînă la ora 17,45.

moderni- de va concursu- popularâ grădină".
stat avea

Rubrică realizată de 
M. BUJORESCU

vo_ jnfopm ărn
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Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate
E3S anasa

Mereu alături de mineri, 
în sprijinul mineriloratelierului TPetrila cu înaltă des- op- pro- mi- cusecrede

Colectivul electric al I.M. este implicat responsabilitate în fășurarea în condiții time a procesului de ducție de la această nă. Dintr-o discuție Ștefan Hristache, tarul organizațieipartid și cu Ervin Forro, șeful atelierului respectiv, am consemnat cî- teva aspecte specifice ale activității acestui colectiv, care asigură buna funcționare a fluxului principal de transport, a mașinilor de extracție, pompelor și compresoa- relor, a tuturor instalațiilor electrice din subteran și de la suprafață. In plus, acest colectiv execută reviziile conform graficelor și reparațiile la întreaga gamă de utilaje electrice.Am aflat că pentru o mai bună muncii, în constituite alizate pe de utilaje.
organizare a atelier au fost grupe diferite Astfel,Bucur și Mihai asigură reviziile relor (cu puteri între 2,2 și 1 800 ventilatoarelor, și reparațiile lai . e

speci- tipuri Iosif Barbu motoa- cuprinse k\V) și Reviziile toate ti-
SalutulSalutul este o străveche formulă de politețe prin care oamenii își manifestă respectul, simpatia ori bucuria prilejuite de o în- tîlnire cu cineva sau la despărțire.Uneori se rostește în funcție de momentul zilei (Bună dimineața, Bună ziua, Bună seara), alteori potrivit relațiilor dintre oameni (Salut, Bună, Servus — și nu Serbus, Seos, Seis !).Formula „Să țrăiți" — împrumutată din mediul cazon — e generoasă, dar se pare că trădează din partea unor subalterni accente de servilism, fapt evidențiat și în momentele umoristice prezentate ia televiziune.în mediul mineresc, și de aici extinzîridu-se și printre alte categorii de oameni, se folosește străvechiul „Noroc bun", a- vînd semnificație și de salut, dar și de urare sinceră.Oricare formulă s-ar folosi, important este să se rostească sincer, din inimă, și, bineînțeles, să se răspundă la fel.

purile de re sînt executate de echipă care — ca o marcă în plus — alcătuită numaf din mei : Valeria Alexa, E- telca Forro, Angelica Ciorbă, Matilda Bacher. Cît privește personalul care lucrează în ture, deservind instalațiile și utilajele din subteran, a- cesta este policalificat, e- xecutînd prompte și de Se evidențiază conduse de Ion cu și Albert

întrerupătoa- o re- este fe-

intervenții calitate, echipele Enăches- Bacher. Benzile transportoare din subteran sînt revizuite de Mihai Precupețu, secretarul organizațieiU.T.C., Ion Pândele și Francisc Bad yen.Dintre uteciștii care-și desfășoară activitatea aici, în mod deosebit se afirmă Gheorghe Gheorghe geta Danci și Cojocaru. Unii dintre ei, pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională și culturală, mează cursurile ale învățămîntului și superior. O echipă cu sarcini deosebite ca importanță din acest atelier

Victor Boatcă, Lupulescu, Barteș, Geor- Gabriela
ur- serale liceal

este cea de telefonie, semnalizare, telegrizuto- metrie și automatizări, aici evidențiindu-se Ion Ciorbă, Eugen Filip, Victor Botcovschi.Pe lîngă îndatoriri re- zultînd din asigurarea funcționării în condiții optime și fără stagnări a utilajelor și instalațiilor, meseriașii atelierului sînt preocupați și de optimizarea consumului nergie electrică, zînd în acest an tante economii, mitent, colectivul cipă la recuperarea, condiționarea și sirea unor subansamble de la utilajele ce urmează a fi casate.Colectivul atelierului electric al I.M. Petrila este puternic angrenat în procesul de producție, asigurînd funcționarea în condiții cît mai bune a tuturor utilajelor. Alături de mineri, colectivul acestui atelier desfășoară astfel o susținută activitate pentru a da țării cît mai mult cărbune.

de e- reali- impor- Conco- parti- re- refolo- aparate și funcționale

Ionel ZMĂU, coresp. 
I.M. Petrila
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Muncitorii Ștefan 
Sobosloi și Nicolae Po
pescu, doi muncitori 
fruntași ai atelierului 
PRAM de la IPSRUEEM 
Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

RĂSPLATA VREDNICIEIUn statornic colaborator al ziarului nostru, Geza Fiilop, de la Uzina de preparare a cărbunelui Lupeni, ne-a trimis de cu- rînd o emoționantă scrisoare în care vorbește cu admirație despre doi dintre cei mai merituoși oameni ai colectivului. Primul dintre ei este Andrei Drotzin- gher, lăcătuș șef de echipă, venit în u- zină în anul 1955. Despre meritele a-

cestui comunist de nădejde, unul dintre cei mai buni specialiști ai unității respective, am scris de nenumărate ori și noi în ziar, așa că nu ne vom repeta.Al doilea „erou11 al rîndurilor trimise de colaboratorul nostru este mecanicul de locomotivă Vasile Ber- dali, de la depoul de locomotive al a- telierului transport. Situat mereu printre fruntașii

preparației din Lupeni, Vasile Ber- dali a urcat cu răbdare și pasiune treptele afirmării devenind un foarte bun mecanic de locomotivă. Acest lucru l-a a- jutat să contribuie și la perfecționarea profesională a mai tinerilor săi tovarăși de muncă. Un om calm, care gîndește fiecare latură a activității, dovedind competență și înal

tă profesionalitate la locul său de muncă — iată principalele „file" din scrisoarea sosită la redacție. Lucru confirmat de maistrul Ion Grădinarei, de la atelierul „transport", care a- dăuga : „prin munca de calitate și responsabilă se obține cea mai de preț răsplată — a- precierea și admirația colectivului din care faci parte"
Alexandru TATAR

3

0 familie de cuvinte

Operatoarea Camelia 
Pascu urmărește para
metrii de funcționare a 
sistemului de termofi- 
care al Văii Jiului la 
panoul central de la 
U.E. Paroșeni.

Foto : Șt. CRISTIAN

M. MIRCEA

î Cînd bătrînul cu păr ; coliliu se îndrepta spre i locurile rezervate, o tî- I nără s-a așezat tocmai i pe scaunul vizat de el. Ș Apoi, cu un gest volun- ; tar, și-a tras prietenul' ș pe scaunul megieș, fără ■; a lua în seamă zumze- . tul reprobator al celor ; din jur. Ca sărită din i arc, o elevă a Liceului : economic și i de drept ad-1 ministrativ, i matricola șco- i Iară stă-î tea mărturiei pe brațul sting, i-a ofe- i rit locul său.— Mă copleșește ges- : tul dv,, a replicat plăcut ș surprins, dar și galant o- i mul în vîrstă. Dacă aș i sta pe locul dv. rn-aș ' simți bătrîn. O, domni- ș șoară, un cavalerist de odinioară rămîne întot-? deauna cavaler, c Hohotele de rîs aplau- ș dau de fapt lecția oferi- i tă subtil de bătrînul hî- : tru celor doi tineri nonșalanți, în vreme ce mulți meditau asupra

a faptului că într-adevăr i tactica și strategia mo- î dernă au condamnat Ia = dispariție o armă, cavaleria, dar niciodată nu va fi uitat de respectul față de vîrsta venerabilă sau de sexul frumos. Cu toate că, uneori, se mai comit atentate nepoliticoase la adresa lui... — în autobuzul de Uri- cani înveți întotdeauna cîte ceva, murmura capentru sine o bătrînică, cu ochii strălucind de vioiciune. Ehei, cavaleriștii, odinioară...Ca un grup statuar, închinat celor care nu cuvîntă, tînăra pereche urmărea absent peisajul în continuă mișcare al noului centru civic din Lupeni. La prima stație, poate împotriva voinței lor, au coborît grăbit.— Pe cai, a rîs a morală tînărul șofer, după ce a închis ușile.
Sever NOIAN

Integritatea caracterului se manifestă
și în muncă și acasă

(Urmare diD pag. 1)

vagonetarului, cheamă peD.ne dumirim
soția mea au luat lucrurile și le-au dus în apartamentul— Cum o soția dv. ?— Eugenia De fapt,noi, Ion M. a trăit cinci ani cu o femeie pe care susține că o iubea, n-a legalizat de suflet. Cinci ani suspiciuni cinci ani în fiecare să-și devăratele „iese" în cîștig. tită cu responsabilitățile căsniciei, Eugenia D. profitat, întemeind nou concubinaj.„Dragoste cu sila nu face", spune o vorbă bă- trînească, iar „ca să cunoști pe cineva bine trebuie să mănînci împre1’ ună cu el un sac re", adaugă bă de duh. suspiciunile, dorința de a la cap" sau lipsa de încredere t aversează adesea drumul „în doi", dacă nu survine tactul și, legătu-

I

■
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II
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iIbuna înțelegere.

dar legătura de reciproce, care căuta ascundă a- intenții, să Neinves-a un
se

cu sa- o altă vor- Cînd însă temerile, „nu se lega

ra — fie închegată și pe sentimente adevărate — se poate destrăma...— O să vă dau în judecată, dacă scrieți de mine, ne amenința, în a- ceeași zi, un maistru minier. Da, am greșit, mi-am trișat soția, dar nu poate băga nimeni familia mea. Nu pot mă îndrept și de aceea

— Plec de la mină, mai am și alte meserii, am carnet de șofer. Mă duc la pădure și tot găsesc de lucru.Societatea noastră a- preciază pe bunii muncitori, îi răsplătește material și moral, dovadj și promovarea fostuluimuncitor în funcția de maistru. Nu ne este însă

mă despart. Cît spune legea, atît o să dau pensie soției și fetei.Maistrul știa de că ortacii, secretarul comitetului de partid pe mină și noi nu ne amestecam în familia lui, ci încercam să analizăm cu răspundere comportarea unui membru de partid, luam atitudine față abaterile sale. „Furat" peisaj, maistrul s-a curcat cu o femeie tinără, posesoare a autoturism, în fond venturieră care mai curcase cîteva destine.

fapt indiferent cum trăiesc acești oameni în afara programului de lucru. O- mul de tip nou caracter integru, plicitar, nu se după explicații te, ci își rostuiește viața în lumina sistemului de valori morale ale orîndu- irii noastre socialiste. Po-
este un nu du- ascunde fabrica-

o a- 
în-

de zînd în victimă, cel carede a călcat strîmb, și nuîn- pentru prima oară în via-mai ță, încerca de fapt săjnui dispară în anonimat.— Ca om, mă simt jenat, iată de ce vreau să plec.

Nu ne-au îrispăimîntat amenințările sale cu dare în judecată. Am așteptat doar să-i treacă momentele de mînie, să cumpănească bine situația familială și să răspundă gestului copleșitor în dragoste al femeii și fiicei sale, care iertaseră comportarea nu tocmai onorabilă. îi păstrăm însă și acum anonimatul, fiindcă a găsit resursele morale necesare pentru a ieși demn din impas. După cum ne comunica secretarul organizației de partid pe sector, familia respectivă și-a reînjghe- bat armonios membrii. Maistrul își respectă a- cum soția, n-o mai consideră „necorespunzătoare" pentru pregătirea sa, îi prețuiește anii de statornic „stîlp" al căminului său. Epilogul fericit ne-a interesat în măsura în care servește ca soluție și altor oameni, care săvîrșesc trecătoare greșeli față de priile lor familii. pro-
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICQLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1)ral al partidului scrutează cu privirea această întindere de grîu de aproape 2 000 de hectare, care a- parțin, în cea mai mare parte, întreprinderii a- gricole de stat Cobadin și Cooperativei agricole Co- nacu. La acest ceas al dimineții, zeci de combine recoltează lanurile coapte, în ritmul în care se lucrează, recoltatul griului poate fi încheiat în aproximativ o săptămînă.înaintînd în lan, tovarășul Nicolae Ceaușescu se apropie de oameni, se interesează de munca și preocupările lor, de calitatea recoltei. Exprimîn- du-și satisfacția pentru rezultatele acestui an, lucrătorii ogoarelor îi adresează secretarului general al partidului calde mulțumiri pentru tot ceea ce a făcut și face în scopul dezvoltării agriculturii, creșterii bunăstării celor ce muncesc, urîndu-i multă sănătate și putere de muncă.Apreciind eforturile depuse, experiența acumulată, precum și realizările dobîndite, secretarul general al partidului a cerut factorilor de răspundere, tuturor oamenilor muncii din agricultura județului, ca în cadrul acțiunilor de extinderea irigațiilor să se aibă în vedere nu numai terenul arabil, dar și pășunile, viile și livezile, practic întreaga suprafață agricolă, inclusiv terenurile situate în pantă, Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a arătat, în a- celași timp, că este necesar să se acorde toată atenția desecărilor, combaterii eroziunii solului, întregului complex de lucrări menit să asigure sporirea fertilității pămintu- lui.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe membrii Consiliului unic agroindustrial și le-a urat să obțină recolte tot mai mari, sigure și stabile.în numele lucrătorilor din unitățile consiliului, specialiștii, cadrele de conducere l-au asigurat pe Secretarul general al partidului că vor acționa cu toată energia pentru înfăptuirea exemplară a pre

vederilor programului național, astfel îneît agricultura județului să-și a- ducă, pe măsura importantelor resurse de care dispune, o contribuție tot mai mare la creșterea producției vegetale și animale.în continuare, la întreprinderea agricolă de stat Tortomanu au fost examinate, în principal, modul de folosire a pămîntu- lui, evoluția producțiilor medii la principalele culturi, structura solurilor u- tilizate în cultusa intensivă a griului, porumbului, florii-soarelui.în marginea lanurilor de grîu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat starea de vegetație la soiurile de grîu de mare productivitate, Lovrin-32 și Fundulea-29 alese în funcție de calitatea pămîntu- lui, de condițiile concrete de chimizare, irigare Și întreținere.Spicul este sănătos, bobul mare, recolta promite să fie foarte bună. Dacă veți alege și mai bine soiul pentru asemenea pă- mînt — a remarcat secretarul general al partidului — aici aveți posibilitatea să scoateți 8 000 de kg la hectar. Trebuie să vă orientați către hibrizi cît mai productivi.Discuția cu agricultorii din această parte a Do- brogei a continuat în- tr-un lan cu porumb irigat, unde se cultivă în regim intensiv un valoros hibrid românesc.Adresîndu-se primului secretar al Comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se intensifice ritmul amenajărilor în vederea sporirii ponderii i- rigării prin brazde, mult mai ieftin și mai eficace, atît la porumb, cît și la vița-de-vie, floarea-soa- relui, la celelalte culturi.Secretarul general al partidului s-a oprit apoi în marginea unui lan de floa- rea-soarelui, unde a remarcat ca deosebit de mulțumitoare densitatea, calitatea lucrărilor de întreținere, evoluția plantelor. S-a indicat, în acest cadru, să se extindă utilizarea unor soiuri timpurii de floarca-soarelui în cultură dublă, precizîndu-se

că, însămînțatc după orz, ar putea da recolte bune, în același timp, s-a recomandat să se asigure soiuri de orz mai productive și cu rezistență superioară.Secretarul general alpartidului a avut cuvinte de apreciere pentru succesele agricultorilor deaici, pentru spiritul de i-nițiativă manifestat.Ultima unitate vizitată de secretarul general al partidului în județul Constanța a fost I.A.S. Nazar - cea, unitate componentă a Consiliului unic agroindustrial Castelu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să cunoască direct, concret, activitatea din cîteva sectoare. în imediata apropiere a locului unde a a- terizat elicopterul prezidențial este situat sectorul zootehnic al întreprinderii. în acest an, aicL s-a reușit rentabilizarea producției de lapte, cele 400 de vaci dînd în medie 3 800 litri lapte anual. Rezultatele bune nu au o altă explicație decît munca oamenilor, dragostea lor pentru animale, pasiunea pe care o pun îr creșterea și îngrijirea lor. Aceasta este concluzia desprinsă din dialogul spontan pe care secretarul general al partidului îl poartă cu Unii dintre cei mai harnici îngrijitori de animale, printre care Mihai Dimofte și Maria Primac.S-a vizitat ferma dc legume a întreprinderii, unde pe mari suprafețe se întind răzoarele de varză și țelină în cultură dublă, vinete, morcovi, ceapă, ardei, tomate. Culturile se prezintă bine dezvoltate; o parte au și început să fie recoltate și expediate urgent spre centrele de desfacere comercială. A- nul trecut s-a obținut o recoltă dc 20 tone de ceapă la hectar. Sînt condiții ca nivelurile respective să se repete. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu observă că distanța dintre rînduri, atît la roșii cît și la ceapă este prea mare, iar densitatea poate fi încă sporită. Prin folosirea spalierelor la tomate, a atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, se vor putea obține producții de 30—35 000 kg la hectar, în acest fel creșteți și pro

ducția și vă asigurați un mijloc sigur dc mărire a rentabilității, de sporire a veniturilor".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca pentru obținerea rezultatelor dorite să se treacă la aplicarea acordului global în acest sector, astfel îneît prin cultivarea terenurilor respective să se poată garanta realizarea de producții cît mai mari.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ai ut cuvinte de apreciere față de rezultatele obținute de oamenii muncii din cadrul acestui consiliu unic agroindustrial și le-a cerut să-și intensifice eforturile în vederea creșterii continue și diversificării producției agricole. Toți cei prezenți au făcut o vie și călduroasă manifestație dc dragoste și prețuire față de secretarul general al partidului, mulțumindu-î pentru vizita efectuată, pentru indicațiile date, angajîndu-se să le traducă neabătut în viată.Pretutindeni, pe parcursul vizitei, oamenii muncii din județul Constanța au făcut o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, dînd glas și cu acest prilej sentimentelor de profundă dragoste, de aleasă stimă și prețuire față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru.Puternic mobilizați de recomandările și orientările primite cu prilejul noii vizite. cooperatorii, mecanizatorii, toți locuitorii satelor constă nțene s-au angajat în fața secretarului general al partidului să muncească în continuare cu cea mai mare ' răspundere pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor date, astfel îneît și în acest an, caracterizat de condiții climaterice deosebite, județul Constanța să obțină recolte bune de cereale, plante tehnice, legume, fructe, struguri, contribuind astfel ia realizarea programului de autoaprovizionare, la îndeplinirea integrală a sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

20,3021,10 d i n rea-FILME

P.C.R școlii revo- privind omului

Finala „Cupei României” la fotbalSub genericul competiției sportive naționale „Da- ciada", pe stadionul „23 August" din Capitală, în prezența a 45 000 de spectatori, s-a desfășurat finala celei de-a 45-a ediții a „Cupei României" lă fotbal, în care s-au întîlnit echipele UniversitateaCraiova și Politehnica Timișoara.Partida, de un bun nivel tehnic și spectacular, s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea

formației Universitatea Craiova, care a cucerit prețiosul trofeu.Scorul a fost deschis în minutul 16 de Cămătaru, care a finalizat cu precizie o frumoasă fază de a- tac a echipei craiovene. în minutul 68, la o centrare a lui Negrilă, același Cămătaru, bine plasat în careul advers, a înscris cu capul majorînd avantajul echipei sale.Deși conduși cu o diferență de două goluri, fot

baliștii timișoreni au continuat să-și apere șansa și, cu trei minute înainte de fluierul final, au redus handicapul prin golul marcat de Rotariu.Arbitrul Dan Petrescu a condus următoarele formații : Universitatea Craiova: Lung — Negrilă, Ti- lihoi, Ștefănescu, Ungu- reanu, Țicleanu (Beldea- nu), Irimescu, Geolgău (Adrian Popescu), Cîrțu, Cămătaru, Bălăci ; Politehnica Timișoara : Suciu

— Ștefanovici, Șerbănoiu, Șunda, Murar, Anghsl, Manea (Titi Nicolae), Rotariu, Bozeșan, Lehmann, Petrescu (Vlătănescu).în deschidere s-a disputat filiala campionatului republican de juniori I, între echipele Corvinul Hunedoara și Chimica Tîr- năveni. Victoria a revenit formației Corvinul Hunedoara cu scorul de 2—1 (1—0). (Agerpres)
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PETROȘANX iembrie: ZorroUnirea : Buletin de rești.PETRILA : Polițistulghinionist.LONE A : Clinele.VULCAN — Luceafărul: Nimic nou pe frontul de vest, I—ÎLLUPENI — Cultural: La capătul liniei. 'URICANI: DomnulMiliard.
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GENEVA G (Agerpres). — Miercuri, la Geneva ș-a efectuat tragerea la sorți a cupelor europene de fotbal intercluburi, ediția 1983—1984. în „Cupa campionilor europeni", echipa Dinamo București, campioana României, va întîl- ni (primul joc în deplasa-

Telex iii Telex Telexre) formația Kuusys Lahti din Finlanda.în „Cupa U.E.F.A.", Sportul studențesc București va avea ca adversară formația austriacă Sturm Graz, iar Universitatea Craiova va juca în com
pania echipei iugoslave Ilajduk Split. Echipele românești vor disputa în ai -istă competiție primul joc pe teren propriu.în ceea ce privește „Cupa cupelor", după cum a- nunță agențiile de presă.

echipa cîștigătoare a „Cupei României" nu va putea lua parte la această competiție, întrucît finala nu s-a disputat în termenul indicat de Uniunea europeană de fotbal.Meciurile tur se vor disputa la 14 septembrie, iar partidele retur se vor desfășura la 28 septembrie.
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