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ȚĂRII Cir MAI MULT CĂRBUNE!
—

La baza redresării producției minei Bărbăteni

Măsurile ferme de întărire
a disciplinei

MESAJUL
tovarâșului Nicolae Ceausescu 

adresat lucratorilor din 
Departamentul Securitâții Statului 
cu prilejul împlinirii a 35 de 

de la crearea organelor 
de securitate

f
am

de 
cărbune

în prima jumătate a 
lunii august (mai precis 
pînă în data de 18) mi
nerii de la Bărbătenj în
registrau un minus 
2 527 tone de
cocsificabil la producția 
fizică. Aceasta 
tituit un semnal de alar
mă pentru conducerea co
lectivă a minei care a 
întreprins o serie de mă
suri menite să ducă la 
redresarea situației. Prin
tre măsurile aplicate cu 
succes la I.M, Bărbăteni 
în ultima vreme se poate 
aminti aceea de întărire 
a disciplinei sub toate 
aspectele și la toate nive
lurile. Celor care au ab
sentat în mod repetat de 
la serviciu le-a fost des
făcut contractul de mun
că, iar celor care începu
seră să alunece pe a- 
ceastă pantă le-a fost a.

I___ _________

a cons-

• De la minus 2 527 
tone la plus 775 tone 
de cărbune £ De la o 
producție zilnică în me
die de 1 850 tone, la o 
producție de peste 2 000 
tone de cărbune • 
Productivitatea muncii 
în cărbune, superioară 
sarcinilor cu 300-400 kg 
pe post.

trasă atenția cu un ultim 
avertisment. Drept ur
mare, numărul absențe
lor nemotivate a scăzut 
considerabil, numărul 
posturilor prestate în 
cărbune a crescut în me
die cu 60 pe zi și deci în 
abaw jele minei a putut f< 
plasată forța de muncă 
necesară, la capacitate. 
Un apcrt deosebi în a- 
ccste zile și-au adus mi-

rerii din brigăzile ron- 
duse de Grigore Pupescu, 
Mihei Kovacs și Nicolae 
Roșu caie au reușit zi de 
zi să obțină productivi
tăți de pînă la 10 tone 
pe post în abatajele fron
tale pe care le exploa
tează. Depășirea produc
tivității muncii cu 2 tone 
pe post în aceste abataje a 
condus la depășirea sar
cinilor de plan în aceas
tă lună, de către sectorul 
I în care lucrează aceste 
formații, cu peste 2 600 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil.

Rezultate deosebit 
bune au obținut în 
ceasta lună și 
sectorului IV de

Gheorghe

de 
a- 

minerii 
la pre- 

BOTEA

(Continuare în pag. a 2-a>
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O necesitate devenită realitate Peste

Pregătirea profesională

în nenumărate rînduri, 
secretarul general al pârti

ei ului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca, a- 
colo unde mecanizarea a 
l âtruns vertiginos în ulti
mii ani, trebuie făcut to
iul pentru ca pregătirea 
profesională a oamenilor 
muncii să se ridice ia ni
velul dotării tehnice. în 
acest sens, în Valea Jiu
lui s-au întreprins măsuri 

mc pentru calificarea, 
,.i.calificarea și perfecțio

narea cadrelor, pentru ri
dicarea cunoștințelor teh
nice in deplină concordan
ță cu performanțele și ca
racteristicile 
introduse in

Am cerut 
va tineri în 
importanța pregătirii pro
fesionale, în procjsul de 
proaucție, cu roiul mine- 
rului-tehnician in rezolva 
rea problemelor complexe 
ale mecanizării Am pur
tat aceste discuții cu pri
lejul desfășurării fizej mu
nicipale a concursului de

ca-
noilor utilaje 
producție, 
părerea cîtor- 
legătură cu

cunoștințe profesionale 
„Trofeul minerului'*, la ca
re au participat tineri mi
neri din înt: -prinderile 
C.M.V.J.

Alexandru Tofănel, mi
ner, I.M. Lupeni. „Am 
participat la concursul pro. 
fesional „Trofeul mineru
lui", faza municipală, în 
cadrul căruia am obținut 
premiul III. A fost o veri
ficare a cunoștințelor teo
retice, absolut necesare în 
meseria noastră, mai ales 
în condițiile în care me
canizarea își face tot ma, 
mult simțită prezența în 
munca noastră. M neritui 
de astăzi nici nu poate ti 
comparat cu cel de acum 
20 de ani. Problemele mi
nerilor de astăzi impun gîn- 
dire tehnică, soluții adec
vate mecanizării, nu nea
părat efort fizic

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru eliciența și siguranța 
transportului ieroviar

Ieri, intre orele 6—18 li. 
nia de caie ferată dintre 
stațiile Petroșani și Live- 
zem a fost „terenul" unei 
ample desfășurări de torțe. 
Oameni din diferite ra
muri (mișcare, tracțiune, 
electrificare, linii și insta
lații) ale activității fero
viare, utilaje de mare 
foarte mare capacitate 
utilitate au asigurat

Și
Și

ca

drul optim pentru ca pri
ma etapă a unei mari in
vestiții feroviare să fie 
finalizată. Odată cu des
chiderea liniei, la ora 18 
se finaliza dublarea pri
mului tronson de 1 kilo
metru (ia ieșirea din sta
ția Petroșani — spre Li- 
vezeni), urmind ca restui 
să se finalizeze pînă la 
sfirșitul lumi septembrie.
(A), TATAR)

tone
plan, 27 000 
de cărbune
n e r i i 

condusă 
de la 
I.M.

raportat 
deosebit.

din 
de 

sec- 
Lu-

M i 
brigada 
Mihai Blaga 
torul III al 
peni, au 
un succes
De |a începutul anului 
această brigadă a ex
tras peste sarcinile de 
plan 27 123 de tone de 
cărbune cocsificabil. A. 
cest succes de prestigiu, 
care situează colectivul 
brigăzii pe un loc de 
frunte în întrecerea so
cialistă, se datorează 
bunei organizări a lu
crului și disciplinei e- 
xemplare.

Stimați tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 35 de ani do 

la crearea organelor de securitate — mo
ment de o importanță deosebită în desfă
șurarea procesului de transformare socia
listă a societății românești, de făurire și 
întărire a statului democrației muncitorești 
revoluționare — doresc să adresez lucră
torilor de securitate, tuturor cadrelor De
partamentului Securității Statului și Mi
nisterului de Interne, un salut căldu
ros și cele mai bune urări.

In înfăptuirea revoluției socialiste și 
trecerea la construcția noii orînduiri, în 
procesul complex de întărire a rolului 
clasei muncitoare, al maselor populare în 
transformarea revoluționară a societății, 
în consolidarea puterii muncitorești-țără- 
nești, a trebuit să creăm un stat nou, un 
aparat de stat nou, care să slujească și să 
apere interesele poporului, să organize
ze și să conducă activitatea de realiza
re în viață a politicii partidului în toa
te domeniile construcției socialiste. Suc
cesele istorice obținute de clasa munci-

toare, de poporul nostru în 
chii orînduiri și edificarea 
în înaintarea neabătută a 
lea socialismului, a progresului și bună
stării sînt rezultatul creșterii continue a 
roiului partidului in societate, al întăririi 
statului nostru socialist. In acest cadru, 
organele de securitate și miliție — ca 
organe ale puterii populare, slujind inte
resele socialismului, ale întregului po
por— au contribuit activ Ia desfășurarea 
cu succes a revoluției și construcției so
cialiste în România. Acționînd sub 
drumarea și conducerea nemijlocită 
partidului, ele și-au perfecționat 
nuu activitatea, răspunzînd in 
tot mai bune importantelor sarcini 
le-au revenit în această perioadă, 
deosebi după Congresul al IX-lea 
partidului, înlăturînd o serie de lipsuri 
și abuzuri care sau manifestat în mun-

NICOLAE CEAUȘESCU

T E L E G R A

lichidarea ve- 
noii societăți, 

patriei pe ca-

in
ii 

conti- 
condiții 

co 
In

al

I

(Continuare în pag. a 4-a)

M A
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,» -

secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, 
al forjelor armatecomandant suprem

Mult stimate și iubite tovarășe co
mandant suprem,

în climatul de puternică angajare 
militantă, revoluționară cu care între
gul popor dă viață politicii partidului de 
edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, sărbătorind 35 de ani de 
la crearea de către partid a organelor 
de securitate, vă adresăm, cu adînc res
pect, expresia dragostei noastre fier
binți, a prețuirii profunde și devota
mentului nemărginit pe care vi le pur
tăm, a mîndriei patriotice pentru fap
tul că vă aflați în fruntea partidului și 
a țării, conducător înțelept și încercat, 

în activitatea revoluționară dă- 
de peste o jumătate de veac siu- 
poporului, luptei pentru făurirea 
noi societăți.

călit 
ruită 
jirii 
unei

Dînd glas sentimentelor de fierbinte

1

recunoștință și profundă mîndrie pentru 
Mesajul ce ni l-ați adresat — pe care 
l-am primit într-o atmosferă entuziastă, 
vibrantă și care constituie pentru în
treg aparatul de securitate un docu
ment mobilizator și un program de ac
țiune — ne angajăm solemn să aplicăm 
neabătut în viață indicațiile 
le deosebit de prețioase ce 
să ne situăm la înălțimea 
puse în fața noastră.

Comuniștii, toți lucrătorii 
tul securității statului — avind inimile 
pline de bucuria marilor transformări

și orientări- 
ni le dați. 
exigențelor

Activul de partid și de comandă 
al Departamentului 
Securității Statului

(Continuare in pag. a 4-a)
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In pag. a 4-a
Adunarea festivă consacrată aniversării a 35 

organelor de securitate
de ani de la crearea

0 etapă nouă în pregătirea 
anului de învățămînt 

1983-1984
Cu fiecare zi, noul an de 

învățămînt își face simți
tă apropierea prin tot mai 
multe semne: librăriile
sînt tot mai intens solici
tate, ae altfel ca și ma
gazinele unde se cumpără 
uniformele. Și în școli pre
gătirile pentru noul an de 
studiu au intrat într-o e- 
tapă nouă, despre care am 
vorbit cu prof. Vasile Bîcoi, 
inspector școlar județean.

— Care este eveni
mentul la ordinea zilei 
in invățămint ?

— Astăzi se desfășoară 
consfătuirile cadrelor de 

dactice, manifestări me
todice de analiză și sinte
ză, care preced noul an 
școlar. In Valea Jiului sînt 
organizate in două centre 
(Petroșani și Lupeni) di
mineața în analize cu toa-

iar
dezbateri 

creîndu-se 
autentic

din 
p.i-

Și 
vcr 
con-

te cadrele didactice, 
după-amiază in 
pe specialități, 
posibilitatea unui 
și util schimb de experien
ță și de idei metodico-ști- 
înțifice. Toate cadrele 
învățămintul preșcolar, 
mar, gimnazial, liceal 
tehnico-profes.o.ia' 

dezbate principalele
cluzii desprinse din anali
za activității desfăsur ,te 

în anul școlar 1982 — 1983 
și măsur.e ce se impun 
pentru ridicarea nivelului 
științific și educativ al 
procesului de invâțămint 

in vederea realizării sar
cinilor stabilite de Con
ferința Națională a parti
dului și de recenta Cons-

Tiberiu SPA I ARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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ASTĂZI )

Spectacol folcloric pe stadionul „Jiul“
După cum am mai informat, astă seară la ora

17 (indiferent de vreme), pe stadionul „Jiul" se va 
desfășură un amplu spectacol folcloric, dedicat 
fruntașilor in producție, tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Spectacolul „Cîntăm cu drag la 
oameni harnici" este o acțiune frumoasă, care în- 

i cununează eforturile factorilor culturali pentru a 
crea un cadru optim de petrecere a timpului liber, 
de destindere și recreare a minerilor și familiilor lor.

Organizat de Casa de cultură din Petroșani, 
spectacolul va fi susținut de ansamblul „Parîngul" 
(soliști Nicolae Agăleanu, Rodica Cârstea, Valentin 
Baboe, Ileana și Victor Alstani șl Constantin Don- 

! dera) și îi va avea ca invitați pe Camelia și Ma
ria Ciobanu, Florin Piersic, Puiu Călinescu, Mișu 

i Stoenescu, Nelu Uricaru, Lazar Blagoev, Ion O- 
noriu și Gabi Luncă.

Spectacolul va fi precedat de o surpriză pentru 
suporterii fotbalului din Vale — întîlnirea amicală 
dintre Jiul și selecționata municipiului nostru (ora 
15,30).

Biletele se mai pot procura și de la casele sta
dionului. Pentru locuitorii din Vulcan, Uricam, Lu
peni s-au luat măsuri pentru transportul cu trenul.

i

I J 
I
I

i

Bujor MIRCESCU

3
3
i
I



2 Steagul roșu MARȚI, 30 AUGUSA 1983

Preocupări pentru urbanizarea comunei O etapă nouă
Din salba de localități 

ale Văii Jiului, comuna 
Aninoasa are cele mal 
modeste condiții naturale 
de extindere și urbaniza
re. Așezată pe îngusta 
vale ce îi poartă numele, 
Aninoasa era cu cîțiva 
ani în urmă o localitate 
unde nu prea se înălțau 
edificii 
Acesta 
pentru 
și alți 
crează 
făceau 
can și 
2—3 
dintre ei 
domiciliul în blocurile ce 
s-au 
trul 
nou 
luat 
nou. 
dat 
cu 105 garsoniere și apar
tamente, iar în prezent 
se construiește un 
cu 54 apartamente 
2—3 camere 
ora actuală la tronsonul

social-culturale. 
era și motivul 
care mulți mineri 
muncitori ce lu- 
la I.M. Aninoasa 
naveta de la Vul- 
Petroșani. De vreo 

ani încoace mulți 
și-au schimb? t

înălțat chiar în cen- 
comunei. Dar ce era 
maj anul trecut i-a 
locul altceva, 
Tn acest an a

în folosință un bloc

mai 
fost

bloc 
avînd 
. La

I al blocului constructo
rii se află 
etajul 
nul 11 
Și aici 
zor cu 
mina blocul în luna 
itoare. In acest an 
preconizează atacai-ca 
către l.C.M.M. a 
nou bloc, iar un altul din 
investițiile comunei, ri
dicat de către T.C.H.

Paralel cu înălțarea 
blocurilor de locuit din 
comună muncitori harnici 
de la l.C.M.M. lucrează 
la trei obiective, de in
teres economic, necesare 
minei din localitate. E 
vorba despre moderna 
centrală termică menită 
să asigure apa caldă și 
agentul ^ermic necesat 
colectivului acestei im- 
portante unități economi
ce din localitate, un îvn 
de răcire și o reuu-.ă 
P.C.I.

La Școala generală din 
Aninoasa se oreconizează 
să se extindă spațiul de 
învățămînt și aceasta eu

cu lucrările la 
iar cu tronso- 

al doilea nivel.
muncește

IV, 
la
se
intenția de a

de 
ter- 

i vi
se 
de 

unui

forțe proprii. Deci, cu 
muncitori ai E.G.C.L. din 
comună și prin contri
buția bănească și munca 
patriotică a locuitorilor. 
Aceste construcții, prevă. 
zute să înceapă ia toam
nă, sînt menite să în
cadreze școala în noua 
arhitectonică a comunei, 
dar și ținînd seamă de 
faptul că aici se va tre
ce la învățămîntul de 
10 clase cu profil minier, 
pentru a asigura pregă
tirea de cadre necesare 
minei Aninoasa. Tot aici 
va fi centralizată și 
vitatea preșcolară 
comună.

Acestea sini doar 
va din noutățile în 
trucții, dij 
consiliului 
comunei 
pentru a ridica activita
tea economieo-socială, con
dițiile dc muncă și viață 
ale locuitorilor 
la noi cote de 
civilizație.

a

acti- 
din

cîte- 
cons- 

prcocupările 
popular al 

și al cetățenilor,

An foioasei 
progres și

fătuire de lucru în proble
mele muncii organizatorice 
și politico-educative de la 
Mangalia. F’aptuj că aceste 
consfătuiri inițiate in tra
diția școlii românești, au 
Ioc în ultimele zile ale Iu 
nii august scoate in evi
dență următorul aspect: în 
perioada ce ne mai des
parte de deschiderea nou
lui an de învățămînt, Ia 
15 septembrie, cadrele di
dactice se vor orienta cu 
mai multă stăruință și e- 
ficiență spre încheierea, în 
condiții de calitate sporită, 
a tuturor pregătirilor pen
tru acest eveniment în așa 
fel ca încă din prima zi 
procesul instructiv și edu. 
cativ să se desfășoare cu 
responsabilitate patriotică, 

cu răspundere moral-profe- 
sională.

— In toate școlile 
s-au desfășurat in pe
rioada vacanței lucrări 

<le întreținere și repa
rații. Știind că ele tre
buie încheiate grabnic, 
care este situația actu-

altă problemă 
manualele șco- 
află, deja, în

I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
i 
I 
I
| Notă

în cartierul 
s-au construit 
bloc u r 1, 

sînt moderne, 
corespunzătoare 

de confort ur-

La Lupeni, 
Bărbăteni 
zeci de 
care 
au dotări 
cerințelor
ban. Bucuria locatarilor de 
a locui în apartamente 
confortabile este umbrită, 
pe alocuri, dc un adevărat 
carusel al birocrației. Un e- 
xemplu concludent îl consti
tuie incidentul din blocul 
5, ocupat de locatari din 
luna ianuarie a.c. In ziua 
de 14 august a.c. datorită 
unor vicii ascunse în zi

Măsurile ferme
<le întărire a disciplinei

(Urmare din pag ii

gătiri, care raportează 
depășirea sarcinilor de- 
plan la producția fizică 
cu peste 500 tone de căr
bune cocsificabil. „Pe 
lîngă faptul că acest co
lectiv a pătruns cu 
proape toate brigăzile 
pregătiri într-un strat 
cărbune, blocul XI, 
realizează zilnic peste 
tone de cărbune, sectorul 
IV 
noi 
ție 
ne 
rea 
de plan în această lună 
și în celelalte pînă 
sfîrșitul anului" 
.spunea directorul 
inginerul Ovidiu 
mescu. Măsurile 
prinse operativ de către 
conducerea colectivă

Bărbăteni

a- 
de 
de 
și 

120

ne-a pregătit cîteva 
capacități de produc- 

în această zonă care 
vor asigura realiza- 
integrală a sarcinilor

la 
ne 

minei, 
Avra- 
intre-

dovedit a fi bine chibzu.- 
te și gîndite înainte de a 
fi aplicate. O dn'edesc 
rezultatele obținute, pro
ductivitatea muncii în 
cărbune cu peste 300 kg 
pe post 
sarcina, 
dus la 
graIa a 
trat în 
gust și 
nul plus de 775 tone de 
cărbune la producția fi
zică. Rezultatele obținute 
în aceste zile nu trebuie 
să rămînă doar un înce
put promițător, ci ele tre
buie confirmate în ur
mătoarele luni din acest 
an.

mai mare decît 
Toate acestea au 

recupera •ea inte- 
minusului înregis- 
data de 13 au
la cumularea u-

CRISAN

ală in această privință?
— Toate unitățile de în

vățămînt au terminat acest 
gen de lucrări, cu excepția 
.școlilor generale 7 și 2 din 
Petroșani, cu reparații mai 
mari, și Casa de copii cu 
școală generală din Uri
cani. Dar și la acestea se 
vor finaliza cit mai curînd 
lucrările efectuate de echi
pe specializate de munci
tori ai E.G.C.L.

— O 
actuală: 
lare. Se 
școli ?

—- Programele de învă
țămînt, împreună cu peste 
80 la sută din manuale se 
află într-adevăr . în școli, 
urmînd să se primească 
pe măsură ce sosesc în li
brării, și celelalte. De 
fapt acest aspect este prio
ritar pe agenda zilnică a 
școlilor.

— Din calendarul șco
lar actual, în prima 
parte a lunii septembrie 
ce evenimente au

— Sînt în curs de 
fășurare examenele 
admitere în școlile 
maiștri care vor avea 
mai cursuri serale, 
mcază. în perioada 
septembrie, să aibă loc e- 
xamene de admitere în 
treapta a 11-a a liceelor, 
cursuri de zi și serale, iar 
din 6 septembrie sc vor 
desfășura testările la școa
la profesională. Tot în pri
ma parte a lunii septem
brie, cadrele didactice vor 
participa - la diferite for
me de perfecționare mc- 
todică-științifică ne : :s .re 
în munca de mstruii e și 
educație a celor peste 
33 000 de copii ai minerilor, 
ai tuturor oamenilor mun
cii din Valea J.uluî.

CINE PLĂTEȘTE 
PAGUBELE?

loc ? 
des- 

de 
de 

nu-
Ur-

1—3

Ecaterina Palușec, o 
muncitoare fruntașă in 
secția răsucit de la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni.

Foto ; Șt. NEMECSEK

Urinare din pag. I)

Laboranta Margareta 
Mărilă efectuează o a- 
naliză VSH in moder
nul laborator de berna 
tologie de la Spitalul 
municipal Petroșani.

« onstantin Tudor, miner, 
M. Lupeni : „Am obținut 

locul II și sînt foarte mul
țumit de cunoștințele de 
care au dat dovadă cole
gii mei de echipaj. Mine. 
rul-tehnici3n nu mai este 

simplă noțiune, a deve- 
t o realitate. In zadar.a- 
m complexe mecanizate 

de mare randament, dacă 
nii le știm folosi. Producti
vitatea mUncii a crescut 
la vîrfuri de 18—20 tone 
pe post numai datorită u- 
tilajeior. dar acestea tre
buie întreținute, reparate 
și revizuite de oameni com- 
petenți, trebuie mînuite de 
muncitori policalificați. A 
fi miner nu mai înseamnă 
azi doar să ai forță în 
brațe, trebuie să ai și a- 
gerimea munții și gîndirea 
tehnică necesară".

Viorel Costicicî, I.M.

Bărbăteni : ..Am ocupat 
locul I pentru că m am 
pregătit. M:ne"tul este 
pentru mine o mare pasiu
ne. Sînt convins însă că 
nu este de aj ms să știi să 
exploatezi un utilaj, este 
necesar să.l și cunoști bi
ne, pentru a putea inter
veni la nevoie. Asta în
seamnă de fapt să fii mi- 
ner-tehnician".

Constantin Cărpiță, mais
tru minier, I.M. Livezeni : 
„O bună pregătire tehnică 

. este absolut necesară la 
ora actuală in minerit. Cu
noașterea în amănunt a u- 
tilajului implică acum no
țiuni de electronică și elec
trotehnică, de mecanică 
De la pickamer, la com
plexele de tăiere și susți
nere mecanizată saltul a 
fost mare, dar odată cu 
el a trebuit să se p oducă 
și un salt în gîndirea oa
menilor, în conștiința lor".

Stație nouă de turbocompresoare
La I.M. Aninoasa a intrat în funcțiune o nouă 

stație dc turbocompresoare 
funcționare a utilajelor din 
aer comprimat. Lucrările . la 
pacitate este de 2G8 mc aci
de harnicii lăcătuși Virgil 
teanu, electricii 
îndrumarea ma

ce asigură o mai bună 
subteran acționate cu 
noua stație a cărei ca

pe oră au .fost executate 
Grădinaru, Florian Ol- 

Alndar K-'-ta și Ioan Sîrbu sub 
lorif Nagy.

Vasite IIOINOIU, 
corespondent

Din scrisorile sosite la redacție

UNITA
O unitate model a pres

tigioasei cooperative meș
teșugărești „Straja" — 
Lupeni este secția de ma- 
rochinărie nr. 17, condusă 
de Costică Tolca.

Aflată în peimanență pe 
primul, loc al întrecerii so
cialiste, promovînl cu 
consecvență și curaj noul, 
urmărind satisfacegus
turilor tuturor cu npărăto- 
rilor, acționînd cu profe- 
sionalitate pentru a 
din industria mică o 
ducătoare de bunuri 
indemîna cetățenilor, 
tatea sus-amintită a 
cheiat primele șapte

face 
p ro

la 
uni- 

în- 
luni

TE FRUN
realizări 
produc- 
realizată 

peste 
de

an eu 
Astfel, 
a fost 

cu

ale acestui 
deosebite, 
ția marfă 
și depășită 
500 000 lei, prestările 
servicii cu peste 75 000 lei 
(din care operațiile de re
tuș și reparații au adus 
un beneficiu de peste 20 000 
lei), iar nomenclatura pro
duselor executate a fost 
îmbogățită cu noi modele 
de poșete, cordoane pentru 
femei, serviete pentru băr
bați și curele de ceas.

Calitatea deosebită 
produselor executate 
cele două ateliere 
peni și Uricani) este

a 
în 

(Lu- 
reco-

TABERE DE MUNCA 
PATRIOTICA. Peste 540 
de tineri, elevi ai liceelor 
din Lupeni, au participat 
în această vară la tabere
le de muncă patriotică. Ti
nerii au lucrat pe șantie- 
r de construcții de lo
cuințe din localitate, la a- 

' menajarea zonelor verzi în 
noul centru civic al ora
șului, la lărgirea drumului 
Je acces spre baza de a-

grement Brăița și la cule
sul fructelor de pădure în 
zona Cîmpușel. în cadru] 
ultimei serii a taberelor 
de vară, 50 de tineri vor 
lucra, începînd de mîine, 
pe șantierul Hidrocentra
lei de la Rîul Mare — Re
tezat.

UN COLECTIV de spe
cialiști clujeni au efectuat 
Un amplu studiu ecologic 
complex asupra pădurilor, 
de molid din Retezat a- 
flate la limita superioară 
de dezvoltare a vegetației 
lemnoase. Studiul va oferi 
o bază științifică viitoare-

lor acțiuni pentru asigu
rarea funcțiilor protectoare 
ale pădurii. (I.M.)

CERCURI. Printre nou
tățile pe care le oferă U- 
niverșitatca cultural-știin- 
țifică de pe lîngă Casa de 
cultură din Petroșani în 

noul an de învățămînt 
1983—1984, informăm citi
torii (și cititoarele noastre) 
că se vor deschide cercuri 
de metaloplastie, coafu
ră și cosmetică. (M.B.)

LA VULCAN se lucrea
ză intens la amenajarea 
arterei de circulație ce 
leagă bulevardul Victoriei

de strada Republicii. Noua 
arteră este executată de 
muncitorii secției gospodă
rie a Consiliului popular 
al orașului Vulcan.

ANOTIMP............ULTRA
SCURT" ? Aflăm 
vara, mai prec’ț?; 
zonul. estival la ștrandul 
Lupeni d-ar f[ încheiat în
că de la... 1 august 1 Asta 
în viziunea I.C.S. Mixtă 
Lupeni... care a închis la 
1 august chioșcul ! Cei 
care vizitează ștrandul din 
Lupeni (și sînt foarte mulți, 
vremea fiind excepționa
lă !) se uită cu jind spre..,

că 
se-

C.M.V.J. a 
90 de auto- 

16 tone, Au- 
vor fi re- 

Cîmpu

chioșcul gol. Dar, de unde 
răcoritoare, dulciuri și al
tele ? (A.T.)

AUTOBAZA 
fost dotată cu 
basculante de 
tobasculantele
partizate carierei 
lui Neag, minei Bărbăteni 
și altor unități miniere 
pentru îmbunătățirea trans
portului producției. -

DE IERI, au început în 
Lupeni. în zona Bărbăteni, 
lucrările de organizare de 
șantier și nivelarea tere
nului în vederea construi
rii noii baze de producție

duri, la etajul 3 al blocu
lui s-a spart o țeavă de 
canalizare a apei. A fost 
inundată coloana întreagă, 
apartamentele dc la etaje
le 2 și 1 și spațiile comer
ciale care se amenajează 
la parter. Toate sesizările 
locatarilor s-au izbit de 
zidul birocrației. Conduce
rea E.G.C.L. fără să dis
pună o cercetare la fața 
locului „a pasat" ca la fot
bal „mingea" răspunderii: 
„blocul se află în garanție, 
nu revine răspunderea 
E.G.C.L.". I-a șantierul de 
construcții din localitate, 
constructorii susțin că „de 
fecțiunea" nu e din vți 
constructorilor. Din 15 px- 
nă în 19 august insistențe
le locatarilor au rămas fă. 
ră nici un rezultat. Intre 
timp, din conducta avaria
tă apa s-a scurs pe pereți, 
provocînd pagube în apar
tamente pînă la parter. Bu
năoară la etajul 1, în a- 
partamentul 45 locuit de 
familia Ana Mînzat, pere
ții sînt deteriorați, iar par
chetul s-a umflat și s-a 
deformat datorită infiltra
țiilor de apă. Deteriorări 
se constată și in spațiile 
de la parter,

Timp de cinci zile loca
tarii n-au avut apă în a_ 
partamente !

Abia cinci „problema" a 
ajuns la consiliul popular 
orășenesc, instalatorii au 
intervenit, conducta fund 
reparată în 22 august -' E- 
vident că locatarii iu sînt 
v inovați, dar trag pop 
sele în mod inadmisl 
Cine suportă pagubele pro
duse în urma tărăgănării 
birocratica a reparației ? 
în nici un caz nu este e- 
chitabil ca pagubele să fie 
suportate de locatar: I

V. S. FENEȘANU

T AȘ A
mandată și de comanda ce 
i-a fost adresată unității 
de două prestigioase ma
gazine din capitală : „Bu
cur" — Obor și „București" 
ale căror contracte pre
văd livrarea de produse în 
tot cursul semestrului doi.-

Dintre cei mai buni me
seriași ai acestei unități de 
frunte merită sublinieri 
deosebite Vasilica Anghe- 
lina, Rodica Olaru, loan 
Pîrvu, Ruxana Foamete, 
Ion Cardaș, Felicia Todea, 
Maria Chirilă, Elisabeta 
Vențer, Rodica Balazs, Ma
ria Kovacs, Tereza Bogdan 
și alții. (C. BURILEANU)

I.G.C.L. și A.U.T.L. Noula 
obiectiv va fi executat de 
constructorii I.G.C.L. Orăș- 
tie.

LA LIVEZENI în cadrul 
stației de filtrare a ape
lor reziduale, a început e- 
xecuția unui nou decantor. 
Lucrarea este realizată în 
regie proprie de I.G.C.L. 
Petroșani.

Rubrică realizata de 
Dan STEJARII

I

I
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Lider
și lanternă roșie...

Oricît ar părea de ciu
dat, in prima partidă de 
campionat, cînd Jiul a ho- 
tărît liderul, dar a preluat 
„lanterna roșie", scorul nu 
ilustrează desfășurarea os
tilităților. E drept, din 
start, mureșenii- s-au impus 
printr-un joc combinativ, în 
viteză, dar și prin durități 
excesive, care le-au atras 
două cartonașe galbene. 
Oaspeții s-au apărat cu 
calm, în min. 20 insă, la 
o lovitură de colț, balonul 
a atins piciorul fundașu
lui Dumitrescu și a popo
sit în plasa lui Homan.
Departe de a 
se descuraja, 
fotbaliștii Jiu
lui au jucat 
de la egal la egal cu mureșe
nii, înaintașii lor au acționat 
eu curaj, deși Băluță, Stoi
nescu și Stana au fost „rași“ 
cu regularitate de Szabo și 
Dumitrescu, înainte de a 
pătrunde în careul mare. 
In min. 60, după o combi
nație între Vasile Popa și 
Stoinescu, Cura a ratat o 
ocazie rarisimă, apoi șu
turile expediate de Dina, 
Stana și P. Grigore au o- 
colit, de puțin, buturile. 
Avansați spre terenul gaz
delor, jucătorii Jiului s-au 
repliat mai greoi — pro
gramul defectuos al pre
gătirilor își spune cuvîn- 
tul — în min. 75 au fost 
din nou surprinși de per
tinența atacului mureșan, 
după o lovitură în bară, 
cu un violent șut, Biro a 
mărit handicapul.

Ultimul sfert de oră a 
adus modificări în forma
ția învinșilor. Cura, încă

Fotbal, Dix izia A

insuficient pregătit și o- 
bosit de misiunea hărțui

rii fundașilor centrali ad- 
verși a fost înlocuit de . 
Lăsconi, iar Muia a luat 
locul laboriosului Dina. Cu 
un minut înainte de fluie
rul final, o nouă breșe, 
deschisă de această dată 
de Boloni pe aripa stingă, 
s-a soldat cu o centrare i_ 
deală pentru Fanici, Ia ca
re Homan a ezitat : 3—0. ; 
Astfel, deși au oferit o ; 
replică viguroasă în eîrap, j 
reprezentanții culorilor mi
niere din Vale au părăsit 

terenul în
vinși la scor, 
după cum les
ne se poate 

observa lipsa lui Cavai și 
Vizitiu a dereglat comparti
mentul defensi •. Din for
mația noastră au jucat cu 
multă ambiție Băluță, Sta 
na și Mircea Popa, evolu
ția iui Neagu însă poate fi 
apreciată doar cu notă de 
trecere. Eșecul usturător 
are darul de a trage sem
nalul de alarmă, după cum 
bine remarca antrenorul Ște
fan Czako, jucătorii noștri 
nu trebuie să demobilize
ze, dimpotrivă, in următoa
rele două meciuri, au da
toria să adeverească „cal
culele hîrtiei" privind a- 
vantajul terenului propriu 
și să depășească cu brio 
„criza de debut".

Jiul : Homan — V. Po
pa, Neagu, M. Popa, P. 
Grigore — Varga, Dina 
(Muia), Stana — Stoinescu, 
Cura (Lăsconi), Băluță.

Ion VULPE

înaintarea minerilor 
n-a dat satisfacție

MINERUL ANINOASA 
— VICTORIA CÂLAN 
0—0. Nici partida vedetă 
a cuplajului de pe stadio
nul din Vulcan n-a adus 
satisfacții gazdelor, în- 
trucît deși mult schimbată 
în bine, în ceea ce privește 
jocul combinativ, formația 
minerilor din Aninoasa s-a 
angajat în careul experi
mentatului Alexoi doar cu 
două vîrfuri, între care 
numai Dozsa era atacant 
„de meserie". Mijlocașii 
mineri, în speță tehnici, 
dar lentul Lăcătuș și Tu
dor, au păcătuit prin com
binații excesive, dirijate 
spre propriul teren, multe 
pase au fost astfel culese 
de Mravușca și colegii din 
linia sa defensivă. De re
marcat că, îb prima re
priză, doar Ilădărean și-a 
asumat sare na de finali
zare, expediind trei șuturi 
periculoase (min. 5 — în 
transversală. 9 — pe lîngă 
butul sting, și 44 — parat 
de Alexoi). în min. 27, în 
urma unei combinații Doz_ 
sa — Guran, Lăcătuș a 
ratat intercepția din careul 
mic.

După pauză, antrenorul 
Cărare a înlocuit tandemul 
ofensiv, prin Arhip și Li- 
xandru, primul s-a arătat

f

total neinspirat, în vreme 
ce Lixandru, lipsit de cen
trări înalte, a încercat o 
singură dată vigilența lui 
Alexoi (min. 80). Poate că, 
condițiile jocului dc aca
să, cînd oaspeții au lansat 
în atac doar pe Banc șl 
Macula, se impuneau alte 
schimbări, care să întă
rească, nu să înlocuiască

Evoluție stearsă
a gazdelor

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN — U.M. TIMI
ȘOARA 0-0. Sute de iubi
tori ai sportului cu balo
nul rotund din Vulcan și 
alte localități ale Văii Ji
ului au luat loc în tribu
nele stadionului „Minerul" 
din localitate pentru a ur
mări evoluția favoriților 
lor în prima etapă a turu

F O T B A L, DIVIZIA C

vîrfurile de atac. Pe de al
tă parte, fotbaliștii din Că- 
ian s-au apărat cu calm, 
greul partidei ducîndu-1 
mijlocașii, care au pendu
lat bine în „terenul nimă
nui", ba chiar au surprins 
pe picior greșit, de cîtcva 
ori apărarea din Aninoasa. 
Partida de duminică a e- 
vldențiat un adevăr sim
plu, dar fundamental pen
tru divizia C — o forma
ție omogenă, care își arun
că în luptă toate forțele, 
dai- în mod organizat (la 
un moment am numărat 
nouă pase consecutive ale 
fotbaliștilor de la Victo
ria) poate obține puncte 
și în deplasare. De mora
la acestei învățături au 
parte fotbaliștii din Ani
noasa...

Sever NOIAN

lui acestui campionat, in 
compania puternicei for
mații timișorene, retrogra
dată în campionatul trecut 
din eșalonul secund.

Contrar așteptărilor, e- 
chipa gazdă a avut o evo
luție ștearsă. Motivele sint 
multiple ; experiența și 

stilul de joc al adversaru
lui in rindul căruia s-au 

consacrat nume cunoscute 
ca Giuchiei și Mehedințu, 
(acum la „Poli") 
au fost superioare gazde
lor ; liniile de atac, mij
loc și apărare ale echipei 
Minerul-Știința au acționat 
total desincronizate, lăsînd 
largi culoare neacoperite 
de care au profitat oaspe
ții, construind numeroase 
acțiuni ofensive de contra
atac, nefinalizate însă din 
cauza execuțiilor pripite ; 
lipsa unui antrenor com

petent pină in urmă cu 3-4 
zile.

Concret, despre jocul în 
sine nu avem multe de 
consemnat. In prima repri
ză jocul s-a desfășurat mai 
mult la jumătatea terenu
lui. Doar cite va acțiuni ti
mide de atac au apropiat 
gazdele de careul advers, 
insă Dragoș, Iacov și Bar
bu au fost opriți la timp 
de masiva și mobila linie 
de apărare a oaspeților sau 
de tușieru] din dreptul tri
bunei miei, pe motivul U- 
nor închipuite poziții de 
ofsaid. în repriza secundă, 
gazdele au slăbit ritmul, 
niai eu seamă, spre finalul 
meciului (lipsa antrenamen
tului a scăzut mult poten
țialul fizic), lăsind inițiati
va oaspeților care, de cî- 
teva ori, au fost pe punctul 
de a deschide scorul, dar 
acesta a rămas alb.

A arbitrat la centru, cu 
scăpări, Cornel Pdpovici 
din Cîmpia Turzii.

La juniori Minerul-Știin
ța Vulcan — U.M. Timi
șoara 0-1.

MINERUL .ȘTIINȚA 
VcLCAN . Oltcanu, Filip, 
Greu. Frățilâ, Petre Mi
hai (Chirițoiu — min. 75) 
Postelnicu, Ciorîîa, Voicu, 
Barbu. Dragoș. Iacov, 
(Constantin — min. 57).

Șt NEMECSEK

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Recoltă bogată de goluri
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TEMERARII ;
și Ion Nătîngă, elevi la 
Liceul industrial Petro- i 
șani, și-a înfăptuit ideea. ■ 
în urmă cu o lună ei au » 
participat la o demons- ț 
trație de 
la Vatra 
rația c_ 
România, 
ces pentru temerarii din 
Valea Jiului : instructo
rului Romeo Roșia i-a 
fost acordată diploma de 
constructor al planorului 
ultraușor YR — 5020, a 
fost înregistrată asocia
ția sportivă și cel trei ti
neri au obținut brevetul 
de piloți sportivi.

— Cu asociația noastră, i 
ne mărturisea Ronjeo Ro- J 
șia, ne aflăm printre pri-_ 
mele 20 de grupuri din’ 
țară care practică zborul 
cu deltaplanul. Cînd le-am 
spus cunos uților ce am 
realizat, se îndoîau, își 
exprimau neîncrederea. 
Am fost mîhnit, dar 
mi-am întărit convinge
rea că va trebui să mun
cim mai mult pentru a 
arăta că aici, la Petro
șani există un nou sport 
care sintetizează cunoș
tințele largi, curajul și 
perseverența, 
echipajului 
cu deltaplanul 
s-au aflat 
sportivilor la demonstra, 
ția oamenilor muncii din 
Valea Jiului din 23 Au
gust.

Visul omului de a zbu
ra, asemenea păsărilor, 
s-a concentrat în antichi
tate intr-un personaj mi
tologic — Icar. Mitul, de 
altfel ca și în frumoasa 
legendă a Meșterului Ma- 
nole, exprimă, pe lingă 
alte semnificații, drama 
cunoașterii. Și acest vis 
al omului s-a împlinit, 
avioanele brăzdînd acum 
înălțimile așa cum aici, 
pe pămînt, sînt șoselele.

Dar 
încă n-a încetat 
aceste vremuri 
racter sportiv, 
face că și aici, 
troșani, cîțlva tineri 
gîndit să realizeze și 
zboare cu un aparat sim
plu — deltaplan, punîn- 
du-și in valoare mai în- 
tîi inteligența tehnică și 
apoi curajul. Și astfel a 
luat ființă, în accastă va
ră, Asociația sportivă 
„Temerarii" de pe lîngă 
Liceul industrial din Pe
troșani.

— Numai denumirea 
cartierului Aeroport mai 
amintește că aici se zbu
ra, ne spunea ~ 
șia. strungar 
prinderea de 
nier. Dar din 
troșani nu s-a 
Eu am obținut la 
brevetul de pilot sportiv 
și de mai mulți ani am 
fost fascinat să realizez 
un aparat simplu și efi
cient în acest sport.

împreună cu Teodor 
Munteanu, Gabi Spiridon

zbor organizată 
Dornei de Fede. . 

de aeronautică din \
A fost un suc- l

1 fomoriirii rî i r> J

*

îndui de a zbura 
luînd în 
un

Așa
în

ca
sc

Pe- 
s-au 

să

Romeo Ro. 
la Intre- 

utilaj mi- 
1956 la Pe- 
mai zburat.

Deva

curajul
Membrii 

împreună 
YR-5020 

în coloana

Duminică s-a dat startul 
și în campionatul județean 
de fotbal seria Valea Jiu
lui. Atît la seniori cit și la 
juniori în majoritatea în- 
tilnirilor s-au înscris mul
te goluri demonstrîndu-se 
prin aceasta nu numai 
„pofta" de a înscrie a u- 
nor echipe ci și diferența 
dc valoare și seriozitatea 
cu care s-au pregătit în 
perioada „vacanței" de va
ră. începem succintele re
latări cu Mineruj Uricani, 
formație care a pierdut la 
limită marea tentativă de 
a activa in actualul cam
pionat în divizia C. Pusă 
pe fapte mari și cu dorin
ța dc a „ataca- și în edi
ția 1983—1984 titlul de 
campioană județeană și (de 
ce nu 7) de a promova în di
vizia C Minerul Uricani a 
înscris o jumătate de duzi
nă de golurj echipei Mă
gura Pui, primind doar ri
nul singur. Deci la seniori 
6-1, iar la juniori 4-0. Re
zultat strîns, 4-3, între Pre
paratorul Lupeni — Parîn- 
gui Lonea. în schimb la

juniori Preparatorul a ob
ținut o victorie zdrobitoa
re, scor 18-1. De fapt la 
Preparatorul Lupeni se des
fășoară o serioasă și rod
nică muncă de creștere și 
promovare a juniorilor. Să
nătatea Vulcan a primit 
vizita jucătorilor de la Pre
paratorul Petrila. Oaspeții 
au jucat „ca acasă" învin- 
gind cu 9-1 la seniori și 
4-2 la juniori. în meciurile 
dintre reprezentativele ce
feriștilor și șoferilor de ța 
A.U.T.L. victoriile au fost 
împărțite. C.F.R. a învins 
cu 3-1 la seniori, iar Au
tobuzul cu 3-0 ]a juniori. 
Minerul Bărbăteni' — lli- 
dromin Petroșani 0-2.

Ar fi prematur să se fa
că o ierarhiza’re a echipe
lor după prima etapă, dar 
se pare că nu sînt schim
bări valorice mari în com
parație cu campionatul 
trecut. Valoarea echipelor 
se va „cerne" cu fiecare 
etapă pină la finele cam
pionatului cînd „roadele" 
se vor „culege" după mun
ca depusă.

D. C.

în ordine., alfabetică cliiar, iată că a venit rîn
dul și fotbalului din divizia C să redebuteze ! La 
Vulcan, meci greu, chiar foarte greu pentru gazde. 
O dovedește și imaginea alăturată în care atacanții 
echipei Minerul-Știința nu pot trece (a cita oară ?) 
de masiva apărare a timișorenilor. O imagine „do
cument" despre neputința gazdelor de a „marca" 
primul gol și prima victorie.

, o(o : Șt. CRISTIAN
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BREVIAR
• FOTBAL (tineret- 

speranțe). A.SA. Tg. 
Mureș — Jiul Petroșani 
2—1 ; divizia B: Armă
tura Zalău — Minerul 
Lupeni 1 —0. Rezultate
le echipelor dc juniori 
ale asociațiilor sportive 
din Valea Jiului care au 
reprezentative în divizia 
C : Minerul Știința-Vul
can — U.M. Timișoara 
0—1 ; Minerul Aninoa
sa — Victoria Călan 
0—2 ; Metalul Oțelu Ro
șu — Minerul Paroșeni 
0—3 (echipa gazdă sus
pendată din campionat).

@ RUGBY divizia A. 
Steaua București — Ști
ința Petroșani 34—9.
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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag

ca lor, organele de securitate au adus 
o contribuție de seamă la întărirea lega
lității socialiste, a ordinii sociale și de 
stat, slujind cu credință cauza revoluției, 
a socialismului, interesele de libertate, 
bunăstare și progres ale poporului ro
mân.

Pentru activitatea desfășurată în toți 
acești ani și pentru contribuția adusă la 
înfăptuirea politicii partidului, Ia conso
lidarea și dezvoltarea noii orînduiri, la 
toate marile realizări obținute de popo
rul nostru pe calea socialismului, adre
sez, cu prilejul acestei aniversări, cele 
mai calde felicitări activului de partid, 
cadrelor de conducere și tuturor lucrăto
rilor din organele de securitate, din De
partamentul Securității Statului și Mi
nisterul de Interne.

\ctuala etapă istorică de dezvoltare a 
societății românești pune sarcini deosebite 
in fața tuturor sectoarelor construcției 
noastre socialiste, a întregului popor. Pe 
baza analizei aprofundate a stadiului ac
tual al societății, a cerințelor obiective ale 
mersului nostru înainte pe calea pro
gresului, a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale parti
dului au stabilit un vast program de dez
voltare economico-socială a țării și de 
ridicare a ei pe o treaptă superioară, de 
adincire continuă a democrației socialiste 
și de realizare a unei noi calități a mun
cii și vieții în toate domeniile de acti
vitate. în acest cadru, în spiritul preve
derilor Programului partidului, au fost 

puse sarcini și obiective deosebit de im
portante privind întărirea rolului statu
lui socialist în conducerea democratică a 
societății, perfecționarea și ridicarea pe o 
nouă treaptă calitativă a întregii activi
tăți a aparatului de stat. în acest con
text, sarcini deosebite revin și organe
lor de securitate și miliție, tuturor orga
nelor Ministerului de Interne, chemate 
să asigure apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste — baza bunăstării oa
menilor muncii — a ordinei publice, a 
avuției, liniștii și vieții tuturor cetățeni
lor, a cuceririlor democratice, revoluțio
nare ale poporului. Noua calitate trebuie 
să se manifeste plenar și în activitatea 
organelor de securitate, a tuturor lu
crătorilor din acest sector.

Societatea socialistă șl comunistă pe 
care o edificăm în România presupune 
o largă democrație, participarea activă a 
maselor populare, a poporului la condu
cerea vieții economice și sociale, a în
tregii societăți — și aceasta cere să asigu
răm întronarea trainică în toate sectoare
le de activitate a unui înalt spirit de 
responsabilitate, de ordine și disciplină 
socială. In acest cadru, organele de se
curitate și miliție, acționînd în spiritul 
legilor statului nostru socialist, trebuie să 
vegheze permanent la aplicarea și res- 
peciarea strictă a legislației socialiste — 
ca expresie a voinței și intereselor în
tregului popor — să acționeze cu cea mai 
mare fermitate pentru prevenirea orică
ror încălcări și abateri de la normele și 
reglementările societății noastre, de la

regulile de conviețuire socială. Nici o 
încălcare a legii să nu rămînă nepedep
sită — și, în același timp, nimeni să nu 
fie sancționat fără să fie vinovat !

Ținind seama de faptul că edificăm so
cialismul în condiții cînd, pe plan inter
național, are loc o agravare deosebită, 
o intensificare a activității cercurilor im
perialiste, a forțelor reacționare, neofas
ciste, care desfășoară o activitate de sub
minare a socialismului, este necesar să ne 
îngrijim permanent de întărirea capaci
tății de apărare a statului, astfel îneît, în 
orice împrejurare, să putem da o ripostă 
liotărîtă tuturor încercărilor de a atenta 
la libertatea și independența patriei, la 
cuceririle noastre socialiste, la liniștea și 
pacea poporului. Dovedind vigilență și 
intransigență revoluționară, organele de 
securitate trebuie să zădărnicească orice 
tentativă de a lovi în interesele poporu
lui, să manifeste o atitudine necruțătoare 
față de toți cei care se pun în slujba 
dușmanilor țării, trădează interesele na
țiunii noastre, ale patriei socialiste.

Lucrătorii de securitate au obligația 
de a promova consecvent spiritul revo
luționar în întreaga lor muncă și viață, 
de a-și ridica necontenit nivelul pregăti
rii politico-ideologice, științifice și pro
fesionale, spre a fi întotdeauna gata să-și 
îndeplinească cu competență și răspunde
re misiunile încredințate. Numai perfec- 
ționîndu-și necontenit pregătirea profe

sională și politică, sporindu-și permanent 
spiritul ofensiv, discernămîntul și comba
tivitatea în muncă, lucrătorii organelor de 
securitate vor putea servi în bune con
diții, țara, poporul, cauza socialismului 
și comunismului în România !

In întreaga lor viață și activitate, ei 
trebuie să manifeste un înalt spirit de 
partid, răspundere comunistă, cinste și 
corectitudine, abnegație și spirit de sa
crificiu în slujirea idealurilor nobile ale 
socialismului, a intereselor supreme ale 
patriei, partidului și poporului.

Ca organe ale statului socialist, ale de
mocrației muncitorești, revoluționare, or
ganele de securitate au datoria să acțio
neze permanent — în toate împrejurările 
— în strînsă legătură cu organele demo
cratice ale oamenilor muncii, cu masele 
largi populare, in îndeplinirea sarcinilor 
și răspunderilor încredințate de partid și 
popor, în asigurarea muncii pașnice, a 
libertății și independenței națiunii noas
tre socialiste ! Ele trebuie să-și desfășoa
re întreaga activitate sub conducerea di
rectă și permanentă a partidului, să răs
pundă nemijlocit în fața partidului de 
felul cum aplică politica partidului și sta
tului în acest important sector al cons
trucției noastre socialiste.

îmi exprim convingerea că toți comu
niștii, întregul efectiv al organelor de se
curitate vor face și în viitor totul pentru 
ca, sub conducerea partidului, să-și adu
că o contribuție sporită la întărirea statu
lui socialist, la apărarea cuceririlor so
cialiste, a independenței și suveranității 
patriei, la înfăptuirea mărețelor obiecti
ve ale făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Cu această, convingere, urez tuturor lu
crătorilor din organele de securitate, oa
menilor muncii și întregului personal din 
cadrul Ministerului de Interne, noi și tot 
mai mari succese în întreaga lor activi
tate, multă sănătate și fericire !

Adunare festivă consacrată
aniversării a 35 de ani 

de ia crearea 
organelor de securitate

---------------  T
(Urmare din pag. 1)

revoluționare pe care le-ați ctitorit în 
cei 18 ani de cînd conduceți cu termi
te destinele patriei și ale partidului — 
vă reafirmăm, cu mult respect, admi
rație și suprema recunoștință pentru 
înalta cutezanță și deosebita clarviziu
ne revoluționară cu care militați pen
tru înfăptuirea celor mai nobile idealuri 
ale poporului, progresul neîntrerupt al 
patriei, afirmarea și apărarea indepen
denței și suveranității naționale.

Mulțumindu-vă cu toată căldura ini
milor noastre pentru grija deosebită ce 
ne-o purtați, pentru ordinele, indicați
ile și orientările de inestimabilă valoa
re teoretică și practică prin care ne 
călăuziți activitatea, astfel incit aceas
ta să slujească plenar interesele pa
triei și ale poporului, vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe comandant 
suprem, că organele de securitate, con
duse nemijlocit de către partid și a- 
vind sprijinul larg al colectivelor de 
oameni ai muncii, militează cu vigilen
ță și combativitate sporite, cu spirit re
voluționar pentru îndeplinirea în cele

E L E G
mai bune condiții a sarcinilor și misiu
nilor încredințate de partid și popor în
treaga lor activitate integrîndu-se orga
nic abnegației și eroismului cu care oa
menii muncii acționează pentru reali
zarea unei noi calități a muncii și vie
ții în toate domeniile.

în același timp, sîntem conștienți că, 
pentru a ridica munca noastră la nivelul 
de calitate și eficacitate pe care îl cere 
actuala etapă a construcției socialiste, 
trebuie să acționăm mai susținut, așa 
cum dumneavoastră ne cereți, pentru 
dezvoltarea și afirmarea la toate cadre
le de securitate a unui pronunțat spirit 
militant revoluționar, întărirea vigilen
ței și combativității, perfecționarea pre
gătirii politico-ideologice și profesiona
le, continua creștere a competenței și 
capacității de acțiune.

însuflețiți puternic de tezele de o 
inestimabilă valoare teoretică și practi
că cuprinse în magistrala expunere pe 
care ați rostit-o la începutul acestei 
luni la Consfătuirea de lucru pe proble
mele muncii organizatorice și politico- 
educative de la Mangalia, de recentele 
indicații pe care le-ați dat organelor se-

în climatul de puternică 
angajare revoluționară, de 
aleasă bucurie și mîndrie 
patriotică în care întregul 
popor, strîns unit în jurul 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a oma
giat împlinirea a 18 ani 
de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist 
Român și cea de-a 39-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală; antifascistă și anti- 
imperialistă din august 
1944, luni, la Casa de 
cultură a Ministerului de 
Interne, a avut loc adu
narea festivă consacrată 
împlinirii a 35 de ani de 
la crearea de către partid 
a organelor de securitate.

La adunare a luat par
te tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au participat, de ase
menea, tovarășii George 
Homoștean, ministrul de 
interne, Tudor Postelnicu, 
ministru secretar de stat 
șeful Departamentului 
Securității Statului, mem
bri ai Consiliului de Con
ducere a) Ministerului de 
Interne, activul de partid 
și de comandă al Departa
mentului Securității Statu
lui, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și 
instituții centrale, activiști 
dc partid și de stat, gene
rali și ofițeri în rezervă.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de fier
binte dragoste și recunoș
tință față de partid, față 
de secretarul său general, 
participanții la adunare au 
urmărit cu adîncă emoție 
mesajul pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a a- 
dresat cu prilejul acestei 
aniversări cadrelor de se
curitate, tuturor lucrători
lor Ministerului de Inter
ne. Mesajul a fost prezen
tat de tovarășul Emil Bo
bu.

în continuare, tovarășul 
T’idor Postelnicu a prezen
tat Raportul privind activi
tatea desfășurată de or
ganele de securitate pentru 
apărarea cuceririlor revo
luționare ale poporului, a 
independenței și suverani
tății patriei, precum și sar
cinile ce Ie revin din do-

R A

cumentele Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, din 
ordinele și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu. 
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, coman
dant suprem al forțelor ar
mate.

în raport se eviden
țiază rolul hotărîtor al 
conducerii de către partid 
a organelor de securitate 
pentru continua perfecțio
nare a întregii lor activi
tăți, pernru realizarea la 
înalte cote de exigență și 
cu prefund spirit revolu
ționar a misiunilor și sar
cinilor încredințate de 
partid și popor. în lumi, 
na concepției secretarului 
general al partidului a fost 
relevată necesitatea întări
rii legăturii organelor de 
securitate cu oamenii mun
cii și organismele condu
cerii muncitorești, rolul 
prioritar al muncii de pre
venire a oricăror încălcări 
ale normelor de conviețui
re și legilor țării, respec
tarea neabătută a legalită
ții socialiste, astfel îneît 
nimeni să nu fie pedepsit 
pe nedrept și, în același 
timp, nici o persoană care 
a încălcat legea să nu ră
mînă nepedepsită. S-a ară
tat că în noua etapă isto
rică se impune ca întregul 
personal al securității sta
tului să manifeste vigilen
ță fermitate și combativi
tate sporite, — un înalt 
spirit revoluționar în lup
ta pentru apărarea va
lorilor spirituale și 
materiale fundamentale a- 
le societății noastre îm
potriva oricăror încercări 
din partea cercurilor reac
ționare imperialiste din ex
terior sau a unor elemen
te descompuse din inte
rior, cu o slabă conștiință 
socială de a atenta la li
bertatea și independența 
patriei, la cuceririle socia
liste ale poporului nostru. 
A fost subliniat faptul că 
o condiție fundamentală a 
îndeplinirii în bune condi
ții a sarcinilor o constituie 
continua perfecționare a 
pregătirii politico-ideologi
ce și profesionale, astfel 
îneît fiecare lucrător din

M A

aparatul de securitate să 
fie un bun specialist, dar 
și un bun activist, capa
bil să acționeze în coate 
împrejurările ca un adevă
rat revoluționar.

în încheiere s-a expri
mat angajamentul fierbinte 
al întregului activ de 
partid și de comandă, al 
tuturor lucrătorilor de se
curitate ca, sub îndruma
rea și conducerea organe
lor și organizațiilor de 
partid și cu sprijinul larg 
al oamenilor muncii să ac
ționeze întotdeauna cu ab
negație și dăruire revolu
ționară, strîns uniți în ju
rul partidului, al secreta, 
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
apărarea intereselor parti
dului, patriei și poporului, 
purtînd în conștiință fla
căra vie a spiritului pa
triotic, convingerea nestră
mutată că nimic nu este 
mai presus decît interesele 
națiunii noastre. A fost ex
primat, totodată, legămîn- 
tul solemn ai lucrătorilor 
de securitate față de co
mandantul suprem de a 
fi mereu gata la datorie în 
slujirea neabătută, chiar 
cu prețul jertfei supreme, 
a intereselor fundamentale 
ale României socialiste.

însușindu-și tezele și o- 
rientările de inestimabilă 
valoare teoretică și prac
tică ce decurg din mesaj 
pentru activitatea organe
lor de securitate, dînd ex
presie sentimentelor de a- 
dînc respect și aleasă pre
țuire față de conducătorul 
încercat și clarvăzător al 
destinelor poporului ro
mân, participanții ]a adu
nare au adresat o telegra. 
mă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
comandantul suprem al 
forțelor armate.

Telegrama a fost primi
tă cu îndelungi ovații și 
puternice aplauze de cei 
prezenți. S-a scandat, într-o 
atmosferă plină de însu
flețire „Ceaușescu — 
P.C R. I“, „Ceaușescu și 
Poporul !“, „Ceaușescu — 
Pace l“.

curității stalului ale Ministerului de In
terne, de îndemnurile și ideile 'de o co- 
vîrșitoare forță mobilizatoare din me
sajul ce ni l-ați adresat, sîntem hotărîți 
să acționăm cu răspundere sporită pen
tru perfecționarea întregii noastre .ac
tivități, să ne punem toată capacitatea 
și puterea de muncă in slujba transpu
nerii exemplare în viață a politicii în
țelepte a partidului și statului nostru, 
care este rodul gîndirii novatoare, re
voluționare și al acțiunii dumneavoas
tră neobosite pentru fericirea și pros
peritatea poporului român, pentru pace 
și înțelegere în lume.

Desfășurîndu-ne întreaga activitate 
sub conducerea partidului, cu sprijinul 
permanent al oamenilor muncii și pe 
temelia trainică a legalității socialiste, 
vom acționa in modul cel mai hotărît 
așa cum cer orientările dumneavoastră 
și interesele poporului — pentru preîn- 
tîmplnarea săvîrșirii de infracțiuni și 
alte fapte antisociale, pentru aplicarea 
fermă în viață a conceptului de preveni
re pe care ni l-ați dat, luînd în ace
lași timp, potrivit răspunderilor și com

petențelor ce ne revin prin legile țării 
toate măsurile necesare în vederea apă
rării cu strășnicie a cuceririlor noastre 
socialiste, independenței și suveranității 
patriei.

Fiind călăuziți în întreaga muncă și 
viață de exemplul dumneavoastră lumi
nos, de nețărmurit devotament și dărui
re comunistă pentru progresul neîntre
rupt al patriei, ne vom strădui să ne 
situăm permanent la inălțimea încre
derii acordate, să fim activiști dîrzi 
și devotați ai cauzei partidului și po
porului, asigurîndu-vă, mult iubite și 
stimate tovarășe comandant suprem, că 
și pe mai departe ne vom face cu cins
te datoria, vom da — dacă patria și 
partidul o vor cere — contribuția noas
tră de jertfe și sînge la apărarea cuce
ririlor revoluționare, că vom acționa cu 
o voință de neclintit pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce revin or
ganelor de securitate din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.

Să trăiți, tovarășe Comandant suprem!
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