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exigența, combativitatea — la baza 
întregii munci de partid, pentru 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
economico^sociale

După cum am infor
mat, recenta adunare a 
activului Comitetului 
municipal de partid din 
domeniul muncii organi
zatorice și de propagan
dă a între-___________

ruia singurul criteriu 
de apreciere al eficien
ței muncii politice, orga
nizatorice și educative 
îl constituie progresul e- 
conomic, înregistrat prin

tocmai din slăbirea exi
gențelor în organizațiile 
de partid, care nu au 
acționat operativ și cu 
toată fermitatea în fața 
abaterilor, încă din faza 
___________  lor primară,

prins o exi
gentă analiză 
asupra ac
tivității orga.

Pe marginea dezbaterilor adunării 
activului Comitetului municipal de partid

nu au ce
rut tuturor 
cadrelor să 
se situeze la

Secretarul general al 
partidului. președintele 
Republicii, tovarășul
Nicolae Ceausescu, a efec
tuat, joi dimineață, o vi
zită de lucru în unități de 
cercetare și de producție 
agricolă din județele Că
lărași și Ialomița.

Noua întîlnire a condu
cătorului partidului și sta
tului nostru cu lucrătorii 
ogoarelor s-a desfășurat în 
atmosfera de puternică 
mobilizare a tuturor re
surselor tehnice și umane 
de care dispune agricultu
ra noastră socialistă pen
tru a încheia la timp și 
cu rezultate cît mai bune 
una dintre cele mai ample 
campanii agricole a anu
lui. La indicația sa, sub 
conducerea și îndrumarea 
directă a organelor și or
ganizațiilor de partid, a

consiliilor de conducere 
ale unităților agricole, pe 
întreg cuprinsul țării. în 
fiecare sat și comună, se 
lucrează intens pentru a 
se aduna și pune la adă
post roadele muncii de un 
an. Campania agricolă din 
această toamnă, care a de
butat —• din cauza condi
țiilor climatice favorabile 
— c.u circa două săptămîni 
mai devreme decît în alți 
ani, urmează să certifice 
încă o dată importanța 
deosebită a aplicării în 
practica agricolă a măsu
rilor stabilite de conduce
rea partidului și statului 
nostru, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru aplicarea unor teli- 
nologii moderne prin ca
re să se poată smulge pă- 
mîntului roade cît mai bo
gate, pentru respectarea

strictă a între
gului ansamblu de mă
suri — de la selectarea 
semințelor pînă la aduna
rea recoltei — stabilite 
în funcție de condițiile pe
doclimatice din fiecare uni
tate. Eforturile ce se de
pun acum pentru strîn- 
gerea la timp și fără pier
deri a culturilor, sînt o 
continuare a celor depuse 
în primăvară pentru a în
lătura și diminua cît mai 
mult posibil efectele sece
tei prelungite, cît și pen
tru buna întreținere a 
culturilor.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități ale 
acestei ramuri de bază a 
economiei naționale a a-
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nelor și or- 1
ganizațiilor de partid, a 
conducerilor colective 
din unități, prin prisma 
sarcinilor și orientărilor 
trasate la Consfătuirea
'' lucru de la Mangalia. 

S-a desprins necesitatea 
îmbunătățirii substanți
ale a activității în aceste 
importante laturi ale
muncii și vieții de partid, 
a fost reliefată cerința 
întăririi spiritului de res
ponsabilitate partinică, 
de combativitate față de 
neajunsuri, pentru creș
terea aportului tuturor 
colectivelor muncă la 
realizarea integrală a 
sarcinilor de plan. Ana
liza întreprinsă a avut 
drept coordonată esenția
lă adevărul potrivit că-

îndeplinirea integrală a 
indicatorilor de plan, 
printr-o activitate eco
nomică calitativ superi
oară, rentabilă.

în mod critic și auto
critic raportul și partici- 
panții la dezbateri au 
insistat asupra neajunsu
rilor care frînează pe 
alocuri bunul mers al 
activității din unitățile 
direct productive, șan
tiere de investiții, gos
podărire a orașelor, din 
transporturi, ocrotirea 
sănătății, aprovizionarea 
populației și prestările 
de servicii. O cauză prin
cipală a neajunsurilor — 
s-a arătat cu obiectivita
te, de către mai mulți 
vorbitori — a constat

un nivel 
de înaltă dăruire și an
gajare moral-politică și 
profesională. Prin pris
ma criticilor formulate, 
organele și organizațiile 
de partid își regăsesc 
sarcina de a situa în 
centrul preocupărilor in
tensificarea activității 
dedicate cunoașterii, în- 
ușirii și înfăptuirii ho- 

tărîrilor de partid, creș
terii rolului de conduc
tor politic al fiecărei or
ganizații de bază. în cli
matul exigent al adună
rilor generale trebuie să 
se acționeze cu multă

Președintele Republicii Botswana 
prietenie in

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Republi
cii Botswana, președintele Partidului

v a efectua o vizită oficială de 
țara noastră
Democratic din Botswana, Q.K.J. Masire, 
împreună cu doamna G. Masire, va e- 
fectua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România, în prima 
jumătate a lunii septembrie 1983.

TĂRII CIT MAI NIUL'r cAlIBUIME!
Rezultatele lunii aucust impun

Mobilizare de excepție pentru realizarea 
prevederilor de plan

Din resurse proprii, 
noi piese de schimb
Colectivul I.F.A. „Vîscoza" 

Lupeni raportează o rea- 
remarcabilă. Tn cele 

de 
a- 

re- 
re- 

confecțio- 
schimb noi ;

lizare
opt luni care au trecut 
la începutul anului, în 
telicrul mecanic, din 
surse proprii, au fost 
condiționate și 
nate piese de 
în valoare de aproape 
2 000 000 lei. Cu aceste pie
se de schimb au fost 
fectuate lucrări 
rații și de întreținere 
utilajelor din 
trîbuindu-se 
la reducerea 
materiale

1 000 
realizată, 

fost reduse cu peste 30 
Totodată s-a realizat 
beneficiu mai mare 
173 000 lei decît cel

La 
ție 
au 
lei.
un 
cu
planificat. (V.S.)

e- 
de repa- 

a 
dotare, con

substanțial 
cheltuielilor 
planificate, 

lei produc- 
cheltuielile

La mina
Livezeni
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Strungarii Nicolae Albescu și Alexandru S/akacs 
doi meseriași fruntași de la atelierul mecanic al I.M. 
Vulcan. Foto : Șt. NEMECSEK

— Lupeni, Bărbăteni și 
cele mai importante fur

au 
lu-

de cărbune cocsificabil din Valea Jiului, 
împreună, peste prevederile de plan ale

B Trei unități miniere
Cariera Cîmpu lui Neag — 
nizoare 
extras,
oii august 21 243 tone de cărbune.

B Cea mai mare depășire a înregistrat-o,- 
colectivul carierei Cîmpu 

de cărbune cocsificabil.
perioada 

Neag —
amintită,

plus 12 505 tone

înregistrate de 
celor trei 
n i e r e 
constituie 
vie a 
adoptate

Succesele 
colectivele 
tăți m i 
mintite 
confirmare 
măsurilor 
Consfătuirea de lucru 
la C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie, dar,
in același timp, sînt și o 
dovadă elocventă a răs
punderii cu care au acțio
nat toți oamenii muncii 
de la aceste unități mini
ere pentru aplicarea con
secventă a acestor măsuri 
și mai ales pentru valori
ficarea eficientă a condi-

uni- 
a- 

o 
justeței 

la 
de

țiilor create prin aplica
rea lor fermă.

Răspunzind chemării 
secretarului general al 
partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a 
da țării cît mai mult căr
bune, colectivele miniere 
de la Lupeni, Bărbăteni și

Cîmpu lui Neag nu au 
precupețit nici un efort 
pentru a duce la îndepli
nire această importantă 
sarcină cu un profund 
conținut patriotic.

De condițiile create prin 
aplicarea complexului de 
măsuri adoptat de condu
cerea de partid au benefi
ciat, de fapt, toate în
treprinderile miniere ale 
Văii Jiului, numai valori-

Dorin GIIEȚA
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INSCRIPȚII

1 Măsuri aspre, dar drepte, împotriva celor
I care dezorganizează procesul de producție

B la începutul anului, un minus la produc- 
tone cărbune B 36 521 ab- 

concedii medicale, nemoti-
ția fizică de peste 180 000 
sențe (motivate, învoiri,

luni B tn aceeași perioadă numărul ne- 
depășește 5 500 ! B Numai in luna au

vate) in opt 
motivatelor 
gust au făcut absențe nemotivate 197 de oameni !

Cifre ale unor mari 
realizări 
mare 
plină 
ne-a 
zarea 
torești 
la mina Livezeni.

Ținem să subliniem de 
la -început un aspect esen
țial : 
rească" 
zeni a 
treaga 
țiune exemplară care prin 
profundul caracter de-

determinate 
măsură de i 
Tocmai acest 

impus 
„judecății 

" de data

ne- 
în 

indisci- 
lucru 

organi- 
munci- 

aceasta

„j ud ceata muncito- 
de la mina Live- 
constituit, prin în- 
desfășurare, o ac-

re au dezorganizat pro
ducția ? Lista lor este 
lungă. Vom numi însă pe

mocratic și prin măsurile 
aspre, dar drepte, luate 
sintem convinși că va

contribui la instaurarea 
climatului de disciplină 
atît de necesar.

Cine sînt, de fapt, 
care au compărut în 
ortacilor pentru a da 
coteală de repetatele 
sențe nemotivate prin

cei 
fața 
so- 
ab- 
ca-

cîțiva din cei cărora, prin 
hotărîrea luată în urma 
judecății muncitorești
din .30 august, li s-a des
făcut contractul de mun
că : Mihai Onu (24 nemo
tivate.), Alexandru Sza- 
kacs (38). Iosif Ilolczer

(21), Petru Țigăniuc (47), 
Gheorghe Savucă (85), Al
bert Forgacs (27) — 
torul I ; Tibor
Ioan Angheluș
Voinea (53),
Răducanu (22)
II ; Vasile Deac (23), 
du Popa (22), Ion 1 
nu II (24), Nicolae

sec-
(24), 

Mitu
Vass
(37),

Gheorghe 
— sectorul 

, Ra- 
Diaco-

To-

Alexandru TATAR

(Continuare in pag a 2-a)

A pășit sfioasă, 
nunată de 
chihlimbarii, 
tă de parfumul 
al roadelor, cîntată 
ditirambe de poeți 
pruncii de școală, 
tembrie i-a fost 
ncr la primul bal al cu
lesului. Gelos, soarele 
s-a deghizat Othelo în 
merele rumene, în 
lofanii dovleci și a 
țat galben știuleții 
porumb ; cavalerul 

. timilenar în vîrste
însă că va pierde parti
da. Generoasă, a oferit 
cornul abundenței se
mănătorilor, 
pentru slujba 
să la curțile 
ei 
și Vara.

încu-
ciorchinii 

înmiresma- 
diafan 

în 
Și 

Sep- 
parte-

mai mari,

do- 
suli- 

de 
mul- 
știa

răsplată 
credincioa- 

surorilor 
Primăvara 

Apoi, a înălțat

cupa cu rubin de viață 
lungă, în cinstea culegă
torilor, îmbiindu-i la 
sărbătoarea belșugului. 
Bărăganul își strînge 
comorile în hambare, 
în vreme ce floarea-soa- 
relui transcrie în semin
țe imnuri de slavă 
bătoritei. Lutul se 
gătește să
covor de frunză 
cînd generoasa 
coboară prin vii 
întîmpinînd cu 
tele curcubeului 
torii polenului de 
vrednici mineri, 
din abataje, să 
iască, cu 
recoltei.

săr- 
pre- 

înierneze 
și iarbă, 

toamnă 
și holde, 

buche- 
culegă- 
lumină, 

îeșiți 
prăznu- 

nedeiațara,

Ion

Toamna !

i
*

*

i

\
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(Urmare din pag. I) 

perseverență pentru ac
tivitatea tutyror comu
niștilor, pentru inten
sificarea participării lor 
la întărirea vieții interne 
și a democrației de 
partid, la soluționarea o- 
perativă a problemelor 
ce se ivesc în procesul 
de producție. Afirmarea 
atitudinii înaintate, a 
spiritului novator și ini
țiativei constituie o per
manentă îndatorire a 
comuniștilor, a cadrelor 
de ingineri, maiștri, 
tehnicieni, a conducători
lor formațiilor de lucru 
și de schimb, a muncito
rilor vîrstnici și deopo
trivă, a celor tineri. Nu
mai prin valorificarea 
deplină a acestui poten
țial uman, de gîndire și 
acțiune practică, se poa
te acționa pentru îmbu
nătățirea realizărilor — 
în unele unități (îndeo
sebi cele din minerit) 
pentru recuperarea res
tanțelor —, iar prima 
îndatorire în acest sens 
este aceea de a pune în 
valoare potențialul fie
cărui colectiv revine or
ganizației de partid, co
muniștilor.

Afirmarea spiritului 
revoluționar, de luptă 
pentru transformarea 
societății, — așa cum ne 
cere secretarul general 
al partidului, tovarășul

Amenajări 
de drumuri

în zona DN 66 din
tre noul centru civic al 
orașului Lupeni și in
trarea în localitatea 
Uricani se desfășoară 
ample lucrări de asfal
tare a carosabilului. 
Sînt continuate în ritm 
susținut și lucrările de 
așternere a betonului 
pe panglica șoselei ca
re străbate Cîmpu lui 
Neag. Aceste lucrări 
fac parte dintr-un am
plu program de ame
najare a drumurilor 
spre zona de Vest a 
Văii Jiului.

MĂSURI ASPRE, DAR DREPTE
(Urmare din pag 11

fan (39) — sectorul III ; 
Virgil Waldman (30), Vio
rel Feciorul (24) — secto
rul IV ; Traian Baghiu 
(26), Arcadie Stoica (37) — 
sectorul electromecanic; 
Ștefan Gabovici (28) —
de la investiții ; Teodor 
Chira (31), Marin Sanfir 
(20), Teodor Dobogan (60) 
— sectorul transport.

Completăm listă cu alți 
trei absentomani (Ștefan 
Pena, Nicolae Gașpar și 
Dan Albescu) care nici în 
cel de-al 12-lea ceas nu 
s-au trezit la realitate. 
Duminică 28 august, au 
fost chemați la comitetul 
de partid unde s-a stat cu 
ei de vorbă și au fost a- 
vertizați că la prima ab
sentă nemotivată vor fi 
îndepărtați din colectiv. 
Cum au reacționat ei ? 
Luni, 29 august, cei trei 
au lipsit nemotivat. Mai 
este nevoie de comenta
rii ?

Mulți din cei chemați în 
fața ortacilor (sala de apel 
a minei a fost arhiplină I) 
au dovedit încă odată lip
sa răspunderii față de 
colectivul minei, față de 
propriul destin și față jie 
cel al familiilor lor, în- 
cercînd să minimalizeze și 
să denatureze faptele repro
babile pe care le-au să- 
vîrșit cu o constanță dem
nă de o cauză mai bu
nă. Iată cîteva mostre: 
Teodor Balea a lipsit în 
acest an de peste 20 de 
ori pentru că, zice el „a 
trebuit să-mi schimb bu

Nicolae Ceaușescu — 
sporirea capacității de 
acțiune și a competenței 
conducătorilor de la di
ferite nivele sînt strîns 
legate de preocuparea 
pentru ridicarea nivelu
lui de pregătire politi 
că șl profesională a ca
drelor. în mod critic, o 
biectiv, s-a arătat că de 
multe ori organizațiile
rzzzzzzz/zzzzzzzzzz/zzzzz/zzz/z/zzz//////z/zzzz/zz////////z/zzzzzz/zz/
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de partid au lăsat pro 
blema îmbogățirii cu
noștințelor politice și 
profesionale ale cadre
lor la latitudinea aces
tora, nu au manifestat 
exigența necesară, nu au 
cerut tuturor cadrelor 
să-și sporească efortul 
de asimilare a noi cu
noștințe, de aprofundare 
materialist-dialectică a 
noțiunilor, făcînd astfel 
posibile cazuri de rămî- 
nere în urmă a unora pe 
planul conștiinței și chiar 
al pregătirii de specia
litate. Pe de altă parte, 
la dezbaterile ideologi
ce din învățămîntul de 
partid nu s-a avut în 
vedere antrenarea tutu
ror participanților, fapt 
care în cele din urmă 
s-a răsfrînt în colective
le de muncă prin atitu- 

letinul". Mai bine-și schim
ba năravul...

Tibor Vass : „Am avut 
unele necazuri în familie 
și m-am apucat de băut..." 
Și a băut vîrtos omul în- 
cît a lipsit în acest an de 
24 ori de la serviciu I

Forul judecății muncito
rești de la Livezeni a dez
văluit însă o problemă 
deosebit de gravă. Mai sînt 
și în rîndul cadrelor teh- 
nico-inginerești, precum 
și a celor care urmea
ză să devină conducători 
ai procesului de produc
ție, elemente care, prin ab
sențe nemotivate, pun sub 
semnul întrebării posibi
la lor calitate de condu
cători ai procesului de 
producție. Redăm două
exemple nedorite : loan
Țiștea este student seralist 
la Institutul de mine din 
Petroșani. Ar trebui să fie 
un exemplu în producție, 
dar face absențe nemo
tivate. Situația subingi- 
nerului Leonard Țolea 
(sectorul I) este și mai... 
delicată. Stagiar fiind, în 
loc să dovedească celor 
ce-i îndrumă primii pași 
în bărbăteasca profesie a 
mineritului (pe care singur 
și-a ales-o 1) că pot conta 
pe el, demonstrează con
trariul. Cele 11 absențe 
din luna august încearcă 
să le motiveze cum că... 
a umblat pe la Craiova 
pentru a-și rezolva trans
ferul, familia fiindu-i de
ja acolo. Ciudată optică și 
păgubitoare, pentru între
prindere, dar și pentru cel 
în cauză... Cînd a fost 
chemat în fața ortacilor 

dinea de acceptare a ne
ajunsurilor, prin absen
ța unei opinii combative 
față de abateri. în acest 
sens, pentru întărirea o- 
piniei sănătoase a colec- 
iivelor pentru afirmarea 
spiritului de combativi
tate, exigența trebuie să 
fie imprimată din adu
nările generale ale orga
nizațiilor de partid, unde 

se cer analize mult mai 
eficiente, participarea fie
căruia la viața de orga
nizație, la învățămîntul 
politico-ideologic, asupra 
preocupărilor fiecărui 
comunist, cadru de con
ducere, pentru îmbogăți
rea cunoștințelor politi
ce și profesionale. Cu 
prioritate, aceste exigen
țe trebuie îndreptate 
spre cadrele tinere, spre 
cei nou primiți în partid, 
pentru formarea cores
punzătoare a profilului 
lor moral, politic și pro
fesional.

Din complexitatea a- 
nalizei întreprinse în a- 
dunarea de activ, din 
dezbaterile și concluzi
ile formulate în final 
s-au desprins ca princi
pale orientări necesita
tea de a se acționa pen

să dea socoteală, s-a... sub
tilizat. Poate că i-a fost 
rușine pentru faptele co
mise. Am vrea să fie așa.

întreaga desfășurare a 
judecății muncitorești de 
la mina- Livezeni a purtat 
însemnele intransigenței 
minerești, ale hotărîrii 
colectivului de a nu mai 
tolera în rîndurile sale pe 
absentomani, pe cei care 
prin absențele lor nemo
tivate de la locurile de 
muncă dezorganizează pro. 
cesul de producție. Și-au 
spus răspicat opiniile în 

toate „cazurile" judecate, 
participanții la discuții ca 
Gheorghe Olaru, Ștefan 
Turoni, Mihai Cepoi, A- 
xente Simandi, Arpad Ra
dar și Ion Diaconu, direc
torul minei. Cu toții au 
militat pentru cultul mun
cii, îndemnîndu-i pe or
taci la o fermă respectare 
â disciplinei, au criticat 
vehement atitudinea ce
lor chemați în fața ju
decății muncitorești. Fără 
părere de rău, cu senti
mentul că este spre bine
le oamenilor care iubesc 
și cinstesc mineritul prin 
munca lor, cei prezenți la 
judecata muncitorească
au aprobat hotărîrca de 
a se despărți de absen
tomani, avertizînd, tot
odată, pe cei care — mcă 
— mai au aceeași meteah
nă.

O sancțiune aspra, dar 
dreaptă a unui colectiv 
eare este conștient că nu
mai munca responsabilă, 
disciplina fermă poate du
ce mina înainte pe calea 
dorită a redresării.

tru implicarea directă a 
organizațiilor de partid 
și integrarea comuniști
lor în activitatea econo
mică, întărirea contro
lului asupra activității 
cadrelor, perfecționarea 
stilului și metodelor 
muncii de partid, co
ordonarea unitară a ac
țiunilor educative și ur
mărirea stăruitoare a în
deplinirii hotărîrilor. A- 
ceste direcții de acțiune 
sînt capabile să asigure 
un climat de înaltă exi
gență partinică în fie
care organizație și, pe 
această cale, creșterea 
contribuției colectivelor 
de muncă, a comuniști
lor, a tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan.

în încheierea dezbate
rilor a fost exprimată 
convingerea că puterni
ca organizație municipa
lă de partid a Văii Jiu
lui, organele și organiza
țiile de partid din în
treprinderi sînt în de
plină măsură să asigure 
îmbunătățirea substanți
ală a activității din do
meniul muncii organiza
torice și de propagan
dă, să contribuie pe a- 
ceastă cale, la creșterea 
realizărilor economice 
ale municipiului în pas 
cu cerințele actualei e- 
etape de dezvoltare mul
tilaterală a patriei.

Teodor Balea Arcadie Stoica

Alexandru S/akacs loan Țiștea

O galerie de absentomani care nu fac cinste co
lectivului I.M. Livezeni. Foto : Șt. NEMECSEK

Mobilizare de excepție
(Urmare din pag. I)

ficarea acestora a fost di
ferită. Dovadă în acest 
sens sînt marile diferențe 
între realizările înregis
trate de întreprinderile 
miniere ale combinatului 
și exemplificăm : între
prinderea minieră Lupeni 
— plus 8 087 tone de căr
bune și întreprinderea mi
nieră Livezeni — minus 
27 290 tone cărbune. 
Am pus față în față 
doar rezultatele acestor 
două întreprinderi minie
re pentru că amîndouă 
dispun de o bogată zes
tre tehnică, de complexe 
mecanizate, combine de 
abataj de înaintări, de 
fluxuri moderne de 
transport, pe scurt sînt u- 
nelo dintre cele mai me
canizate întreprinderi
miniere din Valea Jiu
lui.

Rămînînd la acest aspect 
al nerealizărilor, reamin
tim că în cadrul unei șe
dințe de lucru care a avut 
loc la sfîrșitul lunii iulie 
la nivelul Combinatului 
minier Valea Jiului, con
ducătorii întreprinderilor 
miniere, pe baza unor a- 
nalize — altfel nu s-ar 
fi putut — și-au stabilit în 
funcție de posibilitățile 
pe care le aveau, preli
minarii proprii pentru lu
na august, preliminarii de 
producție, insistăm în 
funcție de posibilitățile e- 
xistente și nu de sarcinile 
de plan pe care le avem 
de îndeplinit. Cum 
au fost duse la îndeplini
re aceste angajamente ? 
Rezultatele obținute de 
unele întreprinderi mini
ere au confirmat temeini
cia analizelor care au stat

Șefa laboratorului
C.T.C.  îng. Maria Mun- 
teanu și controloarea 
de calitate Daniela A- 
petroaie verifică un sul 
de țesătură fabricată 
în secția de mașini a 
Țesătoriei de mătase 
din Lupeni.

Foto : Șt. NEMECSEK 

I

la baza acestor prelimi
narii și amintim în acest 
sens minele Lonea, Vul
can și Uricani și, bine
înțeles, întreprinderile mi
niere care au încheiat lu
na august cu sarcinile de 
plan depășite, la altele în
să... Este aproape incre
dibil, dar situația realiză
rilor demonstrează că este 
totuși fapt real, că un 
conducător de unitate nu 
poate aprecia cu o lună 
înainte care vor fi rezulta
tele cu care va încheia lu
na următoare !

Dacă am privi neconfir- 
mările de 3 296 sau 3 508 
tone de cărbune de la mi
nele Dîlja și Paroșeni par 
aproape de preliminare în 
comparație cu cele de cîte 
7 000 și chiar de 11000 
cum este cazul minelor Li
vezeni, Aninoasa și Pe
trila. Și mai grav este că 
două dintre aceste mine — 
Paroșeni și Petrila, prin 
conducătorii lor, se anga
jau să-și îndeplinească 
prevederile de plan, dar u- 
na a rămas sub sarcinile 
de plan lunare cu 3 508 
tone (I.M. Paroșeni), iar 
cealaltă cu... 11 109 tone 
de cărbune (I.M. Petrila).

Față de o asemenea si
tuație, orice comentariu 
și mai ales justificare de
vine de prisos.

Economia națională, si
derurgia nu de justifica
rea nerealizărilor la pro
ducția extrasă are nevoie, 
ci de cărbune, de tot mai 
mult cărbune și în mod 
deosebit de cărbune coc- 
sificabil, unde la nivelul 
Văii Jiului nu au fost 
realizate nici sarcinile de 
plan și nici angajamentul, 
care și l-au asumat, an
gajament care era supe
rior prevederilor de plan.vo informăm i II

i

pregătirii 
Cursurile 

pentru 
care de- 
în struc- 

în-

gj GATA PENTRU 
RECEPȚIE. Un nou. 
bloc, cu 38 de aparta
mente a fost construit 
și finisat în orașul 
Vulcan. Este vorba de 
blocul T, realizat de 
constructorii din cadrul 
șantierului 3 al Grupu
lui de șantiere Petro
șani, amplasat în zona 
unei ftste colonii mun
citorești. (V.S.)

■ CURS DE CALI
FICARE. La întreprin
derea de tricotaje din 
Petroșani s-a deschis 
un nou curs de califi
care pentru 40 de tri- 
cotoare. Paralel este or
ganizat și pentru lu
crătorii din secția con
fecții un curs de per
fecționare a 
profesionale, 
sînt îndeosebi 
tinerele fete, 
țin ponderea 
tura personalului 
treprinderii. (V.S.)

B CONCURS 
PRESELECȚIE. 
nică dimineața, 
11, la Casa de 
din Petroșani 
loc un concurs de pre- 
selecție pentru soliști 
de muzică populară și 
ușoară și interpreți 
pentru teatru și brigăzi 
artistice Doritorii se 
pot adresa Ja secreta
riat, zilnic între orele 
8—12 și 17—20 sau în 
dimineața concursului. 
(M.B.)

B PE TRASEUL VA1I 
MALEIA, 
stația de 
Telescaunului 
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Dumi- 
la ora 
cultură 

va avea
i

Ș

dincolo
plecare

i
de 

a 
spre Pa

ring au început lucrări
de lărgire a drumului 
forestier. Lărgirea «e 
face pînă la punctul 
de plecare a noii insta
lații de schilift de sub 
Slima, din Paring, pen
tru a înlesni accesul 
în zona alpină și 
firul Văii Maleia.

Rubrică realizată 
Viorel STRÂUȚ

pe

de

i
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Bunul mirs al transportului in Valea Jului, 
obiectivul prioritar al colectivului de la A.U.T.L.P.

„Steagul Roșu“ a criticat, organele vizate răspund

Cu contribuția tuturor»

B Călători al căror număr depășește populația 
țării noastre transportați in 8 luni de șoferii de la 
A.U.T.L. Petroșani B Beneficii peste plan în va
loare de 500 000 lei B Economii peste prevederi, 
prin recuperarea și recondiționarea pieselor uzate, 
cifrate la 200 000 lei.

Realizările obținute de 
la începutul anuluj și 
pînă acum de oamenii 
muncii de la A.U.T.L. 
Petroșani în întrecerea 
socialistă sînt rodul stră
daniei și hărniciei colec
tive de fiecare zi. Cu 
mult înainte de ivirea 
zorilor și pînă tîrziu în 
noapte mașinile autoba
zei sînt într-un dute-vi- 
no necontenit. Fie că do
resc să meargă la Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan 
spre Aninoasa, Cimpa și 
Jieț, ba chiar și la Cîm- 
pu lui Neag, oamenii 
muncii apelează la acest 
mijloc modern și rapid 
de locomoție, chiar dacă 
uneori sînt nemulțumiți. 
Așa cum spuneam, la 
obținerea remarcabile
lor succese și-a adus 
contribuția întregul co
lectiv și e peste putință 
să-i enumerăm pe toți 
într-un singur articol. 
Ne limităm, așadar, doar 
la cîțiva dintre ei. De 
la secția întîi, transport 
de călători, îi amintim 
pe șoferii Nicolae Pe
trescu, care a parcurs cu 
autobuzul ce-1 are în pri
mire 600 000 km fără re
parații capitale, Nicolae 
Marinescu, cu 500 000 
km fără reparații la mo
tor, Aurel Varga cu 
450 000 km, tandemul 
format din șoferii Șo- 
fronie Udrea și Sever 
Miclea, care lucrează pe

RĂSPUNDEM
n MARIANA PETCU, 

Petroșani : Aproape toate 
telefoanele publice din Pe
troșani au fost ridicate de 
Direcția județeană de poș
tă și telecomunicații în 
vederea unor modificări. 
Oficiul de poștă Petroșani 
le va reinstala imediat 
după ce vor sosi.

B V. HOINOIU, Ani- 
noasa: Am publicat a- 
proape tot ce ne-ați tri
mis în ultima perioadă. 

Cu regret nu putem pro
ceda la fel și cu portretul 
lui D.G., care are multe 
lacune literare. Vă putem 
înapoia fotografia.

B MIHAI MOCANU, 
Lupeni: Ne bucură fap
tul că ați scris din pro
prie inițiativă ziarului 
despre succesele obținute 
de ortacii din abatajul 
frontal în care lucrați la 
sectorul II al I.M. Lu
peni. Informația n-a pu
tut vedea lumina tiparu
lui deoarece a sosit cu în- 
tîrziere la redacție. Am 
dori să ne scrieți în con
tinuare despre tot ceea ce 
este nou în orașul dum
neavoastră, despre acțiu
nile patriotice de înfru
musețare din cartierul în 
care locuiți, mai ales din 
abatajul și sectorul în ca
re vă desfășurați activita
tea. Dar trimiteți-le cu o- 
perativitate la redacție. 
Dacă doriți să deveniți co
respondent al ziarului nos
tru, cînd timpul vă per
mite, treceți pe la re
dacție (compartimentul 
scrisori). , — ...___ 

același autobuz cu peste 
400 000 km fără repara
ții la motor. Nu putem 
să nu amintim și cuplul 
conducătorilor auto for
mat din Nicolae Badea 
și Traian Codea, al că
ror autobuz a parcurs 
625 000 km fără nici o 
reparație, pe Iosif Ban- 
yay cu 500 000 km, dar 
să ne oprim aici fiindcă

ÎNSEMNĂRI

se cuvine să amintim 
cîțiva șoferi și de la sec
ția a doua transporturi 
de mărfuri. De aici a- 
mintim pe Marin Stu- 
paru, caie a parcurs cu 
o carosată 250 000 km 
fără reparații și aceasta 
în condiții grele de șan
tier. în aceleași condiții 
deosebite a parcurs 
160 000 km- cu basculan
ta pe care o conduce și 
șoferul Dumitru Avram, 
precum și Ion Mureșan.

Despre modul cum reu
șesc să obțină aceste 
performanțe ne-a expli
cat în cîteva cuvinte to
varășul Ștefan Mareș, 
membru în comitetul de 
partid din autobază. 
„Oameni cu tempera
mente diferite sînt atît 
cei de la transportul de 
călători, cit și de măr
furi, dar au trăsătmi 
profesionale comune. Dis

Sticlele și borcanele se achiziționează 
în permanentă, nu pe toane !

„Am venit la redacție 
să vă spun că la magazi
nul alimentar nr. 22, de 
unde fac cumpărături în 
mod obișnuit, ambalajele 
din sticlă se achiziționează 
după toanele casierei. Sînt 
abonată la „Steagul roșu" 
și am citit în ziar mai 
multe articole, inclusiv 
invitația ilustrată, privind 
valorificarea de către ce
tățeni și achiziționarea de 
către magazine a sticlelor 
și borcanelor. Totuși..."

Maria Sîn din Petroșani, 
strada Șoimilor nr. 23, o 
femeie în vîrstă și recent 
operată (invalidă, cu bas
ton), a continuat să ne ex
plice cum a fost „trata
tă" de casiera de serviciu 
în dimineața zilei de 20 
august a.c. la magazinul 
nr. 22 din cartierul Ae

ciplină cum „scrie la 
carte", întreținerea im
pecabilă a . mașinilor, 
respectarea cu rigurozi
tate a programului de 
circulație și, ceea ce este 
atît de important, răs
pund la toate solicitările 
cînd interesele bunului 
mers al transportului o 
cer".

în buna desfășurare a 
transportului la fel de 
importantă este și mun
ca desfășurată în atelie
re pentru respectarea 
planului de revizii, pen
tru remedierea promptă 
a unor defecțiuni ce se 
Ivesc la mașini. Printre 
aceștia sînt mecanicii 
auto Alexandru Iîidan, 
loan Mîndruță, Oprea 
Tomescu, Marian Boița 
și Constantin Bălan. Cit 
despre Constantin FL 
ciu, e un adevărat „a?, 
tist" în sudură și tim- 
chigerie auto. De 
fapt acești meseriași 
și-au adus contribuția 
principală la depășirea 
cu 200 000 lei a econo
miilor planificate a fi 
realizate prin recupera
rea și recondiționarea 
pieselor uzate.

Cu hărnicie și entu 
ziasm colectivul acestei 
importante unități de 
transporturi din Valea 
Jiului dorește să-și spo
rească mereu realizările 
pentru ca bilanțul de 
sfîrșit de an să le aducă 
satisfac ția unui loc de 
frunte în întrecerea so
cialistă.

D. CRIȘAN

roport. A întrebat doar 
dacă poate să aducă sti
cle. „Nu, să le duci de 
unde le-ai cumpărat" — 
i-a răspuns răstit casiera 
Ludovica Dima. în argu
mentarea refuzului i s-a 
reproșat Măriei Sîn că nu 
locuiește în cartierul Ae
roport, că nu cumpără a- 
limente numai de la ma
gazinul 22 și că, să facă 
bine, să nu mai tot adu
că la sticle și borcane. De 
unde a scos casiera aceste 
„argumente", urmează să 
aflăm, întrucît noi știm 
că dispoziția Direcției co
merciale a municipiului în 
această problemă este cît 
se poate de clară : maga
zinele trebuie să achizițio
neze în permanență am
balaje din sticlă la 
schimb, pentru marfă și

în răspunsul trimis re
dacției, referitor la artico
lul „Cum s-ar putea cir
cula mai bine prin Uri
cani", publicat în „Stea
gul roșu" nr. 9 582, biroul 
executiv al Consiliului 
popular al orașului Uri- 
cani ne precizează urmă
toarele : „Ați sesizat co
rect necesitatea îmbună
tățirii stării generale a 
străzilor pe care a fost 
deviată circulația mașini
lor grele ce transportă 
cărbune de la Cariera 
Cîmpu lui Neag la Băr- 
băteni. Vă informăm că 
denivelările menționate

UNDE ESTE 
GREȘEALA ?

Nedumerirea cititorului 
nostru, Andrei Bîrsan din 
Lupeni, să fim sinceri, o 
împărtășim și noi... Cel 
menționat locuiește pe o 
stradă denumită... strada 
Frumoasă. Numai că în
tre numele străzii și as
pectul ei este o diferență 
ca... de la cer la pămînt I 
Canalizarea este ca și ine
xistentă, deși alături este 
o crescătorie de porci a- 
parținînd I.C.S. Mixtă Lu
peni. Așadar, gunoiul și 
apele reziduale au „cale 
liberă" în... stradă. La fel 
orice ploaie, cît de mică 
ar fi, face imposibilă 
circulația locuitorilor stră
zii. Organele locale au da
toria de a acționa pentru 
a schimba aspectul stră
zii, astfel ca aceasta să 
concorde cu denumirea 
ei. Cine are urechi de au
zit (și atribuții în acest 
sens) să audă !

Al. TĂTAR

în atmosfera căminului 
e mai bine

Uneori oamenii sînt 
tentați să exagereze sau 
să prezinte într-un mod 
unilateral o situație, un 
fapt. Și în unele scrisori 
primite la redacție am se
sizat tot astfel de atitu
dini subiective. Iată și 
un exemplu : cetățeanul
Codrea Leon, pensionar, 
cu domiciliul flotant la 
căminul de bătrîni din 
Lonea, ne descrie, cu a- 
mănunte, situația dum
nealui, și anume că do
rește să plece pentru a 
locui altundeva, dar con
ducerea căminului, în
tr-un mod abuziv, îi reți
ne pensia. Care-j adevă
rul ? Ne-am adresat to
varășului Laurențiu Tec- 
șa, șeful oficiului pentru 
ocrotiri sociale și proble
me de muncă din Petro- 

contra numerar. Așa fac 
tot mai multe magazine 
din Valea Jiului, inclusiv 
cel cu nr. 22 din cartie
rul Aeroport, cu excep
ția schimbului pe care lu
crează casiera Dima. Ne-a 
edificat în acest sens în
săși Maria Sîn -precum și 
gestionarul Constantin 

Anghel, om cu stagiu în
delungat în comerț care 
dezaprobă atitudinea ca
sierei și se vede în situa
ția de a Iha măsurile ce 
se impun. Aceasta îi și 
cerem să facă pentru res
pectarea dispoziției amin
tite, date de organul mu
nicipal de coordonare a 
activității comerciale, și 
pentru ferirea prestigiu
lui magazinului său de a- 
titudini străine eticii co
merțului. (T.V.) 

în articol au fost reme
diate, dar din cauză că 
mașinile de tonaj mare 
degradează în permanen
ță drumurile, sintem ne- 
voiți ca săptămînal să ac
ționăm pentru repararea 
lor".

Răspunsul relevă, In 
continuare, pe bună drep
tate, că posibilitățile con
siliului popular Uricani 
de a executa reparațiile 
sînt limitate și că este ne
cesar ca această acțiune 
sa fie sprijinită și de Com
binatul minier Valea Jiu
lui și Districtul de dru
muri și poduri Livezeni.

OPINIA CITITORILOR, 
ÎNDEMN LA RAȚIUNE

ROSTUL CEASULUI 
PUBLIC

Frumos și util ceasul 
din intersecția bulevardu
lui Victoriei cu Aleea Vi
itorului din Vulcan. Lău
dabila inițiativă a edili
lor orașului s-a bucurat 
de aprecierea meritată la 
timpul potrivit, adică a- 
tunci cînd ceasul, asistat 
de specialista Greta Alexa, 
„mergea". Vremea a tre
cut, dar ceasul atît de u 
til n-a mai ținut pasul cu 
scurgerea timpului, oprin- 
du-se. Personal sînt con
vins că în Vulcan, oraș 
în care au fost rezolvate în 
ultimii ani multe și mari 
probleme gospodărești, e- 
xistă oameni care să re
pună în funcțiune ceasul 
respectiv. Să-1 repună în 
funcțiune pentru că, alt
fel, nu are nici un rost.

șani : „într-adevăr a ce
rut externarea, însă dato
rită faptului că nu pre
zintă garanții morale, or
ganele care au analizat 
situația au recomandat ră- 
mînerea lui Codrea Leon 
în cămin". Și directoarea 
căminului, Elena Anto- 
hie, are o declarație scri
să de dv., tovarășe Codrea 
Leon, în care scrieți (în 
29 iunie a.c.) negru pe 
alb : „Recunosc că din toți 
banii pe care i-am primit 
de cînd am venit din spi
tal nu am cumpărat de
cât medicamente, iar- res
tul de circa 600 i-am fo
losit pentru băuturi". 
Pentru sănătatea dv. e mai 
indicat să rămîneți în at
mosfera căminului unde 
sînteți mai atent și bine 
îngrijit decît oriunde alt
undeva.

Cine poate da relații ?

cilita identificarea, pu
blicăm și fotografia.

în ziua de 21 atigust 
a.c., a plecat de acasă 
copilul Marian Stancu, 
în vîrstă de 7 ani, elev 
la Școala generală nr. 4 
din Petroșani. Are circa 
un metru înălțime, ochi 
albaștri și părul blond, 
îmbrăcat în pantaloni 
maro cu pătrățele albe, 
pulover cu dungi albe 
și verzi, încălțat în te- 
niși. Cei care pot da in
formații sînt rugați să 
anunțe, organele de mi
liție, redacția ziarului 
„Steagul roșu" sau pă
rinții care locuiesc pe 
strada Republicii nr. 71, 
bloc 59 B, sc. I, ap. 13, 
Petroșani. Pentru a fa

Adresăm, în acest sens, un 
apel celor două unități.

în cuprinsul aceluiași 
răspuns se face o sublini
ere, de asemenea îndrep
tățită, cu privire la modul 
necorespunzător în care 
oamenii de la sectorul 
Lupeni al Secției de dis
tribuire a energiei elec
trice Petroșani întrețin i- 
luminatul public din ora
șul Uricani.

într-adevăr, rezolvarea 
acestor probleme este po
sibilă numai prin contri
buția tuturor unităților vi
zate, plus cea a consiliu
lui popular din Uricani.

Trebuie numa; puțină ini
țiativă, perseverență.

V. HOINOIU, 
corespondent

AȘTEPT ZIDARUL , 
ȘI INSTALATORUL
Locuiesc în blocul nr. , 

9, scara II, ap. 1 din Ale
ea Viitorului — Vulcan. 
Din cauza apei, pe- ■ 
rețele s-a umezit și a în
ceput să se înegrească, 
prevestind o posibilă de- . 
gradare mai serioasă. 
Pentru a mă ajuta să scap 
de necaz, m-am adresat

E.G.C.L.  Vulcan. „Du-te 
acasă liniștit că trimit 
instalatorii pentru a face 
reparația" — m-a sfătuit 
maistrul Lari. Am aștep
tat. Văzînd că instalatorii 
nu vin, am căutat o altă ■ 
rezolvare apelînd la ser
viciile unui instalator par
ticular. Bineînțeles, con- 1 
tracost, din buzunarul pro- ' 
priu. Mi-a mai rămas ne
reparată o fisură in con
ducta de apă rece de la 
baie și spărtura făcută în 
zidul peretelui de instala
torul care mi-a reparat 
cealaltă coloană. 
De aceea, am solici
tat ajutor tot E.G.C.L.-ului 
Vulcan. Nu rni-au spus 
că nu mă ajută. Ba dim
potrivă, m-au asigurat că 
îmi trimit zidarul. Au 
trecut însă aproape trei 
luni, dar apa continuă să 
curgă în baia apartamen
tului, iar spărtura din 
perete nu se astupă sin
gură. Situația asta mă în
deamnă să vă rog să le 
amintiți și dumneavoastră 
tovarășilor din conduce
rea E.G.C.L. Vulcan că 
încă mai aștept zidarul și 
instalatorul. Asigurări am 
primit destule.

Oprea CIZMA, 
muncitor, șantierul 1 
Petrila al I C.M.M. 

Petroșani
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag- I)

vut ca obiectiv principal 
măsurile ce trebuie luate 
în continuare pentru va
lorificarea tot mai inten
să a potențialului pro
ductiv al pămîntului, a 
agriculturii noastre socia
liste, prin extinderea cul
turilor succesive, o soiuri
lor, hibrizilor și tehnologi
ilor de înaltă eficiență e- 
conomică, prin asigurarea 
unej densități maxime la 
hectar, ca și analiza mo
dului în care s-a acționat 
în cursul anului pentru a 
se asigura toate condițiile 
obținerii unei recolte agri
cole cît mai bogate, cum 
este folosită baza tehnică 
și forța de muncă pentru 
a se accelera ritmul cam
paniei de toamnă, paralel 
cu executarea lucrărilor 
care să asigure o bază si
gură producției anului vi
itor.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat în incinta Insti
tutului de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 
Fundulea. Cercetătorii și 
lucrătorii acestui cunoscut 
centru de cercetare agri
colă au făcut conducăto
rului partidului și statului 
nostru o primire entuzias- 

1 tă. Minute în șir, cei pre- 
zenți au scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. 1“.

La coborîrea din elicop
ter, secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii a fost salutat cu 
deosebită stimă de primul 
secretar al Comitetului 
județean Călărași al P.C.R., 
de directorul Institutului 
de cercetări pentru cere
ale și plante tehnice Fun
dulea.

Secretarul general al 
partidului a analizat, pe 
terenurile Institutului de 
cercetări . pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea, 
rezultatele cercetării și 
experimentărilor făcute 
de colectivul acestei cu
noscute unități de cerce
tare cu scopul folosirii in
tensive a pămîntului prin 
ext-nderea în zonele agri- 
oole ale țării a suprafețe
lor însămînțate cu cul
turi succesive. Tovarășul

■ Nicolae Ceaușescu a ana- 
j llzat la fața locului, în 

cîmp, împreună cu cerce
tătorii, mai multe sole se
mănate cu culturi la sfîr- 
șitul lunii iunie, după re
coltarea orzului pentru 
boabe și pentru furaje. 
Culturile succesive de po
rumb, floarea-soarelui, de 
soia, fasole, cînepă și in 
s-au dezvoltat bine, anun- 
țînd o recoltă bună.

După vizitarea cîmpuri- 
lor experimentale și de 
producție, secretarul ge
neral al partidului a a- 
preciat rezultatele obținu
te de cercetători și ameli- 
oratorii Institutului de 
la Fundulea, indicîndu-le 
să acționeze, în continua
re, cu și mai multă hotă- 
rîre pentru crearea și ex
tinderea în unitățile agri
cole de producție a celor 
mai productive soiuri și 
hibrizi, precum și a teh
nologiilor care s-au do
vedit eficiente. Apreciind 
că experiența bogată a co
lectivului acestui institut 
trebuie cît mai larg extin
să și cunoscută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
televiziunii să realizeze fil
me consacrate rezultate
lor obținute, care să fie 
prezentate în emisiunile 
pentru sate, ca și la cursu
rile agrozootehnice, iar 
presa să popularizeze pe 
larg acțiunile de extinde
re a culturilor succesive.

La plecare, secretaru
lui general al partidului i 
s-a făcut aceeași caldă 
manifestare de dragoste 
și stimă. S-a scandat cu 
putere, într-o semnificati
vă alăturare, numele parti
dului și al conducătorului 
său încercat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat cer
cetătorilor de Ia institutul 
Fundulea felicitări pen
tru rezultatele obținute.

Următorul obiectiv al 
vizitei de lucru între
prinsă în județul Călărași 
a fost Cooperativa agrico
lă de producție din comu
na Gurbânești, unitate 
distinsă cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socia-- 
liste pentru rezultatele 
deosebite obținute în pro
ducția agricolă.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de cooperatorii, 
mecanizatorii, de toți lo

cuitorii acestei așezări cu 
nețărmurită dragoste, sti
mă șl respect, eu ovații și 
urale.

Gazdele invită pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
să viziteze ferma Codreni, 
unde se află o solă de po
rumb în cultură intensivă.

în continuare, este vizi
tat complexul de vaci al 
cooperativei.

Au fost vizitate, apoi, 
cîteva grajduri precum și
terenul amenajat pentru 
stabulația liberă a anima
lelor.

La încheierea vizitei, 
tovai ășul Nicolae
Ceaușescu s-a întreținut 
cu cooperatorii, mecani
zatorii prezenți, interesîn- 
du-se de condițiile de 
muncă și viață, de preocu
pările lor. La despărțire, 
secretarul general al parti
dului le-a urat noi suc
cese în activitatea lor,
multă sănătate și fericire.

Vizita secretarului gene
ral al partidului a conti
nuat la Cooperativa agri
colă de producție Dor Mă
runt.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat în apropierea 
unor mari sole cultivate 
cu porumb și soia. La co- 
borîre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi
nat cu deosebită căldură 
de sute de țărani coope
ratori aflați în cîmp, la 
lucru, care și-au manifes
tat nețărmurita dragoste 
față de secretarul general 
al partidului pentru grija 
permanentă pe care o 
poartă dezvoltării și mo
dernizării agriculturii, 
creșterii nivelului de trai 
al țărănimii, al întregului 
popor, înfloririi satului 
românesc.

Dialogul de lucru al to
varășului Nicolae 
Ceaușescu cu specialiștii 
și cooperatorii unității 
s-a concentrat pe măsu
rile care urmează a fi în
treprinse pentru sporirea 
și mai însemnată a pro
ducțiilor vegetale și ani
male.

Au fost vizitate lanuri 
de porumb, un lan de ’So
ia.

Sintetizînd impresiile 
bune pe care i le-a lăsat 
această vizită, precum și 

indicațiile date cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat co
operatorilor și mecanizato
rilor prezenți în cîmp, i-a 
felicitat pentru rezultate
le de pînă acum și le-a 
urat succese și mai mari 
în viitor.

Cei prezenți au primit 
cu puternice ovați' îndem
nurile și ind ent tie secre
tarului general al partidu
lui.

In această atmosferă, 
elicopterul prezindențial 
a decolat, îndreptîndu-se 
spre Căzănești.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat Complexul de la Că- 
zăuești al Combinatului 
pentru producerea și in
dustrializarea cărnii de 
porc — Ialomița.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat pe o pajiște de 
la marginea comunei Că
zănești.

în întîmpinarea secre
tarului general al partidu
lui se aflau mii și mii de 
locuitori din Căzănești, 
Balaciu, Ciochina, Gheor- 
ghe Doja și din alte co
mune învecinate, care au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire deo
sebit de călduroasă. Se 
scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.lț. 
„Ceaușescu și poporul !”, 
„Stima noastră și mîndria 
Ceaușescu — România !“.

în numele locuitorilor 
județului Ialomița, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de primul secretar 
al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

în uralele și ovațiile ce
lor prezenți se ajunge la 
Complexul Căzănești al 
Combinatului pentru pro
ducerea și industrializa
rea cărnii de porc — Ialo
mița unde secretarul ge
neral al partidului este în- 
tîmp'.nat, de asemenea, cu 
vii și îndelungi urale.

în fața unor machete și 
grafice, directorul Com
binatului prezintă secre
tarului general al partidu
lui principalii indicatori 
de producție și eficiență e- 
conomică pe anul în curs 

și pe întregul cincinal ai 
acestei unități.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să 
viziteze apoi halele de 
gestație și maternitatea, 
precum și cele de tineret 
și îngrășarc.

Analizînd rezultatele bu
ne obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a feli
citat colectivul de muncă 
al combinatului și a indi
cat să se introducă o tehno
logie nouă de creștere și 
îngrășare a porcilor, teh- 
noldgie corespunzătoare 
resui-selor furajere de 
care dispune în prezent 
țara noastră. S-a cerut, 
totodată, ca asemenea 
mari combinate pentru 
producerea șî industriali
zarea cărnii — ca cel din 
Ialomița — existente în 
țară să fie organizate în 
așa fel îneît să devină a- 
devărate centre de îndru
mare a întregii tehnolo
gii și a întregii producții 
de carne de porc în ju
dețele în care funcționea
ză și pentru toate sectoa
rele de producție similară.

La plecarea din Căză
nești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconju
rat din nou cu dragoste și 
stimă de miile de cetățeni 
veniți în înlîmpinare, care 
scandau cu însuflețire 
numele partidului și al se
cretarului său general.

Tovarășul N'i c o 1 a e 
Ceaușescu a adresat feli
citări tuturor oamenilor 
muncii din combinat, tu
turor oamenilor muncii 
din agricultură. pentru 
rezultatele de pină acum 
și urarea de a obține rea
lizări tot mai bune în vi
itor.

O primire entuziastă, 
plină de bucurie, i-au fă
cut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și locuitorii co
munei Grindu, ultimul 
punct al vizitei de lucru. 
La aterizarea elicopteru
lui prezidențial, mii de 
cetățeni din această loca
litate ialomițeană, ce 

și-au cîștigat un bineme
ritat prestigiu datorită bu
nei gospodăriri a pămîn
tului și producțiilor obți
nute, au aplaudat cu pute
re, au scandat îndelung 

numele partidului și al se
cretarului său general.

Președintele C.A.P. Grin
du a prezentat activitatea 
cooperativei, structura
culturilor.

Au fost- vizitate apoi, 
capacități de creștere a a- 
nimalelor, un grajd pen
tru tineretul bovin, ma
ternitatea.

Secretarul general al 
partidului a avut cuvinte 
de apreciere pentru mun
ca prestată în sectorul zo
otehnic.

Au fost analizate, de a. 
semenea, rezultatele în do
meniul cerealelor și plan
telor tehnice.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
județul Ialomița s-a în
cheia* aici, la Grindu, în 
aceeași atmosferă vibran
tă, de entuziasm, ce a ca
racterizat întreaga desfă- 
șiu are.

Miile de cooperatori au 
ovaționat cu putere, au a- 
clainat îndelung. S-a scan
dat, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“,

La despărțire, secre
tarul general al partidului 
le-a adresat felicitări pen
tru rezultatele obținute și 
le-a urat succese cit mai 
mari în toate domeniile 
de activitate.

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
primite cu deosebită satis
facție, cu deplină mîndrie 
patriotică. Sentimentele 
de dragoste și stimă, de 
profundă recunoștință ale 
celor ce trăiesc și muncesc 
pe aceste pămînturi ialo- 
mițene față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-au 
găsit, din nou, reflectarea 
in impresinantul entuzi
asm cu care țăranii coope
ratori din Grindu și-au 
luat rămas bun de Ia 
conducătorul partidului și 
statului.

în aplauzele și uralele 
celor prezenți, elicopterul 
prezidențial a decolat, în- 
c eptîndu-se spre Bucu
rești.

Duminică, 4 septembrie

8,00 Televacanță școlară. 
Din vacanță... adu
nate.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.

j 9,30 Bucuriile muzicii. 
Enesciana (Color).

10,00 Viața satului.
■ 11,45 Lumea copiilor.

13,00 Album duminical 
(parțial color),

' 17,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

18,00 Film serial.
; _ Fram.

Episodul 2.
1 f Adio, Polul Nord.

(Color).
19,00 Telejurnal,

— Sport. 
(Parțial color)

19.30 Telecinemateca. 
Ciclul „Mari actori". 
Familia Barkley. 
Premieră TV.
(Color)

21.20 Festivalul de muzi
că ușoară Mamaia 
1983.
(Color)

22,10 Telejurnal. 
(Parțial color).

22.20 Avanpremieră săp- 
tămînală TV.

22.30 închiderea progra
mului.

$ Luni, 5 septembrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba

maghiară.
(Parțial color).

20,00 Telejurnal.
(Parțial color)

20,20 A patriei cinstire.
20.30 Panoramic econo

mic.
21,00 Curier cetățenesc.
21.10 Tezaur folcloric. 

(Parțial color).
21,40 Roman foileton, 

în viitoarea vieții. 
Episodul 6.

22.30 Telejurnal. 
(Parțial color).

Marți, G septembrie

11,00 Telex.
11,05 Roman foileton. 

In viitoarea vieții. 
Episodul 6.

11,55 Cîntarea României.
12,25 Actualitatea econo

mică.
12.35 Ecran de vacanță. 

Povestiri din Pădu
rea Verde.

16,00 Telex.
16,05 Festivalul interjude- 

țean al cintecului, 
dansului și portului 
popular „Cununa 
cintecului românesc" 
— Tulcea — ediția a 
Vlll-a.

16.35 Clubul tineretului. 
(Color)

17.10 Obiceiuri de muncă. 
(Color)

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. 

(Parțial color).

20,20 Actualitatea econo
mică.

20.35 Videoteca interna
țională (color).

21,05 La zi în 600 de se
cunde.

21,15 Civica.
21.35 Telefilmoteca de aur. 

Ștefan Ciubotărașu. 
Medalion cinemato
grafic.

22,30 Telejurnal.
(Parțial color).
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Miercuri, 7 septembrie 
16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță. 

Film artistic în se
rial.
Elefantul Slowly.
Episodul 2.
(Color)

16,35 Tragerea pronoex- 
pres.

16,45 Viața culturală.
17.19 Divertisment muzi

cal.
17.20 Vocația umanitară 

a crucii roșii.
17,30 Repere braziliene.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. 

(Parțial color).
20.20 Lumea contempora

nă și confruntările 
de idei.

20,35 Melodii și inter- 
preți.

20,55 Stop cadru pe ma
pamond.

21,10 Film artistic.
Arbore fără rădă
cini.
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor bulgare.
(Color)

22,30 Telejurnal.
(Parțial color).

Joi, 8 septembrie 

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Muzică ușoară.
11,50 Film serial.

Roțile.
Episodul 1. 
(Color).

12.35 Ecran de vacanță.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacantă.

Arabela.
Episod ul 11. 
(Jolor)

16,30 Studioul tineretului.

17.50 1001 de se i. 
20,00 Telejurnal.

(Parțial color).
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Cîntec drag munci

toresc.
20,45 Memoria documente

lor.
21,10 Melodii populare.
21.25 Agenda școlii.
21.35 Cinci miliarde de 

oameni (color).
22,00 Ritmuri muzicale.
22,30 Telejurnal.

(Parțial co'or).

Vineri, 9 septembrie
15,00 Telex.
15,05 R.P.D. Coreeană : 

Phenian.
15.20 Emisiune în l.rnba 

germani.
17.15 Seara televiziunii 

bulgare (color).
20,00 Telejurnal. 

(Parțial color).
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.25 Cadran mondial.
20.50 Seara televiziunii 

bulgare, (color)
— Film artistic. 

Viață dublă. 
Premieră TV.

22,30 Telejurnal. 
(Parțial color).

Sîmbătă, 10 septembrie
11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11.30 Cinci miliarde de oa

meni (color).
11,55 Să cînte copii. 

Portativ de vacan
ță.

12,10 Ora de muzi
13,00 La sfirșit a* săptă- 

mînă (I).
(Parțial color).

17,00 Tclesport.
18.50 Reportaj '83.
1‘. 0 Săptămîna politică.
19,25 Serial științific.

Spre anul 2000 
(Color)

19.45 100] de seri.
20,00 Telejurnal.

•z (Părți al color).
20 20 La sfirșit de săptă- 

tămină (II).
Din sumar ;

— Estrada estivală.
20.30 Teleenciclopedia
21,00 Film serial.

Roțile.
Ep'SodUl 3.
(Co)oi).

21.45 Varietăți... varietăți.
22.30 Telejurnal.

(Parțial color).
— Sport.

22.50 Invitații televiziunii.
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