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Patru decenii ale devenirii noastre

con- 
din

Decada 
a doua 

confirmă 
fruntașii

Și cea de a doua 
cadă a lunii iulie 
firmă fruntașii celei 
tîi. • MINA LONEA 
continuă să conducă de
tașat între unitățile 
C.M.V.J. în prima zi din 
decada a doua, minerii 
de la Lonea au depășit 
preliminarul. Plusul în
registrat, de la începu
tul lunii este de 1500 
tone de cărbune. • MI
NA URICANI a extras, 
peste plan, în ziua de 11 
iulie, 250 tone de căr
bune pentru cocs ® I.M. 
PAROȘENI, demons
trează puterea de mo
bilizare a colectivului și 
înregistrează, de la în
ceputul lunii, un plus 
de 450 tone de cărbune. 
(M.B.)

In întîmpinarea marilor evenimente politice

Ridicarea activității economice 
la cote calitativ superioare

minier Valea Jiului, Consiliul mu-Combinatul
nicipal al sindicatelor; sub îndrumarea Comitetului 
municipal de partid au inițiat organizarea, în cinstea 
marilor evenimente politice ale anului — a 40-a a- 
niversare a Revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și Congresul ai 
XIII-lea al P.C.R. — o acțiune de mare amploare, 
în vederea ridicării întregii activități economice la 
cote calitativ superioare. Este vorba de săptămîni de 
producții record, ale respectării indicatorilor de ca
litate și ale acțiunilor pentru recuperarea, recondițio- 
narca și refolosirea materialelor.

începînd de luni, 9 iulie, întreprinderile miniere 
Lonea, Petrila, Livezeni, Paroșeni și Uricani și-au 
propus realizarea unor producții record. Pentru o 
activitate mai rodnică în ceea ce privește îmbunătă
țirea indicilor de calitate, în această săptămînă se 
acționează mai insistent la întreprinderile miniere 
Dîija, Aninoasa și Vulcan. Săptămînă celor 3R — 
recuperare, recondiționare, refolosire a materialelor 
este in curs de desfășurare la I.M. Lupeni, I.M. Băr- 
băteni și Cariera Cîmpu lui Neag. Această eșalonare 
nu înseamnă că, în săptămînă în care este afectată 
mai multă atenție unui anume domeniu, în cele
lalte domenii de activitate nu se acționează, sau se 
acționează sporadic. Ziarul nostru va ține la curent 
cititorii despre realizările obținute de colectivele mi
niere în cadrul acestei importante acțiuni.

Mircea BUJORESCU

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în unități agricole din județul

12 
în 

stat și 
județul

săptă-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, 
iulie, o vizită de lucru 
unități agricole, de 
cooperatiste, din 
Constanța.

Desfășurată la o
mînă de la fructuosul dia. 
log purtat cu oamenii 
muncii din județele Sibiu 
și Alba asupra problemelor 
de stringentă actualitate 
ale economiei noastre na
ționale, întîlnirea cu lucră
torii ogoarelor cuprinse în
tre Dunăre și Mare a avut 
ca obiectiv principal as
pecte pe care le ridică 
noua revoluție agrară în 
țara noastră — folosirea cu 
maximă eficiență a fondu
lui funciar, introducerea 
rapidă și cu curaj în prac
tica agricolă a celor mai 
noi și importante rezultate 
ale cercetării științifice de 
profil, utilizarea 
treaga capacitate 
dament sporit a 
baze tehnice cu 
doate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste 
organizarea exemplară

la in
și cu ran- 
puternicei 
care sînt

Constanța
campaniei de strîngere a 
păioaselor și de întreținere 
a culturilor prășitoare, în
deplinirea integrală și la 
termen a programelor spe
ciale elaborate sub directa 
îndrumare și cu contribu
ția personală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Vizita de lucru a condu
cătorului partidului și sta
tului nostru în agricultura 
dobrogeană s-a desfășurat 
în atmosfera entuziastă și 
de susținere deplină de 
către toți comuniștii, de 
întregul nostru popor a 
hotărîrii recentei Plenare 
a Comitetului Central cu 
privire la realegerea, de 
către Congresul al XIII-lea, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român. în a- 
celași gînd și aceeași simțire 
cu întregul partid și popor, 
toți cei ce muncesc și tră
iesc pe aceste străvechi 
meleaguri românești au 
salutat această hotărîre cu 
vibrantă emoție patriotică, 
cu nețărmurită bucurie, 

llv cu deplină și entuziastă a- 
probare și profundă satis
facție, văzînd în reînvesti- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su-

»
a

premă în partid, garanția 
sigură a viitorului luminos 
al patriei, a independenței 
și suveranității ei.

Această convingere și a- 
ccste sentimente au fost 
puse puternic în evidență 
de miile de țărani și alți 
oameni ai muncii veniți pe 
stadionul comunei Peci- 
neaga în întîmpinarea con
ducătorului iubit și stimat 
al partidului și statului 
nostru.

La aterizarea elicopteru
lui prezidențial, din mii 
de piepturi au izbucnit u- 
rale și ovații.

în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor mun
cii constănțeni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
salutat, cu deosebit res
pect, de tovarășul Nicolae 
Mihalache, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid.

Vizita la C.A.P. Pecineaga 
— primul obiectiv înscris 
în program — a început 
printr-o analiză a princi
palilor indicatori ai- planu
lui județean al agriculturii.

Secretarul general al 
partidului a fost informat

(Continuare în pag. a 4-a)

întreprinderea miniera[Vulcan

Un colectiv care nu dezminte

Sectorul V reprezintă 
pentru întreprinderea mi. 
nieră Vulcan cel mai pu
ternic colectiv în ponderea 
predu cei extrase, un e- 
xemplu al activității rod
nice, eficiente. Realizările 
obținut", în primele șase

Foto : Șt. NEMECSEK
I

Șefii de schimb Ilie 
Lepădatu și Constantin 
Florea alături de ortacii 
din brigada condusă de 
minerul Mihai Ignat, 
formație fruntașă în sec
torul IV al I.M. Petrila.

noi, superioare, 
în cel de-al doilea opt

I

I

I 
l

Pentru minerii -Văii 
Jiului anii de muncă de 
după 23 August 1944 au 
adus modificări structura
le și în domeniul petre
cerii timpului liber, 
cel de-al doilea opt, 
odihnă 
muncă 
primii 
August 
te.ște 
Dan, fost primar 
șului Lupeni, 
te pensionar 
puține preocupări pentru 
organizarea timpului li
ber al oamenilor muncii. 
Pe prim plan erau preo
cupările de a asigura 
hrana populației sărace și 
înfometate din anii grei 
de după război. Minerii 
din întreaga Vale a Jiu
lui se adunau, conform 
tradiției, la punctul de 
agrement Gambrinus, de

după orele 
din subteran, 
ani de după
1944 — î.și amin- 
tovarășul Vaier 

al ora- 
aclualmen- 
— existau

în 
de

la intrare;! în defileul 
Jiului. Se organizau aici, 
cu prilejul unor sărbă
tori, truiuri speciale. De 
la Lupen i și Aninoasa 
mergeam spre Gambrinus 
cu trenul mare, iar de

însemnări de reporter

la Lonea și Petrila ve
neau oamenii eu trenule- 
țul de tip „Mocâniță", 
pînă în Petroșani. Punc
tul de agrement Gambri
nus era, de fapt, o mică 
cabană din lemn“.

Marile transformări în 
viața economică și socia
lă a localităților munici
piului, noile întreprinderi 

■ industriale, cartierele de 
locuințe moderne, obiec
tivele social-culturale, de

investiții realizate în
deosebi in perioada de 
după Congresul al _IX-lea 
al partidului au avut 
drept corolar și modifi
cări structurale în dome
niul bazelor de agrement, 
oferind celor ce trăiesc 
și muncesc în localitățile 
Văii Jiului largi posibi
lități de recreere și pe
trecere plăcută a timpu
lui liber. In Uricani, Lu
peni, Vulcan, Aninoasa, 
Petroșani, Petrila și Lo
nea au fost construite ba
ze de agrement, cabane, 
terenuri pentru jocuri 
sportive, bazine și ștran
duri în Petroșani. Lupeni, 
Petrila și Paroșeni. Ală
turi de barajul de la Va
lea de Pești s-a construit

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag, a 2>a)

sarcinile încredințate♦

tor nu se extrage mecani
zat, ci prin metoda clasică 
cu abataje cameră fie cu 
două sau cu patru aripi în 
formă de H. Metoda este 
veche, nu că oamenii nu 
ar fi vrut să îmbrățișeze 
mecanizarea ci doar dato
rită condițiilor de zăcă- 
niînt, care au fost vitrege 
cu nou Cu toate acestea în 
abatajele cameră au fost 
atinse productivități de 8 
tone pe post cu vîrfuri de 
aproape 10 tone pe post, 
în prezent aproape toate 
locurile de mun^ă din ca
drul sectorului sînt Ia ni
velul orizontului 480 unde 
se poate fare c aprovizio
nare ritmică cu materiale 
și piese de schimb, exis
ting toate condițiile create 
ca sectorul, în a doua par
te a anului, să dubl-.-ze pro
ducția extrasă suplimentar' 
din semestrul I, îneît re
zultatele să fie superioare 
anului trecut.

luni dia acest an, plus 
10 338 tone de căroune pen
tru semicocs, la producția 
extrasă, dovedesc încă o- 
dată puterea de mobilizare 
a acestui colectiv de a se 
situa în fruntea întrecerii 
socialiste. Succesele obți
nute în 1983 și primul se- 
mestru al acestui an, ne-au 
determinat să. vedem care 
este secretul obținerii u- 
nor asemenea rezultate de 
prestigiu. Aici am stat de 
vorbă cu adjunctul șefului 
de sec cr, maistrul princi
piu Nastase Brîulung.

— Eu am fost aproape 
pe la toate sectoarele de 
producție ale minei noastre. 
Colecti v u 1 secto
rului V este bine înche
gat, acordă multă atenție 
disciplinei muncii, gri
jii față de utilajele pe 
care ie exploatează și, bi
neînțeles, ce m-a impresio
nat mai mult, respectul pe 
care îl are fiecare om față 
de ortacii lîngă care î.și 
desfășoară zilnic activita
tea.

Cărbunele la acest sec-

Gheorghe SPÎNU

(Continuare in pag. a 2-a)

Zestrea inegalabilă a brigadierului
i 
î 
i

Provine dintr-o familie 
în care predomină tra
diția meseriei de miner. 
Tatăl, și încă doi frați, 
au îmbrățișat această 
meserie cu convingerea 
că răspund unei chemări 
profesionale și, totodată, 
unei mari îndatoriri so
ciale. Se pare însă că, în 
familie, recordul reali
zărilor, cel de durată, și 
al performanțelor îl de
ține minerul despre care 
scriem aceste rînduri.

Se numește Dumitru 
Costinaș. A muncit la 
mina Lonea 32 de ani, 
din care 25 ca șef de bri
gadă la lucrări de pregă
tire și investiții. De cîte- 
va zile a ieșit la pensie 
și am fost martorul fap
tului că s-a despărțit cu 
mult regret de colectivul 
minei. Chiar ezitările sa
le cu pensionarea au fost

în măsură să-i răscoleas
că pe toți cei care l-au 
cunoscut, să-i pună pe 
gînduri. Regretul despăr
țirii a fost atenuat în 
cele din urmă de o bucu
rie. La multele satisfacții

tHIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII»

Oameni și destine 
în anii împlinirilor 

socialiste
yiiiiiiiiiiiHiiinui/Hiuiin

strînse intr-o viață de 
miner a adăugat și bucu
ria de a lăsa mina Lonea 
„cu planul realizat", „cu 
depășiri la producția de 
cărbune", adică pe măsu
ra ambiției ce 1-a călăuzit 
în toți anii sfertului de 
veac în care a simțit răs- 
punderea de brigadier. 
Răspunderea conducăta-

rului unei formații de 
lucru asupra căruia timp 
îndelungat „îndeplinirea 
planului" a acționat 
adevărată normă a 
duitei muncitorești.

eu o
con-
Nu_

mai așa se explică seve-1
ritatea lui Costinaș față 1
de ortaci, față de sine în
suși, Altfel, acest miner 
destoinic este de un opti
mism molipsitor, gata o- 
ricînd să spună o vorbă 
eu tîlc, o vorbă de duh...

— M-am străduit în
totdeauna să realizez pla
nul, mărturisea Dumitru 
Costinaș, dar cea mai ma
re grijă am avut-o față 
de oameni.

F.ste 
Lonea 
tri de

adevărat. Mina 
are mulți kilome- 
lucrări miniere e-

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)



Din activitatea utecistiior

Cu planul economic îndeplinit
(Urmare din pag. 1)

• UN NOU BLOC. In 
cartierul Petroțani-Nord 
au fost atacate lucrările

Un colectiv care nu 
dezminte

Tinerii • din cadrul sec
ției de transport Petro
șani a Autobazei C.M.V.J., 
prin efortul din atelier 
și cariere, obțin rezultate 
bune la toți indicatorii de 
plan. Principalele lor 
preocupări au drept o- 
biectiv utilizarea integra
lă a capacității de trans
port, reducerea consumu
lui de carburanți, efec
tuarea de revizii și re
parații într-un timp scurt, 
cu cheltuieli minime și 
de calitate. Pentru aceas
ta uteciștii dispun de

condiții optime de mun
că, atelierul fiind dotat 
cu instalații moderne de 
verificat și reparat. Bi
lanțul pe primele șase 
luni din acest an cuprin
de peste 300 de ore de 
muncă patriotică, recu
perarea și recondiționa- 
rea Unui volum de piese 
de schimb în valoare 
de peste 50 000 lei, colec
tarea și predarea a 18 
tone de fier vechi, toate 
acestea însemnînd reali
zarea și depășirea planu
lui economic propriu a-

nual. La obținerea aces
tor frumoase succese și-au 
adus contribuția toți ti
nerii din secție, evidenți- 
indu-se Ion Munteanu, 
Tiberiu Csenteli, Endre 
Biro, Viorel Mihai, Ion 
Fior ca, Ion Bogdan, Pe
tru Avram, Marian Micu, 
Nicolae Maier, Andrei 
Florin, Gheorghe Dăbu- 
leanU, Iosif Aradi și Cris
tian Rus.

Vasile BELDIE

Valențe noi, superioare Recoltarea
fructelor de pădure

conjurat de terenuri pen
tru jocuri sportive.

O puternică dezvoltare 
a cunoscut-o și zona de 
odihnă și agrement din 
masivul Paring. Aici s-a 
construit baza didactică 
a Institutului de cultură 
fizică și sport din Bucu- 

______  __  ______ __ rești, cabana bază a Șco- 
Lupeni, de la baza de a- li» sportive din Petroșani, 
grement Brăița, mult în-_____________________ 1
drăgită și frecventată în 
prezent, s-a construit 
instalația telescaunului 
care înlesnește accesul pe 
masivul „Straja". Datori
tă unor valoroase iniția-

(Urmare din pag. J)

un motel modern, după 
un proiect care a cîștigat 
locul I pe țară în cadrul 
unui concurs al proiec- 
tanților. S-a construit ca
bana Cîmpu lui Neag și 
căsuțe de odihnă pentru 
minerii din Uricani. La

iar din 1973 accesul este 
înlesnit considerabil prin 
darea în folosință a te
lescaunului și asfaltarea 
drumului pînă la cabana 
„Rusu“. Bț^e sportive 

___  ________„..j___ proprii și-au realizat în 
five ale oamenilor muncii Paring colectivele oairieni- 
de la IM. Lupeni, caba- lor muncii de la I.U.M.P. 
na „Straja" și-a dublat și I.P.S.R.U.E.E.M. Petro- 
capacitatea de două ori, șahi. Masivul Paring, do- 
iar zona alpină din apro- țările realizate aici pen- 
piere a fost dotată cu 
două instalații moderne 
de teleschi care conferă 
masivului Straja veleități 
reale de bază sportivă de 
masă și pentru practica
rea schiului. Sub coordo
narea profesorilor Iosif și 
Angela Huda, copii ai mi
nerilor din Lupeni au de
venit de la o vîrsță fra
gedă campioni de schi de 
anvergură națională, da
torită condițiilor de an
trenament create la „Stra
ja".

In orașul Vulcan, zona 
i de agrement „La brazi" 

și cabana „Pasul Vîlcan" 
se bucură în prezent de 
multă popularitate în 
rîndul localnicilor. Pen
tru minerii din Paroșeni 

‘ s-a construit cabana. „Că- 
' prișoara", iar energeticie- 

nii de la Termocentrala 
Paroșeni dispun de un 
ștrand termoficat și în-

tru oamenii Văii Jiului, 
primește, indiferent

de anotimp,. mii de iubi
tori ai turismului și spor
turilor unde își 
petrec zilele de odihnă 
la sfîrșit de săptămînă. 
Lingă fosta cabană de 
lemn de la confluența 
Jiurilor s-a înălțat mo
dernul motel „Gambri- 
nus“, loc de popas și de 
odihnă pentru cei ce se 
află în trecere prin mu
nicipiul nostru. Cabane 
înconjurate de locuri pi
torești de agrement s-ău 
construit și la Lunca Flo
rii, Aușelu, Voivodu și 
Peștera Bolii. Toate a- 
ces'tea conferă în prezent 
valențe noi, superioare 
celui cle-al „doilea opt", 
de odihnă pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
demne de mărețele reali
zări din anii luminoși ai 
socialismului?

Duminică, 15 iulie
Televacanță școlară. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Viața satului, (color) 
Muzica pentru toți.
Lumea copiilor.

Telefilmoteca de 
ghiozdan. ,
Pistruiatul. . Episodul 
8. (color) 

13,00 Telex. ' ' i
13,05 Album duminical.

(parțial color)
— EsthMe... muzicale; 

Cascadorii rîsului;
— Desene animate ;
— Cîntece de voie bu- 

nă, romanțe și me
lodii de neuitat ;

— Marea epopee revo
luționară — docu
mentar ;
Farmecul valsului ;

— Telesport;
— Cin tecul și dansul pe 

meridiane;
— Microrecital folclo

ric: Maria Cornescu ;
_  Pe locurile unde-n 

vînt zburau ciulinii... 
popas la casa memo, 
rială „Panait Istrati" 
din Baldovinești — 
reportaj ;

— Tainele percuției — 
c moment muzical cu 

Mirela Florescu ;
— Poveste de iubire — 

muzică ușoară ;
■— Secvența teiespecta-» 

torului;

18,00
8.30
9,00
9.30 

10,00 
11,15 
11,45 
12,40

Aflăm de la 
silvic Petroșani că 
fost declanșată campa. 
nia de recoltare a fruc
telor de pădure. Pri
mul punct de achiziții 
care și-a început activi, 
tatea cu recoltarea afi
nelor este cel de la - 
Scărița. în raza de ac
tivitate a Ocolului sil
vic Petroșani s-au orga
nizat 7 puncte de recol- 
tare a fructelor de pă- 

' dure. Toate sînt cu
prinse de febra ultime
lor pregătiri în vederea 
începerii recoltatului. 
(T.Ț.)

Ocolul 
a

(Urmare din pag. I)

metri liniari la lucrările i 
de pregătiri unde un efort 
deosebit l-au depus ortacii 
din brigada condusă de 
Nicolae Diaconescu.

Evident că aceste rezul
tate nu puteau fi abținute 
fără o bună funcționare a 
utilajelor din dotare unde 
priceperea, destoinicia, 
hărnicia, devotamentul în 
muncă al lăcătușilor Ion 
Brăiete (mai are puțin pî- 
nă la pensie, dar care a 
fost un exemplu în muncă 
mai ales pentru cei finer*, 
a completat sing, cu APM 
Radulian Săpașu și el tot 
tin ar), Grigore Batir, Mi
hai Hadnagy și Gică Dra- I 
gomir, electricienii Joan [ 
Ichim, Costică Stratulat, j 
Ioan Grunwald, Augustin 
Matei, Ioan Tureu, au creat 
toate condițiile îneît căr- j 
bunele să curgă fluent din 
front către buncărele co- { 
lectoare.

O activitate plină de sa
tisfacții pentru maiștrii 
electromecanici Mircea 
Berciu, Ion Stefoi, maiștrii [ 
minieri Constantin ■ Cioată, i 
Constantin Vișan, loan Fo, j 
dor (azi pensionar), Vasilă i 
Popescu, cadrele tehnice 1 
Năstase Brîulung, adjunc- I 
tul șefului de sector, Mir- I 
cea Băltățescu, șeful de I 
sectoi- care a știut să asi- i 
gute un climat de înaltă I 
răspundere, muncitorească j 

ce 
40 le-au fost încredințate.

Un succes la care și-au 
adus contribuția toți mem
brii colectivului dar în 

. mod deosebit brigada lui 
Traian Borșa care, în pri
mele șase luni din acest 
an, ortacii din schimburile 
conduse de Gheorghe 
Geosan, Constantin Toma 
și Costea Gligor au ex
tras, suplimentar sarcini
lor planificate, peste 8000 
tone de cărbune, depășin- 
du-și lună de lună pro
ductivitatea muncii în m<^ 
die cu 2000 kg pe post. 
Tot în această bătălie pen
tru cît mai mult cărbune 
scos la lumina zilei s-au 
samarcat și ortacii din bri
gada condusă de Paraschiv 
Ciurescu, care și ei la rîn- 
dul lor au extras în prime
le șase luni din acest an 
un plus de 5000 tone de 
cărbune față de sarcinile 
de plan, plus obținut pe 

' ' baza depășirii productivi
tății muncii cu 1500 kg de 
cărbune pe post.

„Cine gîndește în pers
pectivă, întotdeauna are 
rezultate bune". La a- 
eest sector există această 
deviză. .

Pentru existența unei li
nii de front care să asi
gure continuitate „came- 
riștilor" se depun eforturi 
stăruitoare. Astfel, în pri
ma jumătate a anului sec- pe măsura sarcinilor 
torul are un plus de

Zestrea inegalabilă 
a brigadierului

Xecutate de specialistul 
ț în deschideri și pregătiri 
| Dumitru Costinaș. Fără 
< teama -unei exagerări, se 

poate spune că depășiri
le de plan pe care le în*

registrează în prezent În
treprinderea sînt strîhs 
legate de rezultatele bri
găzilor de investiții, în
tre care „ouciumanul“ 
S-a afirmat de la bun în
ceput. Dar,, el nu ar fi a- 
juns la realizările care 
l-au făcut cunoscut din
colo de poarta întreprin
derii dacă nu ar fi dove
dit o grijă deosebită față 
de oameni, dacă nu s-ar 
fi preocupat de formarea 
lor profesională și o a. 
tentă educație muncito
rească, La mină rămîn, a- 
șadar, lucrări importante 
executate de Cosii n\ș, di r 
au rămas și foarte mulți 
oameni crescuți de briga-

-

Marți, 17 iulieMicul ecran pentru
cei mici, (color) 
1001 de seri.
Telejurnal. (parțial "
color)

19,20 Cîn tarea României ________________
— Emisiune realizată 15,35 Laureanți ai Festi

valului național
„Cîntarea României".

15,45 Secvențe irakiene.
Documentar.

18,50
19,00

15,00 Telex.
15,05 Televacanță școlară.
15,25 Ecran de vacanță. De

sene animate.

16,30

20,00

cu formații artistice 
din județele Iași, Bo
toșani, Suceava.

20,00'Film artistic: Seceri- 
șui verde. Producție 
a studiourilor france-

■ - ze.
21,25 Marea, muzica 

noi. (color)
21,50 Telejurnal. (parțial 

color)

Luni, 15 iulie

.20,00 Telejurnal. (parțial 
color): '

20,20 Actualitatea în econo
mie.', i
Copiii — vigoarea și 
tinerețea națiunii — 
reportaj.
Sînt omul care cons
truiește ! Muzică și 
versuri.
Invățămînt — anul 

40. Prestigiul interna
țional al școlii româ
nești.
Tezaur folcloric, (co
lor)' ;
La zi în 600 de se
cunde.
Orizont tehnico-știin- 
țific.
Telejurnal. (parțial

■ color) ...

20,20

20,35

21,00

maghiară. (parițal 
color)
închiderea programu
lui.
Telejurnal. (parțial 

color)
Actualitatea în eco
nomie.
Magistrala revolu

ției.
Film artistic; Valuri-

Ș1-. PROGRAMUL ÎV
vfMMmMMMwmuiHUHiHiiifHiwmMWHmuitmumnn.

20,35

20,45

20,55

21,15

21,45

21,55

22,20

Universul femeilor, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal. (parțial 

color) ■
Actualitatea în eco

nomie.
Tineri, în țara tine
reții. Muzică ușoară 
românească.

20,40 Ctitorii cu care 
mîndrim. NoUa 
dus trie 
(parțial color) 
Teatru TV : Patima 
fără sfîrșit. (color) 
Telejurnal, 
color)

20,00

20,20

20,30

21,00

22,20

ne 
iri- 

aeronautică.

Miercuri, 18 iulie

Telex.
Clubul tineretului.

15,00
15,05
15,30 Emisiune în limba

le Dunării. Produc
ție a Studioului ci
nematografic „Bucu- 

’• rești". ;
22,20 Telejurnal. (parțial 

: color) . , .

Joi, 19 iulie

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea. 

Dialog : cu ' telespecta
torii.

15,20 Studioul 
Colocvii

. nerețe, 
și creație.

tineretului, 
despre ti_ 
ideal, muncă

(parțial Ecran de vacanță.
Desene animate.

16,30 închiderea programu- 
■ Iui.

20,00 Telejurnal. (parțial 
color)

20,25 Ctitorii

|. de construcție a unui nou 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I
(o excursie ce se va eie-- 

tua în zilele de 1, 2 și 3
I august .la Oradea — Felix 
I -T-, Peștera Urșilor. Altă

excursie perfectată pen- 
Itru zilele de 8 și 9 au

gust are drept obiectiv 
| vizitarea orașului Drobe_ 
Ita Turnu Severin și a 

stațiunii Hereulane. Pen- 
■ tru ambele excursii se 
• primesc înscrieri. 
I » DOTARE. Secțiile nr.

62 din cadrul complexu- 
| Iui de prestații din stra- 
Ida N. Bălcescu și nr. 63 

din B-dut Republicii, blo_ 
Icul 1B ale cooperativei 

„Unirea" Petroșani, au 
I fost dotate cu mașini noi

de tricotat. Ambele uni- 
| tați execută comenzi de
I rochii, jachete, bluze etc.

< în contexturi și modele
■ noi.

Rubrică realizată de 
I Toma ȚAȚARCÂ

dierui nostru, educați în 
spiritul înaltei răspunderi f 
față de muncă, al nor
melor sale de conduită. 
Ion Grecu, Gheorghe Bor- 
daș, Traian Rotar, Ioan 
Gîtlan, Constantin eu- 
chian, Vasile Dănuț, i so
fii Giangă, Dumitru U ■
drea, Dumitru Tiric 
alții, astăzi oameni 
bază ai Înîreprmcerii, 
s-au format sub privirile 
atente ale acestui veteran 
specialist în lucrări mi
niere și bun cunoscător al 

oamenilor cu care a lucrat.
Dumitru Costinaș. Un 

destin împlinit. Un mo
del al conduitei munci
torești, al ambiției și dă-

și 
de

mîndrim» Canalul 
Dunăre—Marea Nea
gră. (color) i

20,50 „Ne este Ceaușescu 
simbolul unei ere". 
Spectacol literar — 
muzical — coregra
fic, (color)

21,35 Eroi ai construcției 
socialiste în filmul 
românesc.

22.20 Telejurnal. (parțial 
color)

Vineri, 20 iulie
‘ 15,00 Telex. „

15,05 Melodii populare.
15.20

bloc de locuințe. Este 
vorba de blocul nr. 87, 
care va avea 40 garsonie
re și, conform programu
lui de lucru, are terme
nul de predare Ia bene
ficiar 30 septembrie a.c. 
(V.S.)
/ • DRUMEȚII DE Ar 
GREMENT. Continuînd 
organizarea de acțiuni 
pentru petrecerea plăcu
tă și instructivă a timpu
lui de către membrii săi, 
casa pensionarilor din Pe
troșani are programată 
o excursie ce se va efec-

ruirii fără de care nu se 
poate afirma adevăratul 
miner. împlinirea acestui 

"t luminoși 
este 

însăși

destin, în . anii 
ai socialismului, 
strâns legată, do 
dezvoltarea minei Lonea. 
Lucrările miniere execu
tate de brigada lui Cos
tinaș pe lungimi de 
zeci de kilometri — au 
contribuit an de an Ia 
dezvoltarea capacității 
de producție a minei, n 
înfăptuirea programelor 
de concentrare a produc
ției și modernizarea ex
tracției cărbunelui. Este 
zestrea de lucrări minie
re pe care o lașă colecti
vului acest miner price
put și comunist destoinic, 
în schimbul satisfacțiilor 
strinse într-o îndelunga
tă activitate consacrată 
dezvoltării mineritului 
nostru carbonifer.

t
I
I
I
I

mină, (parțial color) 
Concert instrumental. 
Ecran de vacanță. 
„Amintiri din copi
lărie". Partea a Il-a. 
Desene animate. In- 
tîmplări hazlii cu 

Tom și Jerry. Tainele 
naturii... Marile mo
mente ale baletului, 
Magnetoscop muzi
cal. Șah. Vă amintim 

melodie... Cîntecele 
patriei — moment 
poetic. Tot ce are ța
ra mai frumos. Te
lesport. Melodii, mei 
lodii.

16,45 Săptămînă politică. , 
17,00 Închiderea programa*

• 'lui.
19,00 Telejurnal. (parțial

■ color) . - '
19,20 Magistrala revoluției.

Ctitor al învățămîn- 
tuliii românesc mo

dern — documentar. 
19,40 Teleenciclopediâ. 

0,00 — “

Ecran de vacanță. 
Desene animate. 
Viața culturală. 
La volan.
Emisiune în 
germană, 
color) 
închiderea 

mului, . .
Telejurnal.
color)

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 împliniri și perspec
tive. Azi, județul Te
leorman.

21,10 Temeiurile înaltului 
prestigiu al țării, ale 
președintelui ei. (par
țial color)
Film serial: „Sen

tința," — episodul 3.
Simbătă, 21 iulie

Telex.
La sfîrșit de săptă-

15,30
15,50
16,00

16,30

20,00

21,30

13,30
Cu care ne 13,35

limba 
(parțial

progra.

(parțial

Film artistic : Cu mîi- 
nile curate. Producție 
a studioului cinema
tografic „București", 
(color) -

21,30 Șlagăre în devenire.
Vară românească. E- 
misiune-concurs de 
muzică ușoară, (co
lor)

22,50 Telejurnal. (parțial
color)

23,00 închiderea progra-,
mului.
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sezon rece

Pentru buna întreținere a spațiilor de 
folosința comuna din blocurile, de locuințe

O sarcină importantă a asociațiilor de mitetul executiv al Consiliului 
locatari este administrarea corespunză
tor cerințelor a caselor de scări, spălă
toriilor, uscătoriilor, zonelor, verzi etc, 
care constituie spații de folosință comu
nă ale blocurilor de locuințe. Multe co
mitete ale asociațiilor de locatari, prin 
responsabilii de scări, reușesc să gospo
dărească în mod exemplar aceste spații, 
evident, și cu sprijinul locatarilor, care 
le folosesc rațional, civilizat, le ocrotesc 
prin supravegherea jocului copiilor, con
tribuie la efectuarea lucrărilor de între
ținere atunci cînd este necesar. Nu se 
reușește însă peste tot acest lucru. O
problemă cu caracter gospodăresc, per
manentă, în rezolvarea căreia sînt deo
potrivă interesați toți locatarii o consti
tuie asigurarea curățeniei în spațiile co. 
mune. Preocupat de soluționarea unita
ră și eficientă a acestei probleme, Co-

popular 
municipal Petroșani a stabilit pentru 
consiliile populare din Valea Jiului care 
au în subordine asociații de locatari 
măsura de'a se trece la încadrarea, cu 
statut de om al muncii, cu toate dreptu
rile și îndatoririle legale, de personal 
pentru întreținerea spațiilor de folosință 
comună, care va fi retribuit de asociați
ile de locatari. încadrarea acestui per
sonal, în marea majoritate a cazurilor 
femei, se face de către exploatările de 
gospodărie comunală din Petroșani, Pe- 
trila, Vulcan și Lupeni, în limita locu
rilor disponibile. Indicăm, așadar, fe
meilor interesate să se prezinte pentru 
încadrarea în activitatea de întreținere 
a curățeniei în spațiile de folosință, co
mună ale blocurilor de locuințe, Ia ex
ploatările de gospodărie comunală și lo. 
cativă din localitățile amintite.

lor. In principal vom ur
mări eliminarea pierderi
lor de agent termic prin 
înlocuirea tuturor con
ductelor nesigure ; vom 
realiza izolări termice, 
revizii la vane, la îmbi
nări, la pompe, motoare, 
precum și la aparatura 
de măsură și control. Ter
menul pînă la care trebu
ie să finalizăm toate a- 
ceste lucrări este de 15 
septembrie, cînd ne-am 

pro
belor da funcționare. '

—■ La funcționarea efi. 
cientă, optimă, a termofi- 
căril și beneficiarii, loca
tari ai apartamentelor 
termoficate, pot și tre
buie să concure prin re
zolvarea problemelor ca
re intră în obligațiile lor. 
Despre ce este vorba ?

— In această perioadă 
beneficiarii de termofica. 
re au, datoria șă revizu
iască și să remedieze toa. 
te deficiențele care con
diționează funcționarea 
caloriferelor din locuințe 
la parametri normali, să 
evite astfel inundările 
în perioada de furnizare 
a căldurii, cunoscînd că 
aceste remedieri (acolo 
unde ele sînt necesare), 
se pot tace mult mai 
greu în timpul iernii. In 
acest scop locatarii inte
resați trebuie să adrese
ze solicitări dispeceratu
lui întreprinderii din car
tierul Aeroport, iar lu
crările se fac contracost 
în ordinea depunerii co
menzilor.

Așteptările beneficiarilor de termoficare nu au 
fost satisfăcute în totalitate de unele puncte termice, 
deoarece au apărut unele deficiențe legate atît de 
funcționarea instalațiilor din componența acestora, 
cît și datorită vechimii, degradării ori subdimensio- 
nării rețelelor de alimentare. Desigur, din situațiile 
cu care E.G.C.L. și locatarii s-au confruntat, iarna 
trecută, s-au tras anumite concluzii și ar fi normal 
ca în această perioadă, cînd nu se furnizează căldu
ră, să existe preocupări pentru remedierea deficien
țelor și ridicarea funcționării punctelor termice la 
nivelul cerințelor. Cu referire la acest domeniu, to
varășul luliu Pop, inginerul șef al E.G.C.L. Petro- _______
șani, pe care l-am avut ca interlocutor, ne-a declarat: propus efectuarea

— Intr-adevăr, am a_ 
vut un număr de puncte 
termice care ne-au pus 
probleme. Așa au fost
punctele termice nr. 8, 
4, 3 și 11 A. Spre acestea 
ne-am îndreptat cu prio
ritate atenția cînd am 
întocmit graficul revizi
ilor și reparațiilor nece
sare ca să le punem la 
punct, să ajungem la pa
rametri normali de func. 
ționare, astfel îneît să a- 
sigurăm locatarilor con
fortul scontat.

— Vă rugăm să concre
tizați.. !

— Am început lucră
rile la 10 mai. în pre
zent lucrăm la înlocuirea 
conductelor de distribui, 
re a apei cu dimensiunea 
de 75 mm cu altele de 
capacitate mai mare. Ac
ționăm, de asemenea, în 
interior, la modificarea 
instalației care furnizea
ză agentul termic pentru 
încălzire ; se montează 
vane de capacitate spori
tă, se revizuiesc pompele 
și motoarele electrice la 
punctul termic rir/ 3. Am 
încredințat aceste lucrări , 
formației de instalatori, 
lăcătuși și sudori condu
să de muncitorul Tudor 
Abrudean, un om cu ex
periență In domeniu. Mă

L_____ ___

refer în primul rînd la 
acest punct termic deoa
rece el servește un nu
măr de peste 1600 de a- 
partamente, o creșă-gră- 
diniță și un cămin stu
dențesc. La punctul ter. 
mic 11 A, pe lîngă lucră-

La ordinea zilei

Constatărl 
ale controlului 

oamenilor muncii

Curier
ELENA GAL AUREAU,

Vulcan: întrucît, prin re. 
ducerea de personal, nu 
mai faceți parte din colec
tivul unității unde v-ați în
scris pentru participarea cu 
părți sociale șl nu aveți 
nici alt loc de muncă, ne- 
putînd în continuare depu
ne pentru completarea în- 

. tregii sume prevăzute de 
lege, considerăm că, u- 

nitatea este obligată să vă 
■ restituie suma depusă pînă 

la încetarea activității.

rile efectuate în cursul 
iernii trecute, am montat 
un aparat de contracureht 
pentru încălzire, se revi
zuiesc coloanele în vede
rea redistribuirii echita
bile a consumatorilor pe 
coloane. De asemenea, în 
prezent se lucrează la i- 
zolarea conductelor, s-a 
zugrăvit șl vopsit, punc
tul are un aspect îngrijit. 
La fel sînt și punctele 
termice nr. 7, 6 și 12.

— Ce urmează în 
tinuare ?

— Ne-am propus 
programul amintit să
vizuim absolut toate punc
tele termice. Avem în a- 
tenție însă îndeosebi 
punctele care nu au func
ționat la nivelul cerințe

con-

in
re-

!

5

Cu ocazia unui control 
efectuat recent de echipa 
de control al oamenilor 
muncii formată din pen
sionarii Andrei Dumitru, 
Marin Ceaușu și loan Ciur 
în piața agroalimentară din 
Petroșani, s-a constatat că 
administrația piețelor com
pletează operativ panoul 
cu prețurile de mercurial, 
iar lucrătoarele comerciale 
înmînează producătorilor 
veniți cU legume și fructe 
pe piață note cu prețurile 
pentru produsele prezen
tate spre vînzare. S-a conș- 
tatat totodată că mulți pro. 
ducători „ascund" notițe
le cu prețurile de mercu
rial și vînd produsele cu 
suprapreț. Este necesar ca 
atît personalul adminis
trației piețelor cît și con
trolul oamenilor muncii 
să vegheze la respectarea 
prețurilor din mercurial. 
(T.T.)

juridic
feri tor la cea de-a doua 
întrebare, vă răspundem că 
prin Decretul 330/1977 este 
reglementată acordarea u. 
nei mese gratuite pentru 
mineri la intrarea în 
schimb. Deoarece acest 
drept nu are regim de re
tribuire, nu este posibilă 
compensarea în bani.

IOSIF TO.ȘA,
In conformitate cu preve
derile art. 2 din 
hr. 335/1978 și pct. 3 
c din anexa nr. 2 la decret, 
la absolvirea școlii de maiș, 
tri, cursuri serale, benefi- 
ciați de 30 de zile calenda
ristice, concediu de studii 
plătit, în vederea ela boră- 
rii și susținerii lucrării de 
diplomă. Actuț normativ 
reglementează acest conce.

GHEORGHE ANTAL, 
Petroșani — Dîlja : Nu se 
justifică prelungirea con
cediului de odihnă cu zile
le . de repaus, deoarece zi- 

. ua de odihnă suplimentară 
se acordă săptămînal pen
tru refacerea forței de 
muncă după cinci zile lu- diu în cadrul formelor _ de 
erate. Același răspuns, ar
gumentat mai amplu, îl 
veți găsi în ziarul nostru 
din data de 16 decembrie 
1983.

La calculul Indemniza
ției pentru concediul me
dica! nu se iau în conside
rare asemenea zile, deoa- ulterioară, nu mai 
rece retribuția tarifară zil
nică, la care se aplică pro
centul prevăzut de lege, 
este mai mare decît în con
dițiile programului de 6 
zile lucrătoare pe săptă- 
mînă.

sprijin de care beneficiază 
elevii din școlile de maiș
tri. Facem precizarea că se 
acordă, numai la 
celui interesat, o 
dată și numai în 
pregătirii și susținerii exa
menului. Deci, o solicitare 

are . su.

RUS ION, Uricani : 
Reglementările privind a- 
Cordul global nu vă excep
tează de la aplicarea aces
tei forme de retribuire. Re- 1

,, port legal.
. Pentru perioada 

diului de studii, 
acordă o Indemnizație 
gală cu retribuția tarifară 
de încadrare, precum și 
sporul pentru vechime ne
întreruptă în aceeași uni. 
taie.

llie ȘERB AN, 
r^.// ■ jurist

0 asociație de locatari model
In orașul Lupeni sînt 

mai multe asociații de io- 
catari Cu activitate bună. 
De data aceasta vom con
semna cîteva aspecte din 
viața și activitatea asocia, 
ției de locatari nr. 14 din 
noul centru civic al orașu
lui. Președintele acestei a- 
sociații, loan Oprișa, este 
ales în fruntea obștei din nuiesc că cetățeni» răspund 
anul 1981, cînd a luat fi- "
ință asociația .și tot de a- 
tunci, de trei ani consecu
tiv, a ocupat locul I pe o- 
raș. Stau mărturie în acest 
sens cele trei diplome așe
zate pe unul dintre pereții 
biroului asociației, aflat 
în blocul 17, șcara a Ml-a. 
De fapt, consemnările fă
cute de organele de control 
în registrul unic al asocia, 
ției, sînt o mărturie con
vingătoare despre activi
tatea fructuoasă a aceștei 
asociații. L-am întrebat 
pe loan Oprișa ce acțiuni 
a organizat și finalizat îm. 
preună cu cei 1438 de lo
catari în acest an,

— La zestrea de frumos 
din anii precedenți, în a- 
cest an am adăugat 75 ar
bori ornamentali, 150 de 
trandafiri în jurul blocului 
13, unde avem o adevăra
tă alee a trandafirilor. Am 
mai instalat un nou set de 
aparate de joacă pentru 
copii cu nouă bărcuțe, pa
tru balansoare și un tobo
gan, iar la preparația Lu. 
peni mai avem depusă o

comandă pentru încă două : 
seturi de aparate de joacă 
pentru copii. Și tot pentru 
copiii minerilor din cartie
rul nostru am amenajat 
un mini teren de fotbal pe 
care îl folosesc și părinții 
lor în orele libere,

— După aspectul frumos 
și curat al cartierului, bă-.

cererea 
singură 
scopul

Decretul 
lit.

Interviu consemnat de 
Țoma ȚATARCA

conce- 
unitătea 

e-

Lupeni

la chemările asociației.
— Absolut toți locatarii, 

de la copiii de 5 ani pînă 
la veteranul cartierului, 
luliu Farcaș, în vîrstă de 
78 de ani, toți răspund la 
chemările asociației.

De fapt, poza celui a- 
miatit, precum "Și ale lo
catarilor Eraftei Cioantă, 
Gtarol Silvășan, Emil Lung, 
Aurel Bore, loan Heghe- 
duș, se află Ia panoul frun
tașilor din centrul cartie
rului. Acest panou repre
zintă o inițiativă proprie 
promovată de comitetul a- 
socîației pentru stimula
rea fruntașilor în acțiunile 
de muncă patriotică, ini
țiativă care ar putea fi 
preluată și de alte asocia
ții. La rugămintea tovară
șului loan Oprișa mai con.

11 semnăm .cîteva nume de 
buni participanți la acțiu
nile edilitar-gospodărești 
din centrul nou al Lupeniu. 
lui : Ernest Tomșa, Petru 
Sălceanu, Mihai Pavloviri, 
Maria Blaga.

„Rezolvare" nerezol
vată sau cum sînt 
pozitate, în 
lingă peretele 
IA din centrul civic 
orașului ambalajele 
care se aduce sticla 
atelierul de geamuri 
cooperativei 
gărești „Unirea" 
troșani. Asta, după 
în urma altei interven
ții, ni s-a comunicat că 
problema a fost... rezol
vată.

de- 
continuare, 

blocului 
al 
în 
la 
al 

mestesu- 
Pe- 
ce,

Avram MICA

Răspundem 
cititorilor

• PETRU RUSU, Petrila: 
întreprinderea antrepriză 
pentru construcții și mon
taje miniere procedează 
corect, în spiritul echității 
și indicațiilor din partea 
organelor superioare. Pen
sia integrală, împreună cu 
retribuția pe care dv. o
primiți pe cele 3 luni în 
care lucrați, retribuție ca
re este tot de la statul 
nostru, acoperă CU priso. 
sință majorarea de prețuri 
la unele produse agroali- 
mentare, combustibili și e- 
nergie electrică din anii 
trecuți. Așa că... c

• GHEORGHE -GÂLAN, 
Uricani: După împlinirea 
vîrstei de 56 de ani, puteți 
solicita întreprinderii în. 
tocmirea documentelor în 
vederea pensionării cu cî
teva luni înainte de 
țișface și cerința de 
vea 16 ani și 9 luni 
muncă în grupa I, 
în subteran.

a
3



S t c a g u 1 r o ș u VINERI, 13 IULIE 1984

Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
'Urmare din pag. I)

că diri Cele apî-oape 500 UO(J 
hectare teren arabil, exis
tente in județul Constan
ța, sînt amenajate acum 
pentru irigare 65 la sută.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, analizînd mo
dul de folosire a fondului 
funciar, a indicat organe
lor agricole județene și 
conducerii Ministerului A- 
griculturii și Industriei A- 
limentare să întocmească 
un program special pentru 
plantarea cu vii și livezi 
a dealurilor și pantelor 
din județ, fiind eliberate 
terenurile de șes care se 
pot semăna cu cereale și 
plante tehnice.

• în continuare, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate, în cadrul 
unei expoziții organizate 
In aer liber, unele din cele 
mai reprezentative anima
le și păsări, obținute după 
îndelungate selecții și a- 
daptări la condiții de cli
mă și mediu.

Secretarul general al 
partidului s-a întreținut cu 
tineri zootehniști, intere- 
sîndu-se cum este organiza
tă munca, cît cîștigă prin 
aplicarea acordului global, 

, care le sînt condițiile de 
viață. Fiind informat că 
toți crescătorii de animale 
de la C.A.P. Pecineaga cîș- 

; tigă bine, că li se asigură 
condiții civilizate de mun- 

! că și viață, tovarășul 
: Nicolae Ceaușescu a sub- 
: liniat că agricultura noas- 
! tră oferă condiții din ce în 

ce mai bune, , posibilități 
sporite de cîștig*, fiind ne- 

: cesar să se acționeze pen
tru ca tineretul să rămînă 
la sate, să poată desfășura 
o activitate corespunzătoa
re pregătirii lor, să-și adu
că din plin contribuția la 
dezvoltarea și moderniza

rea agriculturii noastre 
socialiste.

La plecarea din comună, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat con 
ducerea C.A.P. Pecineaga și 
a Consiliului unic agroin
dustrial pent u succesele 
obținute.

Elicopterul a aterizat, a- 
poi, pe terenurile între
prinderii agricole de stat 
Amzacea, unitate cunoscu
tă pentru rezultatele pe 
care le înregistrează, an 
de an, aceasta avind sar
cini deosebite in realizarea 
și livrarea unor semințe 
de calitate superioară agri
culturii noastre.

Vizita a prilejuit o ana
liză concretă, eficientă, 
a modului în care se des
fășoară munca în această 
perioadă de vîrf a lucră
rilor agricole.

Specialiștii l-au invitat 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu într-un lan culti
vat cu grîu, din soiul „Doi
na". Munca în cîmp este or
ganizată în așa fel îneît re
coltarea griului să se poată 
desfășura cu toate forțele, 
din zori și pînă seara tîr- 
ziu, utilizîndu-se combine
le la întreaga capacitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cercetat cu 
atenție grîul ajuns la ma
turitate. Apreciind calita
tea bobului, secretarul ge
neral al partidului a indi
cat ca, în viitor, să se aibă 
în vedere o densitate mai 
mare a plantelor pe metru 
pătrat.

în continuare, au fost 
vizitate o solă cu porumb, 
precum și culturi de soia 
și fasole, ce se prezintă, de 
asemenea, foarte bine.

Vizita de lucru a conti
nuat la Cooperativa agricolă 
de producție Ciocîrlia de 
Jos — aparținînd Consiliu
lui agroindustrial Cobadin. 
Următorul obiectiv al 
vizitei este una din pri

mele unități cooperativi- 
•za.l'e din Dobrogea, ea cu- 
noscînd în răstimpul a trei 
decenii saltul uriaș de la 
o producție agricolă mo
destă. la producția agri
colă de tip industrial. în 
care mecanizarea, chimi
zarea și irigațiile reprezin
tă elemente hotărîtoare. 
decisive în obținerea unor 
recolte mari la hectar.

Elicopterul prezidențial 
aterizează in marginea u- 
nui lan de grîu unde a fost 
declanșat secerișul de către 
o formație■ complexă me
canizată.

Tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu se oprește mai 
întîi în fața lanului de 
grîu din soiul „Iulia", cul
tivat pe o suprafață de 50 
de hectare, și se interesea
ză asupra producției care 
— informează loan Bălău, 
președintele C.A.P. Cio
cîrlia de Jos — va fi su
perioară prevederilor pla
nului. Secretarul general 
al partidului apreciază că 
s-ar fi putut obține și mai 
mult, și cere lucrătorilor a- 
gricoli din această zonă să 
depună eforturi susținute 
pentru a face ca an de an 
să crească roadele pămîn- 
tului, aceasta și pe măsura 
înzestrării tehnîco-materia. 
le de care dispun Unitățile 
din acest bazin agricol.

Și cultura de porumb, în 
fața căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se o- 
prește în continuare. se 
prezintă foarte bine, anun- 
țînd o recoltă de aproape 
20 • tone știuleți la
hectar. Irigațiile se 
fac prin brazdă, apa, a- 
tit de necesară în această 
perioadă pentru dezvolta
rea plantelor, fiind pom
pată din sistemele înveci
nate Rasova-Vederoaseîe 
și Bărăganul.

Următorul obiectiv al 
vizitei l-a constituit între
prinderea agricolă de stat 

Poarta Albă din cadrul 
Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist 
Castelu.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului cu mecanizatorii, 
specialiștii și cadrele de 
conducere din întreprinde
re se desfășoară, în conti
nuare, pe terenurile
Fermei nr. 1 cultiva
te cu porumb, floarea soa
relui, soia — și a fost con
sacrat analizării modului 
în care se aplică în prac
tică indicațiile date cu 
prilejul precedentelor vizite 
în unități agricole din ju
deț, precum și a măsurilor 
luate în vederea strînge- 
rii în cele mai bune con
diții a recoltei din această 
vară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu analizează îm. 
preună cu factorii de răs
pundere din minister și 
din întreprindere gradul 
de coacere a culturilor, 
precum și calitățile soiuri
lor cultivate pe aceste te
renuri.

Apreciind rezultatele ob
ținute. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut factori
lor de răspundere din mi
nister, ca și organelor lo
cale de partid și de stat 
să acționeze pentru a se 
asigura strîngerea Urgentă 
și fără pierderi a recoltei 
pentru transportul de ur
gență a întregii producții 
la bazele de recepție.

Secretarul general al 
partidului a apreciat sta
rea de vegetație a porum
bului, modul în care se e- 
fectuează irigarea culturi
lor și a indicat ca această 
metodă să fie aplicată și. 
pe sole mai miei unde să 
se poată realiza și o nive
lare mai bună a terenurilor.

Un ultim popas s-a fă
cut pe terenurile Coopera
tivei agricole de producție 
din comuna Cumpăna. E-

licopterul, la bordul căruia 
se afla tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a aterizat la 
marginea unei sole culti
vate cu grîu, unde în zorii 
zilei tocmai începuse sece
rișul cu 10 combine „C-12". 
Se lucra în flux continuu, 
asigurîndu-se, imediat du
pă secerat, eliberarea tere
nului, aratul, discuirea și 
însămînțarea celei de-a
doua recolte — mei furajer.

Interesîndu-se de pro
ducțiile obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că sînt posibilități să se 
obțină recolte mai mari da. 
că se respectă densitatea 
necesară.

In continuare, se vizitea
ză un lan de porumb iri
gat în prezent prin brazde. 
Este apreciat modul în 
care se prezintă această 
cultură, pentru care se 
prelimină de pe acum ob
ținerea unei producții de 
circa 7000 kg la hectar.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i se prezintă, de 
asemenea, o solă de circa 
100 ha cultivată cu tomate, 
cooperativa din Cumpăna 
fiind și un principal furni
zor de legume pentru în
treg județul.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează re
colta, se interesează de 
producțiile deja recoltate 
și indică extinderea cultu
rilor de tomate palisate, a- 
sigurîndu-se în acest fel 
o producție mai mare. Se. 
cretarul general al parti
dului a cerut, de asemenea, 
să- se examineze posibilita
tea extinderii unor soiuri 
de tomate cu fructe mai 
mari.

La sfîrșițul vizitei, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
i se prezintă structura ac
tuală și planul producției 
horticole pe anul 1984 pe 
întregul județ.

Tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu analizează pro

ducțiile obținute și aprecia
ză că îndeosebi la cartofi, 
realizările sînt încă sub 
posibilități. In acest sens, 
secretarul general al parti, 
dului a cerut să se aibă 
in vedere irigarea culluri- 
rilor de cartofi și sporirea 
densității aceștora, astfel 
îneît să fie mărită produc, 
ția, corespunzător condiți. 
ilor de sol din această par
te a țării.

Vizita de lucru a secreta, 
rului general al partidului, 
întîlniriie și discuțiile pe 
care le-a avut cu lucrătorii 
ogoarelor dobrogene au 
prilejuit, ca de fiecare da
tă, o analiză profundă, cu 
largi implicații prin con
cluziile și indicațiile for
mulate direct, la fața locu. 
lui, pentru dezvoltarea a- 
gricuiturii la un: nivel su- 
perior. Totodată, secreta
rul general al partidului a 
indicat Conducerii minis
terului de resort, organe
lor și organizațiilor de 
partid din județ și din în
treaga țară să acționeze 
pentru impulsionarea rit
mului de lucru la recolta
re și eliberarea terenurilor 
în vederea însămînțării ur
gente a acestora cu culturi 
duble. Fiecare moment 
al vizitei a oferit imaginea 
grăitoare a dragostei și 
prețuirii cu care este în- 
conjurat pretutindeni se. 
cretarul general al partidu
lui de întregul nostru ' po
por, a hotărîrii neabătute 
de a înfăptui Programul 
partidului de edificare a 
socialismului ■ pe pămîntul 
patriei noastre, de progres 
și înflorire multilaterală 
a României socialiste, an
gajamentul de a întîmpina 
cu noi și mari succese cea 
de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Con
gresul al XlII-lea al parti
dului. .

P R A G A

încheierea lucrărilor Consfătuirii secretarilor 
cu probleme internaționale și ideologice ai 
comitetelor centrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești din unele țâri socialiste
PRAGA 12 (Agerpres). 

Joi s-au încheiat, la Praga, 
lucrările consfătuirii secre
tarilor cu probleme inter
naționale și ideologice 

, âi' comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări 
socialiste.

Partidul nostru a fost 
reprezentat la consfătuire 
de tovarășii Ion Stoian, 
membru supleant 
al C o m i t e t u 1 u i 
Politic Executiv, secretar al 
G.C. al P.C.R., și Petru E- 
nache, membru supleant 
al Comitetului Politic E-

Audierile din cadrul Comisiei economice 
a Congresului S.U.A. privind consecințele 

unui război nuclear
i WASHINGTON 12 (A-
gerpres). în cadrul Comi
siei economice a Congresu
lui S.U.A. au început au
dierile privind consecin
țele unui eventual război 
nuclear. Numeroși con
gresmeni au relevat în 
cuvîntul lor necesitatea 
realizării unor acorduri 
privind limitarea armamen
telor și dezarmarea. 

xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

In aceeași zi reprezentau, 
ții partidele!- participante 
la reuniune au fost pri
miți de tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, , secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu

Senatorul W. Proxmire 
a relevat, printre altele, că, 
așa cum atestă datele u- 
nor cercetări întreprinse 
în S.U.A. sau în străinăta
te, orice lansări de proiec
tile nucleare de o parte și 
de cealaltă poate duce la 
dispariția totală a civiliza
ției terestre.

La rîndul său, senatorul 
Paul Warnke, fost director 

blicii Socialiste România, 
a fost transmis tovarășului 
Gustav Husak, un salut căl
duros și cele mai bune u- 
rări de sănătate și succes, 
de bunăstare și fericire po
porului cehoslovac prieten.

Mulțumind, tovarășul 
Gustav Husak a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un ca.d 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări de succes, iar 
poporului român urarea 
de a obține noi realizări în 
construcția socialistă, pros
peritate și fericire.

al Agenției americane pen
tru controlul armamente
lor și dezarmare și nego
ciator principal din partea 
S.U.A. la tratativele SALT, 
a arătat că „principala 
prioritate a omenirii tre
buie să fie măsurile pen
tru încetarea cursei înar
mărilor". „într-un război 
nuclear — a spus el — nu 
pot fi nici învingători și 
nici învinși".

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie; Dragostea și re
gina; Unirea: Drumul spre 
victorie, I-II; Parîngul: In. 
drăgostit la propria . do
rință.

LONEA : Atenție la 
gafe.

ANINOASA: Povestea 
călătoriilor.

VULCAN — Luceafărul: 
Naufragiul.

Mica publicitate
VÎND Skoda S 100, cort 

Neptun, Petroșani, Vasile 
Alecsandri nr. 8. (2292)

VIND casă, strada Petru 
Maior nr. 12 A. (2294)

VÎND apartament două 
camere. Deva — Dacia bloc 
29 sc. C, ap. 26. Informații 
telefon 28-564. (2299)

VÎND Dacia 1100. Infor
mații Vulcan str. Mărășești 
nr. 6 — Petrilean Titel. 
(2303)

PIERDUT foaie matrico
lă pe numele Nistor Du
mitrii, eliberată de Școala 
generală Sadu în anul 
1978. O declar nulă. (2300)

PIERDUT permis de pes
cuit nr. 2274, eliberat de 
Filiala de vînătoare și pes
cuit Petroșani. îl declar 
nul. (2301)

i 1ERDUT legitimație de 
bibliotecă, nr. 5357, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(2305)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cons- 
t itinescu Amuli Ovidiu,

LIJPENI Cultural 
Dragostea si revoluția.

URICANI: Urmărire
periculoasă, I-H.

TV
15,00 Telex. 15,05 Tine, 

rețea cîntă. 15,20 Ecran 
de vacanță. 15,30 Viața 
culturală. 15,50 La vo
lan. 16.00 Emisiune în 
limba germană. 20,00. Te
lejurnal. 20,20 Actualita
tea în economie. 20.35 
împliniri și perspective 

eliberată de Institutul de 
mine Petroșani, O declar 
nulă. (2306)

ANUNȚURI DE FAMILIE

PĂRINȚII, frații, nepoții și rudele apropiate a- 
nunță, cu profundă durere, încetarea din viață a 
scumpului lor

TĂTAR PETRU
înmormîntarea are loc duminică, 15 iulie, ora 

15, din strada Independenței, bloc 21, Petroșani. (2309)

COLEGII de la I.T. Petroșani, secția tricotaje 
își exprimă regretul în legătură cu încetarea din 
viață a colegului lor

TĂTAR PETRU (25 ani)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2304)

SOȚIA Doina, amintește că se împlinește un an 
de la decesul iubitului, ei soț

- COSTESCU TITI
' Amintirea lui rămîne veșnic vie în inima “ mea. 

(2293) ■-

40 de am de mărețe trans, 
formări revoluționare sub 
conducerea partidului. 
Azi, județul Vaslui. 21.10 
Temeiurile înaltului pres
tigiu in tei național al ță
rii, al președintelui ei. 
Contribuții constructive 
la cauza păcii în lume. 
21,30 Eroi ai construcției 
socialiste în filmul româ. 
resc. 22,20 Telejurnal.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anghel 
Tiberiu, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2307)
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