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Plenara Comitelului municipal de partid
Ieri, la Petroșani a avut loc plenara 

Comitetului municipal de partid. Au luat 
parte membri și membri suplcanți ai 
comitetului municipal, membrii emisiei 
de revizie, membrii comitetului jude
țean de partid de pe razn 
Văii Jiului, secretari ai comitete
lor de partid, președinți de sindicat, se
cretari U.T.C. și conducători de între
prinderi, activiști-instructori, aparatul 
comitetului municipal de partid, 
al consiliului municipal al sindica
telor și al comitetului municipal al U.T.C.

La lucrările plenarei au participat to
varășii Marin Ștefanache, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul minelor și Ion 
Ionescu, secretar al Comitetului județean 
de partid.

Plenara a analizat, în cadrul ordinii 
de zi. Raportul privind preocuparea Co
mitetului municipal de partid, a orga
nelor și organizațiilor de partid și or
ganelor colective de conducere din uni
tățile economice pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiu
lui din septembrie 1982. Pe marginea 
raportului prezentat de tovarășul Viorel 
Faur, membru al C.C. al P.C.R., prim-

secretar al Comitetului municipal de 
partid, au luat cUvîntul tovarășii : Iulian 
Costescu, Iosif Kelemen, loan Lăsat, Ro- 
dica Tatulici, Nicolae Dima, Arpad Cri- 
șan, Gavrilă David, Severian Groza, Pe
tru Barb, Ioan Vărășeț.

In spirit constructiv, raportul Comite
tului municipal de partid, precum și 
participant ii la dezbateri 
au reliefat realizările obținute 
sub conducerea și îndrumarea comitetu
lui municipal, preocupările existente pen
tru îndeplinirea integrală a sarcinilor 
trasate de secretarul general al parti
dului, îndeosebi cu privire la dezvolta
rea și modernizarea activității din sub
teran și creșterea producției de cărbune. 
Au fost reliefate, de asemenea, neajun
surile întîmpinate de unele colective 
miniere care au înregistrat rămîncri în 
urmă, șl resursele interne în baza că
rora este necesar să se acționeze.

Plenara a adoptat măsuri în vederea 
intensificării activității organelor și or
ganizațiilor de partid, a colectivelor de 
muncă pentru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor trasate de secretarul general 
al partidului, a obiectivelor ce revin 
municipiului din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au efectuat, vi
neri, 24 mai, o vizită de 
lucru în județul Dolj.

Noua întîlnire a condu
cătorului partidului și sta
tului cu oamenii muncii 
cloljeni s-a desfășurat fn- 
tr-o perioadă de puternică 
angajare patriotică a în
tregului nostru popor, care 
întîmpină cu realizări re
marcabile împlinirea a

două decenii de la Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Aceste 
două decenii, — arc peste 
timp, care adună într-o im
presionantă zidire marile 
noastre cuceriri revoluțio
nare, înfăptuiri economico- 
sociale fără egal — repre
zintă anii cei mai luminoși 
din istoria milenară a po
porului român, o perioadă 
înfloritoare numită cu 
profundă mîndrie patrioti
că de toți fiii României „E- 
poca Ceaușescu". Este pe
rioada legată de numele 
celui mai iubit și stimat fiu

al națiunii noastre socialis
te, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucitul con
ducător al partidului și al 
țării, revoluționar vizionar, 
patriot înflăcărat, care iși 
dedica cu exemplară dă
ruire întreaga putere de 
muncă operei dc edificare 
a socialismului și comunis
mului pe pămîntul Româ
niei, personalitate proemi
nentă a vieții internaționa
le, luptător neobosit pentru 
pacea lumii.

(Continuare in pag. • 4-a)

Marea adunare populară 
de la Craiova

Vineri după-amjază, în 
Piața Unirii din Craiova, 
s-a desfășurat marea adu
nare populară prilejuită de 
vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
județul Dolj.

Pe arterele principale ale 
municipiului reședință de 
județ au ieșit mii de cetă
țeni — bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici —, care au 
ținut să fie prezenți la a- 
ceastă nouă întîlnire cu 
conducătorul iubit și sti
mat al partidului și statu
lui nostru, să dea expresie 
sentimentelor lor de dra

goste și profundă recunoș
tință pentru tot ceea ce a 
făcut și face în vederea 
dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre socialiste, a 
creșterii bunăstării între
gii națiuni. Numeroase for
mațiuni artistice, aflate în 
diferite puncte ale orașu
lui, au interpretat cîntece 
dedicate partidului, patri
ei, poporului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură acestor entuziaste 
manifestări.

Piața Unirii a îmbrăcat 
haine de sărbătoare. Clădi
rile au fost împodobite cu 
drapelele țării și partidu
lui, cu mari pancarte pe 
care era scris : „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și 
poporul !“, „Epoca 
Ceaușescu, epoca de aur a 
României", „Dezarmare-pa- 
ce !“. Participanții purtau 
portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, stemele partidu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Brigada condusă de minerul Constantin Popa, Erou al Muncii Socialiste, o formație de lucru din 
sectorul IV al I.M. Lupeni.

Foto : Alexandru TATAR

Cu planul 
pe cinci luni îndeplinit

I.M, LONEA

Brigada condusă de Mihai Anton
Răspunzînd prin fapte 

deosebite de muncă sar
cinilor reieșite din ședința 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
din orientările și indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pri
vind asigurarea a noi ca
pacități necesare creșterii 
producției de cărbune, 
pentru economia 
națională, minerii din bri
gada condusă de Mihai 
'Anton, din sectorul VI — 
investiții — al I.M. Lonea, 
și-au onorat prevederile 
planului pe primele cinci 
luni ale anului.

Minerii din schimburile 
conduse de Dumitru Aca- 
sandrei, Nicolae Negoi și

Petru Ichiiniș, intensifi- 
cîndu-și strădaniile, au 
obținut față de planul la 
zi Un plus de 11 ml la 
principala lucrare — ga
leria direcțională din blo
cul III, orizontul 350, la 
puțul orb nr. 12. Acțio- 
nînd cu ajutorul unei 
combine de înaintare, mi
nerii brigăzii au obținut 
avansări de pînă la 40 
ml pe lună, asigurind în 
mod constant fronturi de 
lucru pentru ortacii lor 
care lucrează direct în 
abataje, tonele de cărbune 
extrase de aceștia fiind 
in mod direct rezultatul 
unei asidue munci depuse 
de minerii de la investi
ții. (G. CHIRVASĂ).

I. M. Dîlja 
întreținerea galeriilor trebuie să 

contribuie Io

Creșterea producției de cărbune
Necesitatea întreținerii în 

cele mai bune condiții a 
galeriilor intr-o mină nu 
mai trebuie argumentată, 
știută fiind importanța pe 
care o reprezintă în desfă
șurarea unei activități sub
terane normale, eficiente, 
în deplină siguranță. Dar 
cu toate acestea, mai în- 
tilnim încă anumite nea
junsuri în ceea ce privește 
asigurarea celor mai bune 
condiții de funcționalitate 
a galeriilor, aspecte ce tre
buie serios analizate pen
tru eliminarea tuturor ne
ajunsurilor care, într-un 
fel sau altul, afectează rea
lizarea producției de căr
bune planificate. Dealtfel, 
ordinea, disciplina, între
ținerea galeriilor au consti
tuit cîteva dintre proble
mele asupra cărora brigada

noastră de reporteri s-a o- 
prit in două dintre sec
toarele minei Dîlja, mai 
precis sectoarele I și II.
SECTORUL II

E NEVOIE DE... 
CASCADORI

De la început precizăm 
că pe galeria de coastă do 
la orizontul 607 lucrurile 
sînt în ordine, ncexistînd 
nici un impediment în fo
losirea ei la întreaga ca
pacitate. Sare în ochi doar 
faptul că pe aici unii își 
cam „plimbă" șutul, în 
loc să-l presteze la locurile 
de muncă stabilite.

Gheorghe BOȚEA.
Gheorghe CHIRVASĂ. 

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. • 2-a)

A început sesiunea de examene 
a studenților

* 

Primele zile, 
primele rezultate bune

Este liniște în Institu- lelor. Electronică, Orga- 
tul de mine. Animației ti- nizarea și conducerea în- 
nerești din timpul semes- treprinderilor —, foarte 
trelor i-a luat locul o at- importante în pregătirea 
mosferă de tensiune iute- specialiștilor în minerit
lectuală i grupurile de — studenții din anii III
studenți, așteptînd să in- și IV, dar și din alți ani 
tre în amfiteatre, își re- de studiu, au fost notați 
văd notițele. A început și au realizat proiecte bu- 
sesiunea de examene a ne și foarte bune. Deși 
studenților din anii I-—IV, sînt primele zile din a- 
cursuri de zi, care înche- ceastă sesiune se înre- 
ie actualul an de învăță- gistrează note bune, ceea 
mînt superior minier. ce demonstrează faptul că

— înaintea sesiunii de marea majoritate a stu- 
examene, care se va în- denților s-au pregătit cu 
cheia în 15 iunie cînd va seriozitate în timpul anu- 
începe practica în pro- lui de învățămînt.
ducție — ne spunea conf. ojn 28 de studenți din
dr. ing. Ilie Rotunjanu, grupa 1282, anul IV to- 
decanul Facultății de mi- pografie, 24 au obținut 
ne —, studenții au parti- note peste 7 la disciplina 
cipat la notări și au pro- Aeraj și protecția mun- 
dat proiectele de an. A- cii. Studenții Petru Bre- 
vem rezultate mai bune zoi, Kerti Nicolae, Ana
decît în perioada cores- MicUlaiciuc au fost no- 
punzătoarc a anului tre- tați cu 10, conf. dr. ing. 
cut, adică între 90—97 la Zoe GonteaU remareînd 
sută studenți promovați, omogenitatea grupei și
cu posibilități de îmbu- buna pregătire. De la
nâtățire a acestei situații Facultatea de mașini și 
în zilele următoare. La instalații miniere am re- 
disciplinelc de specialita- ținut șj rezultatele (ru
te — Mecanisme și orga- , . , ... ..ne de mașini, Instalații moase ale studenților dm 
miniere, Săparea și sus- anul II, grupa 2879:-din 
ținerea lucrărilor, Geo- Tiberiu SPATARU
dezie. Electrotehnică. Fi-
zică, Tehnologia materia-(Continuare în pag. a 2_a)

în patru quadrați
Agitație mare în piața agro-alimentară din Pe

troșani. Lume ce vine și pleacă, oameni preocupați, 
oameni civilizați. Intr-un colț, doi indivizi aflați 
într-o sesizabilă stare de ebrietate, se străduiau să- 

,și care unul altuia pumni, toate acestea sub ochii 
unei mulțimi adunate ca la „circ" —• mulțime pasi
vă, Un fel de masă amorfă, lipsită de orice opinie. 
De ce trebuie noi, cei din jur să asistăm la un ast
fel de spectacol ? Oare „combatanții" nu au familie, 
copii ? Le dau, oare, o educație ? Cine le dă dreptul 
să confunde strada cu maidanul !? Ei sînt din ne
fericire cei care ne murdăresc obrazul nouă, 
oamenilor de bine.

Cristian FELEA
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Din activitatea 
preparatorilor Petrilei

Fier vechi pentru si
derurgie. Paralel cu stră
daniile de a prepara cît 
mai mult cărbune pentru 
semicocs, preparatorii din 
Petrila acționează pentru 
a-și onora sarcinile de 
plan ce le revin și la re
cuperarea și valorifica
rea materialelor refolo- 
sibile. Astfel în perioada 
scursă din acest an au ex
pediat siderurgiei 378 to
ne față de un plan de 
350 tone pe semestrul I. 
Aceasta în condițiile în 
care pînă la finele se
mestrului I mai este ,mai 
bine de o lună, perioadă 
în care echipa condusă 
de Constantin Popescu 
va mai adăuga alte zeci 
de tone.

înnoiri la funicularul 
de steril. Se cunoaște că 
unul din punctele cheie 
ale bunei desfășurări a 
procesului de preparare 
a cărbunelui depinde și 

; de funcționarea fără în

treruperi a funicularului • 
de steril. Și nu de puține i 
ori colectivul prepara- i 
ției s-a confruntat cu : 
probleme la acest loc de i 
muncă. Pentru ca activi- i 
tatca să se desfășoare ! 
normal și în acest impor- • 
tant punct de lucru, con- ; 
ducerea secției a încre- • 
dințat echipei conduse : 
de Ion Ciur, confecționa- : 
rea unor piloni metalici : 
ajutători (actualii sînt [ 
din lemn și cedează ușor • 
la efortul la care sînt su- : 
puși ca și terenului). In : 
aceste, zile echipa confec- ; 
ționează primul stîlp aju- : 
tător pentru ramura 5 de '■ 
steril, urmînd ca în pe- : 
rioada următoare să mai ■ 
fie confecționați și mon- i 
tați încă 3 stîlpi metalici, j 
care vor conduce la di- : 
minuarea întreruperilor : 
și stagnărilor în activita- : 
tea echipelor de la halda- i 
rea sterilului. (T.R.)

MICROINTERVIUL SĂPTĂMINII

Vaccinarea copiilor
De astăzi și pînă în 30 

mai se desfășoară a doua 
etapă din cadrul primei 
campanii de administrare 
a vaccinului antipoliomic- 
litic. Am solicitat tovară
șului George Dîrlea, me
dic șef la Laboratorul e- 
pidemiologic din Petro - 
șani, cîteva detalii despre 
această acțiune.

— Ce trebuie să cu
noască părinții despre 
acest vaccin?

— De peste 25 de ani 
vaccinul antipoliomielîtic, 
preparat în deceniul al șa
selea de virusologii ame
ricani J.E. Salk și A.B. Sa
bin, este utilizat cu succes 
în profilaxia bolii, confe
rind copiilor o imunitate 
îndelungată.

— Cum se desfășoară 
vaccinarea?

— Are loc la dispensare
le medicale din localită
țile Văii Jiului, vaccinul 
administrîndu-se pe cale 
bucală. Cu această ocazie 
se face și un examen me
dical al copiilor (din 
punct de vedere clinic,

termometrizare etc) în ve
derea stabilirii eventuale
lor contraindicații. Con
sider că cst<ț necesar ca 
mamele celor aproape 3000 
de copii din Valea Jiului, 
ce vor fi vaccinați sau re- 
vaccinați, să cunoască sem
nificația acțiunii medicale 
în care se concentrează 
însăși grija partidului și 
statului pentru copii.

— Căror copii li se 
administrează vaccinul?

— In prima vaccinare 
sînt cuprinși copiii năs- 
cuți între 1 august 1984 — 
31 martie 1985, precum și 
cei nevaccinați cu începe
re din anul 1976. La re- 
vaccinarea întîi vor fi co
piii născuți în perioada 1 
februarie 1984 — 31 iulie 
1984, precum și cei nevac
cinați în campania ante
rioară.

Tiberiu SPATARU

I
I

TOPUL „MAGNETIZA- 
ȚILOR"

Dimineața zilei de vi
neri s-a dovedit - nefastă 
pentru trei conducători 
auto profesioniști din 
Petroșani. Ionel Lucșe 
(31 HD 2 026), Nicolae 
Koryk (21 HD 44478) de 
la C.MiV.J. și loan 
(31 HD 3546) de 
I.G.C.L. Petroșani se 
flau la volan sub 
fluența băuturilor alco
olice. Cine se scoală de 
dimineață nu ajunge prea 
departe, dacă are „la 
bord" o cît de mică por
ție de „curaj". Aviz, deci, 
chitrofonisiților... profe
sioniști I

NEATENȚI

Dan
la 
a- 

in-

A început sesiunea de examene a studenților
(Urmare din pag, I)

26 de studenți prezentați 
la examenul de la disci
plina Tehnologia de ra
mură, numai unul a ab
sentat, 18 fiind notați 
peste 7. Cunoștințe sigu
re, obținute printr-un stu
diu sistematic in tot tim
pul anului de învățămînt, 
răspunsuri exacte au dat 
studenții Gabriel Dimi- 
rache, Dențian Faur, An
drei Spurigan, Valeriu 
Vărcâuți, Cristian Sucitu, 
Alexandru Scroban, V<«- 
cu Șimon, Daniel Dră- 
gan, Fabian Ferenc. Nu

mărul studenților ale că
ror cunoștințe sînt apre
ciate de examinatori creș
te în fiecare zi. Așa sînt 
Sorin Buda, Petru Goia, 
Gabriel Praporgescu sau 
Gheorghe Rujenescu, din 
anul I, grupa 2185, ale că
ror cunoștințe la discipli
na Tehnologia de ramu
ră au fost apreciate cu 
note maxime.

In aceste frumoase zile 
de vară studenții Insti
tutului de mine sînt în- 
tr-o perioadă de muncă 
intensă, de verificare exi
gentă a cunoștințelor teo
retice și practice dobîn-

dite în acest an univer
sitar. Dacă cei din anii 
I—IV, adică peste 2000 
de studenți, susțin exa
mene, absolvenții își fi
nalizează proiectele de 
diplomă urmînd ca după 
15 iunie să sUsțină exa
menul de stat.

...Este liniște în institut, 
pe coridoare, în biblio
teci, chiar și în cămine: 
sesiunea de vară a exa
menelor studențești a 
creat o atmosferă specifi
că acestui eveniment, u- 
șor de sesizat chiar și pe 
chipul viitorilor specia
liști în minerit.

In imagine, tinâra con- 
fecționeră Elisabeta luhas, 
de la întreprinderea de 
tricotaje Petroșani.

O clipă de neatenție, 
plus viteza excesivă au 
determinat nu de mult 
producerea unui accident 
de circulație 
principală a 
noastre de

pe artera 
reședinței 

municipiu. 
Așadar, neatent, conducă
torul auto Stelian Nistor 
a intrat cu autoturismul 
ARO 21 HD 589 în spa
tele autoturismului 3 HD 
4636, staționat pe dreap
ta. Autoturismul < 
nat a fost proiectat 
autospeciala 22 B 
dar în final ambele 
toturisme prezintă grave 
avarii. Cine nu deschide 
ochii, deschide punga.

ECOURI
Ne bucură faptul 

rubrica noastră este 
mărită cil interes 
mulți cititori, bineînțe
les și de aceia care, în 
calitate de pârtiei panți 
la traficul rutier, se află 
în postură -de... corigcnți. 
In acest context, la nive
lul unor unități se duce 
o adevărată campanie de 
eradicare a abaterilor 
disciplinare comise de u- 
nii conducători auto, 
fel, SUCT Petroșani 
anunță, prin adresa 
3501 din 17 mai, că 
luat măsuri de sancționa
re a conducătorilor auto 
Marian Element, loan 
Bumbu și Iosif Bob, vi
zați pentru nerespec tarea 
regulilor de circulație. 
Salutăm promptitudinea 
și seriozitatea cu care 
sînt privite aspectele re
latate în paginile ziaru
lui nostru Ia SUCT Pe
troșani (director ing. Du
mitru Albescu), dar re
amintim și altor condu
ceri de unități vizate, că, 
în conformitate cu Legea 
presei, au obligația să ne 
onoreze 
privind 
prinse.

că
ur- 
de

Ast- 
ne 
nr. 

s-au

cu răspunsuri 
măsurile între-

stațio- 
t sub

8928,
au-

★
Duminică, 26 mai, au 

dreptul să circule auto
turismele proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr FARA SOȚ.

Rubrică redactai.
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliție» 

municipiului Petroșani.

Mica publicitate

CREȘTEREA
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PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
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ordine și curățenie pe 
galerie am întîlnit și la 
orizontul 440. Doar puțul 
orb nr. 4 se pare că a 
cam fost lăsat uitării, do
vadă numărul mare de 
materiale ce așteaptă să 
fie scoase la lumină din 
circuitul puțului de la o- 
rizontul 400. Nici galeria 
direcțională pe culcuș de 
la abatajul frontal echipat 
cu tavan de rezistență nu 
pare să se bucure de un 
tratament mai bun, exis- 
tind multe materiale și 
alte lucruri ce îngreunează 
in mod considerabil circu
lația. Ba mai mult, pe o 
distanță de 15—20 m, ga
leria fiind planată, a ră
mas aproape suspendată 
calea ferată, creînd greutăți 
foarte mari aprovizionării cu 
materiale. O altă porțiune 
fiind presionată, cam greu 
încapi dacă nu ai un „ga
barit" mai redus. Și tot pe 
aici oamenii trebuie să 
facă transportul de mate
riale. Nici galeria ce duce 
spre abatajul cameră nr. 7 
nu întrunește în totalitate 
condiții normale de între
ținere, existînd și aici

multe materiale depozitate, 
care în mod normă! ar 
trebui evacuate. La fel cum 
ar trebui și lemnul rămas 
după rearmarea suitorului 
ce fusese presionat. După 
cum am constatat brigada 
de întreținere condusă de 
Mihai Cosma lucrează in
tens pentru eliminarea a- 
cestor neajunsuri, la fel 
cum se lucrează și la lăr
girea planului înclinat de 
la același orizont. Numai 
la galeria ce duce „spre nr. 
8“ nu lucrează nimeni. 
Pentru a străbate această 
distanță trebuind să posezi 
însușiri de veritabil casca
dor.

NEREGULI CARE 
ÎNCURCĂ OAMENII

Pe orizontul 350 se ru
lează întreaga producție a 
minei Dîlja, se transportă 
materiale. Normal ar fi 
să fie și bine întreținut, 
pentru a asigura un trans
port fluent și eficient. Dar 
in multe puncte podețul 
pentru circulația persona
lului este deteriorat și s-au 
acumulat adevărate bălți 
noroioase, care produc mari 
greutăți în transport. La

intersecția galeriilor din
tre sectoarele I și II, din- 
tr-o conductă suspendată 
pe armăturile laterale ale 
galeriei, curge un jet de 
apă. In fiecare schimb zil
nic trec pe aici ingineri, 
subingineri, maiștri... Oare 
nu interesează pe niciunul 
dintre aceștia faptul că 
apa se irosește în zadar 
sau măcar faptul că apa 
s-a acumulat în unele 
puncte în bălți ce acoperă 
linia pe care rulează vago- 
netele ? Pe bună dreptate 
se plîng minerii din abata
jele cameră 5/3A și 5/3B 
că pe fiecare schimb este 
foarte greu de transportat 
lemnul necesar armării, 
din cauza apei care a i- 
nundat galeria de bază. Am 
mai întîlnit pe orizontul 
350 și alte scurgeri de apă 
din conducte, precum și 
stive de lemn ude și arun
cate la întimplare pe gale
rie, în noroi. Intre abata
jele 4/3 și 5/3, pe galeria

de bază, patru vagonete de 
mină erau răsturnate unul 
lingă altul în canal. Se ve
dea clar că zac acolo de 
mai mult timp. Iar în a- 
batajul cameră 5/3A șeful 
de brigadă Ludovic loja 
ne-a relatat că uneori căr
bunele nu poate fi evacuat 
din abataj din lipsa vago- 
netelor goale I

Evident, neregulile întîl- 
nite pe orizontul 350 în
greunează desfășurarea 
normală a transportului, 
provoacă greutăți mineri
lor care se aprovizionează 
pe fiecare schimb cu lemn 
de mină și alte materiale. 
Pe această galerie am în
tîlnit o „echipă" de doi oa
meni condusă de Gheorghe 
Lăban, care efectua lu
crări de întreținere pe ca
lea de rulare, ceea ce ni se 
pare puțin în comparație 
cu cerințele. Este clar că 
la orizontul 350 se cere să 
fie acordată o mai mare 
atenție întreținerii galeriei 
și gospodăririi materialu
lui lemnos I

VIND Wartburg 312, sta
re bună. Vulcan, Crividia, 
30. (mp)

CUMPĂR mașină de cu
sut cu geamantan. Telefon 
41631. (3746)

VIND Dacia 1300, preț 
convenabil. Petroșani, Re
publicii, 118/6. După ora 
14. (3727)

VIND Dacia 1100, Petro
șani, strada Aradului nr. 
13/1. (3740)

VIND Renault r, stare 
excepțională cu piese de 
rezervă. Informații Lu
peni, județul Hunedoara, 
telefon 60606, după ■•r.i 16. 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gyor- 
gyjakab Carol, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL magazinului „Jiul" este alături 
de familia greu încercată prin pierderea celui tare 
a fost un om deosebit

TIGĂRAN CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3748}

COLECTIVUL I.C.S. Mixtă Vulcan este alături 
de familia Tigăran la greaua încercare pricinuită de 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

TIGĂRAN CONSTANTIN
și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(3753)

0

Cam acestea ar fi cîteva dintre neajunsurile 
surprinse la cele două sectoare ale minei Dîlja, as
pecte care sperăm că vor fi luate în considerare de 
conducerile sectoarelor și a minei pentru ca ne
ajunsurile semnalate să nu mai afecteze cu nimic 
realizarea sarcinilor de extracție planificate.

I
I
I
I 
i

CLOROF1LA. In această 
primăvară, cetățenii co
munei Aninoasa, avîndu-i 
in frunte pe deputați, au 
sporit „zestrea de clorofi
lă" a așezării, prin 
tarea a 10 000 de 
de brazi și a peste 
de arbuști și pomi 
mentali. Un exemplu care 
poate deveni... „contagios", 
pentru sănătatea noastră, 
a tuturora. (S.B.) ,

Uri- 
brigă- 

de

ter- 
spcctacol, 

pur și 
sticle de 

golite, eu

serii
co-

■a plan- 
puieți 

1500 
orna-

NOI APARTAMENTE 
LA URICANI. In cartierul 
Bucura din orașul 
câni, constructorii 
zii 50 a Antreprizei
construcții și montaje Pe
troșani au predat benefi
ciarului 40 noi apartamen
te. Este de remarcat fap
tul că pe lingă cele 40 a- 
partamente din blocul nr. 
30, se află în fază avansa
tă de execuție alte 20 de 
apartamente In blocurile 
31 A și 21 A din același 
cartier. (V.S.)

INTRIND întîmplător in 
cinematograful „Parîngul"

din Petroșani, după 
minarea unui 
ne-am împiedicat 
simplu de cîteva 
băuturi alcoolice
mult spor, in timpul rulării 
filmului. Să fie o nouă 
modalitate de participare 
la un act de cultură 
pur și simplu de cea 
elementară lipsă de 
simț !? (Al. 11.)

SPEOLOGICA. Zilele 
cute, în sala mică a Clubului 
muncitoresc din Vulcan, iu
bitorii speologiei, membri 
ai C.S. „Hidrocarst" și in
vitați au participat la „Sca-

sau 
mai 
bun

ra speologilor vulcăncni". 
Intre manifestările 
amintim interesante 
municări pe această temă, 
o expoziție foto și proiec
ții de diapozitive. (l.V.)

PRECIZARE. In articolul 
„Mandat obștesc fără aco
perire" din ziarul nostru 
de joi, este vorba despre 
Angela A. de la I.P.C.V.J. 
— secția Lupeni, nu de la 
I.A.C.C.V.J.

PIOS omagiu la împlinirea a 4 ani de la dece
sul scumpei noastre mamă și bunică

BELBAS HERMINA (3747)

MAMA amintește prietenilor și colegilor că se 
împlinesc 7 ani de la pierderea iubitului ei fiu

IONEL VEZSDEL
Nu-1 vom uita niciodată. (3752)
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Astăzi ia Petroșani

FETROIȘXW'W

Pe scena Casei de cul
tură din municipiul nos
tru se va desfășura astăzi 
începînd cu ora 15, spec
tacolul formațiilor din 
Valea Jiului calificate în 
etapa interjudețeană a 
Festivalului muncii și cre
ației „Cîntarea României", 
ediția a V-a.

Manifestarea, organizată 
sub egida Consiliului ju
dețean Hunedoara al 
F.D.U.S. va cuprinde cele 
mai valoroase momente 
artistice — formații și so
liști calificați în urma 
desfășurării fazei județe
ne a festivalului. Vor fi 
prezente în concurs co
rurile „Freamătul adîncu- 
lui“ al I.M. Petrila și „Ar
monii tinere" al Comitetu
lui U.T.C. din I.U.M.P., 
grupul coral cameral „Ar
monia" al sindicatului în- 
vățămînt — Șc. gen. nr.
1 Petroșani, grupul vocal 
folcloric al Șc. gen. nr.
2 Lupeni, formațiile de

Artiștii 
amatori în 

festival
muzică ușoară „Acustic", 
„Raid-rock", „Bendis", și 
„Color", grupul de muzi
că ușoară „Telex", gruptîl 
„Folk ’85“ al U.T.C., due
tul folk Claudia Șponor 
și Cristian Manea, forma
țiile de teatru din Vulcan 
și „Ana Colda" din Lu
peni (secția maghiară), 
montajul literar-muzical- 
corcgrafic al Casei de cul
tură a sindicatelor, for
mația de dansuri popu
lare din Uricani. taraful 
„Parîngul", ansamblul fol
cloric creație al Casei de 
cultură, formațiile reunite 
de fluierași, ansamblurile 
vocal-instrumentale ale 
clubului Lonea și Casei 
de cultură Petroșani, or
chestra „Parîngul" și fan
fara reprezentativă a Văii 
Jiului.

Spectacolul este deschis 
marelui public și va fi 
vizionat de un juriu care 
le va clasifica pentru a 
reprezenta județul la faza 
republicană a festivalului.

Nu ne îndoim că iubi
torii muzicii și dansului 
vor fi prezenți în număr 
cît mai mare în sală pen
tru a putea cunoaște ast
fel calitățile. artistice ale 
celor mai valoroase for
mații artistice din Petro
șani.

H. ALEXANDRESCU

Întîlniri ale ansamblului 
„Rapsodia română*' 

cu minerii
In cadrul lunii manifes

tărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sporti
ve, „Laudă omului muncii 
și creației sale", membrii 
ansamblului artistic „Rap
sodia română", al Consi
liului Central al U.G.S.R. 
s-au întîlnit cu minerii Văii 
Jiului, cu ceilalți oameni 
ai muncii din municipiu. 
De-a lungul a două zile, 
cunoscuții Soli ai muzicii 
noastre populare au susți
nut spectacole în Petroșani, 
la casa de cultură, în Vul
can și Petrila, la sediile 
cluburilor muncitorești, pre
cum și în sala de apel a 
I.M. Lonea. Am solicitat 
tovarășului Ion Stoichiciu, 
director al ansamblului, cî- 
teva cuvinte :

— Participăm pentru a 
patra oară consecutiv la 
manifestările din cadrul 
Lunii manifestărilor politi
co-ideologice, cultural-edu
cative și sportive „Laudă 
omului muncii și creației 
sale”. De fiecare dată am 
susținut spectacole in toate 
orașele municipiului, atît 
în cadrul întreprinderilor 
miniere cît și în cadrul a- 
șezămintelor de cultură. 
Ne simțim foarte bine în 
mijlocul acestor oameni 
minunați, făuritori ai lumi
nii și căldurii. Am încer
cat, ca prin arta noastră 
să aducem un cald omagiu 
tuturor celor ce, zi de zi, 
depun toată munca lor pen
tru a da țării cît mai mult 
cărbune. Sperăm ca am 
reușit să le transmitem oa

menilor Văii gîndurile noas
tre de bine ; stau mărturie 
în acest sens aplauzele cu 
care am fost înconjurați. 
In acest an vom avea două 
vizite in Valea Jiului ; una 
se desfășoară acum, iar cea
laltă va avea loc în zilele 
de 14, 15 și 16 iunie, cînd 
vom vizita — sperăm noi 
— fiecare oraș, fiecare în
treprindere minieră.

Spectacolul „Rapsodiei 
române" în fața publicului 
din Petroșani s-a derulat 
în aceeași atmosferă de e- 
fervescență artistică. Am 
intrat în sala de spectacol 
unde cîntecele minunate 
ale folclorului românesc — 
nestemate ale bucuriei de 
a munci, de a trăi liberi, 
pe plaiul strămoșesc. — au 
umplut spațiul sonor. Pe 
scenă, orchestra ansamblu
lui, condusă de artistul po
porului Ionel Budișteanu 
și, alături de ea, soliștii 
Pușa Poenaru, Elisabeta 
Ticuța, Ștefania Bolozan, 
George Rotaru, Nicolae, 
Constantin și Ion Dolănes- 
cu și Tiberiu Ceia.

Așteptăm continuarea a- 
cestui turneu, respectiv zi
lele de 14, 15 și 16 iunie, 
cînd membrii Ansamblului 
artistic „Rapsodia română" 
vor participa la închiderea 
Lunii manifestărilor politi
co-ideologice, cultural-edu
cative și sportive „Laudă 
omului muncii și creației 
sale".

Horia DOBROGEANU

„Cojiiii (ării, țara copilăriei fericite-*
Ca in fiecare an, comitetul municipal al femeilor 

in colaborare cu consiliul municipal al pionierilor și 
șoimilor patriei organizează numeroase manifestări 
educative in întîmpinarea Zilei internaționale a co
pilului. Despre cîteva din aceste acțiuni am obținut 
detalii de la tovarășa Adriana Karacsonyi, vicepre
ședintă a comitetului muncipal al femeilor, care ne-a 
relatat :

Cu sprijinul nemijlocit al școlilor, in toate lo
calitățile municipiului nostru vor fi prezentate spec
tacole tematice pentru copii și șoimi ai patriei. In 
mod deosebit, recomandăm manifestările caro vor a- 
vea loc sub genericul „Soare pentru toți copiii lumii" 
pe scena Casei de cultură din Petroșani, în 26 mai 
și în 29 mai la Casa de copii din Uricani. La Petro
șani, spectacolul va fi susținut de formații calificate 
in actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea 
României", reprezentînd mai multe școli din locali
tate, iar la Uricani de către formații ale școlilor din 
Lupeni, care vor face cu acest prilej o prietenească 
vizită la Casa de copii. Tot în aceste zile, respectiv 
în 28 mai, clubul Femina din reședința de municipiu 
va organiza un simpozion pe tema „Copiii țării, țara 
copilăriei fericite". O activitate susținută vor desfă
șura și comisiile de femei din toate cartierele loca- 
tăților. Potrivit tradiției, ele vor pregăti pentru un 
mare număr de copii jucării, dulciuri, îmbrăcăminte 
confecționată din resurse proprii. Vor fi întreprinse, 
de asemenea, acțiuni pentru întreținerea și amena
jarea locurilor de joacă pentru copii. (Ion MUSTAȚĂ)

La stația telegrizumetrică a minei I.onea, mo-. 
dernele instalații creează condițiile asigurării respec
tării normelor de protecție a muncii Ia fiecare loc 
de muncă din subteran.

REZULTATE TEHNICE, etapa a 31-a: „Poli" 
Timișoara — Steaua 1—1; F.C.M. Brașov — Dinamo 
2—0; A.S.A. — F.C. Olt 6—1; Sportul — S.C. Bacău 
5—1; F.C. Baia Mare — „Poli" lași 0—-1 (!!!); Jiul— 
Gloria 2—1; Rapid — Corvinul 1—0; F.C. Bihor — 
„U“

SPORT ® SPORT ? SPORT • SPORT ® SPORT « SPORT « SPORT «SPORT • SPORT

Campionatul județean de fotbal
Craiova 2—0; Chimia — F.C. Argeș 0—0 (!).

CLASAMENT, DIVIZIA A

1. Steaua 31 22 7 2 66—17 51
2. Dinamo 31 18 10 3 53—29 46
3. Sportul studențesc 31 18 8 5 66—27 44
4. „U“ Craiova 31 15 5 11 54—42 35
5. A.S.A. 31 12 7 12 30—2/ 31
6. F.C. Bihor 31 13 4 1.4 37- -19 30

7. Gloria Buzău 31 11 8 12 46—48 30
8 „Poli" Timișoara 31 11 8 12 32—46 30

9. Rapid 31 10 9 12 35—37 29
10. Corvinul 31 13 2 16 47—50 28

11. F.C.M. Brașov 31 12 4 15 31—38 28

12. F.C. Olt 31 12 4 15 32—48 28

13. F.C. Argeș 31 10 7 14 40—35 27
14. JIUL 31 11 5 15 35—51 27

15. Chimia Rm. Vîlcea 31 10 6 15 24—47 25

16. S.C. Bacau 31 9 6 16 32—40 24

17. F.C. Baia Mare 31 10 4 17 27—42 24

18. Poli Iași 31 6 8 17 31—55 20

Doar pentru palmares Victorie

Surpriză mare pe terenul 
C.S.Ș. Petroșani. Echipa 
antrenată de prof. Poli Iro
nie a primit vizita H.C. 
Minaur II Baia Mare, o 
formație cu o impresionan
tă „carte de vizită". In 
„șaptele" advers au evo
luat doi jucători de clasă, 
de divizia A, din echipa 
„mare" — H.C. Minaur, 
care au jucat și in marea 
și multdiseutata finală de 
la Zapporoje: Rădulescu 
și Boca. Deci se anunța, și 
așa a și fost, un meci 
„tare", dacă e să ținem 
cont de faptul că echipa 
din Vale a făcut eforturi 
mari pentru a evita retro
gradarea, iar oaspeții ve
neau să-și apere culorile în 
mod sportiv.

De remarcat 
profesorului 
au condus tot
ciului, avîndu-1 la

că elevii 
Polifronie 

timpul me- 
cirmă

MINERUL URICANI — 
MINERUL TELIUC 2—1. 
Spre satisfacția tuturor ce
lor veniți la teren, 
torii ambelor echipe 
s-au menajat nici un 
ment și au,dat naștere u- 
nei dispute dirze in 
echipa 
merit 
torită 
ei au 
si-au < 
căzii de gol.

Nu au trecut 
minute de la 
partidei și Găman 
tă un corner, iar fundașul 
central Birsan, urcat în a- 
tac, 
ție 
rul 
rea 
va 
scor. Dar, peste opt minu
te, Gordan, extrema stin
gă a oaspeților, un juni-

jucă- 
nu 

mo-

care
pe 

da-
i gazdă a ieșit 

învingătoare, 
faptului că jucătorii 
atacat mai mult și 

creat mai multe o-

nici două 
începerea 

execu-

cu o frumoasă exccu- 
de cap, deschide sco- 
pentru gazde. Se pă- 
că echipa din Uricani 

obține o victorie la

Handbal, divizia B, tineret : Utilajul-Știința 
Petroșani — H.C. Minaur II Baia Mare 

31-29

Mai e mult
(15-14)

pînă departe ?

la
a-
o-

or foarte bătăios, îl depă- 
șeșe pe fundașul Boroghi- 
nă și-1 surprinde pe porta
rul Pițigus cu un șut cen
trare aducînd cgalarea.

Repriza a doua este 
discreția gazdelor care 
tacă cu tot efectivul
bligîndu-i pe oaspeți la o 
defensivi strictă, dar tere
nul greu si întârzierea șu
tului la poartă dau po
sibilitatea echipei oaspete 
să mențină rezultatul. In 
min. 75, însă, Găman, 
printr-o foarfecă recen- 
trată, „aduce" mingea în 
fața porții, iar Sătmărea- 
nu intră „la o sanie" cu 
minge cu tot in poartă, 
aducînd in avantaj echipa 
gazdă. •

repetate, ln- 
situație, Ghib 
un culoar și 
(min. 20) tri- 
sub transver- 
trec nici cinci 

majo-

PREPARATORUL PE
TRILA — MINERUL BAR- 
BATEN1 3—0 (2—0). De la 
începutul jocului, echipa 
gazdă domină autoritar ini
țiind atacuri 
tr-o asemenea 
pătrunde pe 
de la 20 m, 
mite mingea 
sală 1—0. Nu
minute și Coroianu 
rează scorul la 2—0. Pînă 
la sfîrșitul primei reprize 
cei care se dovedesc mai 
constructivi sînt tot local
nicii, care încheie această 
primă parte a jocului cu 5 
șuturi pe spațiul porții.

După pauză e rîndul re
prezentativei minerilor din

lejeră
Bărbăteni să atace, dar 
foarte anemic și steril, fă- 
cînd ca pătrunderile lui 
Banc și Ioana să fie stopa
te cu ușurință de apărarea 
ermetică a echipei gazdă, 
bine dirijată de către Ker- 
tesz I. In continuare, la 
cîrma jocului se instalează 
tot gazdele, prin frumoa
sele faze construite de Si- 
miniciuc, Dupir și Simian. 
In min. 80, Ghib șutează 
puternic, mingea întîlnește 
transversala porții și rico
șează 
unde Simiriiciuc, 
liber, 
scorul

în careul mare, de 
complet 

înscrie pecetluind 
final 3—0.

La juniori 2 
tru oaspeți.

1 pen-

Ilie COANDRE.Ș 3—0; Minorul Aninoasa 
0—0; Minerul Ghelari 

C.F.R. Swneria — Meta 
eliuc — Avîntul Hațeg
Minerul Uricani 1—0.

Pui — Constiuc-

2—1; C.F.R.
-2; 

Pe-

pe deja consacratul Dră- 
-gan, un jucător inepuiza
bil, cu o mare putere de 
luptă. Cu Popescu in for
ma în care ne-a obișnuit 
(duminică a „scos" tot ce 
putea fi scos — chiar și 
lovituri de la 7 metri), cu 
Gheciu nercfăcut încă, 
dar cu mare dorință de 
victorie „Utilajul Știința" 
a ciștigat un meci greu, 
care
tru 
Se 
mai
părare, 
de execuție în 
de atac, 
antrenorul

contează mult pen- 
rămÎHerca în divizie, 
observă organizarea 

bună a jocului în a- 
creșterea vitezei 

manevrele 
ceea ce denotă că 

Polifronie „pe-

fiecare adversar. Cu alte 
cuvinte, se știe dinainte 
„lecția".

Prima repriză s-a înche
iat cu o diferență de un 
gol — 15—14, deși gazde
le au condus și la diferen- 

• țe de 3 și 4 goluri. Repri
za secundă a fost mai grea, 
jocul s-a încilcit, ratări 
multe, pripeală în constru
irea fazelor de atac, bîlbî- 
icli. Din cauza mizei! Ma
re noroc cu Popescu „în
gerul cu odd albaștri", a- 
parătorul buturilor la U-

C L A S .A M E N T U I,

1. C.F.R. Simeria 26 20 4 2 78—19 44
2. Min. Aninoasa 26 18 4 4 64—16 40
3. Minerul Ghelari 26 17 0 9 60—26 34
4. Avîntul Hațeg 26 15 3 8 48—32 33
5. Parîngul Lonea 26 1 1 7 8 50—38 29
6. Constructorul Hd. 26 . 12 4 10 45—32 .28
7. Preparat. Petrila ■ 26 13 1 12 4.5—40 "27
8. Minerul Uricani 26 11 5 10 35--36 27
9. Metalul Crișcioi: 26 10 5 11 39—40 25

10. Voința C.L.F. Ilia 25 10 3 12 37—51 23
11. Minerul Teliue 26 9 3 14 31—46 21
12. C.F.R Petroșani 25 7 6 12 . 36—56 20
13. Streiul Sim. V. 26 6 8 12 ’ 31—53 20
14. Măgura M. Pui 26 5 6 15 26—67 16
15. Min. Bărbăteni 26 5 5 16 26—71 15

ETAPA VIITOARE!: Construetoru 1 — Min B .7 r-
băteni; Parîngul — Streiul S.V.; 1 ’repar. dorul —
Voința C.L.F.; Min. An inoasa — M ('talul; Mm. G hc-
lari — Avîntul; C.F.R. Simeria — Min . Ur icani; Min
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, în județul Dolj
(Urmare din pag. 1'

i-
în același timp, ei au dat 

glas deplinei adeziuni față 
de politica de pace promo
vată cu consecvență de se
cretarul general al partidu
lui, expresie a înaltei răs
punderi po care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o mani
festă față de viitorul na
țiunii române, față de des
tinele omenirii, de dreptul 
sacru al popoarelor de a 
trăi într-o lume ferită de 
coșmarul înarmărilor nu
cleare, de primejdia unui 
nou război mondial. Răs- 

■punzînd chemării Consiliu
lui Național al F.D.U.S., ei 
și-au manifestat, totodată, 
hotărîrea lor, ca și a între
gului nostru popor, de a 
cere cu toată fermitatea în
cetarea cursei înarmărilor, 
eliminarea rachetelor nu
cleare, a tuturor arsenale
lor atomice, de a acționa 
cu toată energia pentru a-și 
aduce contribuția la edifi
carea unui climat de des
tindere, încredere și cola
borare pe arena internațio
nală.
■ Și pentru județul Dolj, 
ultimele două decenii au 
consemnat adînci transfor
mări, progrese remarcabile 
în toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale, care au 
înrîurit profund viața lo
cuitorilor din această parte 
a țării.

încă din primele ore ale 
dimineții, în comuna Amâ- 
răștii de Jos, unde a înce- 
nuc vizita de lucru, mii de 
locuitori ai acestei așezări 
din Cîmpia Olteniei și din 
comunele învecinate — ță
rani cooperatori, mecaniza
tori, specialiști din diverse 
domenii ale agriculturii — 
au ținut să fie prezenți la 
sosirea în județul lor a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La coborîrea din elicop
terul prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebită stimă 
de tovarășul Gheorghe Stoi
ca, prim-secretar al Comi
tetului județean Dolj al 
P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, de 
alți reprezentanți ai organe

lor locale de partid și de 
stat, care le-au adresat, în 
numele tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe aceste 
plaiuri, un călduros „Bun 
venit!“.

Prima parte a vizitei de 
lucru în județul Dolj, la 
care au participat cadre 
de conducere din Ministe
rul Agriculturii și Industri
ei Alimentare, reprezentanți 
ai direcției agricole județe
ne, alți specialiști din do
meniile cercetării și pro
ducției, a fost consacrată 
analizei stadiului lucrărilor 
specifice sezonului, măsuri
lor întreprinse pentru ob
ținerea unor recolta cît 
mai bogate în acest an și 
în viitor, a celor mai im
portante probleme privind 
dezvoltarea și modernizarea 
tuturor unităților agricole 
din această parte a țării.

Secretarul general al par
tidului a examinat modul 
cum se îndeplinesc progra
mele de dezvoltare a agri
culturii județului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat o se
rie de rezultate înregistrate, 
dar a atras atenția că ni
velele de producție planifi
cate nu exprimă pe deplin 
posibilitățile existente și a 
stabilit ca sarcină redimen- 
sionarea acestora.

Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen
tate, apoi, principalele as
pecte ale desfășurării cam
paniei agricole.

In continuare a fost vi
zitată Asociația economică 
intercooperatistă de crește
re și îngrășare a tineretului 
bovin Amăraștii de Jos, u- 
nitate zootehnică de tip in
dustrial.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conduce
rii ministerului, celorlalți 
factori de răspundere să 
ia măsuri pentru realizarea 
investițiilor de acest tip, 
modernizarea fermelor zoo
tehnice prin soluții con
structive mai simple, efi

ciente, cu dotări corespun
zătoare, renunțîndu-se la 
elementele din beton supra
dimensionate, grele.

A fost analizat, apoi, di
rect în cîmp, pe diverse so
le ale cooperativelor agri
cole Praporu, Dobrotești și 
Amărăștii de Jos, stadiul 
de vegetație a culturilor de 
porumb, grîu, cartofi.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind buna 
dezvoltare a plantelor, ca
litatea lucrărilor de întreți
nere aplicate, a recomandat 
specialiștilor din ministerul 
de resort să revizuiască u- 
nele norme agrotehnice 
pentru asigurarea densități
lor optime la fiecare cul
tură, a cerut lucrătorilor 
ogoarelor doljene să folo
sească cu toată răspunderea 
marile sisteme de irigații, 
puternica bază materială 
de care dispune agricultu
ra județului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit de 
repetate ori pentru a dis
cuta cu țăranii cooperatori 
aflați în cîmp, la lucru, 
despre recolte și veniturile 
realizate.

Vizita a continuat la în
treprinderea agricolă de stat 
Segarcea, unde secretarul 
general al partidului, a ana
lizat, împreună cu factorii 
responsabili, o serie de as
pecte privind dezvoltarea 
legumiculturii județului, re
zultatele obținute în diver
sificarea producției acestui 
sector cu importan
tă pondere în agri
cultura Doljului, crearea și 
introducerea în cultură a 
noi soiuri și hibrizi, îndeo
sebi cu vegetație timpurie, 
creșterea exportului de pro
duse în stare proaspătă. 
Remarcînd aceste preocu
pări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor să urmărească spo
rirea continuă a recoltelor, 
îmbunătățirea activității de 
export, ridicarea eficienței 
economice.«•

Au fost discutate în con
tinuare aspecte ale creșterii 
producțiilor agricole în do
meniul vegetal. S-a cerut 
să fie luate măsuri pentru 
asigurarea de densități co- 
respun ză toare, reali zarea 
culturilor cu tehnologii cît 
mai simple, care să permi
tă, totodată, dezvoltarea 
viguroasă a plantelor, e- 
fectuarea lucrărilor de în
treținere de cea mai bună 
calitate.

In discuția cu un grup de 
muncitori prezenți la plan
tarea culturii duble de le
gume, secretarul general al 
partidului a insistat asupra 
importanței organizării și 
redistribuirii muncii în a- 
cord global, pîrghie de ba
ză a noului mecanism eco- 
nomico-financiar în agricul
tură.

Vizita a continuat la în
treprinderea de avioane 
Craiova. înființată din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, această unitate, 
—• expresie a saltului teh
nologic înregistrat da in
dustria românească în ulti
mele două decenii, atît de 
distinct conturat în istoria 
economico-socială a țării —■ 
realizează, în colaborare cu 
Iugoslavia, un produs de 
vîrf, cu deosebite calități 
tehnice și de fiabilitate, a- 
vionul IAR-93, primul apa
rat cu reacție transonic 
bimoțor românesc.

Secretarului general al 
partidului i-au fdst prezen
tate evoluția principalilor 
indicatori de plan ai uni
tății, precum și programul 
de realizare a principalelor 
componente ale avionului.

Apreciind succesele ob
ținute, secretarul general 
al partidului a cerut să se 
acționeze în continuare 
pentru extinderea integrării 
producției, pentru creșterea 
calității produselor, care 
trebuie să fie competitive 
cu realizările existente pe 
plan mondial.

In hala de montaj, domi
nată de silueta zveltă a 
avionului IAR-93, a fost a

nalizat programul de diver
sificare a fabricației de 
avioane, atît la întreprinde
rea din Craiova, cît și la 
nivel național. In acest con
text s-a relevat colaborarea 
eficientă dintre întreprin
dere și proiectantul princi
pal, în incinta acestei uni
tăți funcționînd o filială a 
Institutului de cercetare 
științifică și inginerie teh
nologică pentru aviație, ast
fel îneît relația cercetare- 
producție este directă, cu 
implicații dintre cele mai 
favorabile asupra calității 

și parametrilor funcționali 
ai aparatelor de zbor.

Secretarul general al par
tidului a apreciat realizările 
colectivului de la întreprin
derea craioveană și i-a Urat 
noi succese în activitatea 
de înaltă răspundere pe 
care o desfășoară.

Aceeași atmosferă entu
ziastă, de puternică anga
jare patriotică a caracteri
zat călduroasa primire 
muncitorească făcută tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
la întreprinderea „Electro- 
putere”.

Dialogul conducătorului 
partidului și statului cu 
oamenii muncii din această 
puternică citadelă a indus
triei electrotehnice s-a a- 
xat pe principalele proble
me ale dezvoltării și mo
dernizării producției, ridi
cării nivelului tehnic și ca
litativ al fabricației. Direc
torul întreprinderii a evi
dențiat că prin aplicarea 
în practică a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la precedenta 
vizită efectuată aici în 1981, 
volumul producției a sporit 
cu 65 la sută, un accent 
deosebit punîndu-se pe în
noirea fabricației.

Un loc important în ca
drul discuției cu factorii de 
răspundere l-a ocupat re
ducerea consumurilor de 
materiale, domeniu în care 
sînt concentrate eforturile 
a numeroși specialiști ai 
întreprinderii și ai Centru
lui de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică. 
Gazdele au relevat că, în 

urma măsurilor tehnice a- 
doptatc în actualul cincinal, 
s-au economisit peste zece 
mii tone metal, la care: se 
vor adăuga încă 2 550 tone 
în acest an.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
că locomotivele fabricate 
Ia Craiova sînt bine apre
ciate de beneficiarii de pes
te hotare, exportul ocupînd 
în acest an o pondere de 
circa 75 la sută din întrea
ga producție.

Adresînd oamenilor mun
cii din întreprindere felici
tări pentru rezultatele de 
pînă acum, urarea de a ac
ționa cu mai multă fermi
tate pentru perfecționarea 
întregii activități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat încrederea că mun
citorii, inginerii, tehnicie
nii de la „Electroputere", vor 
desfășura o activitate tot 
mai susținută astfel îneît 
în scurt timp întreprinderea 
lor să se numere printre 
cele mai bune din lume.

Aprecierile și îndemnurile 
secretarului general al par
tidului au avut Un puter
nic ecou în inimile tuturor 
oamenilor muncii prezenți, 
care au aplaudat și ovațio
nat îndelung, au scandat 
din nou, cu multă însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — muncitorii !“.

Sentimentele de profundă 
dragoste și vie recunoștin
ță ale locuitorilor Craiovei, 
ai întregului județ, față de 
conducătorul iubit și sti
mat al partidului și al țării 
și-au găsit o entuziastă ex
primare și pe traseul stră
bătut de coloana de mașini 
pe străzile municipiului. 
Mii de cetățeni, tineri și 
vîrstnici, -au salutat din 
nou, cu căldură și bucurie 
pe tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, subliniind satis
facția deosebită a tuturor 
pentru această nouă vizită 
de lucru ce s-a constituit 
într-un moment de deose
bită însemnătate pentru 
dezvoltarea, în continuare, 
a Doljului, pentru sporirea 
bunăstării locuitorilor săi.

Marea adunare populară de Ia Craiova
(Urmare din pagina I) 

iui și țării, flori, stegulețe 
roșii și tricolore.

Ea sosirea la tribuna o- 
ficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați cu puternice aplauze 
și urale. S-a aclamat cu 
entuziasm, s-a scandat în
delung . „Ceaușescu — 
P.C.R.“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — 
România

Marea adunare populară 
a fost deschisă de tovară
șul Gheorghe Stoica, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R. 'Au 
mai luat apoi cuvîntul to
varășii Constantin Udrea, 

directorul întreprinderii E- 
Îectroputere-Craiova, Ion 
Mitrică, președintele C.A.P. 
Amărăștii de Jos și Maria 
Gană, secretar al Comite
tului de partid de la în
treprinderea de Confecții- 
Craiova.

Intimpinat cu îndelungi 
urale și ovații, a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului a fost 
urmărită cu deosebit inte
res, cu deplină satisfacție 
și aprobare, fiind sublinia
tă în repetate rînduri cu 
puternice și vii aplauze, 

cu ovații și urale. Cei ce 
trăiesc și muncesc în acest 
județ al țării și-au expri
mat și de această dată ho
tărîrea fermă de a duce la 
îndeplinire, în mod exem
plar, îndemnurile cuprinse 
în cuvîntarea secretarului 
general al partidului, care 
au găsit un puternic ecou

■ inimile și conștiința tu
turor, mobilizînd și stimu- 
lind energiile creatoare 
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le re
vin în actuala etapă de 
dezvoltare a țării, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al XlII-lca Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Marea adunare populară 
s-a încheiat în uralele și o- 
vațiile puternice ale celor 

prezenți, care și-au expri
mat din nou sentimentele 
de dragoste fierbinte și 
profundă recunoștință față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit condu
cător al partidului și al 
țării, pentru tot ceea ce 
face pentru binele și pros
peritatea națiunii noastre 
socialiste.

Pionieri și șoimi ai patri
ei au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, fru
moase buchete de flori.

După marea adunare 
populară, mii de craioveni 
au venit să salute pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu 
la plecarea din reședința 
județului.

Pe stadionul central s-a 
desfășurat o amplă mani
festare populară, la care au 
participat mari ansambluri 
artistice, sportivi din în
treprinderi și instituții, în
tr-un decor cromatic de de
osebită inspirație. S-a a- 
plaudat cu putere, s-a scan
dat cu însuflețire numele 
partidului și al secretarului 
său general.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură, cu prietenie aces
tor entuziaste manifestări 
de dragoste pe care le fac 

* cei prezenți.
O gardă militară a pre

getat onorul. Au răsunat 
solemn acordurile Imnului 

de Stat al Republicii So
cialiste România.

Mulțumind pentru vizita 
efectuată, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid s-a angajat, în nu
mele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor din județul 
Dolj să transpună neabătut 
în practică orientările și 
indicațiile deosebit de pre
țioase date cu prilejul a- 
cestei noi întîlniri de lucru.

In aplauzele și uralele 
miilor de cetățeni ai Cra
iovei, prezenți pe stadion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au urcat la 
bordul elicopterului prezi
dențial, care a decolat ple-. 
cînd spre București.
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