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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Călărași

i.M. Paroșeni

Decernarea „Steagului roșu și a Diplomei 
de întreprindere minieră fruntașă în 
întrecerea socialistă pe țară în 1984“

Alou imbold pentru creșterea 
producției de cărbune

„Zorii zilei de 15 decem
brie 1984. Deasupra minei 
Paroșeni se înalță imnul 
minerilor care slăvește un 
eveniment deosebit pentru 
întregul colectiv — înde
plinirea integrală a preve
derilor planului anual"... 
scria ziarul nostru dinz16 
decembrie 1984.

Întreprindere etalon a 
mineritului din Valea Jiu
lui, în care activitatea sub
terană este mecanizată în 
proporție de 85 la sută, mi
na Paroșeni își realiza la 
jumătatea lunii decembrio 
a anului trecut planul a- 
nual, concretizînd, astfel, 
dorința unanimă a mine
rilor de a se situa în frun
tea întrecerii socialiste. Pri
vind retrospectiv activita
tea desfășurată anul tre
cut, cîteva succese realiza
te de harnicii mineri ai (Continuare în pag. a 3-a)
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Energie electrică — 
în condiții de 

eficiență sporită

Energeticienii de la Pa
roșeni au produs de la în
ceputul anului peste 531 
milioane kWb energie e- 
lectrică, cu 61 milioane 
kWh mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. Producția de energie 
electrică realizată în acest 
an a fost obținută în con
diții de eficiență sporită. 
Consumurile specifice de 
combustibil convențional și 
energie electrică realizate 
în acest an sînt mai mici 
decît cele obținute în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut cu 39,6 gr pe kWli, 
respectiv, 1,96 la sută.

Prin reducerea consumu
rilor specifice la acești 
indicatori, de la începutul 
anului s-au realizat econo
mii de peste 14 000 tone 
combustibil convențional și 
9 milioane kWh eneî-gie e- 
lectrică la consumul - teh
nologic.

Paroșeniului, în efortul 
lor de a cîștiga primul loc 
între întreprinderile din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului și al mineritului ro
mânesc, se remarcă de la 
sine : 49 000 tone de
cărbune extrase suplimen
tar pianului, 300 kg pc 
post sporuri la indicatorul 
de productivitate — vîr- 
furile productivităților din 
abataje trecînd chiar și de 
26 tone pe post.

Sînt doar cîteva dintre 
performanțele realizate în 
subteranul minei și care 
sînt legate în mod indiso
lubil de activitatea direct 
productivă, dar care sînt 
amplificate de alte succe
se, la fel de însemnate ob
ținute în direcția creșterii 
responsabilității și gradului 
de implicare a oamenilor 
în îndeplinirea sarcinilor

I.C. Vulcan
In peisajul industrial al 

Vulcanului, întreprinderea 
de confecții ocupă un loc 
distinct, care este determi
nat nu numai de diferența 
totală a profilului între-i 
prinderii față de tradiția 
mineritului, ci, mai ales, 
de faptul că această uni
tate, recent integrată eco
nomiei orașului, se indivi
dualizează ca exponent al 
exportului. Prin ea, nume
le orașului Vulcan este as
tăzi cunoscut pe multe me
ridiane ale lumii și, ceea 
ce este îmbucurător, este 
cunoscut ca un producător 
deosebit de „labov-ios : in 
privința, calității, pînă -lă 
ora abtuală neînregistrîndu-' 

cotidiene. Coroborate a- 
ceste deosebit de comple
xe elemente ce au concu
rat la depășirea planului 
anual, în care ecuația om- 
mașină-cărbune a avut o 
singură rezolvare — pro- 
ductivitățile înalte — au 
adus colectivului minei Pa
roșeni merituosul loc I pe 
ramură pe anul 1984, ar- 
gumentînd în acest fel e- 
lanul și entuziasmul cu ca
re minerii, întregul colec
tiv au răspuns permanen
tei griji cu care partidul, 
secretarul său general, to
varășul N<colae Ceaușescu, 
i-au înconjurat și-i încon
joară, pentru ca munca și 
viața lor să se situeze la 
nivelul celor mai bune

Gh. CHIRVASA
Foto: Șt. NEMECSEK

Vocația
se nici un refuz do calita
te, indiferent de exigența 
beneficiarilor.

Mai mult de atît, lună dc 
lună planul a fost reali
zat și depășit atît la piw 
ducția internă cît și la cea 
pentru export, unde, în mod 
cert, , întreprinderea și-a 
căpătat o adevărată voca
ție, numărul mare de con
tracte încheiate pe- relația 
est sau vest, fiind în acest 
sens un argument edifica
tor. Și acest renume pe 
care întreprinderea și l-a 
cucerit, prin forța, tenaci
tatea, talentul și dăruirea 
harnicelor confecționere s-ij 
reușit‘în mimai c-inci ani 
tic-activitate,'rii care- vo-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, 26 iu
nie, o vizită de lucru în 
unități agricole de cerce
tare și producție din ju
dețul Călărași.

Vizita a început la Ins
titutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 
de la Fundulea, reprezen
tativ centru al științei a- 
gricole românești.

Secretarul general al 
partidului a fost întîmpi- 
nat la sosire de tovarășul 
loan Foriș, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Călărași al P.C.R. Mii de 
oameni ai muncii au făcut 
o emoționantă primire, o- 
vaționînd îndelung pentru 
partid, pentru secretarul 
său general, reafirmîndu-și 
direct și cald, sentimentele 
de nețărmurită dragoste, de 
profundă stimă și recunoș
tință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
consecvența cu care acțio
nează în vederea dezvoltă
rii intensive și accelerate a 
agriculturii noastre socia
liste.

Prima parte a dialogu
lui de' lucru a fost consa
crată examinării modului 
în care se înfăptuiesc pro
gramele de cercetare pri
vind crearea de soiuri și 
hibrizi de înaltă productivi
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calității
cațiile creatoare ale mun
citoarelor s-au împlinit și 
afirmat pe deplin, s-au con
solidat și s-au desăvîrșit pu- 
nîndu-și amprenta pe tot 
ceea ce poartă marca în
treprinderii. Această în
treprindere, creată în e- 
poca dc aur a României, 
la indicația secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a acoperi o parte 
din nevoia de locuri de 
muncă a soțiilor și fiice
lor de mineri, nu s-a mul
țumit doar cu pro- 

Gh. CHIRVASA

(Continuare in pag. a 3-a)

tate, realizarea de semin
țe din categorii biologice 
superioare, elaborarea di
ferențiată a tehnologiilor 
de cultură în funcție de 
condițiile specifice de cli
mă și de sol ale țării noas
tre.

Directorul Institutului do 
la Fundulea, Cristian He
ra, a informat că, potrivit 
orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, specialiștii, toți 
lucrătorii institutului și-au 
concentrat eforturile pen-' 
tru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin 
din'aceste programe prio
ritare. S-a subliniat că, în 
ultimele două decenii, 
muncind cu pasiune și dă
ruire, colectivul institutu
lui a creat peste 200 de 
soiuri și hibrizi de cerea- 
le"*!ji plante tehnice.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze unele sole unde se 
experimentează noile soiuri 
de orz și de grîu cu ca
racteristici superioare.

Prin îndelungata cerce
tare, la Fundulea a fost 
creat un soi de grîu care 
dă o producție de 9—10 000 
kg la hectar, depășindu-se 
bariera producțiilor reali
zate pînă acum în țara 
noastră. Dat fiind calități
le superioare, s-a trecut 
la producerea de semințe 
din acest soi pentru ca el

Perfecționările tehnologice 
și efectul lor valoric 

sînt evidente

a Consiliului 
Oamenilor

Recuperare 
VECONDITIOMARE 
AEFOLOSIRE

al 
E- 
și 

ro

Activitatea de recupera
re, recondiționare și refo- 
losire a materialelor — 
subliniată din nou la Ple
nara comună 
Național al
Muncii și

Consiliului 
Suprem 
Dezvoltării 
conomice 
Sociale — 
prezintă o importantă sursă 
de economisire a materi
ilor prime a energiei elec
trice și combustibililor, in
tensificarea continuă a a- 
cestor activități în intere
sul economiei.

Consemnăm în acest 
sens preocupările colecti
vului de oameni ai mun
cii de la I.M. Bărbăteni, 
colectiv care de la înce
putul anului pe frontul căr
bunelui a înregistrat rezul
tate inferioare față dc ce
le obținute pe linia acțiu
nii „3R“.

Zilele trecute, chiar în 
cadrul atelierului mecanic 
de la I.M. Bărbăteni. unul 
dintre cele mai bine gos- 

„PORUMBELUL PĂCII" j
Ieri, în toate unitățile pionierești din școlile Văii i 

i Jiului, s-au desfășurat, sub genericul „Porumbelul 1 
î păcii", adunări cu ceremonial in cadrul cărora sule 
| de copii, care s-au născut, cresc și se formează în 
î minunatele condiții create tinerei generații în înflori- 
ș toarea „Epocă Ceaușescu", inaugurată acum două dc- 
î cenii de Congresul al IX-lea al partidului, au dat ex- 
i presie, prin cuvinte pornite din adîncul inimilor, do- 
i rinței și voinței de pace pe pămînt. Acțiunea „Porum- 
i belul păcii", inițiată de Consiliul Național al Orga- 
i irizației Pionierilor, unește glasul copiilor cu al între- 
i gului nostru popor pentru a . susține cu toată energia i 
! tinerească inițiativa de pace a României socialisto, a | 
\ tovarășului Nicolae Ceaușescu, sintetizată. în Apelul j 
j pentru dezarmare și pace și Chemarea F.D.U.S. In | 
; fiecare unitate ele pionieri s-a realizat o filă dintr-un 
i album, cuprinzînd poezii, desene și fotografii create 5 
I de copii pe tema „Dezarmare — PACE". Acest album ; 
; va fi înmînat unui grup de pionieri de la Școala ge- | 
I nerală nr. 1 Lupeni care-1 va prezenta. în perioada j 
ș 5—11 iulie, în tabăra pionierească de la Coste.ști un- | 
| de se va finaliza acțiunea la nivel județean. |

In încheierea adunărilor, în timpul căreia sute și ț 
i sute de copii au scandat „Ceaușescu — Pace", „Roma- | 
| nia — Pace", au avut loc frumoase programe artistice | 
1-bUprinzîiTd poezii și cînt'ece patriotice, revoluționare.'| 
î (T. STÂTARU)

să poată fi generalizat in
tr-un timp record.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat apoi 
cîmpurile de cercetare și 
producție pe care se apli
că sistemul de irigare pe 
brazdă.

Apreciind rezultatele și 
preocupările în această di
recție, secretarul general 
al partidului â cerut co
lectivului institutului de 
la Fundulea ca, împreună 
cu cel al Institutului de i- 
rigații de la Băneasa, să 
elaboreze tehnologia și nor
mele eficiente ale siste
mului de udare pe brazde 
in scopul generalizării lui. 
De asemenea, s-a indicat 
ca, odată cu irigarea' pe 
brazdă să se extindă teh
nologia de cultură — cu 
două rînduri apropiate, la 
o distanță de 25—30 cm 
între ele, iar între brazde de 
70—80 cm. atit la porumb 
cit și la floarea-soarelui, 
soia, fasole, cartofi, sfeclă- 
de-zahăr. •• ;

S-a făcut o oprire ‘în fa
ța solelor semănate eu po
rumb în cultură intensivă. 
Aici, pentru a se asigura 
culoare de pătrundere' a 
radiației solare și a curen- 
ților le aer, se experimen
tează cultura intercalată a 
porumbului eu soia.

Au fost vizitate în con
tinuare, cîmpurile laborato-

(Cont. în pag. a 4_a)

podărite ateliere din 
treprinderile miniere 
Văii Jiului, am purtat 
discuție cu maistrul prin
cipal Ștefan Szcri, șeful a- 
telieruluf, care ne-a spus;

— In cadrul 
atelierului 

nostru sînt a- 
duse din mi
nă de către 
oamenii sec- 

producție mate-

în- 
ale 

o

toarelor de 
rialele. subansamblele și pie
sele de schimb uzate, dete
riorate care practic nu pot 
fi folosite pentru funcțio
narea normală *a utilajelor 
din dotare. Aici sînt supu
se unor operații de selecta
re. Ce este pentru recondi- 
ționare, la recondiționați, 
parțial, ce nu trec prin a- 
cest proces, merg la con
fecționare. iar ce ram ine la 
fier vechi, dar aici foarte 
puțin. In multe cazuri. în 
cadrul atelierului execu
tăm confecții din materiale

Gh. SPÎNU

(Continuare* în pag. a 2-a)
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Ridicarea nivelului urbanistic al localităților 
obiectiv permanent în activitatea organizațiilor 

componente ale F.D.U.S.
Consiliile municipal, oră

șenești și comunale ale 
F.D.U.S., toate organizați
ile lor componente, acțio
nează cu stăruință, pe baza 
propunerilor făcute de 
cetățeni, pentru a găsi noi 
soluții de ridicare a nive
lului edilitar-gospodăresc al 
orașelor și comunelor Văii 
Jiului. Prin mobilizarea oa
menilor muncii, a tuturor 
cetățenilor municipiului la 
susținute acțiuni patriotice, 
în primele cinci luni ale 
anului s-au realizat di
ferite lucrări gospodărești 
în valoare de 153 milioane 
Iei, depășindu-se astfel pla
nul stabilit cu 19,5 milioa
ne lei.

La realizările obținute 
au participat zeci de mii 
de cetățeni, prestîndu-se 
933 mii ore de muncă pa
triotică. Acțiunile între
prinse au fost materializa
te în amenajarea de spații 
și zone verzi pe o suprafa
ță de 376 000 mp, planta
rea de 98 mii de arbori, 
arbuști și flori, sporind 
prin aceasta gradul de 
frumos al localităților. Pl in 
aportul consiliilor populare 
și organizațiilor componen
te ale F.D.U.S., materialul 
dendrologic a fost procurat 
de la diferite sere din ța
ră, iar arboretul pentru 
gard viu, trandafirii, pini, 
merii și prunii sălbatici 
s-au transplantat din serele 
din municipiu. In vederea 
îmbunătățirii circulației au 
fost reparate 42 de poduri 
și podețe, iar pe mii de 
metri liniari s-au făcut a- 
menajări de trotuare și 
străzi.

La realizarea obiectivelor 
prin muncă patriotică s-au 
evidențiat prin aportul lor, 
consiliile F.D.U.S. Lupeni, 
Vulcan și Petrila, de la 
I.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M.,
I.M. Livezeni și I.M. Dîlja, 
I.A.C.M.M., I.M. Lupeni, 
I.M Bărbăteni, I.M. Vulcan 

și I.M. Petrila, precum și 
școlile generale nr. 4, 6 din 
Petroșani, liceele industrial 
și economic, asociațiile 
de locatari nr. 1 și 4 din 
Petroșani și altele.

Consiliile F.D.U.S., îm
preună cu organizațiile 
componente, acționează tot
odată pentru amenajarea de 
noi trasee turistice, între
ținerea și dotarea zonelor de 
agrement. Printre altele 
s-au remarcat 9 trasee tu
ristice, iar pentru copii s-au 
amenajat 13 locuri de joa
că, urmînd ca acestea să 
fie dotate, iar instalațiile 
de joacă existente să fie 
reparate și întreținute co
respunzător.

Rezultatele denotă că or
ganizațiile componente ale 
F.D.U.S., îndeosebi comi
tetele O.D.U.S. din între
prinderi și instituții, organi
zațiile de femei, de tineret 
și copii au reușit să găseas
că noi forme de atragere 
a maselor în realizarea o- 
biectivelor edilitar-gospodă- 
rești și de înfrumusețare. 

Cetățeni ai Vulcanu lui Ia muncă patriotică.

A crescut spiritul de răs
pundere și de inițiativă în 
realizarea obiectivelor sta
bilite. Bunăoară, la nivelul 
orașelor au fost stabilite 
zone bine delimitate pen
tru întreținerea curățeniei 
și executarea diferitelor lu
crări edilitar-gospodărești 
de către întreprinderi, ins
tituții, asociații-de locatari 
și școli.

In perioada care urmea
ză; consiliile F.D.U.S., îm
preună cu organizațiile 
componente, vor acționa cu 
stăruință prin diferite for
me educative ale muncii 
politice pentru cultivarea 
în rîndul cetățenilor a dra
gostei pentru frumos și a 
răspunderii pentru păstra
rea obiectivelor gospodă
rești realizate pentru a 
contribui prin toate căile 
la înfrumusețarea continuă 
și ridicarea nivelului urba
nistic al localităților Văii 
Jiului.

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului 
municipal al F.D.U.S.

Perfecționările tehnologice
'Urmare din pag. 1)

turnate prin topirea celor 
recuperate.

Recondiționăm reductoa- 
re de diferite tipuri, tam- 
buri de acționare și întoar
cere (stele și role) la trans
portoarele cu raclete, avan- 
cilindrele de la ciocanele 
de abataj, stații de ac
ționare și întoarcere la 
toate tipurile de transpor
toare, piese pentru aceste 
subansamble cum ar fi a- 
xe de role, semiaxe plane
tare, șorțuri (plăcuțe), cu
legători de lanț și multe 
altele. Valoarea muncii în
globată în această operație 
se ridică la 836 000 lei. O 
valoare mică, dar 
munca depusă pen
tru această valoare es
te marc. Economiile aduse 
prin munca plină de dărui
re și abnegație de care au 
dat dovadă meseriașii aces
tui colectiv, mai ales lă
cătușii Marin Barbu, Li- 
viu Filip, Stelică Bană, for
jorul Radu Drăghici,. strun
garul Nicolac Drella și su
dorul Veronica Kowald, es
te de 2 054 000 lei.

Din cuplajele hidraulice 
(turbine) care nu se mai 

pot recondiționa se confec
ționează capace pentru 
tamburi de acționare și 
întoarcere la transportoare
le cu raclete, dar mai ales 
ejectoare tip C.C.S.M. care 
funcționează pe principiul 
efectului Coandă, în vede
rea eliminării acumulări
lor în cuib a metanului din 
lucrările miniere subtera
ne.

Confecționarea pieselor și 
subansamblelor menționate 
are loc, în urma procesului 
de retopire a cuplajelor 
în compoziția cărora intră 
aluminiu. In primele cinci 
luni din acest an ^ii fost 
confecționate piese m va
loare de 886 000 lei. 
Colectivul atelierului con
dus de un maistru cu mul
tă experiență, în curînd va 
recondiționa și confecționa 
piese și subansamble cu 
un grad mai ridicat de 
complexitate.

Incintă model
Cine a trecut pe lingă 

spitalul orășenesc din Pe
trila, și și-a aruncat privi
rea către incinta lui, nu 
credem să nu fi avut ră
gazul de a zăbovi cîteva 
clipe pentru a admira fru
mosul creat aici.

încă de la intrarea în 
incintă, ochiul este îneîn- 
tat de covorul zonei verzi, 
de cel al sutelor de flori 
de pe aleile bine îngrijite, 
de băncile proaspăt vopsi
te, de pomii ce împrej- 
muiesc aleile și curtea spi
talului. Toate acestea la 
un loc se transformă în- 
tr-un colțișor natural plă
cut și proaspăt. Ceea ce 
vedeți aici, ne spunea mai 
deunăzi Gheorghe Drăghici, 
directorul spitalului s-a 
creat de către personalul 
medico-sanitar al spitalului 
pentru ca pacienții să be
neficieze de un cadru na
tural frumos și reconfor
tant.

Vasile BELDIE, 
corespondent

cuine ue anșaj iac 
le parte din estetica 
șului. Unul singur 
însă excepție, cel al 
de cultură, dar am 
mit asigurări ferme

I 
I 
I

ÎN TABĂRA. Aseară 
au plecat spre litoral 50 
de pionieri din Valea Jiu
lui, semn că din actua
lul an de învățămînt mai 
sînt doar cîteva zile. Ei 

| își vor petrece zile plăcu- 
Ite și odihnitoare, în pe

rioada 27 iunie — 7 iulie 
. lingă Eforie, în tabăra 
1 „Cravata Roșie", (T.S.) 
I ÎNCEP să capete o înfă- 
• țișare mai plăcute și avi- 
> zierele din cartierul „Pe- 
I troșani-Nord". Atractive, 
! plăcute, interesante, lo- 

și e- 
ora- 
face

Casei 
pri- 

că în
I scurt timp va fi cel mai 

frumos. (Al. H.).
AMENAJARE In zile

le de 23 și 24 iunie a.Cj 
un grup de speologi de Ia 
C.S. „Ilidrocarst" Vulcan 

. a întreprins o tabără de 
I lucru la peștera „Pîrîul 
• Drăcoasei" din zona Va- 
* lea de Brazi. Amenajări- 
Ile ce le fac speologii în 

interiorul acestei cavități 
I preced apropiatul eveni

ment de anvergură deja 
I anunțat: spectacolul de 
■ muzică și lumină din a- 
I ceastă peșteră, ce va a- 
* vea loc luna viitoare. (D.

Pănescu, coresp.) 
IMPORTANT. Intrucît 

unitatea CEC din Petro
șani s-a mutat într-un \ 

I spațiu nou, la parterul 
I blocului 61, din cartierul

Petroșani-Nord, informăm 
. pe cei interesați că ope- 
• rațiunile CEC se desfă- 
I șoară zilnic, într-unul din 
• birourile noului spațiu, 
| urmînd ca în următoarea 
’ perioadă să se definitive- 
Ize amenajarea unității.

Intrarea la noul ghișeu 
| de lucru se face prin spa- 
* tele blocului 61. (G.B.)
I Rubrică realizată de

Sport • Sport • Sport * Sfrort ♦
HANDBAL, DIVIZIA B (TINERET)

Utilajul-Știința nu mai vrea să aibă griji
Ceea ce se părea aproa

pe imposibil la începutul 
returului s-a dovedit to
tuși a fi realizabil. Aflată 
pe ultimul loc (XII), în 
clasamentul seriei a doua 
a diviziei B, cu 18 puncte 
(11 3 1 7), Utilajul-Știin-
ța Petroșani, cu același lot, 
a reușit să se claseze în 
final pe locul IX, cu 42 
de puncte (22 9 2 11).
Mai mult chiar, combinata 
din Vale a reușit unele re
zultate excelente, între ca
re 31—31 pe terenul Meta
lului Bistrița, formație ca
re a promovat în prima di
vizie. Cum a fost posibilă 
o asemenea metamorfoză, 
ne explică prof. Ion Poli- 
fronic, antrenorul echipei.

— Am preluat echipa cu 
o lună înaintea returului. 
Am cerut întregului lot, pe 
lingă intensificarea pregă
tirii fizice, însușirea unei 
concepții moderne de joc 
— apărarea avansată, ac
cent pe contraatacuri chiar 
și ’ în partidele de acasă, 
sarcina finalizării revenind 
tuturor jucătorilor de cîmp. 

‘Au dat goluri Cazan, con
ducătorul de joc, Drăgan, 
Gheciu, căpitanul echipei, 
dar și mai tinerii Bălă.șes- 
scu, Dicu. Bălăsescu are 
un gabarit ideal, trebuie 
să-și îmbunătățească tehni
ca individuală ca apărător, 
Dicu trebuie să fie mai in
cisiv. Portarii Petre Popes
cu și Kiss și-au făcut da
toria, sînt deosebit de ta- 

lentați, eînd frecvența an
trenamentelor s-a intensifi
cat, au apărat și mai bine. 
Lui Popescu i-aș recoman
da mai mult calm, o mai 
bună orientare tactică în 
inițierea contraatacurilor.

— Spre final a revenit în 
echipă Gliga; de această 
dată nu numai ca marca
tor.

— A intrat în teren cînd 
a fost bine pregătit; acum 
Gliga joacă pentru echipă 
și nu invers. In sezonul vi
itor mai mizăm pe cîțiva 
băieți talentați, care în 
prezent își- satisfac stagiul 
militar — Beldiman, Dani, 
Lupu, Sorin Pop și alții.

— S-a sfîrșit o ediție a 
campionatului, se apropie 
alta.

— Continuăm pregătirea 
cu trei antrenamente săptă- 
mînal, vom participa la cî
teva turnee amicale, doar 
între 15—28 iulie este pro
gramată o scurtă vacanță. 
Punînd la punct blocul 
funcțional în apărare, cîș- 
tigînd noi valențe ofensive, 
Utilajul-Știința Petroșani 
se vrea, din viitoarea edi
ție, o divizionară B fără 
griji și probleme. Pentru 
aceasta este însă nevoie și 
de sprijinul conducerii în
treprinderii patronatoare — 
I.U.M.P;, al conducerilor a- 
sociației și secției de hand
bal. Terenul de bitum tre
buie reparat, condițiile de 
antrenament merită îmbu
nătățite etc. (I. VULPE)

LUPTE LIBERE

Dispute dîrze în etapa 
de zonă a campionatului 
republican individual de 
lupte libere la seniori. 
Sîmbătă și duminică, în 
„zona" desfășurată în sala 
Constructorul Hunedoara, 
și-au dat întîlnire 195 de 
luptători din județele A- 
rad, Alba Caraș-Severin, 
Dolj, Gorj, Hunedoa
ra, Mehedinți, Si
biu, Timiș și Vîlcea. Re
prezentanții divizionarei A

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE NAVOMODELE

pentru Jiul: cinci recorduri naționalePalmares onorant
Intre 12—20 iunie, la A- 

rad, s-au desfășurat cam
pionatele naționale de na- 
vomodele mecanice, cu care 
prilej reprezentanții noș
tri, navomodeliștii de la 
Jiul Petroșani, s-au remar
cat din nou. Palmaresul 
Jiului cuprinde medalii de 
aur și titluri de campioni 
pe echipe la clasa FI (te
leghidate de viteză) la se
niori și juniori, tot pe e- 
chipe seniorii s-au mai a- 
flat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de 
premiere la clasa F2, F3,
FSR (teleghidate de evolu
ții și curse). In probele in
dividuale, Petru Abraham 
a cules, în două rînduri, 
laurii de campion (F3E și 
F3V), Cristina Ciortan s-a 
dovedit cea mai bună la 
F1V 6,5 cmc. Medalii de 
argint au revenit lui Petru 
Abraham (F1V 6,5 cmc și

Șase seniori în finale
Jiul Petrila au făcut o „fi
gură" frumoasă, prin Va
sile Adomnicăi (48 kg), 
Mircea Risipitu (57), Va
sile Savu (74) și Vasile 
Plugar (82), clasați pe lo
cul secund la categoriile 
lor de greutate, deci cu 
drept de participare la tur
neul final de la Brașov 
(26—28 iulie). De remarcat 
că, la 48 kg, finala a opus 
pe Vasile Adomnicăi lui 
Vasile Iliuță, sportiv des-

F1V 15), Doru Tămas 
(FSRE 2 kg) și Leontin 
Ciortan (F1E1), în vreme 
ce Leontin Ciortan (FSRE 
2 kg, F3E și FSRE 
peste 2 kg) ; Ilie 
Gaspar (F2B) și Mihai 
Popescu (F2A) și-au îmbo
gățit panopliile de trofee 
cu medalii de bronz. Petru 
Abraham și llie Gaspar 
au mai fost înregistrați pe 
locurile IV, la clasele F2B 
și respectiv, F2A.

Succesele secției de na- 
vomodele din Petroșani, în 
cel de-al 31-lea an de exis
tență (antrenor, mereu tî- 
nărul Leontin Ciortan), 
s-au completat cu cele cinci 
recorduri naționale doborî- 
te de Petru Abraham (F3E, 
F3V, F1V 6,5 cmc) și Cris
tina Ciortan (F1V 6,5 cmc) 
la juniori, la semifinalele 
competiției — Cupa „Timo
na de aur" și în finale. 

coperit și format la C.S.Ș. 
Petroșani și Jiul Petrila, 
dar actualmente legitimat 
la Centrul național de an
trenament Tg. Jiu. La tur
neul final vor lua parte 
alți doi luptători de la 
Jiul Petrila, Aron Cîndea 
(68) și Eugen Toth (plus 
100), aflați în prezent la 
pregătiri în loturile națio
nale de seniori, respectiv, 
juniori. (I.V.)

Comportarea excelentă a 
navomodeliștilor din Vale 
a fost apreciată elogios de 
reprezentanții Federației 
Române de Modelism, care 
au decis ca Ilie Gaspar, 
Petru Abraham și Leontin 
Ciortan să reprezinte culo
rile naționalei Ia apropia
tele întreceri din Bulgaria, 
dotate cu Cupa „Prietenia". 
Felicitări 1 (Sever Noian) 

B r e v i
i FOTBAL, „Cupa Româ- 
î niei“, ediția 1985/1986 ; 
i Parîngul Lonea — Mine- 
i rul Aninoasa 1—0 (s-a dis- 
i putat în 20 iunie) 
= și Parîngul Lo- 
; nea — Avîntul Hațeg 2—0;
i campionatul județean, se- 
i ria Valea Jiului : Jiul

Popice
Arena de popice din sta

țiunea „Neptun" a găzduit 
în perioada 11—14 iunie 
a.c., turneul de calificare 
pentru promovarea în di
vizia A (F-|-B) competiție 
la care municipiul nostru 
a fost reprezentat de tînă_ 
ra formație feminină Pa- 
rîngul Lonea. Din cele șase 
echipe participante, 3 din 
acestea (Voința Craiova, 
Record Cluj-Napoca și 
Constructorul Gherla), cu 
numai un an în urmă, au 
activat în divizia A. In fi
nal echipa noastră, în a 
cărei componență sînt 6 e- 
leve și 2 muncitoare, pre
gătită de numai un an de 
către instructorul Ilie 
Dobrică a ocupat locul VI.

Iată și lotul care a par
ticipat la acest turneu i 
Maria și Gabriela Bălăuță, 
Simona Terleschi, Elisabe_ 
ta Demeter, Ecaterina 
Svedak, Gabriela Următea 
(toate eleve la Liceul in
dustrial Petrila), Ileana Ir- 
șai și Niculina Fer (mun_ 
citoare). (S. BĂLOI)

(juniori) — A.S.A. Lu- ș 
peni 0—3, Autobuzul Pe- i 
troșani — Utilajul Petro- î 
șani 0—4.

Cu disputarea jocurilor ș 
din etapa a XlI-a a luat i 
sfîrșit și campionatul ju- i 
dețean, seria Valea Jiului, i
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Festivalul național „Cîntarea României“
Un neobosit căutător ai noului,

la bilanțul împlinirilor
vîrstă fragedă,
14 ani, Ferdi- 

acs și-a 
munca,

Cintul coral
De la o 

de numai 
nand Kovacs și-a legat 
viața, munca, idealurile 
și speranțele de împlinire 
de mina Petrila. De a- 
tunci, de cînd a pășit 
pentru prima oară, ca u- 
cenic, pe poarta minei' nu 
a mai părăsit acest repu
tat colectiv de mineri. Iar 
mina, colectivul să» — 
i-au dat totul. In primul 
rînd posibilitatea de a- 
firmare profesională. Ca 
maistru principal specia
list, F. Kovacs conduce 
de 21 de ani sectorul XII 
rambleu. In toți acești 
ani, au fost introduși în 
subteran, peste un milion 
de metri cubi de ram
bleu. Un munte de pia
tră, anume fărîmată, pen
tru umplerea golurilor 
subterane din abataje în 
urma extragerii cărbune
lui ! O specialitate apar
te a mineritului, în care 
el s-a perfecționat în- 

I tr-atît îneît și-a asumat 
,■ curajul de a inova aceas- 
| tă tehnologie minieră.

Preocupat
1 îmbunătățirea 
I de producție, 
[introducă în

rambleerii o serie de ino
vații concepute de el. 

| na dintre ele constă 
modificări funcționale 

I stațiile de concasare 
I sterilului pentru rambleu, 
i obținîndu-se optimizarea 

parametrilor de funcțio- 
I nare a instalației. Apoi o 
| altă inovație, la fel de 

valoroasă: mina Petrila 
a fost prima din Vale un- 

| de s-a experimentat, iar

mereu de 
procesului 

a reușit să 
practica

u- 
în 
la 
a

3

apoi s-a folosit neîntre
rupt și cu succes asana
rea focurilor de mină prin 
metoda înnămoliră. Și
rul creațiilor sale tehni
ce a continuat cu alte și 
alte inovații, dintre care 
merită de asemenea men
ționată captarea apelor 
de rambleu. Aplicată în 
sectoarele I și II ale mi
nei Petrila, inovația 
permis atît

o permanență în Valea Jiului

a
exploatarea

barbati care 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

cu 
fă- 

a

■ ■■■••■■■•■•■■■■■■■«■■•«o

în flux continuu a aba
tajelor cameră cît și 
dublarea producției față 
de metoda veche, ramble- 
erea hidraulică putîndu-se 
efectua — după noua me
todă — concomitent 
evacuarea cărbunelui, 
cută pe partea opusă 
abatajului.

Ce satisfacție poate fi 
mai mare pentru un pa
sionat căutător al noului, 
decît să-și vadă rodul 
gîndirii și creației sale 
novatoare materializat în 
creșterea eficienței acti
vității în domeniul în ca
re muncește, căruia i-a 
consacrat cei mai nume
roși și frumoși ani ai 
vieții ? Și să recunoaș
tem — în minerit, dome
niul rambleului își are 
particularitățile sale de
loc ușoare. Dimpotrivă, 
cu multe dificultăți ! Poa
te tocmai pentru că, prin 
inovațiile sale, a „nete-

zit" asperitățile acestui 
domeniu, deschizînd ca
lea creșterii randamentu
lui și eficienței în activi
tatea de rambleere, vă- 
zîndu-și împlinite rosturi
le sale de maistru specia
list, Ferdinand Kovacs ne 
mărturisește: „Dacă aș 
fi din nou la vîrsta op
țiunilor, mi-aș alege tot 
mineritul". Nu întîmplă- 
tor, deci, mineritul va 
deveni tradiție în familia 
lui Ferdinand Kovacs, 
pentru că Adela, fiica sa, 
este studentă la Institutul 
de Mine Petroșani.

Cu asemenea împliniri 
în muncă și viață, cu a- 
semenca bogată zestre de 
merite agonisită pe par
cursul celor 36 de ani dc 
muncă, comunistul Ferdi
nand Kovacs își face a- 
cum bilanțul încheierii 
activității la mină, avînd 
gîndul împăcat că și-a 
făcut pe deplin datoria 
de maistru principal 
cialist în fruntea 
sector greu, ca cel 
rambleu.

T. SVOBODA, 
I.M. Petrila

spe- 
unui 

de

«I
*
*
*

Continuă etapa republi
cană a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Sîmbătă și duminică, 
Sibiu, pe scenele Casei 
cultură a sindicatelor 
Teatrului de stat din loca
litate și-au dat 
formațiile corale 
de voci și 
camerale 
și instrumentale. 
Hunedoara a fost și de a- 
ceastă dată bine reprezen
tat, într-un concurs greu, 
partenerii fiind formațiile 
artistice similare din jude
țe cu mare tradiție, Bra
șov, Timiș, Sibiu, Alba ș.a.

Din Valea Jiului, amba
sadorii cîntecului coral 
s-au denumit și de aceas
tă dată corurile 
tinere" al 
U.T.C. din 
„Freamătul adincului 
I.M. Petrila, formații pres
tigioase, cu tradiție recu
noscută, formații apreciate 
la

la 
de
Și

întîlnire 
mixte și 

formațiile 
vocale 

Județul

„Armonii 
Comitetului 

I.U.M.P. și 
:• al

nivel național.

Juriul republican a ur
mărit cu viu interes pre
zența lor în concurs, o 
prezență de bun nivel ar
tistic.

Am 
rijorii 
tantin 
Miclea, de la Conservatorul 
de muzică „Ciprian Porum- 
bescu", președinte și, res
pectiv, membru al juriului, 
care au apreciat calitățile 
artistice ale celor două 
coruri din Valea Jiului, 
prezența lor scenică, difi
cultatea repertoriului ales. 
Cei. doi 
rale au 
tul că 
puteau 
multe formații corale 
acest concurs, știut 
că ele există și au posibi
lități muzicale pentru a se 
prezenta foarte bine.

Cu Ileana
tînără 

ultimul 
munici- 
muzică 
singură 
muzică

Ileana Berchi, o 
care s-a impus in 
an pe scenele din 
piui nostru. Cîntă 
ușoară, cîntă folk, 
sau în grup, cîntă
populară, dar mai ales cîn
tă... ro;?k. Forță de expre
sie, vitalitate, prezență tu
multoasă pe scenă. Ileana 
Berchi, cea care va repre
zenta anul acesta munici
piul și județul în etapa re
publicană a celei de-a V-a 
ediții a Festivalului na-

Decernarea „Steagului roșu și a Diplomei
de întreprindere minieră fruntașă

în întrecerea socialistă pe țară în 1984“
(Urmare din pag. I)

condiții, ca o binemeritată 
răsplată pentru modul e- 
ficient în care minerii ac
ționează pentru a da țării 
cărbunele de care are ne
voie.

Succesul înregistrat de 
minerii Paroșeniului în a- 
nul trecut și-a găsit o fi
rească apreciere prin de
cernarea „Steagului roșu 
și a Diplomei de întreprin
dere minieră fruntașă în în
trecerea socialistă pe țară 
în anul 1984“, distincții ce 
încununează o activitate 
fructoasă.

Intr-o atmosferă însufle- 
țitoare, de puternică mîn- 
drie patriotică și profund 
angajament mineresc, ieri, 
la clubul sindicatelor din 
Vulcan s-a desfășurat fes
tivitatea de înmînare a 
înaltelor distincții conferite 
minei Paroșeni, căreia re
cent i s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa I, pentru lo
cul I ocupat în 
cerea socialistă 
1984. Adunarea festivă 
fost deschisă de tovarășul 
Constantin Matei, secretarul 
Comitetului de partid pe 
întreprindere. „Raportul 
cu privire la rezultatele ob
ținute de I.M. Paroșeni în 
întrecerea socialistă pe a- 
nul 1984“, prezentat de ing. 
loan Besserman, directorul 
întreprinderii a evidențiat 
sintetic modul 
fost îndepliniți 
indicatori ai 
de cărbune 
nomico-financiari ai între
prinderii, reliefind experi
ența acumulată de colecti
vul minei în activitatea de 
extracție a cărbunelui, în 
condițiile mecanizării lu

crărilor din subteran. Au 
fost subliniate, de aseme
nea, eforturile pe care 
conducerea partidului și

le-au 
mina 

o în- 
mi-

între- 
pe anul 

a

în care au 
principalii 
producției 
și eco-

stat dc vorbă cu di- 
și compozitorii Cons- 
Romoșcanu, și Iovan

maeștri ai artei co- 
menționat și fap- 

din Valea Jiului 
fi prezente mai 

în 
fiind

Referindu-se la corul ti
nerilor din I.U.M.P., diri
jorul și compozitorul Voi- 
cu Enăchescu, membru al 
juriului, a remarcat diver
sitatea stilistică a reper
toriului, acuratețea intona- 
țională, frazarea muzicală 
și dozajul vocilor. „Pe an
samblul județului — a 
continuat Voicu Enăches
cu — ne-am fi așteptat la 
o prezență artistică a Hu
nedoarei mult mai subs
tanțială".

Festivalul național „Cîn
tarea României1 
a V-a
nă, continuă sîmbătă 
duminică, la Brașov, 
vor intra în concurs 
mațiile și soliștii de 
zică ușoară și folk-, 
de asemenea, în plină 
fășurare concursurile 
creație.

ediția 
etapa republica

și 
cînd 
for- 
mu- 
Sînt, 
des- 

de

AI. HORAȚIU

Berchi despre... rock

statului nostru, secretarul 
general al partidului 
întreprins pentru ca 
Paroșeni să devină 
treprindere etalon a
neritului românesc modern. 
Totodată, Raportul prezen
tat a punctat cîteva dintre 
direcțiile prioritare de ac
țiune ale colectivului pen
tru ca succesul înregistrat 
să fie consolidat, iar în
treprinderea să se mențină 
Ia nivelul realizărilor 
excepție.

Intr-o 
mosferă 
mîndrie 
șui Vasile Martincli, 
însărcinarea 
Central al U.G.S.R., 
minat conducerii întreprin
derii „Steagul roșu și 
Diploma de 
fruntașă", 
bolică a 
în care 
zultatele ei 
sint răsplătite de condu
cerea partidului și statului 
nostru, de întreaga socie
tate românească clădită pe 
principiile muncii și res
ponsabilității în muncă.

Angajamentul minerilor, 
hotărirea lor nestrămutată

de

at-
Și

emoționantă 
de satisfacție 
patriotică, tovară- 

din 
Consiliului 

a în-

.Steagul roșu 
întreprindere 

expresie sim- 
modului 

munca, re- 
sînt aprgeiate,

de a face 
pinde de 
rea producției de cărbune 
au fost exprimate de frun
tașii în întrecerea socialis
tă: Constantin Ciobănoiu, 
miner șef de brigadă, sec
torul IV, sing. Remus Be- 
cuș, șeful sectorului I, 
și Ștefan Tudoran, maistru 
electromecanic.

In cuvîntul său tovarășul 
Marin Ștefanache, ministrul 
minelor a adresat fe
licitări harnicilor mineri de 
la Paroșeni și, a subliniat 
sarcinile ce revin minei pen
tru îndeplinirea exemplară a 
planului anual și a sarci
nilor trasate de hotă- 
rîrile celui de-al XIII-lca 
Congres al partidului.

Cu prilejul decernării 
„Steagului roșu și Diplomei 
de întreprindere minieră 
fruntașă", tovarășul Viorel 
Faur prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid a prezentat Mesajul 
de felicitare al Birourilor 
Comitetelor județean și mu
nicipal de partid, adresat 
colectivului-întreprinderii.

Intr-o atmosferă însufle- 
țitoare, minerii

tot ceea ce de
ci pentru spori-

Paroșeniului și-au exprimat 
cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire, de pro
fundă recunoștință față de 
conducerea partidului și 
statului nostru, s-a adre
sat o telegramă Comitetu
lui Central al partidului, 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în care 
se spune : „Grija manifes
tată pentru dotarea minei 
cu utilaje și instalații de 
înaltă complexitate tehni
că, celelalte măsuri adop
tate în vederea 
efortului fizic și 
rodniciei muncii 
înaltele distincții 
fost acordate astăzi mobi
lizează întregul colectiv, pu
ternic animat de hotărirea 
de a acționa și pe mai de
parte cu energie sporită 
pentru depășirea sarcinilor 
de plan, astfel îneît 
I’aroșeni să contribuie 
măsură tot mai mare 
întărirea economică și i 
florirea patriei noastre".

In încheierea festivității 
Teatrul de estradă din De
va a prezentat un frumos 
program artistic dedicat 
minerilor Paroșeniului.

țional al muncii și creației 
„Cîntarea României" se do
vedește a fi, și în afara 
scenei, un caracter volun
tar, o personalitate expan
sivă.

— De cîți ani cînți ?
— De vreo trei. îmi pla

ce muzica. Mi-a plăcut de 
cînd eram mică.

— Și acum ești mare?
— Mai mult Ia figurat. 

La propriu vorbind.. 
trebuie să cresc !

— Ce faci în afara 
nei?

— Sînt termotehnician la 
uzina electrică Paroșeni.

— Din tot ceea ce cînți, 
ce te atrage ?

— Pop rock-ul.
— De ce ?
— Este genul muzical 

care mi-a oferit posibilități 
de împlinire artistică.

mai

see-

— La care dintre 
din repertoriul tău 
mult ?

— Greu de spus, 
fi dorul", , 
„Apa trece" 
alături de formația „Color" 
a I.M. Vulcan.

— Propui niște nume 
pentru un eventual „top“?

— Dida Drăgan, Drăgan 
Dida, D.D„ iar dintre stră
ini, Olivia Newton-John.

— Formații preferate ?
— „Roșu și negru" și fe- 

blețea mea, grupul „Com
pact".

— Proiecte ?
— îmi doresc un loc cît 

mai bun în etapa republi
cană a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" și 
visez... ei, vise... visez un 
disc .'

piesele 
ții mai

„De-ar
„Pseudo-fabulă", 
*... Dealtfel cînt

Interviu realizat de 
H. ALEXANDRESCU

2

Vocația calității
(Urmare din pag. I)

reducerii 
creșterii 
noastre, 

ce ne-au

mina 
in 
la 

în-

Vedere parțială a uneia dintre secțiile I.P.C.V.J. — Preparația Coroești —Vulcan.

dusele m ă r u n t e, a- 
proape neînsemnate de 
la început. An de an, pro
ducția s-a diversificat, pro
dusele au devenit mai com
plexe, mai de calitate, so- 
licitînd din ce în ce mai 
mult măiestria Confecțione- 
relor, care, 
ceasta, s-au 
mai mult de 
pregătirii 
cursurile de 
de perfecționare 
în cadrul întreprinderii ju- 
cînd un rol deosebit de 
important în * pregătirea 
personalului muncitor. A 
fost dealtfel, cel mai edi
ficator exemplu de trans
punere in fapte a valoroa
selor indicații pe care se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușesc™ le făcuse cu 
prilejul vizitei de lucru, în 
întreprindere, la puțin timp 
după ce activitatea dema
rase pe drumul afirmării 
și împlinirii.

Efectele înțelegerii nece
sității diversificării și în
noirii producției s-au văzut 
imediat în creșterile de 
calitate, în numărul marc’ 
de produse lansate cu suc
ces în fabricație. După 
cum aprecia ing. Felicia 
Vasiu, dc la compartimen- 

plan, față de primul an 
funcționare, produc- 
a crescut de aproape 
ori, iar numărul țări- 
în care se exportă creș-

odată cu a- 
preocupat și 
perfecționarea 

profesionale, 
calificare și 

deschise

te anual cu 2—3 țări, în
treprinderea înregistrînd 
substanțiale beneficii. De 
asemenea, gradul de în
noire crește vertiginos, an 
de an, în prezent peste 85 
Ia sută din produsele e- 
xecutate fiind modele noi, 
lansate recent în fabricație, 
care s-au bucurat atît pe 
piața internă, cît și pe cea 
externa — Ia târgurile in
ternaționale la care s-a 
participat — de o unani
mă apreciere, 
nostru, afirma
Zeides, 

prinderii, deși e tînăr 
număr de ani, 
întreprinderea 
5 ani buni de 
demonstrat o 
profesională deosebită care 
ne-a adus multe 
ții. Față de 1980, 
realizat primele 
pentru export, 
producției 
crescut de 5 ori.
au împrumutat din tradiția 
mineritului tenacitatea și 
îndîrjirea, la care au adău
gat gingășia și frumusețea 
specific feminină. Acesta 
este de fapt secretul suc
ceselor noastre, pe care le 
vrem an de an mai mari, 
mai bogate, ca toți anii de 
rodnicie ai țării, în care 
ne-am format și ne-am a- 
firmat în multilateralitatea 
potentelor noastre creatoa
re".

„Colectivul 
Margareta 

directoarea între- 
ca 

anul acesta 
împlinește 

activitate, a 
maturitate

îatisfac- 
cînd am 
produse 

volumul
exportate a 

Femeile
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
in județul Galarași

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 

tovarășul Wojciech Jaruzelski
(Urmare din pagina I)

rului de cercetări pentru 
producerea de semințe la 
cereale păioase.

Pornind de la experiența 
bogată acumulată și de la 
rezultatele înregistrate, se
cretarul general al parti
dului a indicat să se ia 
măsuri pentru înființarea 
Unei întreprinderi speciali
zate de producție a semin
țelor pentru export, care 
să colaboreze strîns cu 
institutul de la Fundulea, 
ce urmează să furnizeze 
materialul biologic necesar.

Au fost prezentate, de 
asemenea, pe parcursul vi
zitei, noi soiuri de floarea- 
soarelui — rezistente la 
boli, care asigură o pro
ducție superioară, bogate 
in ulei și proteine — de fa
sole, soia, rapiță, in.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe 
specialiști, pe toți lucrăto
rii institutului de la Fun
dulea pentru realizările do- 
bîndite, cerîndu-le să depu- 
ftă în continuare eforturi 
spqrite pentru a furniza 
agriculturii noastre soiuri 
șl hibrizi de înaltă pro
ductivitate.

Ea încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului a urat colectivului 
importantului centru de 
cercetare de la Fundulea 
să obțină rezultate tot mai 
bune, la nivelul sarcinilor 
stabilite, al cerințelor și 
exigențelor actualei etape 
de dezvoltare a agricultu
rii noastre socialiste.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 

Liceul industrial nr. 1
Petroșani

plan de școlarizare
CLASA a IX-A ZI

Profil Limba de predare Nr. loc.

— Mine, petrol,
geologie (L. română) 180

— Mine, petrol
geologie (L. maghiară) 36

— Preparare
subst. minerale
utile (română) —

— Mecanică (română) 126
— Mecanică (maghiară) 18
— Electrotehnică (română) 72
— Construcții (română) 72

CLASA A XI.A ZI SERAL

— Mine, petrol, e
geologie (română) 141 38

— Preparare
subst. minerale
utile (română) 36 —

— Mecanică (română) 9(1 80
— Mecanică (maghiară) 18 —
— Electroteh

nică (română) 72 36
— Construcții (română) 72 —

La profilul mine se primesc numai băieți.

județul Călărași a conti
nuat la întreprinderea a- 
gricolă de stat Drumul Sub
țire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, în 
prima parte a vizitei, sta
diul dezvoltării agriculturii 
din județul Călărași. Cons
tantin Alexe, directorul ge
neral al direcției agricole 
județene, a arătat că uni
tățile agricole, de stat și 
cooperatiste, au cultivat în 
acest an peste 108 500 de 
hectare cu grîu și orz, a- 
proape 117 000 de hectare 
cu porumb, alte însemna
te suprafețe fiind ocupate 
cu floarea soarelui, sfeclă 
de zahăr, legume și alte 
culturi. S-a subliniat fap
tul că în urma îndeplinirii 
programelor de dezvoltare 
a agriculturii județului, su
prafața irigată este de 
317 000 de hectare, de circa 
14 ori mai mare decît în 
urmă cu douăzeci de ani.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitai, a- 
poi, să viziteze una din 
fermele vegetale ale între
prinderii agricole de stat. 
Gazdele prezintă mai întîi 
Un lan de grîu în cultură 
intensivă.

In continuare, se exami
nează stadiul de vegetație 
la cultura intensivă de po
rumb. Secretarul general 
al partidului este informat 
că pe mai bine de 400 de 
hectare s-a realizat o den
sitate de 120 de mii de 
plante la hectar de pe ca
re se estimează să se ob
țină o recoltă de 32 000 kg 
porumb știuleți la hectar.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
extindă metoda irigării pe 
brazde și a cerut industriei 
constructoare de mașini să 

realizeze mașini și utilaje 
adaptabile la tehnologiile 
moderne aplicate în agri
cultură.

Apreciind rezultatele în
registrate de oamenii mun
cii de la întreprinderea a- 
gricolă de stat Drumul 
Subțire, secretarul general 
al partidului a subliniat că 
aceasta demonstrează că 
atunci cînd se aplică teh
nologiile stabilite se pot 
obține . ecolte foarte bune 
și le-a adresat felicitări, 
împreună cu urarea de a 
obține producții tot mai 
mari, de a-și spori contri
buția la buna aprovizionare 
a țării, la dezvoltarea ge
nerală a agriculturii noas
tre.

Ultimul obiectiv al vizi
tei de lucru a fost Coopera
tiva agricolă de producție 
Ștefan Vodă — unitate ca
re deține o bună experien
ță în culturile de grîu, soia, 
sfeclă de zahăr și porumb.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această unita
te a avut drept scop ana
liza modului în care sînt 
transpuse în viață indica
țiile cu privire la trecerea 
la culturile intensive și la 
extinderea lor în vederea 
obținerii de recolte tot mai 
bogate. Primarul comunei, 
Gheorghe Ducea, și pre
ședintele cooperativei, Cons
tantin Ivan, informează pe 
secretarul general al parti
dului că unitatea lor a în- 
sămînțat în acest an im
portante suprafețe cu cul
turi intensive de grîu, soia 
și sfeclă de. zahăr.

Examinmd solele de soia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că acestea se 
prezintă bine, fapt ce dă 
garanția obținerii de pro
ducții importante. Secreta
rul general al partidului a 

întreprinderea de rețele energetice 
DEVA

încadrează imediat
PENTRU AUTOCOLOANA PETROȘANI

— un șofer categoriile B, C, D, E
Persoanele interesate se pot adresa 

la sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 
sau biroul O.P.I.R., telefon 15750, interior 
121.

Institutul de Mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ:
în data de 12 iulie 1985

*C O N C U R S

pentru ocuparea postului de
DIRECTOR ECONOMIC-GOSPODARESC

Condiții de încadrare: studii economice 
superioare și o vechime în funcții economice 
de 11 ani sau studii economice medii și o ve. 
chime de 14 ani în funcții economice.

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974 — republicată.

Cererile de înscriere la concurs se pot depu
ne zilnic ia Biroul plan.retribuire, personal pi. 
nă la data de 8 iulie 1985, unde se pot obține 
si relații suplimentare. Telefon 42580, interior 
151.

apreciat că și la celelalte 
culturi situația se prezin
tă bine, ceea ce va asigura 
recolte bogate. Aceleași 
constatări s-au făcut și în- 
tr-o solă alăturată, cultiva
tă cu trifoi.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că ex
periența acestui an va per
mite să se treacă la extin
derea culturilor intensive 
și a indicat ministerului de 
resort și organelor locale 
de partid și de stat să la 
măsuri pentru ca în anul 
viitor suprafețele cu aces
te culturi să fie extinse în 
tot județul. Secretarul ge
neral al partidului a subli
niat că sînt condiții bune 
pentru extinderea în fieca
re unitate a culturilor in
tensive și a relevat impor
tanța respectării densități
lor prevăzute pentru fie
care plantă, precum și a 
lucrărilor de întreținere ne
cesare.

Ea plecare, secretarul ge
neral al partidului a adre
sat tuturor celor prezenți 
calde felicitări pentru re
zultatele obținute și le-a u- 
rat noi succese pe calea 
obținerii de recolte bogate, 
multă sănătate și fericire.

Miile de locuitori ai sa
telor din zonă au primit 
cu vie satisfacție cuvintele 
secretarului general al 
partidului, manifestîndu-și, 
prin ovații și urale, hotă- 
rîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru ca a- 
gricultura județului Călă
rași să marcheze un nou 
și însemnat salt calitativ, 
să-și aducă o contribuție 
tot mai mare la dezvolta
rea agriculturii, la realiza
rea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-leă al 
partidului. -

I

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, aflat 
la Varșovia cu prilejul ce
lei de-a 40-a ședințe a Se
siunii C.A.E.R., s-a întîl- 
nit cu tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone.

Cu această ocazie, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele 
Republicii, i-au fost trans
mise tovarășului Wojciech

Primirea delegațiilor participante la lucrările 
sesiunii CAER de către 

tovarășul Wojciech Jaruzelski

Cu prilejul celei de-a 
40-a ședințe a Sesiunii 
C.A.E.R., care se desfășoa
ră la Varșovia, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone s-a 
întîlnit cu delegațiile țări
lor membre ale C.A.E.R.

Din partea țării noastre, 
la întrevedere au partici
pat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Ion 
Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și loan Totu, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al

ÎNTREPRINDEREA de montaj
ȘI SERVICE pentru AUTOMATIZĂRI 

ȘI TELECOMUNICAȚII BUCUREȘTI 

încadrează urgent pentru punctul de lu. 
cru Lupeni, următorul personal :

— ingineri electromecanici, automatiști, 
electrotehnici

— muncitori calificați în meseriile:
— electrician — categ. 3—6
— electroniști — categ. 3—6.

Regim de lucru prelungit, 10—12 ore, re. 
tribuire în acord global.

încadrarea conform Legii 57/1971 si Le
gii 12/1971.

Relații suplimentare la sediul Brigăzii Ro- 
vinari — Poiana, telefon 15389 sau 12225, in. 
terior 131.

După minim 6 luni se asigură participa, 
rea la lucrări in străinătate.

Mica publicitate
VIND autoturism Dacia 

1310, neridicat (I.D.M.S. 
Reșița). Informații, telefon 
44030.

PIERDUT legitimație de 
biblioteca (periodice) nr. 
2740, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă, (3903)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
753, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O declar 
nulă. (3908)

Jaruzelski un mesaj de 
prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și succes 
în edificarea societății so
cialiste în R.P. Polonă.

Mulțumind, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj cordial de prietenie, 
împreună cu cele mai cal
de urări de sănătate și de 
noi succese în construirea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate în Româ
nia.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
cordialitate și .caldă prie
tenie.

P.C.R., viceprlm-ministru 
al guvernului, reprezentan
tul permanent al Româ
niei la C.A.E.R.

Miercuri au continuat la 
Varșovia lucrările celei 
de-a 40-a ședințe a Sesiu- 
niii C.A.E.R.

In cadrul dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim ministru al 
guvernului.

Au luat, de asemenea, 
cuvîntul conducătorii celor
lalte delegații participante 
la sesiune.

. Lucrările sesiunii conti
nuă.

PIERDUT legitimații de 
călătorie pe ruta Vulcan — 
Sohodol cu nr. 217, 533, 473, 
542, 544, 482, eliberate do 
A.U.T.L, Petroșani pentru 
E.G.C.L. Vulcan. Le decla
răm nule. (3909)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
504, eliberată de Institutul 
de Mine Petroșani. O de-' 
clar nulă. (3910)

DECES

Colegii din grupa 2173 sînt alături de colega lor 
Daniela în greaua pierdere pricinuită «le decesul 
tatălui său.

STANESCU EUGEN. (3912)

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DU8EK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șei adjunct, Tiberiu SPATARU.

Redacția și administrația s Petroșani, str, Nicolae Bâlcescu, nr. 2. Telefoane.: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365. .


