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L CIT MAI MULT CĂRBUNE I

In întiiiipiiiarea Zilei Minerului

Răspuns demn de 
brigadă

o

Minerii din brigada lui 
Ștefan Alba, de la mina 
Petrila, care în anul tre
cut, cu cele 43 000 tone 
de cărbune extrase în 
plus planului au ciștigat 
întrecerea socialistă între 
brigăzile Văii Jiului pen
tru a da țării cit mai 
mult cărbune, se mențin 
și în acest an tot în 
frunte.

Din cele trei abataje 
frontale dotate cu susți
nere și tavan de rezis
tență unde lucrează mi
nerii Nicolae Boboc, Mi
hai Gavrilă, loan Sipoș, 
Vasile Dumitru, Gheor
ghe Bobocioiu, Mihai Du
mitru, Wilhelm Rusuli 
și Iuliu Boyte, cu schim-

le conduc, 
supli- 
plani 

tone

cele 150 tone
plus prevederilor de 
în prima seinideca- 
lunii august, mine-

extra-

fruntașă
burile pe care 
au fost extrase
mentar sarcinilor 
ficate peste 19 000 
de cărbune.

La 
se în 
plan 
dă a
rii din brigada lui Ștefan 
Alba sînt hotărîți să a- 
dauge în cinstea Zilei 
Minerului, încă 200 tone. 
Este un răspuns demn dat 
de minerii din 
fruntașă 
grija pe 
partidul, 
general, 
Ceaușescu, Minerul i 
onoare al țării. (Gh.S.)

brigada 
a Văii Jiului Ia 
care le-o poartă 
secretarul său 

tovarășul Nicolac 
de

Succese ale 
preparatorilor 

Alături de mineri, și pre
paratorii depun astăzi — 
așa cum au făcut-o de Ia 
începutul anului — efor
turi susținute pentru 
munca lor să fie 
nată de rezultate 
bune.

Dispunînd 
moderne, la nivelul 
nicii actuale, 
rii de Ia Coroești au valo
rificat Ia cote superioare 
cărbunele livrat de mine
le Paroșeni, Aninoasa, 
Dîlja și în special de mi
na Vulcan. Incadrîndu-se 
în parametrii de calitate, 
au reușit să depășească în 
cele șapte luni de Ia în
ceputul anului planul Ia 
mixte cu peste 207 000 to
ne.

La brichete, 
de la începutul a- 
nului. au fost livrate în 
plus economiei naționa
le peste 10 000 tone.

ca 
încunu- 
cît niai

Tovarășul N 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, 
Republicii Socialiste Româ
nia, a început marți, 
august, o vizită de 
în unități economice 
județul Constanța.

Intîlnirea secretarului 
general al partidului cu 
oamenii muncii din indus
trie, agricultură, de pe 
șantierele de construcții 
ale județului se 
șoară în climatul de pu
ternică angajare 
că a comuniștilor, 
gului popor pentru a tran
spune în viață orientările, 
însuflețitoarele chemări 
cuprinse în cuvîntarea ros- 

Nicolae 
Ple- 
și a

i c o I a e 
gene- 

Comu- 
proședintelo

6 
lucru 

din

desfă-

patrioti- 
a între-

cu
a-

de utilaje 
teh- 

preparato-

ți tă de tovarășul 
Ceaușescu la recenta 
nară a C.C. al P.C.R. 
activului central de partid. 
Asemenea întregii noastre 
națiuni, cei ce muncesc și 
trăiesc în această parte a 
țării acționează cu dăruire 
și abnegație revoluționa
ră pentru înfăptuirea în
tocmai a legămîntului so
lemn exprimat în Mesajul- 
angajament adresat tova
rășului Nicolac Ceaușescu

cu prilejul împlinirii a 
două decenii de la Con
gresul al IX-lea și de la 
alegerea sa în suprema 
funcție de conducere în 
partid, eveniment de ex
cepțională însemnata te
pentru devenirea socialis
tă și comunistă a patriei.

Noul dialog de lucru pe 
meleaguri constănțene pri
lejuiește o profundă anali
ză a activității organelor 
și organizațiilor de partid, 

. a colectivelor de muncă în 
vederea îndeplinirii 
succes a sarcinilor pe
cest an și pe întregul cin
cinal, asigurîndu-se astfel 
o temelie trainică pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. Pornin- 
du-se de la condițiile cre
ate, de la experiența acu
mulată, sînt examinate 
măsurile, căile și modali
tățile practice prin care ju
dețul Constanța își poate 
aduce o contribuție spori
tă la dezvoltarea și mo
dernizarea unor ramuri de 
bază ale industriei noastre 
socialiste, la obținerea u- 
nor producții agricole

mai mari, sigure și stabile, 
la finalizarea unor obiec
tive de cea mai mare în
semnătate pentru econo
mia națională.

Și în această nouă în- 
tîlnire cu conducătorul 
partidului și statului, la 
care au participat tovarășii 
Emil Bobu și Silviu 
Curticeanu, oamenii mun
cii din orașele și satele 
constănțene au înfățișat cu 
satisfacție și mîndl’ie ima
ginea luminoasă a județu
lui lor, care, ca și celelal
te zone ale țării, a cunos
cut în ultimii 20 de ani, 
în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului —• intrată în 
marea carte de istorie a 
patriei sub denumirea „E- 
poca Ceaușescu“ — profun
de prefaceri înnoitoare.

Din stațiunea Neptun, 
elicopterul prezidențial a 
survolat terenurile rodi
toare din vecinătatea lito
ralului, aterizînd în plin 
cîmp, în vecinătatea unor 
lanuri cultivate cu porumb

Angajamente ce trebuie 
să prindă viață

Dacă I.M. Livezeni ar fi 
încheiat semestrul I cu 
planul îndeplinit, șirul suc
ceselor reliefate în darea de 
seamă ar fi fost cu mult 
mai lung. Cum însă obiec
tivul principal al activită
ții productive — realizarea 
planului — nu a fost înde
plinit, șirul rezultatelor- se 
limitează doar la cîteva po
ziții: 50 ml depășire la 
lucrările de pregătiri; 85 
nil la lucrările de deschi
deri; 0,3 la sută reducere 
la coeficientul de cenușă, 
cu o bonificație de 2,1 to
ne. In rest, un întreg șir de 
neîmpliniri: producția de 
cărbune, activitate 
damentală se situează 
sub nivelul planului 
care cea mai mare 
te revine sectorului I 
producție. De fapt, nici u- 
nul dintre sectoarele minei 
nu și-a îndeplinit indica
torii planului, înregistrînd 
mari rămîneri în urmă. 
De altfel, îndeplinirea pla
nului semestrial nu putea 
să se producă, de vreme ce 
productivitatea muncii nu 
a fost realizată la nici u- 
nul din nivele — abataje, 
cărbune, subteran, între
prindere. E adevărat însă 
că, parțial, aceste neajun
suri au drept cauze condi
țiile grele de zăcămînt, 
frecventele defecțiuni 
lectromecanice, însă 
atît de adevărat este 
faptul că multe dintre cau

zcle insucceselor sînt de 
natură subiectivă — in
disciplina, slaba organiza
re a muncii personalului 
de întreținere și deservire, 
fluctuația forței de mun
că, nivelul scăzut de ca
lificare profesională.

In atari condiții era fi
resc ca adunarea generală,

fun- 
mult 

din 
par- 

de

e- 
tot

produ-

Repararea utilajelor miniere

rezolvă 
cetățe-

și 
în 

nea-

pro- 
s-a
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Propunerile 
se
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Mineri vrednici din brigada lui Constantin Broască, sectorul V — I.M. Aninoasa»

analizată, 
materiale 
lei

șase
32 
și 

Am 
șase

două

de seamă 
insistat 
asupra

Em-
Cons-
Cons-

și căldurii

I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani a devenit în scurt 
timp un colectiv muncito
resc puternic, o întreprin
dere cu o frumoasă carte 
de vizită, pe care an de 
an și-a îmbogățit-o cu noi 
reușite. Bilanțul activită
ții din primul semestru, 
prezentat adunării genera-

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

ridicată 
care 

respon- 
minerească 

deplin CJ- 
răspunderea 
neîmpliniri,

mai ales dezbaterile, să se 
desfășoare într-o 
notă de exigență, în 
analiza temeinică, 
sabilitatea 
și-au spus pe 
vîntul. Iar 
pentru aceste
preciza — darea de seamă 
— nu revine numai condu
cerii întreprinderii, ci ea 
trebuie să se răsfrîngă a- 
supra tuturor oamenilor 
muncii, care trebuie să 
înțeleagă stringenta nece
sitate a îmbunătățirii rapi
de a activității de extrac
ție a cărbunelui, știut fi
ind faptul că semestrul al 
-II-lea va aduce sarcini su
plimentare pc linia recu
perării restanțelor.

Gh. CHIRVASA

(Continuare in pag. a 2-a>

Pe agenda 
populare, 

cetățenilor 
tot cu sprijinul 
nilor.

+ Din „deșeuri", 
se utile.

Drumurile luminii

le a reprezentanților oa
menilor muncii, evidenți
ază împliniri demne de e- 
forturile depuse, marea ma
joritate a indicatorilor pla
nului fiind depășiți. In pe
rioada 
tuielile 
1000

chel
ia 

producție 
marfă au fost reduse cu 
49,3 lei; planul la produc
ția marfă vîndută și înca
sată a fost depășit cu 7568 
mii lei. Obiectul dezbate
rilor din adunarea gene
rală nu au fost însă reali
zările; darea 
vorbitorii au 
mod deosebit 
junsurilor.

Printre principalele 
bleme asupra cărora 
insistat în mod deosebit de 
către vorbitorii Vasile Voi- 
culescu, Danko Ștefan și 
Paul Tudora.șcu s-au numă
rat cele privind întărirea 
ordinii și disciplinei, cali
ficarea personalului și per-

fecționarea pregătirii pro
fesionale, utilizarea la în
treaga capacitate a mași
nii' r și utilajelor din do
tare, creșterea producti
vității muncii în toate 
compartimentele de pro
ducție ale uzinei. Alți vor
bitori, Ladislau Nevezi, Ni- 
colae Borbeli și Romulus 
Rodeanu, s-au referit la 
aspectele legate de redu
cerea în continuare a chel
tuielilor de producție, la 
necesitatea sporirii res
ponsabilității colectivului 
pentru gospodărirea rațio
nală a bazei tchnico-mate- 
riale din dotare, asigu
rarea ritmică a aprovizio
nării cu materiale de bază. 
Privind activitatea de 
reparații, s-a ridicat în 
mod deosebit problema res
pectării cu strictețe de că
tre întreprinderile minie
re a graficului de reparații 
curente și capitale, deoare
ce în prima parte a anului, 
din valoarea de 29 milioa
ne lei pentru reparații ca-

G.C. BlRLĂDEANU

Antrepriza Construcții 
Căi Ferate Petroșani, o 
tînără, dar puternică uni
tate economică, apărută 
doar cu un an în urmă 
pe harta economică a 
municipiului nostru. Ros
tul ei izvorăște din nece
sitatea sporirii rețelei de 
cale ferată pentru trans
portul cărbunelui în Va
lea Jiului (viitoarea linie 
Lupeni — Uricani) și a 
dublării liniei principale 
Petroșani — Pui. Trei 
brigăzi își desfășoară ac
tivitatea la Banița, Lu
peni, Uricani, o a patra, 
la Tg. Jiu. Constructorii 
de cale ferată au expe
riența marilor șantiere 
naționale, mulți dintre ei 
au muncit la înălțarea hi
drocentralei Porțile de 
Fier, la Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, ne re
ferim la directorul An
treprizei, ing. Ionel Nan, 
la inginerul șef Cornel 
Rădulescu, inginerii șefi 
de resorturi, șefii de bri
gadă Adrian Adler, Ion 
Gheorghe, Gavril Mantu, 
la maiștrii Angliei Matei, 
Constantin Leoveanu, Flo- 
rea Mitroi, Mircea Suhan.

La o primă trecere în 
revistă, inspectorul de 
personal Ion Ionică alcă
tuiește o listă de vreo 20 
de muncitori care și-au 
legat viața de șantierele 
amintite, este vorba de 
fierarul-betonist Petre.
Mîrza, dulgherul Vintilă (Continuare în pag. a 2-a)

Angelescu, maistrul to- 
pograf Nicolae Bogdan, 
instalatorul Victor 
ber, electricienii 
tantin Mîndruț și 
tantin Paloș, sudorul Ma
rin Umerel, lucrătorii de 
cale Victor și Ștefan An
gliei, Constantin Nica și 
alții. Lor li s-au adăugat 
formațiile din Vale, con
duse de IIie Preoteasa, 
Gheorghe Cismaru, Gheor
ghe Vraciu, sing. Alexan
dru Bădoi, în total aproa
pe 1000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

— Lucrările dublării 
liniei solicită eforturi 
deosebite, ne lămurește 
ing. șef Cornel Radules
cu. Avem de excavat 
600 000 mc, dintre care 
peste 150 000 mc în pia
tră. înălțăm 13 km zid 
de sprijin, pînă la 15 m 
înălțime, construim 
poduri mari, montăm 
km linie calc ferată 
50 aparate de cale, 
pus în funcțiune 
stații de betoane, 
de sortare a agregatelor, 
balastul îl luăm din Strei 
sau Jiu, deci obținem e- 
conomii de materiale, cîș- 
tigăm timp. Și zona Lu
peni -— Bărbătcni este 
dificilă, stînca și infiltra
țiile creează probleme 
mari, dar lucrînd pe 
tronsoane mici, înaintăm

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Materiale refolosibile repuse în circuitul economic
Consemnăm, în activi

tatea unităților I.G.C.L. 
Petroșani, un bilanț fruc
tuos în ceea ce privește 
recuperarea ș ■ 
rea materialelor, 
prin repararea 
lor și transformarea 
cestora în puncte termi
ce, s-au obținut, în plus

relolosi- 
Astfel, 

centrale- 
a-

fală de prevederile planu
lui, șapte tone de oțel. La 
fel. în comparație 
sarcinile la zi, au fost co
lectate și predate 800 de 
kilograme de fontă, 260 
de kilograme de cupru, 
45 de kilograme de bronz 
și aproape 800 de kilo
grame de plumb în plus.

CU

Aceste rezultate, la ca
re se vor adăuga altele, 
din cadrul unor ample 
acțiuni de recuperare, dau 
certitudinea că planul de 
repunere în circuitul e- 
conomic a materialelor 
refolosibile va fi substan
țial depășit. (S.B.)



2 Steagul roșu MIERCURI, 7 AUGUST 1985

In întîmpinarea Zilei Minerului

Manifestări politico-educative
• Cunoscutul ansamblu 

artistic al U.G.S.R., „Rap
sodia română" a devenit 
o nrezență tradițională 
în Valea Jiului la fiecare 
început de august, cu o- 
cazia sărbătorii mineri
lor. Anul acesta artiștii 
bucureșteni, păstrători și 
interpreți ai minunatului 
folclor muzical românesc, 
vor susține spectacole la 
clubul din Uricani (9 au
gust), în sălile de apel ale 
minelor Dîlja și Livezeni 
(10 august), în sala Tea
trului de Stat din Petro

Drumurile luminii și căldurii
( Urmare dm oag. I)

rapid nu mai folosim ma
terial pentru susțineri. La 
execuția fundațiilor de 
poduri în apă, soluția cla
sică de sprijinire din plan
șe cu cadre a fost înlocui
tă prin chesoane; rezultă 
viteze mari de execuție, 
consumuri mai mici de 
material lemnos, crește 
gradul de rezistență.

— E greu să realizezi un 
traseu de cale ferată de 
munte, precizează Gavril 
Mantu, șeful brigăzii Uri- 
eani, dar oamenii noștri 
sînt căliți, au experiența 
marilor construcții ale 
„Epocii Ceaușescu". Am 
lepășit planul lucrărilor 
pentru C.M.V.J. cu 54 de 
procente; între cei mai 
buni i-aș aminti pe sing. 
Constantin Vlagiu, dul
gherii lui Victor Cosmaniuc, 
formația de lucrători de ca
le a lui Constantin Nica. 
Ceea ce este remarcabil, 
ca și în alte brigăzi ale 
antreprizei noastre, echi
pele alcătuite din localnici 
sînt și ele la înălțime, cu
vinte de laudă se cuvin a-

Angajamente ce trebuie 
să prindă viață

(Urmare din pag. t)

Cadrul responsabil, cre
at în adunarea generală de 
caracterul profund analitic 
al dării de seamă și mai 
ales al programului de mă
suri concretizat pe terme
ne și responsabilități a per
mis vorbitorilor propuneri 
deosebit de valoroase și 
angajamente responsabile a 
căror îndeplinire va putea 
aduce așteptatul reviri
ment al activității minei 
Livezeni. Ovidiu Andraș, 
noul șef al sectorului I, 
Tudor Zaharescu, șeful 
sectorului II, loan Floca, 
șeful sectorului III, Ion 
Hortopan, șef sector inves
tiții, Tiberiu Bindea, șef 
sector electromecanic, loan 
Ciungan, inginer șef secu
ritatea muncii, Ion Vasile, 
inginer șef electromecanic, 
după ce au trecut în re
vistă greutățile, după ce au 
făcut propuneri valoroase 
privind creșterea eficienței 
activității din cel de-al 
11-lea semestru, în nume
le colectivelor pe care le 

RECUPERARE. Săptă- 
mina trecută a constituit 
pentru tinerii de la I.M. 
Vulcan zile rodnice în 
acțiunea de recuperare a 
fierului vechi. Din subte
ranele minei au fost re- 

I cuperate peste 16 000 kg 
fier vechi, care deja a 
și fost livrat I.U.M.P., fier
introdus în circuitul 
fabricație a noilor utilaje.

I S-au evidențiat tinerii

de

șani (10 august), precum 
și pe toate scenele în 
aer liber din municipiu 
(11 august), spectacole £e 
se vor constitui ca un 
adevărat omagiu adus 
muncii și vieții minerilor 
Văii Jiului.

• Clubul din Uricani a 
programat pentru astăzi 
o expunere cu tema „U- 
ricani — străveche vatră 
minerească". Expunerea 
va fi susținută în cadrul 
întreprinderii miniere 
Uricani.

• La Petrila este pro

dresate, spre exemplu, po
darilor de la Uricani, con
duși de veteranul Vasile 
Străjan, meseriași cu mul
tă experiență în subteran.

Planul anului acesta a 
crescut față de cel prece
dent cu aproape 260 000 000 
lei. Deși iarna trecută a 
stînjenit desfășurarea nor
mală a activității, cons
tructorii au reușit să re
cupereze o bună parte din 
restanțe, pînă la sfîrșitul 
anului angajîndu-se să-și 
onoreze toate sarcinile în
credințate. Mai mult chiar, 
lucrătorii antreprizei au 
executat sau participă la 
lucrări de înfrumusețare și 
îmbogățire a zestrei edili
tare a municipiului nos
tru — lărgirea podului ru
tier peste Maleea din cen
trul Petroșaniului, ame
najarea de străzi la Lu
peni, înălțarea unor blocuri 
la Bănița etc. Motivația a- 
cestui gest o aflăm de la 
inginerul șef al Antrepri
zei, în același timp confe
rențiar la catedra de cons
trucții metalice din cadrul 
Facultății de Mecanică a 
Universității craiovene. In 
cei 22 de ani de construc

reprezintă s-au angajat cu 
răspundere in realizarea 
integrală a prevederilor 
planului, în obținerea unor 
rezultate superioare celor 
din primul semestru. A- 
ceea.și hotărîre minerească 
de a face lot ceea ce de
pinde de ei pentru crește
rea la nivelul planului a 
producției de cărbune s-a 
degajat și din intervențiile 
făcute de minerii șefi de 
brigadă -Aurelian Pipan, 
Ion Cojocaru și de mais
trul minier Vasile Daisa.

In cel de-al 11-lea se
mestru, s-a arătat in adu
nare, pentru realizarea pla
nului anual vor trebui re
cuperate toate restanțele 
și vor trebui asigurate con
diții optime de funcționa
re in programul de lucru 
continuu. Va trebui, de 
asemenea, pregătită in 
mod corespunzător produc
ția anului viitor pentru a 
se putea obține creșterile 
cerute de nevoia mereu 
crescândă de cărbune a e- 
conomiei naționale.

Mihai Dumitru, Vasile 
Drăghici, loan Călin, Ioan 
Bunăiaru, Constantin Tu- 
naru și alții. (Gh.S.)

♦
FILIALA O.J.T. Petro

șani organizează o ex
cursie la Timișoara la me
ciul de fotbal România — 
Finlanda, din 28 august 
a.c. Filiala asigură și bi
lete de intrare la meci. 
Transportul cu autocarul, 
înscrierile și informații 
la O.J.T. Petroșani, tele
fon 41733. (I.D.)

gramat pentru sîmbătă 
un proces cinematografic 
pe marginea filmului „Lu- 
peni ’29“. Vor fi releva
te tradițiile de luptă pen
tru libertate socială și 
națională ale clasei mun
citoare din Valea Jiului.

• La Lupeni are loc 
astăzi vernisajul unei 
interesante expoziții de 
artă fotografică dedicată 
sărbătorii minerilor. Vor 
expune artiști fotografi 
amatori, participant! în 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României". (II.A1.)

tor din 45 cît are, și-a le
gat numele de construcția 
complexului feroviar din 
Craiova, a I.M.M.R. Cra
iova, dublările de linie 
Craiova — Caracal, Filiași 
— Strehaia, de alte o- 
biective industriale de la 
Drobeta Turnu Severin etc.

— Căile ferate construite 
de noi vor dura, bineînțe
les cu reparațiile periodi
ce, pentru totdeauna. Vrem 
să rămînă ceva din mun
ca noastră încrustat și în 
peisajul arhitectonic al 
Văii Jiului, ne demonstrăm 
astfel stima noastră față 
de vrednicul detașament 
al minerilor, al celorlalți oa
meni ai muncii din așeză
rile municipiului nostru.

Peste 1000 de oameni, de 
diverse meserii, deschid 
deci drumul de lumină și 
căldură al cărbunelui din 
Vale pentru țară. Căliți în 
marile șantiere ale țării, ei 
sînt hotărîți să-și facă da
toria cu înaltă responsa
bilitate muncitorească, ex- 
primîndu-și astfel mîndria 
de a fi printre ctitorii de 
frunte ai noilor orizonturi 
de prosperitate și fericire 
a patriei noastre socialiste.

Repararea 
utilajelor

(Urmare din pag. I)

pitale, au fost aduse la
reparat utilaje numai în
valoare de 14 milioane lei. 
Se impune, totodată, o mai 
accentuată grija din par
tea unităților miniere pen
tru a prezenta la reparat 
utilaje complete, cu toate 
piesele și subansamblele ce 
intră în componența aces
tora, pentru a se putea 
permite reproiectarea u- 
nor piese și subansamble 
in vederea înlocuirii lor. 
De asemenea, vorbitorii 
s-au referit pe larg la ne
cesitatea finalizării ur

gente a lucrărilor de la 
secția de reparații meca
nice Livezeni, a alimentă
rii cu apă, energie electri
că și termică a acestui o- 
biectiv de investiții. Direc
torul întreprinderii, dr. ing. 
Antoniu Bacu, a insistat a- 
supra sarcinilor ce revin 
colectivului in cel de-al 
doilea semestru pentru re
cuperarea restantelor, în
deplinirea integrală a pla
nului și mai ales pregăti
rea producției anului viitor.

IN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI. In această 
perioadă Comitetul mu
nicipal U.T.C. Petroșani 
organizează în 
întreprinderile Văii
Jiului acțiuni de 
muncă patriotică în spri
jinul producției. Acțiu
nile sint dedicate apro
piatei sărbătoriri a Zilei 
Minerului. (M.B.)

♦
ESTRADA ARMATEI 

din Clu-Napoca prezin
tă, luni, 12 august, în

COMPETIȚII OMAGIALE
Tir cu arcul

Poligonul țintașilor 
din Aninoasa trăiește 
febra pregătirilor pen
tru cea de-a XXI-a e- 
diție a tradiționalei com
petiții republicane „Cu
pa Minerul". Și de a- 
ceastă dată, oaspeți ai 
arcașilor mineri din 
Aninoasa vor fi sporti
vii din secțiile de per
formanță din întreaga 
țară. Date fiind condi
țiile excelente de con
curs, se va încerca de
sigur doborîrea recor
durilor naționale ale pro
belor de juniori și se
niori. Startul întreceri
lor în probele simplu 
și dublu F.I.T.A. se va 
da în dimineața zilei 
de joi, festivitatea de 
premiere și de închide
re a actualei ediții ur- 
mînd să se desfășoare 
duminică spre ora prîn- 
zului. (I.V.)

Popas pe mâlul Mureșului. Foto: Fr. GALINSCHI

Pledoarie în favoarea turismului organizat
Duminică seara, obosiți, 

dar veseli, se întorceau în 
Petroșani „plutașii de pe 
Mureș", de fapt partici- 
panții la o tradițională 
expediție cu rosturi edu
cative și sportive. Intre 
animatorii curselor nau
tice de acest fel (una chiar 
pe mare), desfășurate în 
ultimii opt ani, s-a aflat 
Emeric Szuhanek, tehni
cian la S.U.C.T. Petroșani, 
un îndrăgostit de munte, 
dar și de peisajul mirific 
al celorlalte forme de re
lief.

— De această dată, ex
pediția noastră desfășura
tă pe traseul Mintia — 
Pâuliș, între 27 iulie — 
4 august, a depășit toate 
așteptările; număr record 
de partieipanți — 32. din
tre care, pentru prima oa
ră, opt copii. Cele șase 
platforme de plute pneu
matice au fost realizate de 
noi, oameni de diferite 
profesii de la S.U.C.T., 

cepînd eu ora 20 un a- 
tractiv spectacol de va
rietăți, în sala Casei de 
cultură din Petroșani. 
Muzica este semnată de 
Vasile Veselovschi, iar re
gia de Nicolae Frunzetti. I 
(Al.II.)

Rubrică realizată de
Gh. SPINU

I

Fotbal

LONEA
Duminică dimineață are

na de fotbal Parîngul Lo- 
nea a găzduit un frumos și 
atractiv meci de fotbal 
contînd pentru Cupa „Mi
nerul". Pentru acest meci 
cele două sectoare de Ia 
mina Lonea — IV și II — 
și-au trimis în teren pe 
cei mai buni jucători. Me
ciul a decurs echilibrat 
pînă în min. 10, cînd re
prezentativa sectorului II 
deschide scorul prin Aurel 
Lițoiu. După înscrierea a- 
cestui gol, se face multă 
risipă de energie în ambe
le tabere, dar cei ce se 
impun sînt jucătorii sec
torului II, care combină 
foarte frumos și reușesc pî
nă la sfîrșitul primei repri
ze să mai puncteze încă 
de 6 ori. După pauză jucă
torii sectorului IV intră

I.C.P.M.C., Baza de apro
vizionare, Combinatul mi
nier Valea Jiului etc. In
tre entuziaști i-aș aminti 
pe ing. Teodor Păduraru, 
contabilul șef al S.U.C.T. 
Constantin Neguț, tinichi
giul auto .Andrei Ionică (un 
excelent bucătar de cam
panie), frații Popescu, 
proiectanți la I.C.P.M.C., 
lăcătușul Eugen Lupa, 
mecanicul Emil Mihai, e- 
lectricianul Alexandru 
Naprodeanu și alții. Cel 
mai în vîrstă participant 
— pensionarul Arpad 
Ilegedus (63 de ani), cel 
mai tinăr — elevul Valen
tin Lupa (aproape 9 ani).

— In acest an, „corpul 
expediționar" și-a propus 
mai multe obiective de 
interes.

— Trezirea interesului 
pentru natură s-a conjugat 
fericit eu cunoașterea mo
numentelor istorice, dar și 
a împlinirilor celei mai 
fertile perioade din istoria 
românilor — „Epoca 
Ceaușescu". Am vizitat o- 
biective industriale, ceta
tea Radnei, o expoziție de 
artă plastică la Lipova ; la 
monumentul de la Păuli.ș 
am organizat festivitatea 
depunerii unor coroane de 
flori, fiindcă expediția 
noastră a urmărit omagi
erea drumului de lupte 
glorioase ale ostașilor ro
mâni în august '44. Acțiu
nile cultural-sportive, des
fășurate în locurile de po
pas, au avut un bogat și 
variat conținut patriotic- 
educativ, de lărgire a o- 
rjzontului spiritual, nu am 
uitat nici acțiunile de pro
tejare a naturii. Focurile 

mai hotărîți, construiesc 
atacuri penetrante și în 20 
de minute înscriu și ei de 
patru ori. Vrînd să-și de
monstreze forma bună și 
superioritatea tehnico- 
tactică jucătorii echipei sec
torului II efectuează un a- 
devărat asediu la ^poarta 
adversă și reușesc astfel 
să miște plasa porții apă
rată de Viorel Zechel de 
încă patru ori și meciul se 
termină cu un scor fluviu 
de 11—4 pentru reprezen
tativa sectorului II.

Dincolo de rezultatul teh
nic al întîlnirii, meciul a 
fost, în primul rînd, un 
prilej de deconectare pen
tru spectatori, colegi de 
muncă ai celor din teren. 
Este și firesc, pentru că, 
iată, au putut vedea nu 
mai puțin de 15 goluri. Ce
ea ce, trebuie să recunoaș
tem, pentru 90 de minute 
de fotbal nu e deloc puțin.

Vasile BELDIE, Lonea 

de tabără, serbările, con
cursurile au îneîntat pe 
partieipanți. Reușita aces
tei expediții demonstrea
ză că în Valea Jiului tu- 
ris : ul este iubit de mulți 
oameni ai muncii. Dealt
fel. menționez in acest 
sens sprijinul acordat de 
organizațiile de partid și 
sindicat, de conducerile 
S.U.C.T. și combinatului 
minier. Intenția noastră 
este ca acest gen de expe
diții să cuprindă tot mai 
mulți partieipanți, mai a- 
les tineri, să se desfășoare 
in cadrul organizat al miș
cării sportive din Vale, <u 
sprijinul organizațiilor le 
sindicat, pionieri și U.T.C., 
fiindcă asigură petrecerea 
plăcută și instructivă a 
timpului liber, nu necesită 
investiții materiale sau fi
nanciare deosebite.

Noi singuri ne-am con
fecționat cele șase platfor
me de plute pneumatice, 
ne-am gospodărit, nu am 
apelat la cazarea în hote
luri, ci în corturi. Expe
diția noastră s-a vrut și a 
lost o reușită pledoarie in 
favoarea turismului orga
nizat, pe colective dc mun
că, așa că vom persevera. 
Nu intenționăm perfor
manțe sportive deosebite 
sau reco'-duri, dacă vreți 
performanța noastră con
stă în numărul cît mai ma
re de' iubitori și ocrotitori 
ai naturii, de turiști înse
tați de un cît mai larg ori
zont dc cunoaștere a isto- 

. riei și prezentului patriei 
noastre socialiste.

Ion VULPE



MIERCURI, 7 AUGUST 1985 Steagul roșu 3

Propunerile cetățenilor
se rezolvă tot cu sprijinul cetățenilor

La Consiliul popular al 
orașului Lupeni au fost 
înregistrate, în prima ju
mătate a acestui an, 152 de 
propuneri ale oamenilor 
muncii. Majoritatea, 88, da
tează din perioada pregă
tirilor pentru alegerile de 
deputați de la 17 martie.

In toată această perioa
dă, comisiile permanente 
ale consiliului popular o- 
rășenesc s-au implicat și au 
desfășurat o activitate con
tinuă avînd ca scop trans
punerea în viață a propu
nerilor oamenilor muncii. 
Despre modul în care se 
acționează în acest sens, 
am discutat recent cu to
varășul Constantin Hada, 
vicepreședinte al Consi
liului popular. Am reținut 
că, în ceea ce priveșe pro
punerile înscrise la capito
lul edilitar-gospodăresc, cea 
mai mare parte au fost 
rezolvate. Concret, este vor
ba despre modernizarea 
drumului de acces spre 
locul de agrement Brăița, 
reamenajarea zonelor verzi 
din cartierul Bărbăteni (bu
levardul Păcii) și extinde
rea pieței agroalimentare 
de pe Aleea Liliacului, re
pararea străzilor și trotua
relor, canalizări, construi
rea unor terenuri de sport 
și de joacă pentru copii. 
In planul de sistematizare-

Cînd peștele
In investigarea meniuri

lor din unitățile de profil, 
am pornit de la un binecu
noscut adevăr de igienă a- 
limentară: peștele, prin a- 
portul său de vitamine, 
este indispensabil în hra
nă, corespunzător cerințe
lor medicale. Cum se re
flectă această necesitate pe 
mesele consumatorilor ? Un 
prim răspuns îl aflăm la 
Cantina restaurant din Pe
troșani : în ziua raidului 
nostru, se aflau la liniile 
de autoservire șase feluri 
preparate din pește (sta- 
vrid). Suficient, după opi
nia bucătarului șef, Iolan- 
da Stan, care se plînge to
tuși că mîncărurile de a- 
cest fel nu prea au căuta
re la clienți. Ne vom re
feri mai tîrziu, cu alt pri
lej, la această, să-i spu
nem, „inerție alimentară"; 
deocamdată rămînem la 
cele constatate, în postu
ra de consumator. Dacă 
ciorba de stavrizi și sara
mura au gust, nu aceleași

Un adevărat etalon al 
vieții moderne, circulația 
rutieră a "devenit în anii 
noștri un fenomen care se 
manifestă sub diversele sa
le aspecte, ca o componen
tă organică a vieții noastre 
cotidiene. Acum, cînd nu
mărul autoturismelor s-a 
mărit intr-un ritm impre
sionant, cînd autovehicu
lele pilotate de șoferii ama
tori și profesioniști străbat 
intr-un „du-te vino" per
manent (toate 1) arterele 
de circulație din munici
piul nostru, se impune, mai 
mult ca oricînd, asigura
rea unei fluențe ferită de 
evenimente rutiere, elimi
narea, pe cit posibil, ' a 
tuturor neregulilor ce încă 
mai persistă.

Modernizarea și perfec
ționarea tuturor domeniilor 
vieții economico-sociale din 
municipiu] nostru, ca dealt
fel în întreaga țară, in ul
timii 20 de ani, cunoscuți 
de întregul nostru popor 
sub strălucita denumire 
„Epoca Ceaușescu", peri
oadă de maximă înflorire a 
României socialiste, a a- 
tins și acest domeniu vi
tal al vieții noastre cotidi- 

construcții au fost incluse 
și cele 15 propuneri ale 
locuitorilor Lupeniului. 
Iată cîteva dintre acestea: 
amenajarea a două bazi
ne pentru alimentarea cu 
apă potabilă a cartierului 
Bărbăteni, lucrări de veri
ficare și înlăturare a de- 
cifiențelor de la punctele 
termice.

Pe agenda 
consiliilor 
populare

Consiliul popular a reți
nut și propunerile venite 
din partea unor țărani cu 
gospodării individuale. De 
comun acord cu aceștia, 
s-au stabilit date precise de 
livrare a produselor, de de
limitare a suprafețelor de 
pășunat și de repartizare 
judicioasă a produselor pe 
care consiliul popular le 
acordă celor care au con
tractat animale cu statul.

Darea în folosință a mo
dernei centrale automa
te interurbane, repararea

„înoată"
lucruri bune se poate spu
ne despre celelalte patru 
feluri, poate și din cauza 
garniturilor (pilaf, varză), 
nu prea „inspirate", ca să 
nu spunem mai mult.

In mare, aceleași situații 
întîlnim și la alte unități 
alimentare: „Căprioara"

Di versificarea 
meniurilor in 

alimentația publică

din Petrila (unde consta
tăm o preocupare merito
rie pentru preparatele reci 
din pește), la Complexul 
de alimentație publică din 
Lupeni, la unitatea nr. 318 
din perimetrul pieții din 
Petroșani. Aici, responsabi
la, tovarășa Mioara Bărbu- 
lescu, ne spune — și ne 
probează — lucruri mai 
îmbucurătoare: peștele,
mai ales plachia, își are 
„vadul" său, dovadă și can-

Circulația rutieră— componentă organică 
a vieții noastre cotidiene

ene — transportul rutier. 
Circulația rutieră se desfă
șoară astăzi după regle
mentări științific funda
mentate, dirijarea ei se 
face prin instalații moder
ne și de înalt randament, 
cadrele noastre dcsfă.șurîn- 
du-și activitatea la nivelul 
celor mai mari exigențe pe 
plan mondial.

Dezvoltarea impetuoasă, 
modernizarea și sistemati
zarea localităților Văii 
Jiului, extinderea unități
lor economice din bazinul 
nostru carbonifer au . dus 
la intensificarea (fără pre
cedent) a traficului rutier 
pe arterele de circulație 
din municipiul nostru.

Utilaje și autovehicule 
de transport de diferite ga
barite și greutăți, autotu
risme proprietate persona
lă, tot felul de mijloace 
de transport „brăzdează", 
zi și noapte, drumurile pu
blice, de la un capăt la al
tul al Văii Jiului, solici- 

unor apartamente degra
date, amenajarea unei 
stații de autobuz în cartie
rul Bărbăteni sînt alte cîte
va probleme abordate în 
discuția noastră cu vice
președintele consiliului 
popular. De fapt, am reți
nut, acestea figurau și în 
agenda de lucru a edililor 
Lupeniului, la punctul lu
crări în domeniul social- 
cultural. Materializarea lor 
constiuie urmarea fireas
că a modului în care s-a 
urmărit soluționarea pro
punerilor locuitorilor. Și, 
dacă tot am insistat asu
pra faptului că ce s-a în
făptuit și se înfăptuiește în 
Lupeni se face cu ajutorul 
locuitorilor săi, să amintim 
și cîteva nume : Ion Opri- 
șa, Rudolf Mischek, Florea 
Neacșu, Gheorghe Pană, 
Vasile Coroi, Titus Mischie 
și deputății din circum
scripțiile electorale oră
șenești Aurel Anghelus, 
Victor Brașoveanu, Tudor 
Geamănu, Ion Sav și Au
rel Colda sînt doar cîțiva 
dintre cei care pun umă
rul acolo unde este nevoie.

Gheorghe OLTEANU

doar în rețetare
titățile preparate și vîndu- 
te. Deci se poate, probabil 
și datorită garniturilor mai 
„tradiționale": pește cu
mujdei și mămăligă, cu 
piure de cartofi, cu fasole.

Aceasta fiind situația, 
este cazul să ne punem cî
teva întrebări cărora, de
sigur, le vom căuta răs
puns într-o viitoare inves
tigație reportericească. 
Prima se referă la modul 
cum a fost testat gustul 
consumatorilor, prin orga
nizarea unor expoziții cu 
vînzare, prin inițierea, de 
ce nu, a unor anchete în 
rîndul clientelei ? O a do
ua, nu mai puțin impor
tantă, vizează felul cum 
sînt pregătiți bucătarii să 
răspundă acestor gusturi. 
In această „ofensivă" că
tre mesele unităților de a- 
limentație publică, nu sînt 
suficiente rețetarele mono
tone. Dar, cum spuneam, 
asupra acestor aspecte vom 
reveni. (C.T. DIACONU) 

tind din partea noastră, a 
cadrelor Biroului circula
ție, un volum de muncă 
deosebit, atil cantitativ cît
— mai ales — calitativ. 
Viteza este o problemă 
foarte controversată in 
automobilism, in circula
ția rutieră. Depinde de 
conducătorul auto, de spi
ritul său de preveddre, mai 
mult sau mai puțin dezvol
tat, în fond de modul său 
de a înțelege aceasta răs
pundere mare față de so
cietare, care este condu
cerea unei mașini, ca de
plasarea la volanul unui 
autovehicul Să fie sigură 
sau nu. O viteză adecvată 
condițiilor de drum și tra
fic este calea sigură spre 
circulație fără evenimente.

Starea tehnică perfectă 
a autovehiculelor, om- 
portanaentul la volan ța- 
cea disciplină rutieră pe 
care e bine să o înțelegem
— și "să o respectăm !), ne- 
consumarea de alcool îna-

j Din „deșeuri", produse utile
— O experiență ^Valoroasă in recuperarea materialelor

4 refolosibile, la Întreprinderea de tricotaje Petroșani —
ț Noțiunea de „deșeu" a 
i dispărut din „vocabu- 
J larul de muncă“ al trico- 
1 toarelor din Petroșani. In 
4 Întreprindere nimic nu se 
i pierde, totul se transfor- 
I mă în produse utile. Dar 

să intrăm, mai detaliat, 
în intimitatea fluxului 
pe care îl urmează mate
rialele refolosibile, con
siderate pînă mai ieri 
„deșeuri“, pentru ca ele 
să ajungă lucruri de va
loare. _

De remarcat, din capul 
locului, că există o con
cepție generală recepti
vă la procesul de recu
perare și refolosire a ma
terialelor, probată de 

, modul cum se lansează 
în producție noile mode
le. Prin natura fluxului 
de fabricație, întreprin
derea își înnoiește per- 
mament nomenclatorul de 
articole destinate bene
ficiarilor, potrivit unor
criterii deduse din testa
rea pieții, din evoluția li

Se ambalează noi cantități de înghețată la Fabrica de lapte și produse lac
tate din Livezeni.

N O T Ă

Tot despre
Am fost puși, adeseori, 

în situația să semnalăm, 
la sesizările cititorilor noș
tri, modul defectuos în 
care se face distribuirea 
ziarelor, a publicațiilor la 
abonați. Și iată că sîntem 
nevoiți (realitatea ne-o im
pune) să revenim asupra 
acestor aspecte: tovarășul 
Constantin Slabu, munci
tor la S.U.C.T., ne comu
nică faptul că în unitatea 
unde lucrează, în trei săp-

inte de pornirea la drum 
— iata alte aspecte legate 
de buna desfășurare a 
traficului rutier. _

Și in acest an, ca întot
deauna, cadrele noastre au 
desfășurat, și vor desfășu
ră și în continuare, o in
tensă activitate pentru pre
venirea evenimentelor ru
tiere. Controale de zi și 
de noapte, efectuate îm
preună cu organele de pre
să (pentru publicarea u- 
nor aspecte legate de circu
lația pe drumurile publice), 
intîlniri periodice eu con
ducătorii auto amatori și 
profesioniști, discuții cu 
factorii de răspundere din 
unitățile economice care 
posedă utilaje de transport, 
pentru instruirea acesto
ra cu noile reglementări a- 
părtite in domeniul circu
lației rutiere și — nu în 
ultimă instanță — depista
rea și sancționarea tuturor 
acelora care, prin prezen
ța lor la volanul autovehi- 

niei modei etc. Același 
specific al activității de 
producție face ca din 
materia primă intrată 
în fabricație să mai ră- 
mînă unele materiale ca
re nu pot intra în com
ponența produsului omo
logat. Este vorba de păr
țile care „cad“ în opera
țiunea de croială, de res
turile de partizi. Care a 
fost soluția cea mai efi
cientă ? Odată cu pro
iectarea și omologarea ar
ticolului nou (să spunem 
un compleu pentru femei 
sau un pulover pentru 
bărbați) se proiectează și 
se omologhează și „repli
ca" sa, adică un produs 
fabricat numai din acele 
materiale rămase de la 
finisarea compleu-lui 
sau puloverului. De obi
cei, este vorba de o că- 
ciuliță, o pereche de bo- 
toșei, de mănuși pentru 
copii. Aceste produse, 
pentru care se aplică o 
tehnologie bine pusă la

abonamente
tămîni de zile a primit 
doar 5 (cinci) ziare. La fel 
și colegii săi de muncă. 
Oare responsabilii cu difu
zarea presei din unitatea 
respectivă sînt chiar atît 
de comozi ? Dacă da, tre
buie făcută o schimbare. 
Nu de abonamente, ci de 
responsabili. Trebuie găsiți 
oameni cu mai multă... res
ponsabilitate.

C.T.D.

culelor, pun in pericol in
tegritatea celorlalți parti
cipant la trafic — iată 
numai eiteva din principa
lele acțiuni ce ne stau în 
atenție.

Și in continuare, lucră
torii Biroului circulație al 
miliției municipiului Pe
troșani dorim ca acțiunile 
și rezultatele muncii noas
tre să lie pe deplin inte
grate realizărilor pe care 
Valea Jiului, alaiuri de 
întreaga țară, le dedică e- 
venimentelor sărbătorești 
din acest an, pentru a face 
din întreaga noastră activi
tate, așa cum cerea secre
tarul general al partidului, 
comandantul nostru suprem, 
tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu, un corolar de 
succese și strălucite îm
pliniri pe calea progresu
lui, a modernizării între
gii vieți economico-sociale, 
spre împlinirea năzuințe
lor și aspirațiilor întregu
lui nostru popor.

Cpt. Ilie Rl S,
șeful Biroului circulație al 

Miliției municipiului 
Petroșani 

punct, sînt contractate, 
la beneficiar, deci la fon
dul pieții, în așa fel îneît 
desfacerea este asigurată.

O altă sursă de mate
riale refolosibile (sau, alt
fel spus, un alt „robinet" 
al risipei complet în
chis) o reprezintă acele 
panouri de tricotaje care, 
dintr-un motiv sau altul 
(ruperea firelor, defecte 
de fabricație) nu pot fi 
utilizate integral la con
fecționarea modelului. 
In acest caz, porțiunile 
„căzute" sînt sortate, con
form unui nomenclator 
bine stabilit, după desti
nația preconizată pentru 
fabricarea unei game di
verse de articolp utile ca
re, la rîndul lor, sînt pro- * 1 
puse unităților comerci- I 
ale. Anual, între- i 
prinderea realizează, în 4 
acest fel, o producție es- i 
timată la 2 milioane și i 
jumătate de lei. ?

: Privesc, așa într-o doară 
j prin sala de spectacol.

Pe jos hîrtii, grămezi de 
coji de semințe și, mai 
grav, sticle de toate 
mărimile cu etichete di
verse, recent golite. De
vin mai atent și remarc 
peste 20 de scaune cu 
îmbrăcămintea rupta, 

; sau pur și simplu smul- 
i se 'din balamalele lor. 
\ Și asta într-un așeză- 
i mint de cultură, o in- 
i vestiție pentru care 
i s-au cheltuit bani grei 
i și cu care la data inau- 
i gurării ne mîndreanr cu 
| "toții. La urma urmei ce 
i vină are scaunul ca să 
i l ie deteriorat ? Ce vină 
i au oamenii care muii- 
; ceșe aici, pentru ca, du- '
1 pă frecare spectacol, să i 
i devină altceva decît ceea i 
i ce sînt ? Cinematogra- 
î ful este al nostru, al 
; tuturor. Dar, se pune 
i întrebarea, oare oame- 
i nii serioși — spectatorii 
i obișnuiți — cînd obser- 
î vă astfel de lucruri de 
i ce nu intervin ? Ii pă- 
i răse.șle conștiința civică? 
i Sau le place unora nu- 
i mai să vorbească des- 
; pre ca !

II, DOBROGEAN!)

Un film, un cinemato
graf, în plin centrul re- 

ț ședinței de municipiu, 
j O ecranizare a unui 
i roman celebru, în sală, 
î spectatori de toate vir- 
i stele. Acțiunea se deru- 
i lează palpitant pe e- 
i cran și, în sfîrșit, lui ru- 
i rile se calmează; eroul 
i a învins I Lumina se 
i aprinde, publicul se 
i îndreaptă spre ieșire.

i cinematograf
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu memenlo
(Urmare din nag 1)

ale primei unități econo
mice înscrisă în programul 
vizitei de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ccaușescu în 
județul Constanța — între
prinderea agricolă de stat 
Albești.

In întimpinarca tovară
șului Nicolae Ccaușescu au 
venit primul secretar al 
Comitetului județean Cons
tanța al P.C.R., Nicolae 
Mihalache, cadre din con
ducerea Ministerului Agri
culturii și Industriei Ali
mentare, specialiști și 
muncitori de la Consiliul a- 
groindustrial și de la 
I.A.S. Albești.

Vizita a prilejuit de la 
început o analiză cuprin
zătoare a muncii desfășu
rate de unitățile agricole 
dc pe cuprinsul județului, 
în scopul îndeplinirii sar
cinilor ce le revin din pla
nul național unic și din 
programele prioritare.

Apreciind că realizările 
Hobîndite în acest an nu 
sînt pe măsura posibilită
ților de care dispune jude
țul, a condițiilor create 
prin extinderea sisteme
lor de irigații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
Comitetului județean de 
partid, conducerii Minis
terului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, ca
drelor de conducere din 
agricultura constănțcană 
să ia toate măsurile pentru 
a utiliza cu maximă efici
ență sistemele de irigații 
existente, să întocmească, 
în cel mai scurt timp, un 
program de măsuri pri
vind irigarea corespunză
toare a tuturor terenurilor 
cultivate, în vederea obți
nerii unor producții supe
rioare. îndeosebi la grîu și 
orz. Secretarul general al 
partidului a indicat ca a- 
semenea programe să fie 
stabilite și pentru alte zo
ne agricole ale țării. A 
fost subliniată, totodată, 
necesitatea pregătirii te
meinice a tuturor cadrelor 

rdc conducere, a tuturor 
specialiștilor din județ. 
S-a indicat, totodată, ca 
suprafețele cultivate să 
fio organizate în sole mici, 
nu mai mari de 200 de 
hectare, pentru a se putea 
asigura un control cît mai 
riguros al amenajării te

renului, pregătirii solului, 
al însămînțărilor.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat solele cultivate cu po
rumb, floarea soarelui și 
soia ale întreprinderii a- 
gricole de stat Albești.

La plecare, adresîndu- 
se celor prezenți, secreta
rul general al partidului a 
apreciat că atît culturile 
de porumb, cît și cele de 
floarea soarelui și soia vi
zitate se prezintă frumos 
și că sînt condiții pentru 
obținerea unei recolte bu
ne. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a arătat că se 
impune să se facă totul 
pentru strîngerea la vre
me și fără pierderi a în
tregii recolte. In același 
timp, secretarul general 
al partidului a insistat a- 
supra necesității de a se 
pregăti cu toată grija însă- 
mînțările de toamnă, de a 
se asigura irigarea supra
fețelor cultivate, în special 
cu grîu și orz, și de a se 
valorifica la maximum a- 
ceste suprafețe, punîndu- 
se astfel o bază temeinică 
recoltei anului viitor. To
varășul Nicolae
Ceaușescu a urat colecti
vului întreprinderii agri
cole de stat Albești, tutu
ror oamenilor muncii din 
agricultura județului să 
obțină producții tot mai 
mari.

S-a vizitat în continuare 
Asociația economică inter- 
cooperatistă legumicolă 
Cobadin. Elicopterul pre
zidențial a aterizat în a- 
propierea Unor sole culti
vate cu tomate. Secreta
rul general al partidului a 
fost informat că legumi
cultorii de aici aplică cu 
deosebit succes cultivarea 
roșiilor în sistem palisat, 
plantele fiind susținute 
pe sîrme întinse pe spali
ere — ceea ce permite me
canizarea lucrărilor de în
treținere și o irigare co
respunzătoare prin brazdă. 
Producția ridicată astfel 
realizată a determinat pe 
specialiști să extindă a- 
cest sistem de cultivare a 
roșiilor și în alte unități 
legumicole. S-au vizitat, 
de asemenea, sole cultivate 
cu varză roșie și plante 
rădăcinoase, irigate prin 
brazdă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția 
asupra rezervelor încă ne
folosite în obținerea unor 
producții superioare, în 
special la conopidă, cartofi, 
roșii, vinete și ardei și a 
cerut să se facă totul 
pentru a se aplica întocmai 
programul de dezvoltare 
intensivă a legumiculturii, 
în scopul satisfacerii, în- 
tr-o măsură tot mai mare, 
a solicitărilor oamenilor 
muncii, care doresc să 
găsească întotdeauna le
gume proaspete și fructe 
de bună calitate. S-a ce
rut, de asemenea, să fie 
luate măsuri pentru valo
rificarea în mod cores
punzător a terenurilor iri
gate, asigurarea, în cazul 
fiecărei culturi, a densită
ții optime.

După examinarea cul
turilor legumicole, a fost 
parcursă comuna Cobadin.

La Cooperativa agricolă 
de producție Cobadin au 
fost analizate aspecte ale 
activității din zootehnia 
județului Constanța.
Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu i-au fost pre
zentate rezultatele obținu
te în creșterea vacilor cu 
producții mari de lapte, a 
efectivelor de bovine, por
cine și ovine. In cadrul 
microexpoziției organizate 
cu prilejul vizitei au fost 
înfățișate, de asemenea, 
preocupările privind avi
cultura, apicultura și seri
cicultura.

In numele țăranilor co
operatori, al lucrătorilor 
din unitățile agricole re
prezentate la această ana
liză, specialiștii din agri
cultura județului s-au an
gajat să acționeze cu dă
ruire pentru obținerea u- 
nor recolte cît mai mari, să 
înregistreze rezultate pe 
măsura condițiilor create, 
să răspundă prin fapte gri
jii pe care secretarul ge
neral al partidului o acor
dă în permanență acestei 
ramuri de bază a economi
ei naționale.

Momentul festiv al în
cheierii vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în co
muna Cobadin a avut loc 
în centrul localității. Mii 
de cetățeni, tineri și vîrst- 
nici, au dat expresie senti
mentelor lor de dragoste și 
înaltă stimă față de secte-

tarul general al partidului, 
au scandat cu însuflețire 
numele partidului, al , se
cretarului său general.

In continuare a fost vi
zitat Combinatul dc lianți 
și azbociment din Medgi
dia, una din cele mai mari 
unități de acest fel din 
țară.

Dialogul secretarului 
general al partidului cu 
muncitorii și specialiștii u- 
nității, la care au partici
pat ministrul industrializă
rii lemnului și materiale
lor de construcții, Richard 
Winter, și ministrul cons
trucțiilor industriale, loan 
Petre, au stat probleme le
gate de dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare a 
unității, reducerea mai ac
centuată a consumurilor 
energetice, mai buna or
ganizare a transportului, 
atît pentru aprovizionarea 
cu materii prime cît și 
pentru livrarea produselor 
pe Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, pornindu-se de 
Ia faptul că unitatea este 
amplasată lîngă portul 
Medgidia, în - imediata a- 
propiere a noii căi fluvi
ale a țării.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost prezen
tată noua linie de ci
ment, intrată în funcțiu
ne anul trecut, avînd o 
capacitate de 3 000 tone pe 
zi, ea producînd, anual, tot 
atît cît realiza în 1965 în
treaga unitate.

A fost examinat apoi 
stadiul de finalizare a lu
crărilor la o nouă linie de 
ciment, prin a cărei in
trare în funcțiune, în ul
timul trimestru al anului, 
combinatul din Medgidia 
va deveni cea mai mare 
unitate de acest fel din 
țară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat re
zultatele obținute de oa
menii muncii de la acest 
marc combinat și i-a feli
citat călduros pentru suc
cesele de pînă acum.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat în 
continuare întreprinderea 
mecanică de utilaje Med
gidia.

Knaliza aprofundată a 
modului în care se înde
plinesc sarcinile de plan, 
la care au participat mi
nistrul industriei construc

țiilor de mașini, Marin 
Nedelcu, reprezentanți ai 
conducerii centralei indus
triale de profil și ai în
treprinderii, a evidențiat 
eforturile muncitorilor și 
specialiștilor pentru folo
sirea eficientă a .capacită
ților de producție, a for
ței de muncă, fapt materi
alizat în depășirea, în ce
le șapte luni care au tre
cut din acest an, a princi
palilor indicatori de plan.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost pre
zentate măsurile tehnice și 
organizatorice pentru creș
terea, modernizarea și di
versificarea producției de 
utilaje, asimilarea de 
produse cu caracteristici 
tehnice și funcționale su
perioare.

Secretarul general al 
partidului a indicat ca 
programul de modernizare 
a întreprinderii să aibă în 
vedere necesitatea folosi
rii cît mai eficiente a 
spațiilor existente.

Apreciind eforturile de
puse de oamenii muncii de 
la I.M.U. Medgidia, se
cretarul general al partidu
lui le-a adresat felicitări 
pentru rezultatele obținute 
și le-a urat să încheie acest 
an cu succese tot mai mari, 
să asigure creșterea nive
lului tehnic și calitativ al 
produselor.

Aprecierile și îndemnu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost primi
te cu deosebită satisfac
ție de oamenii muncii pre
zenți pe platoul din fața 
întreprinderii, care au a- 
plaudat și au ovaționat în
delung, au scandat cu pu
tere numele partidului și 
al secretarului său gene
ral.

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu
lui în unități industriale, 
agricole și pe șantiere, 
consacrată analizei la fa
ța locului, împreună cu ca
dre de conducere din mi
nistere, centrale industri
ale, cu muncitori și speci
aliști, cu activiști de partid 
și de stat a problemelor e- 
sențiale care privesc în
deplinirea sarcinilor dc 
plan, a programelor prio
ritare stabilite, dezvolta
rea economico-socială a 
județului Constanța conti
nuă.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Jandarmul și
extra tereștrii; Unirea: 
Ghețuri pe înălțimi; Pa- 
rîngul: Sandokan tigrul 
Malayeziei.

PETRILA i Cu tine via
ța e frumoasă.

LONEA: 'Războiul ste
lelor, I—II.

ANINOASA: O afacere 
murdară.

VULCAN: Nick Carter 
superdetectiv.

EUPENIi Răfuieli 
sonale.

URICANI: Polițist 
delincvent.

per-

sau
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N.R. Eventualele 
dificări survenite în 
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice Județene Hu
nedoara. ,

mo- 
pro- 

apar- 
Cine-

20,00

20,20

20,35

20,50

21,10

21,50
22,00

TV

zi-

e-

de

cînte-

IX-lea 
mari-

Tclejurnal.
In întîmpinarea 
lei de 23 August.
Actualitatea în 
conomie.
August — arc
triumf pe fruntea 
României (color). 
Emisiune de 
ce și versuri. 
Tribuna TV. 
Congresul al 
— Congresul 
lor înnoiri.
Epoca Ceaușescu. 
Umanismul revolu
ționar și civiliza
ție socialistă.
Film serial.
Limita posibilului 
(color).
Premieră pe țară. 
Producție a televi
ziunii sovietice.
Episodul 2.
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

I
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K
în memoria victimelor 

de la Hiroshima
S. U. A. nu se alătură inițiativei 

Uniunii Sovietice
HIROSHIMA 6 (Ager- 

pres). — La Hiroshima, la 
Monumentul Memorial din 
„Parcul Păcii", a avut loc 
o adunare, închinată me
moriei victimelor bombar
damentului atomic de a- 
cum 40 de ani, care s-a 
soldat cu 200 000 de morți.

La ora 8,15 — momentul 
în care s-a produs explo
zia primei bombe atomi
ce —, cei peste 50 000 de 
oameni veniți din toate 
colțurile țării și de peste 
hotare, adunați în „Parcul

PREȘEDINTELE S.U.A., 
Ronald Reagan, a confir
mat, într-o conferință de 
presă ținută la Casa Albă, 
că porțiunea de piele iri
tată îndepărtată de la ba
za nasului printr-o inter
venție chirurgicală ușoară 
a fost un carcinom, res
pectiv o formă frecventă 
de cancer al pielii, adăugind 
că nu este necesar un tra- 

Păcii" și în împrejurimi, au 
păstrat un moment de re
culegere în memoria vic- 
tivelor bombardamentu
lui atomic de la 6 august 
1945. Participanții la adu
narea comemorativă au 
depus flori la Monumentul 
Memoria], ridicat chiar pe 
locul epicentrului explo
ziei primei bombe atomi
ce, unde se păstrează nu
mele celor căzuți ca ur
mare a bombardamentului 
sau a radiațiilor.

tament ulterior, informea
ză agențiile A.P., Reuter și 
France Presse.

LUIND CUVINTUL în 
cadrul reuniunii ministe
riale de la Casablanca, se-

WASHINGTON 6 (A-
gerpres). — In cursul unei 
conferințe de presă, pre
ședintele Statelor Unite, 
Ronald Reagan, a declarat 
că S.U.A. nu se alătură ini
țiativei Uniunii Sovietice 
privind instituirea unui mo
ratoriu asupra experiențe
lor nucleare. El a declarat 
că Statele Unite ar fi dis
puse să respecte un mora
toriu permanent asupra ex
periențelor nucleare, dar 
numai după ce își vor în- 

cretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, a che
mat ca, la întîlnirea extra
ordinară la nivel înalt a 
statelor arabe, să se de
clanșeze acțiuni imediate 
pentru a înlătura divergen
țele dintre ele și pentru 
a restabili solidaritatea a- 
rabă — transmite .agenția 
France Presse. 

cheia propriul lor program 
de experiențe nucleare — 
informează agențiile UJ?.I. 
A.P. și France Presse.

☆
Relatînd declarațiile 

președintelui S.U.A., agen
ția TASS subliniază: „Prin 
declarația sa privind res
pingerea propunerii sovie
tice, R. Reagan a confir
mat că Statele Unite nu 
vor să se ajungă la o în
țelegere asupra unei pro
bleme atît de importante 
cum este încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. 
Iar aceasta înseamnă că 
scopul politicii S.U.A. îl 
constituie modernizarea 
armelor nucleare, acumu
larea de asemenea arme și 
o cursă continuă a înar
mărilor. Președintele Rea
gan nu a putut oferi nici 
un fel de argumente con
vingătoare pentru a justi
fica respingerea propune
rii U.R.S.S.".

INTRErRINDEREA DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI DEVA

încadreazâ de urgența
pentru Secția de Mobilă din Petrila :

— UN CONTABIL ȘEF
Pentru secția de mobilă din Livezeni :

— UN MECANIC, CATEGORIA 6

— UN ZIDAR TEMPORAR

încadrarea se face conform Legii 
12/7971. Informații: I.P.L. Deva, Bulevardul 
Dr. P. Groza nr. 24, telefon 11026.

Mica publicitate
PIERDUT foaie de par

curs seria Ce nr. 95693 pe 
numele Borșan Gheorghe, 
eliberată de I.U.G.T.C. 
Brașov. O declar nulă. 
(4105)
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SCHIMB apartament nou, 
două camere, Petroșani 
Nord, cu apartament trei 
camere, Petroșani Nord sau 
zona Ilermes. Informații, 
strada V. Alecsandri nr. 
14, Petroșani. (4104)


