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Sălaj și Satu
21 iunie 1978. Tn această 

zi, secretarul general al parti- 
aului, președintele Republicii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a aflat din nou în mijlocul 
harnicilor locuitori de pe me
leagurile Sălajului, pentru a 
examina la fața locului, îm
preună cu Oamrenii muncii - 
români și maghiari, cu repre
zentanți ai organelor de 
partid și de stat, ai ministe
relor, mersul îndeplinirii ho- 
tărîrilor. Congresului al Xl-lea 
șt Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru a fixa noi 
măsuri care să asigure o 
dezvoltare și mai accelerată 
a acestui județ.

în această vizită, secreta
rul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășa Ele
na Ceaușescu, de tovarășii 
Manea Mănescu, losif Banc, 
Constantin Dăscălescu, Ja
nos Fazekas.

Reîntîlnirea cu cel mai iu
bit și stimat fiu al națiunii 
noastre a conferit acestei zi
le și acestor locuri atribu
tele unei autentice sărbători.

Străbătînd principalele ar
tere ale orașului, în aclama
ții puternice ale popt^ației 
Zalăului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat, în- 
tr-o mașină deschisă, în par
tea nord-vestică a orașului, 
unde a apărut și a luat pro
porții în ultimii ani platfor
ma industrială a Zalăului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu împreună cu per
soanele care îi însoțesc, vizi
tează secțiile de bază ale 
întreprinderii de armături in
dustriale, peste tot fiind în- 
tîmpinați cu sentimente de 
dragoste și prețuire de mun
citori.

în uralele și ovațiile mul
țimii, secretarul general își 
ia rămas bun de la .muncitorii 
întreprinderii, de la toți cei

tutoconducerea muncitoreasca în acțiune 

De la nerealizări la 
reviriment în activitatea 

sectorului nostru
ln ultimele patru luni oa

menii colectivului sectorului 
nostru s-au confruntat cu u- 
nele dificultăți în realizarea 
planului de producție. La 
plasarea minerilor pe cele 
patru schimburi se simțea 
lipsa de efectiv. Un abataj 
și-a terminat fîșia pe stratul 
ill și trebuia mutat cu o fa
lie mai jos, după lichidarea 
șpițului. In zâna unde lu
crează minerii din brigada 
condusă de Sigismund Dane 
au apărut temperaturi ridi
cate... Și totuși, după prima 
decadă a lunii iunie, planul 
a fost realizat. La intrarea 
în sala de apei a minei, ga
zeta „Evenimentul zilei" con

în ziarul de azi;
• Piatră de Banița
• SPORT - Campionatul mondial de fotbal

- Finala „Cupei României" la fotbal. 
(In pag. a 2-a)

• Individ - colectivitate
(In pag. a 3-a)

veniți să-| întîmpine și se 
îndreaptă spre cel de-al doi
lea obiectiv al platformei in
dustriale, întreprinderea de 
cabluri emailate.

In continuare se vizitează 
un nou obiectiv al platfor
mei industriale a orașului 
Zalău, întreprinderea de țevi 
fără sudură - unitate aflată 
într-un stadiu avansat de 
construcție și care la sfîrșitul 
anului viitor urmează să in
tre în funcțiune cu primele 
sale capacități. Gradul înalt 
de tehnicitate al acestui ma
re obiectiv industrial repre
zintă un considerabil efort 
de investiții iar intrarea sa 
în funcțiune va asigura o 
importantă producție.

Se face apoi un scurt po
pas pe șantierul întreprinderii 
de anvelope. Aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recoman
dă să fie accelerate lucră
rile . de construcție, să se 
modernizeze soluțiile cons
tructive. .

Vizita în acest prosper ju
deț al patriei noastre socia
liste s-a încheiat cu un ma
re miting organizat în vasta 
piață din centrul orașului la 
care au participat peste 
100 000 de locuitori ai Za
lăului și ai localităților din 
jur.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Lau- 
rean Tulai, prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R.-

Au luat, de asemenea, cu- 
vîntul Ion Păscuță, secretar 
al Comitetului de partid de 
la întreprinderea de armă
turi metalice-Zalău, Chiș 
Laura, secretar al Comitetu
lui orășenesc Zalău al U.T.C., 
și luliu Bălăjel, președintele 
Cooperativei agricole de 
producție Stîrciu, din comu
na Horoatul Crasnei.

In uralele entuziaste ale

semnează faptul meritoriu că 
minerii din brigăzile lui Va- 
srle Blag și Gheorghe Matei, 
de la sectorul II, și-au depă
șit sorcintle pionului anual 
la zi cu 386 și, respectiv, 
138 tone de cărbune. în ac
tivitatea sectorului se simte 
un adevărat reviriment. Oa
menii lucrează cu mai multă 
tragere de inimă. In frontalul 
nr. 5, minerii din brigada lui 
Petru Scredeanu extrag si
multan pe două fronturi de

loan SUCIU, 
locțiitor al secretarului 
organizației de bază a 

sectorului II de la I.M. Dîlja

(Continuare în pag. a 3-a) 

mulțimii, a luat euvîntul to
varășul N I CO LAE 
CEAUȘESCU.

Cuyîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost su
bliniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze, cu 
urale și ovații, locuitorii 
Sălajului reafirmîn- 
du-și încrederea deplină în 
partid și secretarul său ge
neral, hotărîrea de a merge 
neabătut pe calea arătată 
de partid — calea socia
lismului, a comunismului, a 
fericirii întregului popor.

Primul secretar al Comite
tului județean de partid a 
mulțumit , din inimă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
cuvîntarea și indicațiile date.

De la Zalău, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși care îi însoțesc în vi
zita de lucru în această par
te a țării s-au îndreptat spre 
orașul Cărei.

Ca și la sosire, pe stadio
nul orașului au venit mii și 
mii de oameni ai muncii ca
re au ținut să exprime, încă 
o dată, recunoștința lor, a 
întregii populații a Sălajului 
pentru această nouă vizită a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu răspunde cu prie
tenie manifestărilor pline de 
căldură ale populației.

în ac'amațiile celor pre- 
zenți elicopterul prezidențial 
decolează.

După județui Sălaj, tova
rășul Nicolae... Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat au 
continuat vizita de lucru în 
județul Satu Mare. Acest în-

(Continuare în pag. a 4-a)

Vasi- 
atenție 

i mo-

Preparuția Coroești. 
le Pop urmărește cu i 
funcționarea corectă a 
șinii de zețaj.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Ou i n fo r m ii m
CONCERT DE MUZICA 

POPULARA. La ora 20, în 
sala Casei de cultură din 
Petroșani are ioc conceriul- 
spectacol. de muzică popu
lară „De pe plaiuri sătmă
rene" prezentat de orches
tra „Țara Oașului" din 
Satu Mare și interpreți ai 
folclorului din zonă. (I.SJ.

EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ, 
în holul mare al sălii de
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Ș<-n această lună, brigadierul Gheor ghe Popa de la sectorul II al minei Aninoasa 
e nofarît ca, împreună cu ortacii săi, să depășească sarcinile de plan cu peste 600 tone 
cărbune, cît a realizat în luna precedentă. Foto : Ion LICIU

Avansări superioare 
sarcinilor

PESTE PREVEDERI

2 milioane lei la investiții
în cadrul noii preparații Petri!a, 

față de sarcinile trimestrului II al a- 
nului, constructorii și montorii șantie
rului din Petrila al I.C.M.M: au exe
cutat pînă la' această dată, suplimen- 
•°Ț> un volum de lucrări de 1 milion 
lei. Pînă la sfîrșitul primului semes
tru ei vor mai realiza aici investiții în 
valoare de peste 1 milion lei, de- 
vansînd astfel prevederile graficelor 
cu circa 2 milioane. Chiar în aceste 
zile, la obiectivul de "bază al viitoa
rei preparații —secția spălare-sortare 
- se află în montaj o macara de ma
re capacitate cu ajutorul căreia vor 
fi mecanizate principalele operații.

Brigada de înain
tări, condusă de 
Dumitru Costinaș, 
din sectorul de in
vestiții al I.M. Lo- 
nea a realizat lună 
de lună în acest an 
avansări superioa
re prevederilor. 
Buna organizare a 
muncii, hotărîrea 
m’nerilor din cele 
patru schimburi ale 
brigăzii - conduse 
de Constantin Po
pa, Vasile Pînzaru, 
Vasile Trif și Va

Sfîrșitul de lună să ne găsească
cu sarcinile îndeplinite la

PRODUCȚIA FIZICĂ 1
• A treia decadă — hotărîtoare pentru 

realizarea planului extracției de cărbune a 
lunii

• In fiecare unitate trebuie mobilizate 
toate resursele pentru creșterea productivi
tății muncii

• Transportul cărbunelui și materialelor 
trebuie să funcționeze ireproșabil*

S-a promis, și nu o dată, 
de către conducătorii uni
tăților miniere că luna iunie 
va marca acel salt, al pro- 
dtjcției de cărbune care să 
ducă la îndeplinirea pla
nului de extracție. Dacă nu 
nominalizăm, o facem pen
tru că fiecare director în 
parte a făcut asemenea, pro
misiuni atît în fața condu- 

spectacole de la clubul 
muncitoresc din Lonea s-a 
amenajat o expoziție de 
grafică reprezentînd Revo
luția de la 1848 oglindită 
în presa vremii. Expoziția 
cuprinde momente impor
tante ale actelor istorice de 
la 1848. (N. Gogelescu, Lo
nea).

CONFORM UNOR RE
CENTE reglementări/ la în
treprinderea minieră Lupeni 
a fost deschis un nou curs 
de calificare în meseria de

cerii Combinatului minier Va
lea Jiului, cît și în fața or
ganelor de partid. Aceste 
promisiuni-angajament tre
buiau să fie urmate, cum e . 
firesc , de măsuri care să 
asigure realizarea zi de zi 
a prelimin-arelor. Cum s-a ac
ționat însă ? Răspunsul ni-l
dau cifrele cu care au în
cheiat majoritatea unităților 

miner, cu durata de 1 an. 
Sînt înscriși 46 de cursanți. 
(Marcela P.)

JURNAL DE VACANȚĂ. 
Luni, la ora 8, au pornit la 
drum spre frumosul nostru 
masiv Paring, la „Căsuța 
din povești", 10 elevi din 
clasa a V-a, Școala gene
rală nr. 1 Petroșani, unde 
yor sta o săptămînă. (prof. 
L. Deleanu) 

du inlfi/mam

3

sile Geangă - de 
a se situa constant 
pe locurile de frun
te ale întrecerii, se 
materializează în 
perioada trecută 
de la începutul a- 
nului într-un plus 
de 35 ml lucrări 
de pregătiri și des
chideri. în ultima 
lună brigada a de
pășit nivelul plani
ficat al productivi
tății muncii ca 
0,35 mc / post.

mina Lonea, situația în 
să se îmbunătățească 
de prima decadă,

în
se

miniere a doua decadă a h> 
nii. Să luăm un exemplu : La 

loc 
față 

cînd re
stanța a fost de aproximativ 
2500 tone, la finele celei de 
a doua decade rămînerea îa 
urmă este de două ori mai 
mare. Sînt invocate, des.gur, 
argumente, justificări, scuze. 
Dar ce facem cu promisiunile 
făcute cu cîtva timp în urmă 
de conducerea minei că 
luna iun.e nu numai că 
vor. realiza sarcinNe, ci se va 
recupera din restanțele acu
mulate de la începutul anu
lui ? Ce femei cmj avut pro
misiunile ? întrebarea se a- 
dresează în egală măsură 
conducerilor tehnice de la 
Petrila, Dîlja, Aninoasa și 
Lupeni, ca să nu mai vorbim 
de mina Livezeni. Pentru 
că nu o dată s-a afirmat • 
„nu avem probleme deosebi
te, depinde numa: de noi 
realizarea planului". Păi da-- 
că gșa stau lucrurile, de ce, 
de pildă, realizările minei 
Aninoasa se mențin în jurul a 
90 la sută din plan ? In- 
tr-unul din numerele trecute 
ale ziarului nostru era cri
ticat faptul că la această 
mină se țin lanț defecțiuni
le electromecanice, că se

(Continuare in pag. a 2-a}
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Piatră de Banița
. Spre cariera de piatră alții dislocă cu 

din Bănița drumul nu este piatra rezultată 
atît de anevoios. Dar o 
ploaie torențială a acestei 
veri capricioase ne îngre
unează accesul. Nu ne dăm 
bătuți 
Viorel 
rierei, 
legat, 
32 de 
raj intemperiile, 
cerbicia muntelui;

...Perforatoarele și fore- 
zele alungă liniștea munte
lui. In peretele de calcar 
de peste 20 m înălțime 
sint forate găuri pentru 
pușcare. Artificierul Ion 
Rusu, „omul cu mina ca 
un ceasornic", cum îi spun 
colegii de muncă, introdu
ce cu siguranță explozivul. 
Apoi ne face semn că ur
mează să ne adăpostim cu 
toții. Ne retragem intr-o 
văgăună. Se iau măsuri de 
siguranță și în împrejurimi. 
Artificierul Rusu apasă a- 
poi pe minerul explozoru- 
lui. In cîteva fracțiuni de 
secundă peretele din piatră 
sare în aer. Detunătura se 
risipește .in ecouri largi i 
deasupra Băniței. Bu- ,
câți de piatră sînt proiec- 1 
tate în văzduh, unele ajun- < 
gind pînă aproape de noi. 
In locul peretelui de calcar 
nu rămîne decît un povîr- 
niș. Artificierul controlează 
din nou frontul de lucru, 
după care brigada de mi- ( 
neri condusă de Nico'ae i 
Achim reintră în activitate. 
Minerii Gheorghe Angliei, 
Deneș Portic, Ion Vladis
lav, Gheorghe Jamaș și

și iată-ne alături de 
Vladislav, șeful ca- 
un om înalt, bine 
care alături de cei 
oameni înfruntă cu cu- 

invingînd

pricepere am avut un plan de 16 000 
din pușca- tone piatră și am realizat 

re. Excavatoarele, conduse 18 075 tone, rar pe luna iunie 
cu dibăcie de Gheorghe avem plan 5 00d tone și am 

realizat pînă la jumătatea'’ 
lunii, 2 580 tone. Cifrele sint 
edificatoare pentru a ilustra 

' hărnicia oamenilor de aici. 
Continuă să plouă. Auto

basculantele nu stau o cli
pă, vagoanele de lă ram
pa C.F.R. sînt aproape pli
ne. Mai aflăm de la șeful 
carierei că piatra de Bani
ța este mult solicitată în 
construcții pentru zidării 
diferite, canalizări, poduri, 
la hidrocentrale etc., avind 
un ridicat procent de oxid 
de fier (22 a/o), ceea ce o 
face foarte rezistentă. Din 
aceste motive piatra de 
Bănița a fost folosită la 
construcția unor mari o- 
biective din țară cum este 
de pildă termocentrala 
la Ișalnița, la diferite 
crări în județele Dolj, __
Prahova, Argeș, Hunedoa
ra ele. De asemenea, pia
tra măruntă, sub 5 cm (sa
vura) este prezentă pe mul
te drumuri, terenuri de 
sport, alei ale parcurilor

Ceaușu și Gheorghe Cîciu, 
încarcă piatra în autobas
culante. Șoferii Petru Marc, 
Ion Păiș, Gheorghe Marc 
și Ion Vladislav coboară cu 
mașinile pe serpentinele 
carierei pînă la stația de 
sortare, unde piatra este su
pusă unui proces de purifi
care, de înnobilare dacă 
se poate spune așa. Aici 
lucrează Vasile Corbei,

1

Carnet 
de reporter Instantaneu de la expoziția de lucrări practice executate de absolvenții Grupului șco

lar minier din Lupeni. Foto : Ion LEONARD

Iosif Biro și Leontin Petri- 
caș, oameni de nădejde ai 
carierei, care au învățat 
meseria aici și nu s-ar mai 
despărți de ea pentru ni
mic în lume. Grătarele de 
sortare funcționează perfect. 
Piatra sortată „curge" în 
siloz, iar de aici din nou în 
caroseria autobasculantelor de pe întinsul țării și al ju
de 5 tone. Ultimul drum al ■
calcarului este spre rampa 
de încărcare, unde vagoa
nele C.F.R. așteaptă pentru 
a o transporta in diferite 
zone ale țării.

Plouă mărunt și continuu. 
Acum regretăm că n-am 
ascultat de tovarășul Viorel 
Vladislav să ne luăm și 
cizme de cauciuc...

- Avem rezultate
ne informează dinsul. 
primele 5 luni ale

bune, 
Pe 

anului

In probe de punere în funcțiune

Hidrocentrala
de la Băbeni

în, aceste zile au început 
probele de punere în func
țiune a hidrocentralei de la 
Băbeni, cea de-a 5-a ridicată 
pînă acum pe rîul Olt. Hi- Pînă la 
drocentrala, care este 
pată cu două grupuri 
droenergetice de cîte 
MW fiecare, va furniza 
ol sistemului energetic 
țional circa 
kWh. De menționat că hi- 
droagregatele, echipamen
tele hidromecanice ale ba-

echi-
hi-

18,5 
anu- 

na-
120 milioane

rajului și centralei, precum 
și aparatajele electrice și de 
automatizări, sînt proiectate 
și fabricate integral în țară, 

sfîrși’tul acestui 
cincinal, pe rîul Olt vor mai 
fi puse în funcțiune încă 
șapte hidrocentrale, termi- 
nîndu-se astfel, conform pre
vederilor 
rea unei 
cuprinsă 
Slatina.

de plan, amenaja- 
importante zone, 

între Călimănești și

(Agsrpres)

de 
lu- 

Ott,

defului nostru...
Ploaia nu s-a oprit. Ca

de cu îndîrjire, dar oamenii 
de aici parcă o sfidează. 
Lucrează fără întrerupere. 
Plecăm gîndindu-ne co, 
intr-adevăr, piatra de Bă
nița, această rocă de culoa
re alb-cărămizie, și-a ciști- 
gat Un renume. Iar aceasta 
se datorește hărniciei și 
priceperii oamenilor care 
muncesc aici.

Valeriu COANDRAȘ

PRODUCȚIA FIZICA
• (Urmare din pag. t)

intervine mai cu seamă a- 
tunci cînd utilajul „a căzut", 
că nu se face .întreținerea 
preventivă corespunzătoare. 
S-a creat o echipă service 
pentru intervenții. E bine că 
sa creat această echipă ; era 
necesară. Dar ea intervine 
pentru remedierea defecți
unilor, nu le preîntîmpmă 
prin întreținere. Această ac
tivitate trebuie privită za 
fiind deosebit de importan
tă pentru că ea condiționează 
producția și trebuie tratată 
tot cu deosebită importanță.

Inconsecvența în aplicarea 
propriilor măsuri stabilite și

Bine aprovizionatul magazin alimentar d.n cartierul Bucu
ra — Uricani cunoaște zi de zi afluența cumpărătorilor.

Foto : I. LICIU

răsdiscutate pentru redresa
rea producției și-a pus și 
de această dată amprenta a- 
supra realizărilor mai mul
tor mine printre care am a- 
minti Petrila, Dîlja și Lu
peni. Dacă mina Dîljo, bună
oară, a început luna cu re
alizarea planului zilnic, în cea 
de a doua decadă doar In
tr-o singură zi și-a îndeplinit 
sarcinile, realizările scăzînd 
de la 97,9 la sută la finele 

. primei decade la 92,2 la sută 
pe cele două decade cumu
late. Și la Lupeni sînt fla
grante oscilațiile extracției de 
cărbune, cu diferențe mari, 
de ordinul sutelor de tone, 
de la o zi la alta. Să expli
căm : în ziua de 8 iunie se 
înregistrează o restanță de 
657 tone, în 9 plus 50, în 10 
plus 173, iar în 12 - după o 
zi pregătitoare - se înregis
trează din nou o restanță de 
728 tone. Diferența de a- 
proope 1000 de tone la ex
tracte vorbește de la sine 
despre felul în care s-a făcut 
pregătirea producț'ei pentru 
ziua de 12 iunie. Exemplele 
ar putea continua și nu nu
mai de la Lupeni.

Se găsesc destule argu
mente și justificări. Cum s-a 
văzut, se fac și promisiuni 
și încă cu destulă ușurință. 
Practica însă nu duce la 
creșterea producției de căr
bune, ci dimpotrivă, distra-

de 
că 

uti-

ge atenția de la cauzele ne- 
realizărilor, cauze care tre
buie analizate cu răspunde
re și preîntîmpinate. Pentru 
că aceste cauze se află în 
unitate și nu în afara ei. Din 
discuțiile purtate cu moi 
multi mineri se desprinde con
cluzia că nu se acționează cu 
toată fermitatea pentru 
provizionarea locurilor 
muncă cu cele necesare, 
sînt dese defecțiuni ale
lajelor - în special ale celor 
de transport -, că, fiind vor
ba de transport, acesta frî- 
nează activitatea producti
vă. Și încă ceva : și în a- 
ceastă lună se menține ridi
cat numărul brigăzilor ră
mase sub plan. Cum justi
fică oare activitatea cadrele 
tehnico-inginerești care răs
pund personal de . aceste 
brigăzi ? Toate acestea sînt 
tot atîtea rezerve de crește
re a productivității muncii, a 
producției de cărbune care în 
această a treia decadă tre
buie folosite la adevărata 
lor valoare pentru ca luna 
iunie să fie încheiată cu pla
nul realizat. Cerința este cu 
atît mai imperioasă cu cît 
pregătește condițiile trece
rii la aplicarea mecanismu
lui producției nete a cărui 
realizare este asigurată în
măsură hotărîtoare de în
deplinirea planului produc
ției fizice.
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Campionatul mondial de fotbal

In căutarea poeziei...

Italia — Olanda : 1—2
(1—0); R.F.G. — Austria 
2—3. River Plata, fără cab- 
Jogramă, min. 45 : Bettega 
își potrivește pasul în ritm 
de finală, mai ales că Austria 
se lamentează sub tabela de 
marcaj care indică un prim 
avans al vest-germanilor. 
Toate minunile sînt șapte, 
chiar dacă durează un mi
nut în plus, (după o repriză 
monumentală, gata de a fi 
ilapidată, în marmură) Zoff 
a intrat în uitare neidentificînd 
un șut de fundaș numit Brandts 
și iluziile au început să stră
lumineze gazonul cu lalele 
simbolice, mai ales Că din 
disputa excampiortilor mon
diali cu austriecii, parveneau 
tot mai neverosimile vești : 
1-0, 1—1, 2—1, 2—2. Italia, 
deși egalată, miza pe victo-

rie, a și nutrit ideea de a 
compacta elevii lui Happel, 
dar, după ce van Kraij, apă
rător de meserie, a fost tri
mis de pe banca rezervelor 
în atac, Haan a avut ambiția 
să le demonstreze, pe o dis
tanță de 35 m, virtuțile șu
tului la distanță. Adică, în 
min. 76 cînd Olanda a întors 
roata partidei, formația itali
ană abia începea să spere,, 
fiindcă „dialogul" Austria — 
R.F.G. avea un alt epilog de
cît cel așteptat (3—2). Rossi 
și coechipierii săi, cu un 
fair-play exemplar, au în
cercat să-și apropie clipa fi
nalei, dar, pe un alt gazon 
argentinian, „opereta viene- 
ză", prin amplitudine și for
mă spontană de exprimare 
a pus în umbră tumultul 
„wagnerian". Cu toate că e- 
chipa lui Helmuth Schon a- 
vea „albia" dinainte (tra) 
vestită.

Ieri, încă o dată, abando- 
nînd arbitrariul (nu arbitrajul) 
cu fentă de genunchi cojiți, 
cei care și-au meritat soarta 
s-au dovedit mai buni. Adică 
au readus în actualitate nu
mele unui popor care și-a le

gat destinul de digurile mă
rfi.

De-a dreptul dramatic, du
elul dintre brazilieni și polo
nezi. In primul mitan, cu 
„iarba verde de acasă", 
mai recent în amintire, Ne- 
linho a descins scorul, în fa
tidicul minut (pentru adver
sari) 13, pentru ca înaintea 
pauzei „bronzul" lui Lato de 
la precedentele mondiale să 
strălucească din nou, șutul 
său (min. 45) l-a învins pe 
Leao. La reluare, din nou 
în m.'n. 13 (58), fotbaliștii 
cariocas se detașează ■. bară 
„semnată" de Dirceu, șut al 
lui Roberto fără speranțe

pentru Kulda. Trei minute mai 
tîrziu, o fază fulminantă, sol
dată cu trei bare și cu un 
nou gol înscris de Roberto. 
Așadar, Brazilia — Polonia 
3-1 (1-1).

Din păcate însă, peruanul 
Quiroga, prea absorbit să-și 
scrie memoriile din copilăria 
petrecută în Argentina, în
casase, pînă în min. 50, pa
tru goluri; îndeajuns ca gaz
dele, dacă se adeverește zvo
nul de azi-noapte, să-și dis
pute finala cu Olanda, în 
vreme ce pentru „bronzul" 
acestei ediții, a campionate
lor mondiale se vor. confrun
ta Italia și Brazilia. Intr-ade
văr înaintea calculelor, poe
zia nu mai poate fi... desci
frată.

Ion VULPE

Astăzi, finala „Cupei României” 
la fotbal

Echipele Universitatea Cra
iova și F.C. Olimpia Satu 
Mare își vor disputa astăzi 
finala celei de-a 40-a ediții 
a „Cupei României" la fot
bal, care în acest an se 
desfășoară sub genericul 
competiției naționale „Da
ci ad a".

Meciul este programat Ia 
ora 17 pe stadionul Republi
cii din Capitală și va fi trans
mis în întregime la Radio. 
Transmisia se va efectua pe 
programul 1, cu începere din. 
jurul orei 16,55.

(Agerpres)

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" Petroșani

cu sediul în Petroșani, strada Republicii nr.
62, încadrează de urgență următorul 
personal :

— jurisconsult
— merceolog principal
— pictor firme și reclame
— dactilograf pentru biroul de 
copiat acte
— zidari — coșari — sobari

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.

Mica publicitate
CUMPĂR mașină scris, a- 

dresați Spitalul municipal Pe
troșani inferior 177. (363)

PIERDUT diplomă ajutor 
miner, pe numele lehim Toa- 
der, eliberată de Centrala 
minieră Deva - Rușchița, în 
anul școlar 1975. Se declară 
nulă. (354)

PIERDUT foaie matricolă a 
8 clase, nr. 46 din 11 decem
brie 1972, eliberată de Școa
la generală nr, 4 Petroșani 
pe numele Gurban Gabriela. 
Se declară nulă. (362)

PIERDUT legitimație de ser
viciu, pe numele Bordeianu 
Viorica, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. (355)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Animbo 
Georges, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (356)

PIERDUT carnet de student 
pe numele Burducea Corne- 
liu, eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (357)
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lucru de cîte 30 ml fiecare. 
Deși se mai ivesc Încă unele 
cazuri de absențe hemotivafe. 
Îndeosebi în zilele de plată 
a retribuției, numărul mediu 
de absențe pe sector a scă
zut comparativ cu lunile tre
cute. Cărui fapt se datorește 
acest reviriment în activitatea 
colectivului nostru ? In pri
mul rînd faptului că printre 
mineri și șefii de brigadă 
au apărut adepți înflăcărați 
ai tehnicii noi, acolo unde 
numai cu cîteva luni în ur
mă se manifestau unele a- 
titudini sceptice. „Văzînd la 
lucru combinele cu atac fron
tal, mulți din șefii de briga
dă le vor acum în abataje
le lor" 
într-o discuție maistrul
Călin. In
nie, o astfel de combină va 
fi introdusă 
unde lucrează minerii 
brigada lui Alexandru 
resteș. Interesul pentru teh
nica nouă s-a manifestat și 
în înscrierea la cursurile de 
policalificare a tuturor șefi
lor de schimb de la locurile 
de muncă dotate cu utilaje 
moderne, cu combine. în 
rîndul colectivului se simte 
suflul nou al redimensionă- 
rii, mai echitabile, a actului 
participării oamenilor la ela-

- ne spunea deunăzi 
loan 

cursul lunii iu-

în frontalul 13
din
Ke-

Fereastra... 
discordiei

Fe strada Crividiei din 
Vulcan, la numerele 81 și 
83 locuiesc două familii,, de 
pensionari. Dar două fa
milii vrăjmașe. De ce ?

La o vîrstă cînd oamenii 
sînt îndeobște mai înțelepți, 
mai cumpăniți în vorbe și 
fapte, cei doi vecini, în loc 
să se respecte și să se pre- 
țuiască reciproc, se 
pr.n sălile de judecată 
aproape 4 ani. Vinovată es
te o... fereastră.

Problema stă cam așa. 
reastra casei lui N. Cărpinea- 

este așezată în peretelenu

:e.
ATITUDINI

I
I

rorologică 
ică : ieri, 
ximă a a- 
ani a fost 
ir la Pa-
Minimele 

ide, și res-

■arele 24 
i instabilă 
l acoperit, 
tloaie sub 
‘t-Vîpt slab

dinspre curtea familiei 
G. Pok. Cum peretele este 
chiar lîngă gard, iar gardul 
la 2 m de intrarea în lo
cuința familiei Pok, soții Căr- 
pineanu țin tot timpul sub 
«observație" curtea vecinilor. 
După mai multe procese ju
decate la Petroșani și la De
va, familiei Pok i s-a făcut 
dreptate, fereastra urmînd să 
fie acoperită. Soții Cărpinea- 
nu nu se dau însă bătuți. 
Ultimul „afront" făcut de ve
cini, acela de a construi un 
zid în dreptul ferestrei lor 
s-a soldat cu un nou scan
dal. Om în toată firea, N. 
Cărpineanu a încercat să-și 
apere cu... p;etroiul, fereas
tra amenințată. Lovitura în 
cap pe care a primit-o G. 
Pok a necesitat peste 12 zi
le îngrijiri medicale. Evident, 
s-au făcut reclamați! și pînă 
una alta se conturează un 
nou proces. Pînă cînd va 
mai dăinui această situație ?

Să nu existe oare nici un 
leac pentru acest buclucaș 
virus al procesomaniei și al 
discordiei, care a transfor
mat doi vecini în dușmani 
declarați ? Singura fereastră 
în direcția înțelegerii și bu
nei conviețuiri cu vecinii doar 
familia Cărpineanu este în 
măsură s-o deschidă.

borarea și înfăptuirea sarcini- se ocupă de aprovizionarea 
lor. Odată -u adoptarea ho-’■ brigăzilor cu materialei-zi și 

grijă orice armătură, orice 
piesă și de multe ori îndreap
tă pe loc, în subteran unele 
armături mai ușor de. recon
diționat. Spirit sporit de 
răspundere în înfăptuirea sar
cinilor de producție dove
desc și meseriașii însărcinați 
cu întreținerea și revizia pe
riodică a utilajelor. Uneori, 
în frunte cu maistrul loan 
Borbely, lăcătușii Ștefan 
Pena, Francisc Hegheduș, 
loan Denuth au lucrat pe 
utilaje, două sau chiar trei 
schimburi, pînă cînd acestea 
au început să funcționeze i- 
reproșabil.

In a doua jumătate a 
cestui an în sectorul nostru, 
pe orizontul 350 se vor in
troduce încă 1000 m de benzi 
transportoare, care vor a- 
sigura, prin intermediul unui 
buncăr de mare capacitate, 
o mai bună ritmicitate în 
producția sectorului. Oame
nii sectorului a’u înțeles că 
pr'n faptele lor participă e- 
fectiv la înfăptuirea autocon
ducerii muncitorești, la per
fecționarea producției și a 
muncii pe baza tehnicii mo
derne, demonstrînd capaci
tatea creatoare a colectivu
lui, conșfienți de faptul că 
succesele viitoare depind de

tărîrii colective de a se merge piese de schimb adună cu 
■ pe calea mecanizării complete 

a sectorului, oamenii și-au spo
rit interesul pentru perfecți
onarea pregătirii profesio
nale. Actul autoconduceriinale. Actul 
muncitorești - expresie vie a 
înțelegerii că fiecare este 
producător, proprietar, dar și 
beneficiar al bunurilor ma
teriale - a căpătat valențe 

din 
dova-

noi. Fiecare brigadă 
cele trei frontale dă 
dă de mai multă răspundere 
în folosirea utilajelor și pre
gătirea tavanului de rezisten
ță pentru viitoarea fîșie. Șe
fii de schimb Gheorghe Bor
zoi, Valentin Păduraru și Io
nel Arostei, care cru fost 
printre inițiatorii hotărîrii ca 
fiecare brigadă să pregă
tească pentru ea însăși ta
vanul de rezistență cu grinzi 
îngropate, sînt mulțumiți de 
rezultatele obținute acum 
brigada lui Vasile Blag, 
care fac parte.

în cadrul sectorului, 
propunerea comuniștilor, 
introdus o presă pentru 
condiționarea armăturilor 
T.H. Un calcul simplu de
monstrează că valoarea ar
măturilor T.H. recondiționate 
în ultimele cinci luni repre
zintă echivalentul valoric al 
materialelor necesare 
ducției sectorului pe 
de o lună. Echipa condusă 
de Nicolae Hegheduș,
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mi-am 
cele mai 

frumoase visuri
„Imi plac vrednicia și 

omenia minerilor... 
place munca" ...Este 
ceea ce a putut să 
spună mai frumos și 
convingător Dumitru 
ca, șef de 
sectorul V 
Aveam în 
ruia, așa 
puțin mai 
la ortacii :

mai
Bo

ia> brigadă 
al I.M. Lupeni. 
față omul că- 
cum aflasem 
devreme, de 
săi de muncă, 

minerii din brigadă îi 
tau o mare stimă și 
plină ascultare atît 
ale mineritului cît și 
probleme de viață și 
milie. Calitățile dovedi
te la front, ca și pe stra
dă sau acasă îi obligă 
de altfel la asemenea 
sentimente față de 
gadierul lor.

Cum și-a cîștigat 
ceste calități unul 
cei zece copii ai unei fa
milii de țărani de prin 
părțile 
Răspunsul, 
l-a dat el însuși : 
cind. Cu pasiune și 
ruire. Muncind și 
țînd. Invățînd mai 
de la alții, apoi 
țînd el pe alții, tineri, a- 
supra tainelor mineritu
lui, ale acestei meserii 
față de care are afinități 
ce aproape că nu se 
pot exprima în cuvinte.

-—Cînd eram copil mi 
se spunea că meseria es
te brățară de aur. Am a- 
uzit despre 'multe' me
serii frumoase, interesan
te, dar visul și dorința 
mea au fost să 
miner, socotind-o 
mai. bărbătească 
toate.

Abia împlinise 18 
cind a făcut < 
cu munca de miner. Era 
în 1960. De atunci

prezent a
la fronturi
Pînă în 1971 a 
investiții, iar de

pur- 
de- 

in 
în 

ta-

bri-

a- 
din

Botoșaniului ? 
simplu, ni 

mun- 
dă- 

invă- 
întîi 

învă-

pi na in 
zi de zi 
înaintări, 
lucrat la 
atunci la pregătirile sec
torului V. „Om harnic. 
Cind este solicitat ta lu
crări 
tare, 
zent
te un bun organizator" — 
aprecia șeful sectorului 
V, inginerul Cornel 
dulescu.

Brigada pe care o 
duce Boca muncește

O intrare aranjata cu gust, 
face trecerea din sala de a- 
pel a I.M. Lonea în încă
perea unde minerii iau o 
masă consistentă înainte de 
intrarea în șut. La intrare le 
îritîmpină cîteva apeluri ț 
„Păstrați curățenia I" ; ..Vă 
rugăm, nu fumați I" ; ,.Tova- 
răși, aceste bunuri sînt ale 
noastre, să le păstrăm I" în 
dorința de a vedea cum șe 
respectă aceste chemări am 
intrat în sala de mese. Era 
tocmai ora cînd minerii ser
veau masa. în sală, o cu
rățenie de farmacie. De fapt, 
la I.M. Lonea există o 
gulă : nici un muncitor 
intră în sala de mese 
haine die șut. Și încă un a- 
mănunt. Nici măcar cei mat

grele sau suplimen- 
intotdeauna e pre- 

înaintea tuturor. Es-

Ră-

con-
___ _____ ..._____, _ cu 
multă sirguință. Lună de 
lună minerii își depă
șesc sarcinile de avan
sare cu cite 3 pină la 
8 ml. Prin aportul bri
găzii, sectorul a 
zat suplimentar de 
începutul anului 
90 ml de pregătiri, 
că dispune de o linie de 
front in rezervă...

La 37 de ani, Dumi
tru Boca este mîndru de 
brigada pe care o con
duce, de șefii săi de 
schimb Virgil Făgărășan, 
Sabin Tuță, Sigismund 
Socsi, de ajutorii mineri 
Gheorghe Nițoi și Nico- 
lae Pleșca. Dar cu a- 
ceeași dragoste îți vor
bește despre familia sa, 
de cele două fetițe. „Cea 
mare este în anul III la 
Grupul școlar minier, iar 
cea mică deocamdată în 
clasa I... In Valea Jiului 
mi-am realizat cele mai 
frumoase visuri, alături de 
alți trei frați 
ei la fel ca 
neri".

reali- 
la 

peste 
așa
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DEMIAN

Autocritică stil personal

deveniți și 
mine, mi-

Lăzăruț, 
e- 

verifi-

nouă realizare a 
harnicului colectiv de la 
S.S.H. Vulcan : îmbună
tățirea schemei hidraulice 
de la complexele me
canizate pentru exploata
rea lignitului.

In imagine ing. Emeric 
Gergely, maistrul Traiah 
Știr, lăcătușii loan Jina 
și Alexandru 
surprinși în timp ce 
fectuau o ultimă 
care a utilajului.

Maria PREDOȘANU

A greși e omenește, spune 
o vorbă din străbuni, a per
severa însă în greșeală în
seamnă a nesocoti premedi
tat normele conviețuirii so
ciale. Dar se știe, opinia pu
blică, organele îndrituite cu 
anumite drepturi nu sînt dis
puse să tolereze unui individ 
continuarea la nesfîrșit a și
rului său de abateri antisoci
ale. Astfel s-a procedat și 
în cazul Vioricăi Lupu, cas
nică din Aninoasa, mamă a 
patru copii. în loc să se pre
ocupe de educarea copiilor, 
de la o vreme se înfunda în 
bufet, în compania alcoolu
lui și, ajunsă acasă, tulbura, 
în dese rînduri, liniștea co
locatarilor. Cu astfel de is
prăvi se putea „lăuda" și 1- 
leana Voica, tot din Ani
noasa. Cele două femei au 
fost avertizate de lucrătorii 
de miliție, considerîndu-se 
că se vor îndrepta, că vecinii 
lor vor avea din nou liniște.

alcoolului,„Logodnicele"
Viorica L. și Ileana V., n-au 
luat în seamă sfatul oameni
lor legii, au continuat să a- 
ducă ofrande... lichide ze
ului lor, Bachus, fapt, care, 
la început, i-a intrigat pe 
locuitorii Aninoasei. S-a ho- 
tărît atunci 
nouă metodă pentru 
carea lor ; la gazeta de 
dă din centrul comunei 
părut o caricatură care 
tiriza viciul lor. 
percusiuni morale

să se încerce o
reedu- 

stra- 
a a- 
sa- 
re- 

avut
Ce
a 

această hotărîre a obștei ?
...în loc să ie fie sufletul 

bîntuit de regrete, fiindcă 
au ajuns în discuția oame
nilor, Viorica L., însoțită de 
Ileana V., a spart geamul 
gazetei de perete, distru- 
gînd caricatura. Gestul lor 
huliganic a fost repede re
perat de cetățeni și lucrătorii 
de miliție și a fost cotat pe 
măsura gravității sale cu o 
amendă substanțială, în virtu-

tea prevederilor Decretului 
nr. 153/1970, fiind urmată 
de achitarea pagubelor pro
vocate și... reapariția nume
lor la „colțul de rușine" al 
gazetei, iar acum în pagi
nile ziarului nostru.

Cele două femei, în loc 
să judece lucid faptele lor, 
să tragă învățăminte din a- 
titudinea opiniei publice, au 
încercat să facă dispărută 
caricatura, crezînd că astfel 
vor fi uitate și abominabilele 
lor aventuri în compania al
coolului. în același timp însă 
salutăm consecvența cu care 
reprezentanții opiniei publice 
din Aninoasa nu se lasă in
timidați de „atentatele" la 
normele vieții civilizate, con- 

la
ob-

tribuind astfel eficient 
eradicarea lor din viața 
ștei.

Ion VULPE, 
cu sprijinul It. major 

Virgil DUDU
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colectivului
niiuiiiiiiininuiuiiiHiiHm

înveteroți fumători nu intră 
aioi cu țigara aprinsă. Aerul 
rămîne curat. Deci păstrarea 
curățeniei și invitația „Vă ru
găm, nu fumați 1“ se respec
tă întocmai.

- Și dacă totuși cineva 
intră în haine de șut sau 
cu țigara aprinsă, cine-l 
oprește ? - întreb pe tovară
șul Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid pe mi
nă, cu care am făcut vizita.

- Opinia colectivului - a 
ven't prompt răspunsul. Cît 
privește păstrarea bunuri
lor, impresionează faptul 
că la fiecare masă se aflau 
căni de porțelan tentant de 
frumoase.

Tot de la secretarul de 
partid am aflat că nu s-a 
întîmplat niciodată să lip
sească tacîmuri sau veselă. 
Se întîmplă, e drept, dar 
foarte rar să se spargă cite 
o cană și cam atît.

Am plecat din sala de me
se plăcut impresionat, gîndin- 
du-mă la forța educativă a 
colectivului. (D.C.).

Mărturii din instanță

Victime ale iresponsabi-
lifății părinților

Pînă nu demult, pe strada 
Viitorului nr. 19/75 din Lu- 
peni, locuia o familie a că
rei poveste trebuie dezvălu
ită public, nu atît pentru si
tuația limită în care s-a aflat 
și se mai află încă această 
familie, cît mai ales pentru 
învățămintele pe care unii ti
neri certați cu legile și mo
rala noastră socialistă le pot 
desprinde.

Familia de care aminteam 
n-a fost, de fapt, o familie 
în adevăratul sens al cu- 
vîntului, ci un concubinaj de 
ani de zile între Ștefan Kocs
marek și Maria Volgysi, a- 
mîndoi din Oradea. Certați 
cu legile și morala, cei doi 
au părăsit orașul natal, ve
nind cu cîțiva ani în urmă 
în Valea Jiului. Nu au avut 
puterea șă înceapă o viață 
nouă, clădită pe căsătorie, 
pe acea legătură trainică ca- 

Cei 
în-

con-

re cimentează familia, 
doi sînt departe de a 
țelege acest lucru : au 
tinuat să bea, să tulbure li
niștea celor din jur, să facă 
dese scandaluri. Un astfel de 
scandal, provocat în seara 
zilei de 17 noiembrie, anul 
trecut, a dus Ia arestarea lui 
Ștefan Kocsmarek, pentru 
ultraj. în ziua următoare, Ia

ora 4 dimineața, concubina 
sa, Maria Volgyși, o femeie 
de 26 de ani, pleacă din 
locuință lăsînd cei doi copii, 
pe Edith și Ștefan de 4 și 
respectiv 5 ani, singuri în a- 
partament. La plecare, ma
ma a încuiat ușa camerei în 
care se aflau copiii. După 
cîteva ore, vecinii simt că se 
petrece ceva. Forțează ușa 
pe sub care ieșea un fum î- 
necăcios, transportă copiii 
la spital, dar aceștia nu mai 
pot fi salvați.

Două vieți frînte brusc la 
vîrste fragede, prin irespon
sabilitatea unei mame care 
deși știa că cei doi copii 
s-au mai jucat și altădată cu 
focul, nu a luat cuvenitele 
măsuri de precauție.

Ceea ce a frapat în atitu
dinea mamei lor în timpul 
desfășurării procesului a fost 
ușurința cu care trata 
novăția ei. Instanța

VI-

-..........   inso
și-a făcut datoria. M.V. a 
fost condamnată. Cei 
concubini își ispășesc 
pedepsele. Au plecat, 
cînd cu ei o poveste 
și amintirea a două vieți 
dute prin nepăsarea șî 
ponsabilitafea cu care 
privit calitatea lor de 
rinți.

doi 
acum 

du- 
tristă 
pier- 
ires- 

au 
pâ-

Maria ȘERBAN
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NICOLAE CEAUȘESCU 
in județele 

Sălaj și Satu Mare
(Urmare din pag, I)

florilor col} de țară, unde 
trăiesc și muncesc intr-o strm- 
să unitate și frăție români, 
maghiari, germani și alte na
ționalități, este unu| din ju
dețele care s-au bucurat și 
se bucură în continuare de 
roadele politicii partidului, 
de repartizarea armonioasa 
o - forțelor de producție pe 
întrea teritoriul țării.

...Este ora 13,30. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc, cu elicop
terul prezidențial, la Cărei, 
al doilea oraș, ca mărime 
al județului Satu Mare.

Pe platforma industrială 
’din nordul orașului, unde a 
aterizat elicopterul preziden
țial, în întîmpinarea secreta
rului general al partidului au 
venit mii de locuitori _ din 
Cărei, români, maghiari, ger
mani, animați de sentimente 
de dragoste pentru patrie și 
partid. Sosirea tovarășului 
■Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinată ct) însuflețite a- 
plauze și urale.

Inaltii oaspeți sînt invi
tai! să viziteze întreprinderea 
„Filatura".

In timpul vizitei în secțiile 
întreprinderii, dotate cu u- 
tilaje dintre cele mai mo
derne, realizate în cea mai 
mare parte de industria noas
tră constructoare de mașini, 
sînt date explicații amănun
țite asupra producției și or
ganizării muncii în flux con
tinuu, asupra activității di
feritelor sectoare.

După vizitarea întreprin
derii „Filatura", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se îndreap
tă spre centrul orașului Ca
re .

Coloana mașin lor se o- 
prește în piața situată lîngă 
Parcul libertății. Aici se î- 
nalță monumentul ostașilor 
români, ridicat la Cărei ca 
simbol al recunoștinței față 
de jertfa de singe a popo
rului nostru pentru eliberarea 
ultimului colț de pămînt stră
moșesc, întruchipare a hotă- 
rîrii neclintite a poporului 
român de a nu îngădui ni
ciodată și nimănui să aten
teze la libertatea, indepen
dența și suveranitatea Româ
niei socialiste.

S-au adunat aici mii și mii 
de cetățeni pentru a parti
cipa la adunarea populară 
a oamenilor muncii din ora
șul Cărei. Se aclamă și se 
ovaționează îndelung.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Ion 
Corneanu, prim-secretar al 
■Comitetului orășenesc de 
partid - Cărei.

Au luat, de asemenea, cu- 
vîntul Paul Moraru, mais
tru la Filatura de bumbac 
din localitate, și profesoara 
Aurelia Zaharia, de ia școa
la generală nr. 1 Cărei.

Primit cu urale și ovați, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvînta ea secretarului ge
neral al partidului a fost 
urmărită cu deosebită aten
ție, cu sentimente de pro
fundă apreciere de toți cei 
prezenți, subliniată, în repe
tate rînduri, cu puternice a- 
plauze, cu urale și ovații.

în numele participanților 
la adunarea populară, pri
mul secretar al Comitetului 
orășenesc de partid a adre
sat tovarășului Nicolae 

Ceaușescu cuvinte de înaltă 
recunoștință și gratitudine 
pentru importanta cuvîntare, 
pentru aprecierile date mun
cii comuniștilor și tuturor lo
cuitorilor Careiului.

Adunarea populară ia sfîr- 
șit într-o atmosferă entuzias
tă Ovațiile nu contenesc în 
timp ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să se 
prindă în Hora Unirii, hora 
românilor, maghiarilor și 
germanilor din Cărei, care 
i-au înconjurat cu atîta dra
goste și bucurie pe tot par
cursul vizitei în acest oraș. 
De la Cărei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din ' conducerea de 
partid și de stet se îndreap
tă la bordul elicopterelor 
spre municip ul Satu Mare.

Cu înfățișarea profund în
tinerită, municipiul Satu Ma
re, străveche așezare din 
Cîmpia Someșului, s-a pre
gătit cu multă dragoste pen
tru a-i întîmpina pe iubiții 
oaspeți. împodobit festiv, o- 
rasul trăiește cu intensitate 
această zi sărbătorească. A- 
nimați de același simțămînț 
și gînd fierbinte, sătmărenii 
au ieșit să-l salute cu căldu
ra inimii pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-i împărtășeas
că bucuria de o-l avea din 
nou în mijlocul lor, de a-i 
asculta cuvîntul însuflețitor, 
să-i exprime mulțumirea lor 
adîncă pentru grija stator
nică ce o poartă municipiu
lui și locuitorilor săi.

Prima unitate cuprinsă în 
programul vizitei de lucru 
este întreprinderea textilă 
„Ardeleana". Tovarășul
Nicolae Ceaușescu discută 
cu muncitorii, interesîndu-se 
de condițiile de muncă și de 
viață.

Vizita de lucru la „Arde
leana" se încheie la noile ca
pacități aflate în construcție.

Următorul obiectiv al vi
zitei îl constituie întreprinde
rea „UNIO"-veche și pres
tigioasă citadelă muncito
rească sătmăreană, impor
tantă unitate a industriei 
noastre constructoare de ma
șini.

Este pentru a Șas«a oară 
cînd acestă întreprindere pri
mește vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In de
cursul anilor, pe baza reco
mandărilor secretarului ge
neral al partidului, unitatea 
sătmăreană a cunoscut o 
continuă dezvoltare. Astăzi 
„UNIO" a devenit una din ce
le mai mari și reputate în
treprinderi cu acest profil din 
țară.

Gazdele informează cu 
mîndrie că indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul prece
dentei vizite de lucru se 
transpun cu succes în viață.

în secțiile prin care se 
trece, muncitorii fac o en
tuziastă primire tovarășului 
Nico:ae Ceaușescu, atlamîn- 
du-l îndelung.

în final, se vizitează plat
forma amenajată în aer li
ber, unde sînt expuse prin
cipalele produse ale cons
tructorilor de la „UNIO" : 
mașini de încărcat, de mică 
și mare capacitate, o gamă 
largă de locomotive pentru 
exploatările miniere, trolii, 
transportoare, electropala- 
ne și alte cîteva zeci de uti
laje solicitate de economia 
națională.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă a- 
poi, într-o mașină deschisă, 
spre Piața Republicii, stră- 
bătînd principalele artere a- 
le orașului prjnfr-un culoar 
viu format din cetățeni, care 
îi întîmpină cu deosebită 
dragoste, stimă și recunoș
tință.

Imensa piață din centrul 
municipiului, unde are loc 
marea adunare populară, 
este împodobită sărbătorește.

Iau parte la adunare zeci 
de mii de oameni ai muncii 
- român , maghiari, germani 
și de alte naționalități - lo
cuitori : ai acestor străvechi 
meleaguri românești.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul loan 
Foriș, prim-secretar al Co
mitetului județean Satu Ma
re al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul Va- 
sile Cadar, directorul între
prinderii „UNIO", Maria Ilea, 
secretarul Comitetului de 
partid al întreprinderii „Ar
deleana", Viorica Tulbure, 
președinta Cooperativei agri
cole de producție Baba No
vac și Acs Alayos, directo
rul Teatrului de Nord-Satu 
Mare

Primul secretar al Comite
tului județean de partid, dînd 
glas dorinței împărtășite de 
toți cetățenii municipiului și 
județului, roagă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ia cu
vîntul la adunare.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului este 
urmărită cu deosebită aten
ție, cu larg interes și cu de
plină satisfacție, ea fiind su
bliniată în repetate rînduri, 
cu vii și îndelungi aplauze.

Primul, secretar a mulțumit 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru ampla cu
vîntare rostită la această 
mare adunare populară.

La plecarea din sediul Co
mitetului județean de partid, 
eleva Davidu Viorica de la 
Liceul de filologie-istorie se 
apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd, în ver
suri emoționante legămîntul 
celei mai tinere generații de 
pe plaiurile sătmărene.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt invitați^ opoi 
de un grup de tineri îmbra- 
cați în tradiționalele costu
me ale acestor ținuturi ro
mânești, să se pr ndă. în Ho
ra Unirii, care, în timpurile 
noastre socialiste semnifică 
unitatea indestructibilă din
tre popor, partid și secreta
rul său general.

De aici, din centrul muni
cipiului Satu Mare, coloana 
oficială de mașini, străbătînd 
principale artere ale celui 
mai nordic oraș al țării, se 
îndreaptă spre aeroport un- 
de are loc ceremonia plecă
rii.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu își ia rămas bun 
de la reprezentanții popu
lației orașului, de la membrii 
Biroului Comitetului județean 
de partid, răspunde cu prie
tenie manifestărilor calde, 
de considerație aleasă ale 
celor prezenți pe aeroport.

In aplauzele entuziaste ale 
mulțimii venite să salute di.i 
nou, la plecare, pe secreta
rul general al partidului, a 
vionul prezidențial decolea
ză îndreptîndu-se spre capi
tală.

apariția ia iokio a voiumuiui 
„Nicolae Ceaușescu - 

drumul spre pacea lumii"
TOKIO 21 (Agerpres). 

— In prestigioasa editură 
„Kobunsha", din Tokio, a 
văzut lumina tiparului, în 
aceste zile, un nou vo
lum în limba japoneză din 
operele președintelui Re
publicii Socialis’e Româ
nia, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, purtînd titlul 
sugestiv „N i c o I a e
Ceaușescu — drumul spre 
pacea lumii".

Tipărită în condiții gra
fice excelente, lucrarea 
încorporează texte alese 
din lucrările teoretice, de
clarațiile, interviurile șe
fului statului român cu
privire la principalele o- 
rientări ale politicii inter
ne și externe a României, 
precum și în legătură cu 

i procesele, fenomenele și
I problemele majore ale vie-
| ții infernaționa'e conlem- 

porcine.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României în Franța

PARIS 21 (Agerpres). — 
Mimstrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, a efec
tuat o vizită oficială în Fran
ța, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republi
cii Franceze, Louis de Guirin- 
gaud, între 18 și 22 iunie 
1978. In timpul vizitei șale 
la Paris, tovarășul Ștefan 
Andrei a fost primit de pre
ședintele Republicii France
ze, Valery Giscard d'Estaing. 
Președintele Republicii Fran
ceze a confirmat că va e- 
fectua o vizită oficială în 
România, în lunile următoa
re, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

Cei doi miniștri au exami
nat evoluția diverselor aspec
te ale raporturilor dintre 
România și. Franța. Ei au 

. subliniat voința guvernelor 
lor de a da întregul impuls 
necesar pentru intensificarea

o.N.u. Sesiunea
»■a Adunării

_ _ _ _ _ specială 
Generale consacrată 
dezarmării

Națiunile unite 21 (A- 
gerpres). — In comitetul ple
nar și în numeroasele organe 
subsidiare ale sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării 
se desfășoară în prezent o 
activitate intensă în vederea 
definitivării textului docu
mentului final, prin armoniza
rea punctelor de vedere ex
primate de statele membre 
și elaborarea unor prevederi 
care să întrunească acordul 
general ai participanților a- 
supra diferitelor aspecte ale 
dezarmării.

in ce privește stadiul ac
tual al muncii de redactare a 
documentului final, după în
cheierea activității de elabo
rare în principiu a preambu
lului eforturile generale sînt 
concentrate asupra definiti
vării celorlalte trei mari sec
țiuni — Declarația privind 
dezarmarea. Programul de 
acțiune și Mecanismele de 
negocieri.

In toate organele de lucru' 
ale sesiunii, delegația țării 
noastre, împreună cu delega
țiile a numeroase alte state, 
acționează pentru urgentarea 
procesului de realizare a u-

Texfele selectate din o- 
pera prodigioasă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
sînt grupate în capitole 
tematice care, în ansam
blul lor, oferă cititorilor 
niponi posibilitatea să cu
noască profunzimea gîn- 
dirii creatoare, novatoare, 
a secretarului generai al 
Partidului Comunist Român, 
contribuția sa determi
nantă la elaborarea și 
transpunerea în viață a 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru, locul înalt pe ca
re România, personal șe
ful statului român, l-au 
cucerit în lumea contem
porană ca urmare a pro
movării consecvente a u- 
nor principii și poziții no
bile, profund democratice, 
străbătute de atașamentul 
nedezmințit la cauza în
țelegerii, cooperării, păcii 
și securității internaționa
le.

și lărgirea cooperării rorhâ- 
no-franceze în toate dome
niile de activitate și de a se 
folosi toate posibilitățile e- 
xistente în acest scop. Ei au 
remarcat faptul că dezvolta
rea acestei coopeări, ca și 
relațiile strînse de prietenie 
care există între România și 
Franța răspund interesului 
celor două țări și constituie 
o contribuție importantă la 
destindere, la cauza păcii în 
Europa și în lume, precum 
și la reglementarea marilor 
probleme internaționale;

Examinînd situația interna
țională, cei doi miniștri au 
constatat convergența sau 
apropierea punctelor lor de 
vedere.

★ :
PARIS 21 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Româ
niei, Ștefan Andrei, s-a în
tîlnit, miercuri, cu Ala;n 
Poher, președintele Senatului 
francez.

nui acord general asupra u- 
nei game tematice cît mai 
largi, în vederea elaborării 
unor prevederi clare și an- 
gajante, a stabilirii unor di
recții. de acțiune și măsuri 
concrete, menite să contri
buie la deschiderea unei noi 
perspective în direcția înfăp
tuirii dezarmării.

Multe dintre ideile și pro
punerile concrete prezentate 
de România în cadrul sesiu
nii, . care reflectă con
cepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu în domeniul de
zarmării, au întrunit, pînă în 
această fază, acordul gene
ral al participanților și au 
fost incluse în proiectul de 
text a| documentului final.

Val de arestări în R.S.A.
PRETORIA 21 (Agerpres). 

Autoritățile din Republica 
Sud-Africană au arestat, în 
această lună, peste 5 000 de 
persoane, îndeosebi persoa
ne de culoare, în cadrul mă
surilor de prevenire a unor 
ample manifestații împotriva 
reg.mului rasist, prilejuite de 
comemorarea la 16 iunie a 
tragicelor evenimente de la

Bs“s Manifestări 
dedicate 
României

ROMA 21 (Agerpres). — 
In cadrul ciclului de manifes
tări consacrate celei de-a 
60-a aniversări a creării sta
tului național unitar român, 
la Palermo a fost deschisă 
o expoziție de carte politică 
cuprinzînd cele opt volume 
de „Scrieri alese" ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări apărute în 
jimba italiană consacrate is
toriei României și Partidului 
Comunist Român.

Sub auspiciile Asociației 
locale „Amicii României", a 
avut loc, de asemenea, un 
simpozion intitulat „Politica 
de pace și colaborare inter
națională a României".

In prezența unui numeros 
public, • președintele asocia
ției, dr. Domenico Miceli, a 
prezentat principiile politicii 
externe a țării noastre, ca
racterul său dinamic și activ.

De asemenea, ministrul de 
externe român s-a întîln't cu 
Jacques Chaban Delmas, 
președintele Adunării Națio
nale franceze căruia . i-a 
transmis un salut de priete
nie din partea președinte'ui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușascu.

La ambasada României din 
Paris, ministrul afacerilor 
externe s-a întîlnit cu preșe
dintele grupului de prietenie 
Franța — România din Adu
narea Națională, Lucien Neu- 
wirth, care a evocat bunele 
relații dintre cele două par
lamente, reafirmînd dorința 
de a contribui la aprofunda
rea și diversificarea relațiilor 
de cooperare româno-france- 
ze.

Tot miercuri, tovarășul Ște
fan Andrei s-a întîlnit, la 
sediul partidului Socialist 
Francez cu Francois Mitte- 
rand, prim-secretar al partidu. 
lui.

Comunicat comun 
bulgaro*llblan

SOFIA 21 (Agerpres). în 
Comunicatul privind vizita 
efectuată la Sofia de Moam- 
mer El Geddafi, șeful sta
tului Jamahiria Arabă Libia
na Populară Social stă, se 
subliniază că părțile au dis
cutat posibilitățile de extin
dere a relațiilor dintre cele 
două țări în diverse dome
nii de activitate. Au fost dis
cutate, de asemenea, proble
me internaționale de interes 
comun. S-a exprimat de am
bele părți soeranța că sesiu
nea specială a Adunării Ge- 
nerc.ie a O.N.U. consacrată 
dezarmăr i se va încheia cu 
rezultate pozitive. Un loc 
deosebit în convorbiri l-au 
ocupat probleme privind si
tuația din Or entul. Mijlociu 
și de pe continentul african.

Soweto din 1976. Poliția sud- 
africană a operat arestări 
pe întreg teritoriul țării, dar 
cele mai multe arestări au 
avut ioc la Soweto, locul tin
de s-au născut primele de
monstrații și acțiuni de am
ploare ale populației africa
ne împotriva regimului rasist 
din Africa de Sud.
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