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Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al partidului, 
ședințele Republicii 
cialiste România, și-a 
cheiat, miercuri, 28
tie, vizita de lucru în.ju- 
dejul Arad, unde a parti
cipat la sărbătorirea îm
plinirii a 2 000 de ani de 
la întemeierea cetății 
dacice Ziridava șl a 950 
de ani de la prima men-

țiune documentară a 
nieipiului Arad.

în această vizită, 
crețarul general al 
Șuiul a fost însoțit de
varășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Iosif Banc, 
Paul Niculeșcu și Gheor
ghe Oprea.

în cursul dimineții, se
cretarul general al parti
dului 
logul

a continuat dia- 
cu oameni ai mun-
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cii din agricultură și in
dustria județului asupra 
unor probleme fundamen
tale ale politicii econo
mice.

Că și în ziua precedentă, 
populația orașului săr- 
bătorit a întîmpinat pe 
tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, pe tovarășa

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea ordinului

„Steaua Republicii Socialiste România" c’asa I 
municipiului Arad

Diiid o înaltă apreciere contribuției aduse de cetățenii municipiului Arad 
de-a lungul veacurilor la lupta întregului popor pentru libertate și progres so
cial și participării active la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul ani
versării a 2 000 de ani de la prima mențiune istorică a străvechii așezări daci
ce Ziridava și 950 de ani de la prima atestare documentară a Aradului, pre
ședintele Republicii Socialiste România

d ecretează:
ARTICOL UNIC. — S'e conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste Româ

nia" clasa I municipiului Arad, județul Arad.

NICOLAE CEAUȘESCU
■ Președintele

Republicii Socialiste România

ANUL XXXV, NR.
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Obiective industriale 
în devans

Realizînd o productivitate a muncii de 8,1 t/post, 
brigada condusă de Alexandru Lazov de la sec
torul II al l.M. Petrila a extras în această lună, pes
te sarcinile de plan, 400 tone de cărbune. In >' foto : 
minerul șef de schimb Alexandru Mezei ' (dreapta) 
împreună cu un ortac din schimbul său.

Constructorii 
șantierului nr. 
I.C.M.M., care 
rie <le lucrări
și modernizarea 
Coroeșii. raportează devan
sarea stadiului de execuție 
cu o lună la unul din obiec
tivele principale — recepția 
cărbunelui brut. Dintr-o a- 
naliză recentă pe șantierul 
din Vulcan a rezultat că 
toate obiectivele se ineadiea- 
ză in grafice sau chiar în 
clevans. atenția constructo
rilor fiind concentrată în 
prezent asupra unei alte lu
crări principale, — stocul de 
cărbuni spălați —. lucrare 
mult solicitată de beneficiar.

Echipele de dulgheri con
duse de Aurel Vasile ■ și 
Gheorghe Micloș, precum și 
cea de fierari-betoniști con
dusă de Iosif Borșodv, sini 
hotărîte să devanseze terme
nele și la celelalte obiective.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
s-a înapoiat în Capitală

. Miercuri după-amiază împreună cu 
tovarășul Nieolae 
Ceaușescu s-a înapoiat
Capitală.

Minerii Petrilei au ridicat sporul producției 
de cărbune extras de la începutul anului la 

20000 de tene

•i

c

i

noastră, s-a can
onii trecuți cu

Noul și modernul-pre- 
zență tot mai pregnantă 
pe harta municipiului 
nostru.

Banc, Lina Ciobanu, 
Niculeșcu, Gheorghe

secretarul 
general al partidului au 
revenit tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășii Iosif prea, Miu Dobrescu.

această perfor-

11 vedem pe președintele 
țării mereu la lucru. Tot 
mâi preocupat, neobosit, 
stind de vorbă cu oamenii 
muncii, exprimind forța 
yîndului său întemeiat pe 
muncă și ideal. L-am vă
zut la Suceava, l-am auzit 
în Banat, l-am simțit tre- 
cind peste munți, peste 
ape și plaiuri, in Transil
vania, în Dobrogea ori spre 
Porțile de Fier f ieri l-am 

i văzut la Arad, în rodnic 
1 dialog cu oamenii muncii 
i; de pe aceste glorioase- me- 
; leaguri. Nu există colț al 
i țării unde președintele să 

nu se oprească, să nu se 
j ; fățuiască cu oamenii. El 

este permanent în dialog 
cu țara: El veghează și tru
dește la cirma destinului 
nou al țării, de. care și-a 
legal gîndurile și preocupă
rile, întreaga viață.

Președintele republicii se

I 
I
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La Vulcan, constructo
rii au început finisările 
exterioare la blocul 1 A 
în vederea predării la 
timp beneficiarilor. în 
ciirînd deci, 29 de familii 
se vor mula în locuință 
nouă, (C.I.)
♦ ---- ----- --- : .

Un grup de 15 de tineri 
de la l.M. Apinoasa plea-

cu tara
interesează de rezultatele 
noastre, critică neajunsuri
le, caută soluții eficiente. 
Gîndeșie împreună cu noi. 
Cum să lucrăm mai efi
cient, să trăim mai bine. 
In tot ceea ce face, ne o- 
feră un luminos exemplu 
de muncă și dăruire, de 
abnegație și devotament.

Intiiul, om al țării, cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, cu strălucită în
țelepciune ctitorește isto- 
ria de azi Și de miine a 
neamului nostru. Alături 
de el ne simțim mai uniți 
și puternici, încrezători in 
forțele noastre. Ideile 'sale 
fac ocolul lumii. Se știe 
peste tot in lume, tot mai 
mut despre țara pe care 6 
construim — o țară a fer 
ricirii, a demnității, tot mai 
frumoasă și mai prosperă.

Valeriu COANDRAS

că mîine dupa-amiaza în- 
tr-o excursie, organizată 
de Agenția B.T.T. Petro
șani. Cu acest prilej ei 
vor poposi la Băile Her- 
culane, Porțile de Fier, 
Timișoara și Arad, prilej 
de cunoaștere a marilor 
realizări înfăptuite do po
porul nostru. (C. Val.)
♦-------------

în cadrul amplei acți
uni de refacere a fondu- - 
lui forestier, șantierele 
de împădurire din cadrul

Ocolului silvic Petroșani, 
se află în plină activitate. 
Se fac plantări la Roșia. 
Valea Popii, Gîrbovina și 
Răscoala. în această pri
măvară vor fi plantați 
peste 1 400 000 puieți 
molid și pin. <3’.V.)
♦ ----------

Parcul de, mașini 
E.T.P. s-a îmbogățit 
încă 3 autobuze i 
tip UD 112 
întreprinderea 
7,111“ București. (C.G.).
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Despre modul cum a fost obținută această rea
lizare la producția des cărbune aih purtat o discuție 
cu ing. Aurel Brinduș, directorul l.M. Petrila., ;

nlei, fără îndoială depăși
rea sarcinilor de plan de
pinde în primi/ rînd de 
oameni. Și cum mina Pe
trila dispune în prezent de 
un colectiv de oameni 
cepționali, rezultatele 
pot fi devii bune.,

— Pentru că ați amintit 
de oameni, 
xemplificați cu cîteva for
mații de lucru al căror a- 
port a fost deosebit în ob
ținerea succesului.

■— Cînd am spus că oa
menii noștri sînt excep
ționali, m-am referit la în
tregul colectiv, fără excep
ții. începînd eu brigada lui 
Eugen Voicu, din mijlocul 
căreia a izvorît valoroasa 
inițiativă „Brigada înaltei 
productivități", continuînd 
cu Florea Mioneci, de la

— Tovarășe director, a- 
cest succes onorează colec
tivul minei Petrila. Vă rog 
să precizați cum au reușit 
minerii colectivului dum
neavoastră 
manță ?

— Mina 
fruntat în 
serioase greutăți nu atit 
în extracția cărbunelui din 
abataje, cit mai ales în 
transportul acestuia pinii 
la suprafață. De aceea s-au 
luat măsuri de a se trece 
Ia transportul cu flux de 
benzi. Bineînțeles, acest lu
cru nu s-a putut face deo
dată, ci în mai multe eta
pe. Așa am ajuns ca încă 
din. anul trecut să introdu
cem benzi și la sectorul V 
(la Celelalte sectoare erau 
mai demult), urmând șă. 
se mai introducă la secto-- 
rul. I, operație pe care nu 
demult ‘ am încheiat-o. In 
acest, fel am eliminat a- 
proape în întregime mult 
discutata problemă a 
transportului. Qr, în situa
ția în care celelalte condi
ții sînt create nu se poate 
să nu se realizeze sarcini
le de plan. Dar, dincolo de 
aspectul tehnic al probi e-

ex
ali

vă

sectorul III, și cu ceilalți 
de la sectoarele V,II și I, 
c.it și eci de la investiți., 
toți pun mult suflet, în 
ceea.ce fac.. Marea majori
tate a brigăzilor își depă
șesc constant sarcinile de 
plan. Foaie puține brigăzi 
nu au aceleași realizări da
torită unor greutăți, dar pe 
care le vom ajuta să învin
gă dificultățile și să-și rea
lizeze și ele1 planul.

— Ați participat 
centa consfătuire 
drele de conducere 
dustrie, construcții,
porturi și agricultură, 
măsuri s-au stabilit la l.M. 
Petrila pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidu
lui ?

la' re- 
eu ca- 

din in- 
trans- 

Ce

Interviu realizat de 
Constantin 1OVANESCU

(Continuare in pag a 2-a)

Tinerii valorifică metalul vechi

în întîmpinarea celei 
35-a aniversări a elibe
rării patriei, în fața ti
nerilor de la cursul de 
ghizi amatori de pe lingă 
Agenția B.T.T. Petroșani, 
a fost prezentată expune
rea „Irisureeția armata 
de la 23 August 1944“. 
(C. Val.).

VA INFORMAM

Au recuperat 3000 kg de cupru
Perii care au contribuit ac
tiv la valorificarea mate
rialelor secundare s-au nu
mărat Vasile Ciucu, Nicu 
Dobîroeanu, Dorel Ipate, 
Ion Carvațchi, Constantin 
Hotoiu, Grigore Culceru 
și alții. Uteciștii de la l.M. 
Uricani sînt hotărîți să 
continue acțiunile de mun
că voluntar-patriotică pen
tru valorificarea metalelor 
vechi și să le extindă și ît» 
sprijinul producției.

Ion ȚIGANTELE.
I.M„ Uricani

Comitetul U.T.C. de la 
l.M. Uricani a organizat în 
ultima perioadă mai mul
te acțiuni de muncă pa
triotică pentru valorifica
rea unor materiale secun
dare din subteran și de 
la suprafața minei. Ultima 
acțiune a avut drept scop 
colectarea fierului și a cu
prului vechi. Un calcul 
făcut recent arată că ac
țiunile tinerilor uteciști 
pentru valorificarea cablu
rilor degradate s-au con
cretizat în 3 000. kg de cu
pru - recuperat. Printre tir

Pentru oțelării
în cărucioare, pentru a ft 
trimise în subteran, mate
rial lemnos creîndu-se în 
acest fel spațiu de depozi
tare altor materiale. S-au 
evidențiat Antoniu Vintan, 
Ildico Bob, Petre Burlac 
și alții.

Vasile HOINOIU 
subiwd. Aninoasa

în urma unor acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică 
organizată cu tinerii de la 
l.M. Aninoasa s-au colec
tat și predat, spre a fi tri
mise spre oțelării, 37 tone 
de fier vechi. Tot prin 
muncă patriotică s-a aran
jat în depozit, s-a încărcat
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Faptă de comunist

• (Urmare din pag. I)

Constantin Urâ
ciune î,și deapănă biogra
fia încărcată de fapte 
semnificative. Vorbește 
despre el, despre oamenii 
cu care lucrează, despre 
cei 26 de ani petrecuți 
prin labirinturile șubpă- 
mîntului. îmi spune că 
timp de opt ani a con
dus o brigadă la sectorul 
I al minei Dîlja. A ob
ținut rezultate frumoase : 
randamente de 6 tone pe 
post, sute de tone de căr
bune extras lunar peste 
plan. într-o zi a fost che
mat la comitetul de 
partid, unde i s-a spus : 
— Costică, eaută-ți om în 
loc !

Nu știa ce s-a întîm- 
plat. S-a gîndit cîteva zi
le, a cumpănit, apoi l-a 
propus pe Costică Buța, 
un miner crescut în bri
gadă. Așa a primit Cons
tantin Crăeiune funcția 
de maistru și sarcina de 
punere în funcțiune a 
abatajului cameră nr, 
4/3. Sarcină de mare 
răspundere, de care de
pindea producția între
gii mine. Știa ce îl aș
teaptă, dar nu s-a plîns 
la nimeni. I-a chemat pe 
Ruta, noul șef de briga- ,rne limpezi ale 
dă, pe Uie Roșea. ' 
Constantin Calistru, 
Pavel Tisaru, pe Sima 
Zegheru și ceilalți, pe _............
toți, și le—a arătat ce au _

Constantin Crăeiune de- 
Cît împlinire.

Minerii Petrilei
au ridicat sporul producției

de făcut
■— Trebuie să ne mo

bilizăm cu toții... Este o 
sarcină de mare răspun-

ces pentru care colectivul 
nostru se străduiește . foar
te mult. Dar cel mai mare 
eîștig al minei va fi acela 
că față de situația actuală, 
o mare parte din lucrări 
vor fi mecanizate. Și, cum 
e și firesc, rodul mecaniză
rii se va vedea într-o eta
pă viitoare, cînd tot co
lectivul nostru va benefi
cia de avantajele ei. Ori
cum, anul în curs va în
semna un an deosebit de 
rodnic pentru minerii Pe
trilei.

afla în situația să 
realizăm sarcinile 
luni. Ba mai mult, 
dăuga în fiecare lună cîte 
ceva la plusul actual, con- 
tînd în final pe o produc
ție suplimentară de cel pu
țin 25 000 tone de cărbu
ne. Va fi, evident, un suc-

plusul înregistrat pînă in 
prezent, ci să-l mărim.

— In acest context, ca
re sînt perspectivele mi
nei, avînd în vedere că a- 
nul acesta întirnpinăm mai 
multe evenimente remar
cabile în viața poporului 
nostru, cele mai de seamă 
fiind cea de a 35-a aniver
sare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea .al 
partidului ?

— Pînă la sfîrșitul anu
lui, mina Petrila va inten
sifica acțiunea de mecani
zare. Vor fi introduse noi 
utilaje, deci o parte din 
oameni vor acționa în a- 
ceastă direcție. Aceasta în
seamnă că depășirea sarci
nilor de plan nu' se va 
produce' în mod spectacu
los, dar nici nu ne vom

nenu 
fiecărei
vom a-■— Noi am stabilit o se

rie de măsuri, toate la fel 
de importante, care vor 
conduce la realizarea sar
cinilor de plan. Sintetizînd 
aceste măsuri, voi spune 
că ne-am concentrat aten
ția asupra activității de 
programare și urmărire a 
producției, astfel îneît să 
ne realizăm ritmic sarcini
le de plan. Vom continua 
să înfăptuim programul de 
mecanizare și totodată ac
ționăm pentru întărirea 
disciplinei sub toate as
pectele. Sîntem hotărîți să 
acționăm energic pentru 
întărirea răspunderii fie
cărui om la locul său de 
muncă. în felul acesta vom 
căuta să nu ne oprim

PETRI 
iembrie 
preună ; 
caterina 
nirea : 1 
lor, seri
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în cumt
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V. J
finaldere..

proaspătul
A început munca. Dar 

presiunea din abataj le 
dădea de lucru. A inter
venit și o problemă ne
prevăzută : înclinarea ex
cesivă a stratului. A tre
buit să atace lucrarea 
dintr-un suitor vechi, să 
traverseze o galerie ; în
chisă. Deși era greu, oa
menii n-au dat înapoi. 
Au lucrat zile și nopți 
de-a find ui.’ După ce au 
săpat preabatajul de 32 
de metri, au atacat cele 
două camere, au 
transportoarele...

...Cu cîteva zile 
mă, din abatajul 
nr. 4/3 au ieșit la 
primele tone de cărbune. 
Discutăm despre această 
izbîndă și citesc în privi- 

. ; omului
Pe venit de pe plaiurile O- 
Pe nișcanilor, o bucurie nes- 

pusă. O bucurie 
îmi dau seama, 

altceva

spus in 
maistru. I I

I
I

tîmplari r.'.'

dulgherimontat

sudori

pentru

camera 
ziuă

Valeria COANDRAS

Elevii Liceului industrial din Vulcan au fost pre- 
zenți în această săptămînă la acțiunile gospodărești 
și de înfrumusețare a orașului.

Foto : Gh. OLTEANU
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Schi “Cupa Minerul“ Fotbal

PETR OȘ A NI
ÎNCADREAZĂ URGENT :

— instalatori tehnico-sanitari

— zugravi

Informații, zilnic la sediul întreprinderii 
Mihai Viteazul nr. 2, Petroșani.din strada
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Timp de două 
de schi din împrejurimile ca
banei Straja Lupeni a găz
duit cea de-a XlI-a ediție a 
„Cupei Minerul". La startul 
întrecerii s-au aliniat 
concurenți de la A.S. 
gul, „Voința", Clubul 
tiv școlar, . toate din 
șani, orașul Vulcan,
gia Paroșeni, Casa pionieri
lor și șoimilor patriei și 
schiorii asociației organiza
toare, „Minerul" Lupeni.

Redăm mai jos cîștigătorii 
probelor pe categorii de virs- 
tă : SLALOM URIAȘ : 5-10 
ANI, FETE : Angelica Vraja, 
Minerul Lupeni. BĂIEȚI : 1. 
Bogdan Stoica, oraș Vulcan. 
11-15 ANI, FETE : Cornelia 
Fieraru. Minerul Lupeni. 
BĂIEȚI: Toma Anca, - Mi
nerul Lupeni'. 16-20 ANI, 
BĂIEȚI : Alexandru. Boga- 
toia, Vulcan. 21-25 ANI, SE
NIOARE : Angela Manole, 
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei Lupeni ; SENIORI : 
Stefan Petrușan. Parîngul 
Petroșani, 26-30 ANI, SE
NIOARE: Frăsina Călin. Vul
can ; SENIORI : Alexandru 
Vass. Vulcan. 31-35 ANI. SE
NIORI : Dumitru Bîrlida. 
Parîngul Petroșani. 36-40 
ANI, SENIORI : Iosif Boc- 
zony. Minerul I.upeni._ 41-45 
ANÎ, 

Kato, 
ANI, 
Kato, 
ANI, 
Toth, 
56-60 
cisc 
șani.
5-10 ANI, FEȚE :

Parîngul Petroșani. 26-30 
ANÎ : Alexandru Vass, Vul
can. 31-35 ANI : Dumitru
Bîrlida, Parîngul Petroșani. 
36-40 ANI : Alexandru Acs, 
Voința Petroșani. 41-45 ANI: 
Ion Onn, Minerul 
46-50 ANI : Pavel 
Vulcan. 
Edelin. 
FOND : 
FETE: 
Vulcan;
Iacob, Vulcan. 11-15 
FETE: Voica Amza, 
BĂIEȚI : Ion Crișu, Vulcan. 
5 000 METRI, 16-20 ANI FE
TE: Violeta Mihăiasă. Vul
can ; BĂIEȚI: Ianeu Popes
cu, Vulcan. 21-25 ANI, SE
NIORI : Constantin Tislar, 
Minerul. 50-55 ANI, SENIO
RI: Gheorghe Lupaș, Mine
rul Lupeni.

Trofeul a 
M i n e r u 
mată de o 
can și Casa pionierilor 
șoimilor patriei Lupeni.

Lupeni.
Kovacs, 

56-60 ANI : Francisc 
Parîngul Petroșani. 

2 500 metri: 5-10 ANI, 
Luminița Trandafir,
BĂIEȚI: Dionisie

ANI,
V ulcan;

revenit A. S. 
1 . Lupeni. ur- 

Vul-
Și

rasul

F.C. Bihor — „U" Cra
iova 1—0 ; F.C. Olimpia — 
Jiul 3—1 ; Steaua — Gloria 
4*—0 ; „Poli" lași •— Sp. 
Studențesc 2—2 ; Chimia — 
F.C. Baia Mare 1—0; Di
namo — C. S. Tîrgoviște
2— 0 ; F.C. Argeș — A.S.A.
3— 1 ; S.C. Bacău — „Poli"

Timișoara 0—0 ; U.T.A. — 
F.C. Corvinul 3—1.

în clasament conduc e- 
chipele F.C. Argeș și Di- 
naino, cu cîte 29 puncte, 
urmate de, formațiile Stea
ua — 28 puncte, F.C. Ba
ia Mare — 26 puncte.

Campionatul județean
Gazdele au

echipa 
din

i ju- 
repre- 

preparatorilor

In întîlnirea cu 
Metalul Hunedoara, 
cadrul campionatului 
dețean de fotbal, i 
zentativa 
din Petrila a dominat net 
încă din primele minute, 
dar ratările lui Pop și Ka- 
lai fac ca scorul sâ rămî- 
nă alb. In minutul 30 Ka- 
lai nu mai ratează și ast
fel, scorul devine 1—0 pen- 

formația' Preparato-

dominat
rul. După pauză echipa 
din Petrila majorează sco
rul, în min. 65 prin Chiri- 
țoiu, ca un minut mai tîr- 
ziu Kalai să înscrie al 
treilea gol al echipei sale. 
Oaspeții reduc din handi
cap, în minutul 83, prin 
golul înscris de Gavfilă și 
astfel meciul se încheie: cij 
scoi'ul de 3—1 în favoarea 
gazdelor.

yasile BELDIE

La tragerile la sorți a libretelor de eco
nomii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme 
pentru anul 1978, C.E.C. a acordat 4871 
autoturisme „Dacia 1300". La aceste trageri 
la sorți din municipiul Petroșani au cîștigat 
asemenea autoturisme un număr de 23 de 
cetățeni.

Depuneri pe aceste librete în vederea 
participării la tragerea la sorți pentru trimes
trul II 1979 se pot efectua la oricare unitate 
C.E.C., pînă la data de 31 martie a.c. 
inclusiv.

Grupul de șantiere 
energoconstrucția Oeva-Mintia

I N CA D R E A Z A
direct sau prin transfer, pentru șantierele 

Deva și Paroșeni :

— ingineri, subingineri sau tehnician to
pometru ;

— sudori electrici și autogen

Informații suplimentare zilnic la sediul 
Grupului din Mintia sau telefon nr. 13220- 
13221 Deva.

I 
I 
I

SENIOARE: Terezia
Minorul Lupeni. 46-50 
SENIORI : Adalbert

. Minorul Lupeni. 51-55 
SENIORI : Zollan

Parîngul Petroșani. 
ANI. SENIORI : Fran- 

Edelin, Parîngul Petro- 
SLALOM SPECIAL :

' : Cristina- 
Filan, Minerul Lupeni ; BĂ
IEȚI: Bogdan Stoica, 
can. 11-15 ANI, FETE : Cor
nelia Fieraru, Minerul 
peni ; BĂIEȚI : 
losa, Minerul Lupeni.
ANI, BĂIEȚI : Nicolae Vlaic, 
Minerul Lupeni. 21-25 ANI, 
SENIORI : Ștefan Petrușan,

Vul-

Lu-
Edmund

16-20

B. DUMITRU

Mica publicitate

Foto: Aurel I’ANTELIMON

de
Se

Popa
Pre-

decla-
„Cupa Minerul" de la Straja Lupeni.

legitimație de 
numele Maxim
eliberată
Lupeni.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Doina, eliberată de 
parațiă Petrila. Se
ră nulă. (222)

VÎND convenabil mobi
lă nouă, dr. Morarii, stra
da Constructorul bloc B 
ap. 6 Petroșani, după ora 
19, telefon 41821. (227)

PIERDUT 
serviciu pe
Voichița, 
Preparația 
declară nulă. (219)

ANUNȚ DE FAMILIE 
, Asociația de locatari 
nr. 1 Aeroport cu dure
re anunță încetarea din 
viață a tovarășului 
ÎIAMPO N1COLAIE
înhumarea va avea 

loc în ziua de 29 mar
tie 1979, la ora 16. Cor

fu nelmu va ple- 
la biserica unita- 
unde este, depus 
defunctului.

pios omagiu di

tegiul 
ca de 
riană, 
corpul

Un
partea asociației. (223)
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Pentru creșterea rodniciei locurilor de muncă este necesară

- 7 No- 
îou îm- 
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<>iu ; U- 
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Drumuri
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) Buletin 
Radioma- 
lor. 10,35 
șlagărului 
Luigi Io- 
ttlas fol- 
luletin de 
tece mun- 
I Buletin 
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nostru. 
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la 1 la 3. 
iub. 16,00 
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Universul 
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rdu. 20,30 
ului. 20,40 
e. 22,00 O 

23,00 — 
j muzical

în
20 martie a.c. .. ..__
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat activita
tea de protecție a muncii. 
Din ansamblul de măsuri 
indicate pentru îmbunătățirea 
acestei activități, pentru 
venirea accidentelor 
muncă, se desprinde ca 
cină majoră pentru toți 
torii de conducere din 
treprinderi, centrale, ministe
re, organele teritoriale de 
control și organizațiile sin
dicale „să manifeste toată 
fermitatea în ce privește mai 
buna organizare a producției 
și a muncii, instruirea și e- 
ducarea personalului munci
tor pentru respectarea nor
melor de protecția muncii, 
întărirea ordinii Și disciplinei 
la fiecare loc de muncă, pre- 

^tienindu-se astfel producerea 
accidentelor in producție".

în lumina acestor măsuri, 
la întreprinderile miniere din 
Valea Jiului avem multe de 
făcut, de adus îmbunătățiri 
radicale, mai cu seamă acti
vității de instruire și educare 
a personalului muncitor. 
Cu toate îmbunătățirile ob
ținute trebuie să recunoaș
tem că actualele forme de 
instructaj nu reflectă în to
talitate schimbărițe interve
nite în tehnologiile de lucru 
și atitudinea nouă pe 
trebuie să 
sonalul muncilor față 
probemele de protecție 
muncii. Tocmai de aceea 
conducerea combinatului a 
stabilit recent noi măsuri 
privind diversificarea și mo
dernizarea instructajului de 
protecție a muncii.

în contextul acestor măsuri 
se prevede, ca un obiectiv 
important, completarea

pre- 
de 

sar- 
fac- 
în-

care
o manifeste per-

de
a

KPRES

nelor-șeoală cu toate mijloa
cele de protecție existente în 
subteran, pentru ca acestea 
să poată fi prezentate noilor 
încadrați în muncă, precum 
și amenajarea și dotarea, la 
toate întreprinderile miniere 
a cabinetelor de protecție a 
muncii cu materialele necesa-

muncitori nou încadrați și 
întreprindere se pot încheia 
contracte. Se acordă stimu
lente materiale șefilor de 
formații, condiționate de în
sușirea cunoștințelor tehno
logice și de protecție a 
muncii de către noii încadrați 
la locul de muncă respectiv

instructajul, educarea 
personalului - la un nivel 

superior de exigență
re efectuării instructajului de 
protecție, aplicarea în proce
sul de instruire a unor me
tode mai eficiente de conști
entizare privind comporta
mentul față de problemele 
de protecția muncii, bum ar 
fi demonstrarea consecințe
lor unui accident de muncă 
asupra persoanei în cauză 
(exerciții - simulate, . urmate 
de discuții și comentarii cu 
participanții).

Se va acorda o atenție mult 
mai mare decît pină acum 
instructajului înainte de în
ceperea lucrului la locul de 
muncă. Maistrul care are în 
subordine locul de. muncă 
respectiv, va efectua instruc
tajul muncitorului, consem- 
nînd acest lucru în fișa in
dividuală, la rubrica instruc
tajului periodic.

Se va pune un mare accent 
pe îmbunătățirea calitativă a 
instructajului noilor înca
drați la locul de muncă. In
tre conducătorul formației ■■ de 
lucru care repartizați

și de neproducerea acciden
telor de muncă.

După integrarea îh proce
sul de producție, noii înca
drați în muncă vor fi semi
narizați săptămînal, fără 
scoatere din producție de 
către maistrul minier, veri- 
ficindu-se modul cum și-au 
însușit și execută diferite 
operații productive precum 
și prescripțiile de tehnica 
securității. Instructajul fă
cut și rezultatele seminari
zării vor fi consemnate lu- 
nar în fișa individuală de 
instructaj, care va fi semna
tă de maistru și de munci
tor.

- Concomitent se va pune un 
accent deosebit pe îmbunătă
țirea în continuare a calită
ții instructajului periodic, 
care va fi efectuat pentru 
personalul muncitor, atit în 
cadrul cabinetului de protec
ție a muncii cit și la locul de 
muncă. în cadrul cabinetelor-- 
de protecție a muncii din imi

Să imprimăm un caracter susținut, instructiv

Subinginera Mariana Mănâilă, instructor la mina-școală Lupeni, explică 
unui tînăr nou încadrat modul corect de transport pe galerie a sculelor și dife
ritelor materiale metalice. Foto stingă: greșit, foto dreapta : modul, corect de 
transport. Foto : Gh. OLTEANU

CONCURSULUI DE PROTECȚIE 
A MUNCII

I drept
cu- 
co-.

tragerii 
din 28 

1979
I i 44

a If-a
1
>80 895
270 458

intrat în obișnuința ,u- 
nităților miniere din Va
lea Jiului ca în fiecare an 
să organizeze CONCURSUL 
PE TEME DE PROTECȚIE 
A MUNCII, avînd 
obiectiv aprofundarea 
noașterii și aplicării
recte și organizate, la toa
te locuîtle de muncă, a 
normelor de protecție a 
muncii, în vederea preveni
rii accidentelor de muncă 
și îmbolnăvirilor profesib- 
nale.

Faza de masă a acestei 
importante competiții pro
fesionale menite să contri
buie la îmbunătățirea acti
vității de protecție a mun
cii a demarat și este în 
prezent în plină desfășura
re sub deviza „Cunoscînd 
și aplicînd normele de 
protecție a muncii, preve
nim accidentele", în între-

prinderi și „Protecția mun
cii se învață odată cu mese
ria", în școlile profesionale 
și liceele industriale.

In întreprinderile .minie
re și celelalte unități ale 
Combinatului minier Valea 
Jiului faza de masă, care 
se desfășoară pe parcursul 
primelor 8 luni ale anu
lui, este cea mai importan
tă, deoarece trebuie să 
antreneze participarea tu
turor oamenilor muncii ca
re lucrează în cadrul bri
găzilor de mineri, ateliere
lor și sectoarelor.

Pe baza regulamentului 
—- cadru elaborat 
liul Central al 
Comitetul central 
și Ministerul 
conducerile unităților,

de Consi- 
U.G.S.R.. 
al U.T.C.

Muncii,
____  or

ganele de sindicat și U.T.C. 
și comisiile de organizare 
a concursului sînt obligate

să ia măsuri pentru pre
lucrarea cu toți oamenii 
a modului de organizare 
și desfășurare a concursu
lui și a condițiilor de par
ticipare, precum și pentru 
asigurarea bibliografiei ne
cesare pentru însușirea, cu
noștințelor de protecție, a 
muncii.

In perioada fazei de ma
să a concursului, trebuie 
desfășurate acțiuni . susți
nute de propagandă 
protecție a muncii.

Să imprimăm întregii 
desfășurări a concursului 
pe teme de protecție a 
muncii un caracter susți
nut, viu, mobilizator și ins
tructiv, astfel încît să fa
cem din acest concurs un 
mijloc puternic de îmbună
tățire a activității de pro
tecție a muncii !

de

tățile miniere se va organiza 
instruirea pe meserii, timp 
de două ore trimestrial, pe 
bază de grafic, urmărindu-se 
atit reinstruirea cu principa
lele prevederi din norme >i 
instrucțiuni de lucru, pen
tru împrospătarea cunoștin
țelor, cît și prezentarea de 
sinteze ale unor situații rea
le în care s-au produs, sau 
se puteau produce accidente 
și avarii, precum și proiec
tarea de filme, expunerea de 
fotografii și diapozitive. în 
același timp se va verifica 
prin sondaje modul de în
sușire a prescripțiilor de pro
tecție a muncii prezentate.

Se recomandă folosirea mai 
intensă a mijloacelor de 
impresionare ca : simularea 
unor accidente, interviuri 
luate unor accidentați etc.

în scopul realizării unei 
propagande cît mai susținute 
și mai eficiente de protecție 
a muncii, îh fiecare unitate 
se va întocmi un program 
concret care va cuprinde :

• expunerea de afișe pe 
teme de protecția muncii ; 
• organizarea de vizionări 
de filme cu caracter de 
protecția muncii ; • trans
miterea de materiale și in
terviuri la stația de ra
dioamplificare ; • afișarea 
de caricaturi sau informări 
la. gazetele de perete 
ș.a.m.d.

Compartimentele de pro
tecție a muncii, toți-factorii 
de conducere de la unitățile 
miniere trebuie. să acțione
ze cu fermitate pentru ca 
instructajul și educarea mun
citorească a personalului să 
se facă la un nivel de exi
gență
Ing. Paul ROMAN’ESCU, 
șeful Biroului de protecție 

a muncii C.M.V.J.

Nici o clipă, în nici o 
împrejurare să nu uităm:
Metanul nu iartă!

asfixiere — deoarece cu 
crește concentrația aces- 
gaz, cu atît scade oxige- 
din atmosferă — cit și

superior.

Pagină realizată 
la cererea 

Combinatului 
minier 

Valea Jiuluui

în minele de cărbuni din 
Valea Jiului, acumulările de 
metan implică atît pericolul 
de 
cit 
tui 
nul
pericolul de explozie la con
centrații între 5-15 la sută, eu 
efecte dezastruoase. Explo
zia se poate produce și la 
acumulări de metan sub 5 
la sută, cînd în atmosfera 
de la locul de muncă există 
praf de cărbune în suspensie.

Iată de ce controlul locu
rilor de muncă active și inac
tive constituie o obligație 
majoră și trebuie realizată 
la frecvența prevăzută prin 
N.D.P.M.-A.M., ediția 1977.

Avîndu-se în vedere 
velul actual de dotare a 
nelor din Valea Jiului cu 
talații telegrizumetrice, 1 
tanometre, interferometre 
instalații de aeraj, s-au creat 
din acest punct 
condiții optime 
a activității din 
toate acestea,- 
cînd din comoditate, nepăsa
re sau minimalizare a peri
colului pe care-1 prezintă a- 
cumulările de metan (CHț) 
unii maiștri, sau mineri șefi 
de brigadă și schimb nu 
controlează concentrațiile de 
metan la toate locurile 
muncă și la intervalele 
bilite de norme. Cit de 
ye pot_ fi consecințele unor 
astfel de abateri de la dis
ciplina de protecție a mun
cii ne-o arată și următorul 
exemplu. în ziua de 8 martie 
a.c., schimbul 1, Alexandru 
Badiu de la I.M, Uricani a 
intrat într-o lucrare veche, 
neaerisită, fără a controla 
prezența gazelor pierzîndu-și 
viața prin asfixiere.

In urma controalelor efec
tuate la unitățile miniere de 
către personalul de speciali
tate din combinat, s-au cons
tatat serioase deficiențe pri-

Nicolae Brutu 
metanometrul 
martie a.e.; 

nu avea con- 
tablă controlul

O cerință imperioasa

nl- 
mi- 
ins- 
me- 

■ și

de vedere 
de securitate 
subteran. Cu 
sînt cazuri

gra-

de 
către

pe

vind controlul și consemnarea 
concentrațiilor de metan, 
îndeosebi la nișele ce adă
postesc instalațiile electrome
canice și la fronturile de lu
cru. La I.M. Paroșeni spre 
exemplu, maiștrii minieri de 
la sectorul I nu au consem
nat pe tăblița cu evidența 
metanului rezultatele contro
lului în nișe, 4 zile consecu
tiv. Tot la Paroșeni, minerul 
șef de brigadă 
nu și-a ridicat 
în ziua de 13 
schimbul I, și 
semnat pe
metanului nici pină la ora 
11,30 a acelei zile.

Conform completărilor la 
N.D.P.M.-A.M. ed. 1977, con
trolul concentrațiilor de me
tan în nișele de alimentare și 
distribuție a energiei electri
ce aferente fronturilor 
lucru, se va face de 
maistrul minier odată
schimb și de către maiștrii 
electromecanici Cînd contro
lează locul de muncă res
pectiv. Rezultatul controlului 
va fi consemnat pe tabla de’ 
evidență a metanului și în 
carnetul de buzunar, iar con
centrațiile ce depășesc 0,5 
la sută vor fi consemnate și 
în registrul de evidență 
CH4 de la sector. Minerii 
șefi de brigadă și jșchimb au 
obligația de a controla con
centrația de metan la fron
tul de lucru la începutul 
schimbului și apoi din două 
în două ore.

în cazul depășirii acestor 
concentrații se vor lua ime
diat toate măsurile de in
tensificare a aerajului.

ATENȚIE, MUNCITORI ȘI 
MAIȘTRII METANUL 
IARTĂ 1

Ing. Dimitrie 
RUSTICEANUZ Biroul 
protecție a muncii 

C.M.V.J.

NU
... y

de 
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Respectarea fermă a normelor 
și instrucțiunilor de lucru 
la transportul pe puțuri

mime- _ ' 1 de
iar personalul

Organele care au cerce- asistat la transportul 
personal, 
tehnic, în urma controale
lor, nu a impus respecta
rea întocmai a normelor 
de protecție a muncii.

Vinovății au fost sanc
ționați contravențional, iar 
căzui se află în cercetarea 
organelor procuraturii. Vi
novății își vor primi, fără 
îndoialăj pedeapsa pena
lă. Un om nu se mai află 
însă în viață și aceasta nu 
se va mai putea repara!

Pentru prevenirea unor 
accidente de muncă - simi
lare trebuie respecta
te întocmai prevederile 
N.D.P.M.—A.M. și instruc
țiunile de lucru pentru 
transportul pe puțuri. Este 
interzisă începerea opera
ției de transport personal 
pe puțuri între schimburi 
în lipsa personalului tehnic 
numit prin dispoziție in
ternă. Personalul numit va 
verifica modul în care se 
asigură transportul de per
sonal pe puțuri în deplină 
securitate și în coformita- 
te cu normele și instruc
țiunile în vigour» !

tat cazul au stabilit că ac
cidentul a fost posibil ca 
urmare a încălcării art. 261 
al. 2, art. 136 al. 1 și art. 
259 lit. g din N.D.P.M. — 
A.M/1977 și respectiv a 
„Instrucțiunilor de lucru 
pentru trasportul pe pu
țuri" și „Instrucțiunilor pri
vind transportul de mate
riale și personal pe puțul 
7 Noiembrie", precum și a 
dispoziției emise de I.M. 
Vulcan, privind efectuarea 

s-au petrecut lucru- transportului de personal
pc schimburi. Contrar pre- 

semnalistul vederilor Normelor, insțruc-

șir de abateri de la 
și încălcări ale ma
de protecție a mun-

La întreprinderea 
ră Vulcan s-a întîmplat un 
eveniment de muncă tra
gic care trebuie să dea de 
gîndit. Semnalistul Cons
tantin Băciucă de la puțut 
„7 Noiembrie" putea să 
trăiască mulți ani. El și-a 
sfîrșit însă viața în mod 
tragic în urma unui acci
dent de muncă, ca urmare 
a unui 
norme 
surilor 
cii.

Cum 
rile ?

In timp ce
principal monta ușa de si
guranță din fața coliviei, 
victima făcea același lu
cru cu ușa din spatele co
liviei. Fără să verifice sau 
să. aștepte confirmarea ter
minării operației de mon
tare și închidere a ușii de 
siguranță din spate, sem
nalistul principal a închis 
ușile de la fereastra puțu
lui și a dat în același timp 
semnalul de schimbare a 
etajului. La pornirea co
liviei în jos, victima a fost 
surprinsă 
mortal.

și accidentată
5

țiunilor și dispoziției amin
tite, s-a admis de către sem
nalistul principal *’ intrarea 
persoanelor în colivie fără 
ca în prealabil acesta să 
se convingă că s-a termi
nat montarea ușilor de si
guranță și în aceste condi
ții a dat semnalul de por
nire a coliviei pentru 
schimbarea etajului. Nu s-a 
controlat și nil s-a asigurat 
iluminatul corespunzător, 
cu lămpi fixe, în rampa de 
la suprafață a puțului. 
Maistrul de transport n-a



4

• (Urmare din pag. 1)

Elena Ceaușescu cu o 
deosebit de caldă ospi
talitate, eu profunde sen
timente de dragoste și 
prețuire. Artera care du
ce, din centrul Aradului 
spre comuna Peeica — 
primul obiectiv înscris în 
programul vizitei de 
miercuri —s-a transfor
mat într-un adevărat cu
loar viu, zeci de mii de 
arădeni, femei și bărbați, 
tineri și vîrstnici, au ieșit 
cu dragoste , în întîmpina- 
re pentru a-1 saluta din 
adîncul inimii lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai. iubit fiu al țarii, 

, și a-i mulțumi pentru tot 
ceea ce a făcut și face 
pentru prestigiul patriei 
noastre,, pentru fericirea 
tuturor locuitorilor ei.
-Vizita de lucru la Pe

eica a prilejuit o am
plă și fructuoasă analiză 
a felului în care se a- 
plică măsurile de îm- t 
bunătățire a conducerii și 
planificării unitare a 
griculturii, a modului 
care își desfășoară 
vitatea .Consiliul 
agroindustrial din 
litate și alte unități 
derne din mănoasa 
pic a Aradului.

Gazdele invită pe 
varășul 
să viziteze 
care sînt înfățișate 
vitatea și rezultatele 
nităților din cadrul 
silițilui unic. _ 
trial, sistemul de orga
nizare . a muncii și a pro
ducției, modul cum se a- 
plieă indicațiile și 
mahdările 
neral al partidului ] 
creșterea producției 
tale și animale, a 
enței economice.

• Secretarul general 
partidului se

Liuiu, ci uivum
Iși desfășoară

a- 
în 

acti- 
■ unic 
loca-

i mo-
cîm-

to-
Nicolae Ceaușescu 

standurile în 
acti

vi-
Con- 

agroindus-

reco-
secretaru.lui ge- 

pentru 
vege- 
efici-

al 
interesează 

de posibilitățile de 
rificare superioară 
surselor de care 
consiliul pentru a obține, 
încă din acest 
ducții record 
plantelor și în 
animalelor, îndeam'nă 
o 
tru folosirea deplină 
bazei materiale moderne 
existente.

Un dialog viu, fructuos, 
ai‘e loc în fața planșelor și. 
graficelor care înfățișea
ză rezultatele activității 
de producție și economice 
a . I.A.S. — Peeica, uni
tate care a chemat la în
trecerii, pe acest an, toa
te întreprinderile agrico
le de stat din țară.

To varăș ul,: Nicolae 
Ceaușescu se interesează 
de rezultatele înregistrate 
prin aplicarea tehnologiei 
industriale de cultivare a 
porumbului,, care a permis, 
reducerea consumului de 
forță de muncă ' de la
10 ore/om pe tona de
boabe la 5,2 ore, îndem- 
nînd pe specialiști și me
canizatori să intensifice 
preocupările în această di
recție, să generalizeze ex
periența . bună ................
pînă acum.-1

In continuare, 
zi tată ferma de 
I.A.S. 
care și-a • 
obțină în ace,st an, 
în medie, 5 100 1 lap
te de la fiecare vacă fu
rajată. Se remarcă gra
dul înalt de mecanizare 
a lucrărilor, organizarea 
științifică a muncii, a- 
tribute care au permis 
atît creșterea producției, 
cit și reducerea prețului 
de cost al laptelui.

Pe o platformă sînt 
expqse noile tipuri de u- 
tilaje create la întreprin
derea pentru mecanizarea 
agriculturii și industriei ali
mentare din Arad — ins
talații pentru prepararea 
furajelor grosiere, noi ti
puri de tocători mecăni-

valo- 
a re- 

dispune

pro-an, 
în cultura 

creșterea 
la 

muncă stăruitoare pen- 
a

dobîndită

este 
vaci

vi- 
a 

Peeica, unitate 
propus să
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ce, instalații de erbicida- 
re și alte utilaje cu un 
randament ridicat și un 
consum redus de energie 
electrică.

Secretarul general 
partidului este invitat, a- 
poi, să viziteze ferma de 
vaci a cooperativei agri
cole „Steagul Roșu" din 
Peeica — una dintre i.- 
șase unități cooperatiste de 
pe raza Consiliului unic 
agroindustrial Peeica.

Gazdele prezintă, cu 
justificată mîndrie, ins
talațiile de muls în tan
dem — sistem care per
mite creșterea substanția- , 
lă a .productivității . mun- ,
cii. Fiecare dintre mul- sporirea 
gători poate să mulgă 
zilnic, fără eforturi fi
zice, cel puțin 100--rl50 care produs, cu păstra1- 
vapi, Șînt, de asemenea, rea și îmbunătățirea ne
create condiții optime 
pentru igienizarea lapte
lui, acest produs circulînd 
pe conducte pînă în ins
talațiile. de răcire 
autocisterne.

T o v a r ă ș U 1 Nicolae 
Ceaușescu se interesează 
de modul cum este asi- asigurîndu-se: astfel o. 
gUrată baza furajeră,. de . cupare mai rațională 
măsurile luate ■ pentru1 spațiilor existente 
sporirea producției" de 
lapte, pentru generalizarea 
într-un timp mai scurt a 
experienței dobîndite.

Un amplu și fructuos 
dialog are loc cu repre
zentanții Consiliului u- 
nic agroindustrial Peeica: 
Secretarul general al 
partidului 
de măsurile luate1 
perfecționarea 
în spiritul hotărîrii 
al P.C.R. cu 
îmbunătățirea 
și planificării 
a agriculturii, 
țiunile. de 
treprinsei

condițiilor lor de muncă 
și viață.

Vizita a prilejuit o 
meinică analiză a 
dului în care acest 

al lectiv transpune .în 
ță indicațiile secretarului 
general al partidului cu 
privire la dezvoltarea ba
zei tehnice, folosirea 
tensivă a spațiilor 
dustriale, diversificarea 
producției și creșterea ni
velului de complexitate 
tehnico - funcțională a 
strungurilor, ridicarea gra
dului de polideservife a 
agregatelor și utilajelor 
proiectate și realizate aici, 

productivității .
muncii, reducerea . . consu
murilor specifice pe fie-

te- 
mo- 
:CO~ 
via-

cele
in
ia-

toți locuitorii Aradului — 
bărbați și femei, vîrstnici 
și tineri— cărora li s-au 
adăugat mii de cetățeni 
din așezările aproapiate 
orașului. Ei au trăit cu 
intensă satisfacție și mîn- 
d/ie patriotică reîntîlni- 
r'ea cu secretarul general 
al partidului, au adus
un fierbinte o m agi u
omul ui, revoluționarul ui,
conducătorului 
al partidului

- tului, nostru, 
Nicolae Ceaușescu, de 
cărui viață și 
neobosită sînt strînș 
gate cele mai de i 
înfăptuiri în vasta, 
ce o ctitorim - 
tatea socialistă 
feral dezvoltată, 
rea prestigiului și a

și in.

întreruptă a parametrilor 
de calitate. . '

. Pe linia aplicării, măsu
rilor indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. . în 
timpul vizitei din 1977, au 
fost organizate noi și mo
derne linii

român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a adresat tot
odată urarea de bun venit 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic, per
sonalitate științifică de re
nume mondial.

Tovarășul Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, 
a dat apoi citire Decretu
lui prezidențial prin care 
municipiului Arad i se con
feră'Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste Româ
nia" clasa I. . j

în uralele mulțimii, pre
ședintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
înmînează înalta distinc
ție primarului municipiului, 
Marțian Fttciu.

Au luat apoi cuvîntul to
vărășii : loan Blăgăilă, di
rectorul întreprinderii de 
strunguri Arad, Anton iu 
Komtiveș, președinte al 
C.A.P. ;;Avîntul“ din co- • 
muna Peeica, Maria Gai- 
ceah, muncitoare la Com
binatul de prelucrare a 

la a- lemnului,. Petru Reingru- 
ber, directorul liceului in

general 
se interesează 

pentru 
activității.

C.C. 
privire la 
conducerii 

unitare 
de 

cooperare 
de organizarea 

activității formațiilor spe- 
d.e mecanizatori 

mixte 
și co-

ac- 
în-

reprezen-

cializate 
și a formațiilor 
de mecanizatori 
operatori.

Adresîndu-șe
fanților organelor agri
cole și ai consiliului a- 
groindustrial. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în
deamnă să se facă în 
mod exemplar pregătirile 
pentru semănatul 1 culturi
lor din epoca sudoua și să 
s© execute . însămînțarea 
fiecărei culturi cît 
repede, la timpul 
Secretarul general 
sează de asemenea, 
cheierea vizitei, un 
îndemn pentru o 
tenace, spornică, 
dorea creșterii • . . 
și a producției zootehni
ce și urează gazdelor suc
cese în activitatea pe ca
re o depun în vederea 
creării unui consiliu a-, 
groindustrial model la

mai 
optim, 
adre- 

la în- 
cald 

muncă 
in ve- 

recol tel oi-

tehnologice, țț 
o- Șe 
a:

;e și nou 
construite. în noua hală de 
strunguri grele, de exem
plu, gradul de folosire a 
suprafețelor de producție 
este de 94 la sută.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat a- 
ceste rezultate și a sub
liniat necesitatea de a se 
extinde acest mod de or
ganizare a producției și în 
celelalte sectoare. astfel . 
încît să se ajungă Ia so
luții optime de utilizare a 
potențialului tehnico pro
ductiv al întreprinderii. <

Dialogul de lucru 
cretarului general al 
dului cu specialiștii 
nei. a îmbrățișat în 
ț inu are probleme 
de diversificarea 
terea competitivității 
duselor.

Secretarul 
partidului a 
dul în care

al se- 
parti- 

uzi- 
con- 

legate 
și creș- 

pro-

general 
apreciat 
colectivul

al 
mo- 

a 
trecut la modernizarea pro
duselor, subliniind _ că se 
care continuată eu și mai 
multă insistență activita
tea de asimilare mai ra
pidă în fabricație, pe ba
za concepției proprii, a 
noi modele de strunguri 
la nivelul tehnicii 
diale. S-a cerut, de 
menea, specialiștilor 
introducă în 
de fabricare a 
lor noi soluții 
constructive,

mon- 
ase- 

. să 
tehnologia 
strunguri- 
tehnice și 

care

Pecica.
De la Peeica, colo'ana 

oficială de .mașini se în
dreaptă spre un alt1 obiec
tiv înscris in agenda vi
zitei de lucru ă secreta
rului general 1 al partidu
lui — întreprinderea de 
strunguri Arad una din la 
unitățile de prim 
ale industriei 
Constîfiictoăre 1 de"’

Reîntîlnirea acestui pu
ternic colectiv de 
că cu secretarul ; 
a.l partidului, cel 
tii președinte al țării, a 
prilejuit manifestarea sen
timentelor de caldă bu
curie, drâgoste și 
noștiriță i>e care toți cei 
ce lucrează în această u- 
nitale — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — le nu
tresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a că
rui permanentă preocu
pare pentru dezvoltarea 
întreprinderii lor s-a ma
terializat în programe ca
re permit afirmarea ple
nară a capacităților crea
toare a muncitorilor și 
specialiștilor, în măsuri de 
îmbunătățire continuă a

să 
permită valorificarea cu e- 
ficiență și mai mare a ma
teriilor prime.

Pe parcursul întregii vi
zite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
înconjurați cu dragoste de 

■ care
urîn- 

rnultă 
pu-

muncitorii uzinei, 
le-au dăruit flori, 
du-le viață, lungă, 
sănătate, fericire și 
tare de muncă.

Luîndu-și rămas bun de 
' V acest harnic colectiv, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a felicitat pen- 

1 tril.1 realizările obținute, și 
i-a urat noi succese în în
făptuirea sarcinilor 
mare răspundere ce îi re- 

dln- vin în acest cincinal 
linia promovării progre
sului tehnic.

Miercuri a avut loc la 
Arad o' mare adunare 
populară organizatăcu 
prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și participării la 
sărbătorirea împlinirii a 
2000 de ani de la în
temeierea cetății dacice 
Ziridava și a 950 de ani 
de la prima mențiune do
cumentară a municipiului 
Arad.

Desfășurată in piața cen
trală a orașului, în fața 
sediului Comitetului ju
dețean" de partid, adu
narea a reunit aproape pe

rang 
noastre 
mașini.'

mun- 
general

bu
reau-

de

pe

iubit 
și > Sta- 
tovarășul 

a 
activitate

; le-
seamă 
operă 
socie- 

multila- 
creșțe- 

„ -_  .1 ro
lului României în lume.

Dînd expresie gînduri
lor și sentimentelor pe 
caro le împărtășesc, în a- 
ceste clipe înălțătoare, 
toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe meleagurile ară- 
dene> participanții 
dunăre au făcut o caldă . ______ _________

sȘi. însuflețită primire to-i dustrial de construcții de 
varășului Nicol a e 
Ceaușescu' Apariția to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceausescu, a celor-, 
lalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat, în balconul sediului 
Comitetului județean . de 
partid, a fost întîmpinată 
cu puternice și îndelungi 
aplauze, ovații și 
Mulțimea 
întrerupt 
P.C.R. i‘, 
poporul !“, 
Arad —

■ ■ tru
radului 
vibrant- 
cun oșțința nețărm urită 
o poartă secretarului gene
ral al partidului, pre
ședintele țării, tovarășu
lui Nicolae i Ceaușescu, 
precum și marea bucurie 
de a-1 fi avut din nou în 
mijlocul lor, ca 
iubit și stimat. în 
momente deosebite, 
bătorești, din viața 
șului și județului lor

Adunarea a fost 
chisă de tovarășul 
Cervencovici, prim 
tar al Comitetului 
țean Arad al P.C.R., 
ședințele Consiliului 
Iar, care a subliniat 
ria nemărginită a 
torilor județului Arad — 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități — de a avea în mij
locul lor pe cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului

N ic ol

urâle, 
a scandat nd- 
„Ceaușescu ■ — 
„Ceaușescu și 
„Ceaușescu la 
oaspetele nos- 

drag !“. Locuitorii A- 
și-au reafirmat 
dragostea și. re

ce

oaspete 
' aceste 

săr- 
pra-

mașini Arad,; Viorel Pre
da} .muncitor. la întreprin
derea de vagoane.

întâmpinat cu multă 
căldură șl însuflețire, ia 
cuvîntul t o v a r ă s u "1 
NICOLAE CEAUȘESCU,

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului este 
urmărită cu deosebit in
teres, cu deplină satisfac
ție, și aprobare, fiind sub
liniată, în repetate rînduri. 
cu" vii și îndelungi aplau
ze, urale și ovații.

Adresindurse tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la sfîr- 
șîtul cuvîn tării, primul 
secretai' al Comitetului ju
dețean da partid a spus: 
Vă aducem, încă o dată, 
mulțumirile cele mai pro
funde, recunoștința noas
tră fierbinte, pentru înal
ta distincție acordată 1 mu
nicipiului Arad. Aceasta 
ne dă un și mai puter
nic imbold în activitatea 
pe care o desfășurăm.

în încheierea adunării, 
în marea piață domnește 
din nou o atmosferă vi
brantă, dominată de un
sentiment fierbinte dej dra- 

x- . pro-
partid 

se- 
parti- 
țării, 

... 1 a e 
Ceaușescu. într-o impresi
onantă unitate de gîn- 
dire și simțire, participan
ta . scandează. cu înflăcă
rare. „Ceaușescu — P.C.R.!“. 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu

des-
Andrei
secre- Spate și încredere 
jude- fundă :■ în gloriosul

pre- comunist român,
popu- . ........ ’
bucu-
locui-

.......... .... .îri
eretarul general al 
du lui, .. președintele 
tovarășul N i c o

stima noastră și mîndria!“. 
Sînt momente bogate in 
sensuri și semnificații, ca
re pun pregnant în lumi
nă,, coeziunea ștrînsă a na
țiunii în jurul partidului 
și al secretarului său ge
neral, hoțărîrea ei fermă 
de a merge neabătut pe 
calea luminată de partid, 
calea socialismului și co
munismului, a fericirii în
tregului nostru popor. ;

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescuj tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
șl statului au venit, apoi, 
în mijlocul particîpanților 
la această grandioasă a-

- dunăre populară și s-au 
prins într-o niare: horă a 
unirii.

T o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a;: îndreptat, 
apoi, în aplauzele și Uralele 
însuflețite ale populației , 1 
Aradului, într-o mașină 
deschisă, spre aeroportul 

j Orașului. 7;.'-; '
Pe întregul traseu, zeci . — , 

de inii de arădeni . și-au * 
luat un călduros rămas 
bun de la secretarul ge
neral al partidului, re- 
afirmîndu-și devotamentul 
față de partid și... patria 
noastră socialistă, voința 
nestrămutată de a în
făptui în viață politica- 
partidului.

La aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu 
și-au luat rămas.bun de la 
membrii Biroului Comi
tetului județean de partid. 
Se intonează Imnul: do Stat 
al Republicii Socialiste 
România. O gardă de o- 
noare alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de 
pregătire a '’tineretului 
pentru apărarea patriei 
prezintă onorul.

în numele comuniștilor, 
a, tuturor locuitorilor me
leagurilor arădene, pri
mul secretar al Comitetu
lui județean de partid, 
Andrei Cervencovici, mul- 
rumește tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încă o dată, _ 
pentru vizita de lucru e- 
feetuată în acest județ, 
pentru indicațiile 1 date cu 
acest prilej, asigurîndu-1 
că ele vor sta la baza ac
tivității organelor și or
ganizațiilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii 
— români, maghiari, ger
mani și de alte naționali- 

România. tați, din județ.

FREETOWN 28 (Ager
pres). — La Freetown a 
avut loc ceremonia înfi
ințării Asociației de prie
tenie Sierra Leone — . .
România. Cu acest prilej. porului român,
din partea președintelui rn cadrul cermoniei, 
Sierra Leone, Siaka Ste
vens, al doilea vicepre
ședinte al Republicii, Alhaji 
Mustapha, a transmis to
varășului Nicolae

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste 
nia, un mesaj de 
nie, precum"-și urări 
prosperitate și succes

ltomâ- 
priete- 

de 
po-

au
ob-fost relevate realizările 

ținute de poporul nostru 
în edificarea societății so
cialiste multilateral dez
voltatei

i

Viceministrul afacerilor interne iranian 
despre viitoarea republica islamică

TEHERAN 28 (Agerpres).
—- Sadegh 
ceministru al afacerilor in
terne iranian, 
ziariștilor că viitoarea re
publică islamică irania
nă va avea un președinte 
ales prin sufragiu națio
nal, cu un mandat de cinci 
ani care va deține și func-

ția de prim-miriisțru al 
Tabatabai, vi- guvernului. Viitorul par

lament al Iranului ar ur- 
a declarat ma să fie unicameral, a 

adăugat el.
Organele puterii locale 

vor fi consiliile provinci
ale, districtuale și orășe
nești. .

Reacții 
după hoțărîrea 

țârilor membre ale 
O.P.E.C. de a majora 

prețul la petrol
RABAT; 28 (Agerpres). — 

Hoțărîrea.țărilor membre 
aie O.P.E.C. de a majora 
prețurile* la petrol a fost 
primită cu neliniște de că
tre țările africane, parti- . 
cipante la lucrările Con- , 
ferinței Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Afri
ca, care se desfășoară la 
Rabat, statele africane fi
ind printre cele mai afecta
te de această măsură. Un re
prezentant al Băncii Arabe 
pentru Dezvoltarea Africii 
(BADEA) a declarat că de 
pe urma noilor majorări 
ale prețurilor la petrol vor 
profita companiile petro
liere, în timp ce statele a- 
fricane vor suporta conse
cințele negative ale a- 
cestei hotărîri. .
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