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Realizări1200 tone de cărbune 
peste prevederi

Muncind cu dăruire, minerii sectorului I de la 
I.M. Paroșeni, au obținut importante succese în aceas
tă lună. Urmare a unei or ganizări mai bune a pro
ducției și a muncii, rodnicia activității în abataje a 

mare cu 1200 de tone de cărbune. Acțio- 
perseverență pentru utilizarea mai bună a 
de lucru de către fiecare membru al for-

fost mai 
nînd cu 
timpului 
mațiilor, prin folosirea mai eficientă a utilajelor din 
dotare, s-a reușit o sporire a productivității muncii 
cu 140 kg cărbune pe post la nivelul sectorului, iar 
la abataje să fie depășită cu 500 kg cărbune pe post. 
Cele mai mari realizări la extracția de cărbune au 
fost obținute de membrii brigăzii conduse de Titu 
Teacenco. Lucrînd cu un modern utilaj de tăiere și 
susținere mecanizată au îmbunătățit indicatorul de 
productivitate a muncii, pe fiecare membru din 
gadă, cu peste 2000 kg cărbune.

Cu rezultate însemnate obținute în această 
la extra ia de cărbune se înscriu și formațiile 
duse de brigadierii Franc isc Fazakas și loan Sorescu, 
susținute de contribuția însemnată a harnicului co
lectiv electromecanic care a acționat ca un ceasor
nic pentru a elimina stagnările utilajelor, asigurîn- 
du-le o bună funcționar?.

bri-

lună 
con-

Radiografia restantele
La sectorul III

Deocamdată ciclograme
doar pe hirtie

In 6 august a.c., la a- 
dunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
mina Lonea, ing. Grigore 
Grăjdan, șefUi sectorului 
III. afirma . „Pînă la sfîr_ 
șitul anului vom recupera 
2090 d' tone de cărbune 
din minusul de 5000 de 
tone înregistrat la zi. In 
acest scop vom insista 
pentru respectarea ciclo- 
gramelor la cele trei aba
taje frontale din stratul 
III blocul 6, unde lucrea
ză brigăzile conduse de mi
nerii Bucur, Balea și Cojo
carii!. Va rebui să obți
nem avansări zilnice de 
1,2 m și producții de pes
te 300 tone cărbune pen
tru fiecare abataj".

Suportul material al an
gajamentului luat în adu
narea reprezentanților, a 
pornit tocmai de la res
pectarea ciclogramelor 
prin aplicarea cărora la 
început se obțineau bune 
rezultate. In esență ciclo- 
grama presupune o organL 
zare perfectă a produ ției 
în abatajele frontale, in 
care, fiecare operațiune 
trebuie să se încadreze în 
timpul normat. Despre 
modul cum s-au respec
tat ciclogramele întocmi
te la abatajele mecanizate 
din blocul VI r,e vorbesc

de prestigiu
Hărnicia minerilor din 

Lupeni — cel mai puter
nic detașament muncito
resc din Vale — a fost do
vedită și în ziua de 22 sep
tembrie, prin realizarea u- 
nei producții de 271 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului. 
Rezultate notabile au 
obținute de sectoarele 
III, II și V care și-au 
pășit prevederile la 
tracția de cărbune 
ziua respectivă.

Destoinicul colectiv 
neresc este hotărît ca 
în această lună să obțină 
rezultate de prestigiu în 
extracția de cărbune, care 
vor fi adăugate la plusul 
de 58 985 tone de cărbune, 
realizate în cele 8 luni ale 
anului curent.

fost 
VII.
de- 
ex- 
din

mi-
i și

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in județul Teleorman
Tovarășul N i c 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

a făcut, miercuri, o vizită 
de lucru în județul Te
leorman.

Conducătorul partidului 
și statului a fost în
soțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu lo
cuitorii meleagurilor te- 
leormănene s-a desfășurat 
în cadrul general de in
tensă activitate depusă de 
oamenii muncii din țara 
întreagă pentru încheierea 
cu succes a primului an 
al cincinalului în toate 
sectoarele de activitate, 
pentru strîngerea recoltei

o 1 a e 
general

și pregătirea producției a- 
gricole viitoare.

Teleormanul — aseme
nea îptregii țări — a cu
noscut, de la un ciniinal 
la altul, prin transpunerea 
în fapt a politicii partidu
lui, o dezvoltare remarca
bilă în toate domeniile, 
care-i conferă o înfățișare 
nouă.

Iată temeiurile adinei, 
resorturile intime pentru 

care locuitorii județului 
au trăit cu nemărginită 
bucurie și satisfacție reîn- 
tîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în a 
cărui viață și activitate 
revoluționară văd un pil
duitor exemplu de slujire 
cu abnegație a partidului, 
patriei și poporului. Sînt 
simțăminte izvorîte din 
suflet, care și-au găsit o 
vie expresie în primirea

vibrantă făcută secretaru
lui general al partidului 
la sosirea in județ, în o- 
rașul Zimnicea, renăscut 
din temelii, după cutremu
rul din 
indicațiilor 
tovarășului 
Ceaușescu.

Profund 
conducătorului 
partidului și statului, 
cuitorii 
cu mic cu mare, în întîm- 
pinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru a 
le saluta prezența.

Pe stadionul orășenesc, 
unde a aterizat elicopterul 
prezidențial, în numele ce
lor de față, al tuturor ce
tățenilor Zimnicei, primul 
secretar al Comitetului

1977,
Și

în spiritul 
orientărilor
N i c o 1 a e

recunoscători 
i iubit al 

lo- 
orașului au . ieșit,

(Continuare in pag. a 4-a)

Adunarea populară 
din municipiul Alexandria

încheierea vizitei de 
întreprinse de tov.i- 
Nicolae Ceaușescu in 

Teleorman, la

în 
lucru 
rășul 
județul
Alexandria a avut loc o 
mare adunare populară.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși 
conducerea de partid 
de stat în municipiul 
ședință a județului a 
salutată de 
oameni ai 
treprinderi 
sentimente

a 
din 

și 
re- 

fost 
zeci de mii de 
muncii din in
și instituții cu 
de aleasă cins-

dragostetire, de profundă 
și prețuire.

Marea adunare 
se desfășoară în piața cen
trală a Alexandriei.

Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a to va-, 
rășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat 
la balconul Casei de cultu
ră a sindicatelor este salu
tată cu deosebit entuziasm 
de participanții la aduna
rea populară. '

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Teo-

populară

dor Roman, prim secretar 
al Comitetului județean Te
leorman al P.C.R., președin
tele Consiliului popular ju
dețean.

în continuare au luat 
cuvîntul Florea Marin, di
rector al întreprinderii de 
rulmenți Alexandria, Flo
rea Ungheanu, primarul 
orașului Zimnicea, Vene
ra Iancu, operator 
mist la Combinatul 
îiîgrășăminte chimice 
Măgurele, ing. Ion

chi- 
de 
Tr. 

Teo-

(Continuare in pag. a 4-a)

al I.M. Lonea

PROFESIUNE
DE CREDINȚĂ

rezultatele ooținute 
luna august. La abatajul 
frontal condus de briga
dierul Iosif Bu iir se rea
lizează o producție mai 
mică cu 743 tone de căr
bune față de cea planifica
tă. Media zilnică fiind 
de /144 tone cărbune, 
ceea ce reprezintă mai pu
țin de jumătate din pro
ducția planificată prin 
ciclogramă — 320 tone pe 
zi, care trebuiau să 
gure și recuperarea 
ta n țel oi.

La abatajul frontal 
dus de brigadierul Ion Co- 
jocariu s-a înregistrat 
minus de 1034 tone 
cărbune. Media zilnică es
te de 150 de tone față de 
300 tone cărbune progra
mate prin ciclogramă, bri
gada 
de 
la 
opt 
nui 
600 
peste prevederile planului 
anual.

In abatajul frontal con
dus de brigadierul Simion 
Balea se realiza un plus 
de 408 tone cărbune, cu

aai- 
res-

con-

un 
de

acumulînd un minus 
;-712 tone de cărbune 
nivelul planului celor 
luni, în condițiile u- 
angajament de plus 
de tone de cărbune,

Teodor ARVINTE

■Continuare in pag. a 2-a
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Ftria educativă, mobibzatoare a propagandei 
mai bine valorificată Ivizuale

Colectivul întreprinderii 
de utilaj minier este a- 
preciat pentru rezultatele 
obținute în înfăptuirea 
programului de mecaniza
re a minelor din Valea 
Jiului, în asigurarea aba- ■ 
tajelor cu utilaje și piese 
de schimb. Dar. să vedem 
dacă propaganda vizuală 
răspunde permanent sar
cinilor economice, genera
lizării experienței pozitive.

Am străbătut împreună 
cu secretarul comitetului 
de partid de la I.U.M Pe
troșani. Ion 
țiile 
a ne 
cum propaganda 
răspunde operativ, 
asigurîndu-se rolul 
trument al muncii

de masă, cu scopul de 
mobilizare a oamenilor 
muncii la realizarea sarci
nilor economice.

In incinta unității, pe 
un perete al atelierului 
mecanic-șef se află o ga
zetă compartimentată în

nou pe care sînt consem
nate obiectivele întdpcerii 
între cele 5 brigăzi ce o 
aplică și cei peste 54 de 
șefi de echipă din cadrul 

‘ " evidențiin-
care a

Predoi sec- 
întreprinderii pentru 

convinge de modul 
vizuală, 
concret, 
de ins- 
politk’e

zetă compartimentată 
trei părți, prezentînd ..Ac
tualitatea politică 

materiale datate
La ru

de 
articole depă- 

semnătură. 
la rubrica 
producția"

cu-

Acțiunea noastră de presă
JUDECATA MUNCITOREASCĂ

prinzînd
din luna august, 
brica „Utilajul" sînt. 
asemenea, 
șite, fără 
dată. Iar 
neretul și 
afișate articole^ din 
organizației 
automatizări cu fapte,, 
consacrate marii sărbători 
de la 23 August. Alte ca
rențe ce se remarcă: lip
sa edițiilor, articole lungi 
și plictisitoare fără 
natura autorului și 
afișării.

Tot in incinta principală 
se află așezate mari pa
nouri. Unul dintre ele re
prezintă inițiativa „Briga
da înaltei productivități și 
a educației socialiste”, pa-

fără
„Ti- 
sint 

viața
U.T.C. de ia 

cu 
marii

sem- 
clata

întreprinderii, 
du-se Ion Raicu. 
obținut punctajul maxim. 
Rău este însă faptul 
panoul de evidență 
necompletat decît pe' 
luni din acest an, a 
put să se deterioreze

că 
este 
trei 

înce- 
fi- 

ind dat uitării de către 
comitetul sindicatului din 
uzină. Pe un alt panou 
este scris angajamentul co
lectivului pentru acest an, 
iar al treilea reprezintă e- 
vidența întrecerii 
te între secții, 
care 
pînă în luna martie.

în
sînt 
labilitate generală. Unele 
dintre aceste lozinci au

socialis- 
evidență 

este completată doar

incinta principală mai 
patru lozinci cu va-

V. COCHECI, 
șef sector propagandă 

la Comitetul municipal 
de partid Petroșani

Acolo unde 
este mai greu

Unii îl știu de Budi- 
liceanu. Alții de Budu- 
liceanu, dar oricum i-ar 
pronunța numele, orta
cii de la Lupeni întot
deauna îl însoțesc de 
mult respect. Inginerul 
Ion Gîf Deac, șeful sec
torului II, numește co
lectivul condus de el 
„brigada de șoc a sec
torului". Și fără prea 
multe metafore, înșiră 
faptele lor vrednice ; pe 
lingă depășirea cons
tanta a planului la căr
bune, în anul trecut, 
frontaliștii lui Ion Bu- 
duliceanu au executat, 
în afara sarcinilor de 
serviciu, 8 echipări și 
dezechipări de abataje, 
au montat și demontat 
de 8 ori o combină, 
executat un suitor 
atac lung de 65 m. 
nul 1981 anunță un 
Ies. și mai rodnic — 
nă acum un plus 
peste 9200 de tone 
cărbune; .' ' '
portată, montată, de
montată și iar mutată 
o combină de înaintare 
în steril, iricredințată 
acum brigăzii lui Bă
lan. Ortacii execută în 
paralel un suitor de a- 
tac, pe care o să-l și 
echipeze, înaintînd zil
nic 7—9 metri, perfor
manță unică in sector.

Ce feț ds oameni sînt 
Ion Suciu, Marin Tur- 
neanu. Constantin Cio- 
boată și Pavel Cosmiuc, 
cei care alcătuiesc „sta
tul major" al brigăzii ? 
Acești șefi de schimb 
nu se deosebesc de cei- 
lalți ortaci de la Lu
peni. Așa cum Alexan
dru Rotaru, Nicolae Ni- 

-ca. Martin Nește sînt 
mineri obișnuiți, bine 
pregătiți profesional.

Sever NOIAN

au 
de 
A- 

cu- 
pi- 
de 
de 

a fost trans- 
montată.

(Continuare in pag. a 2-aj
(Cont. în pag. a 3-a)
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Valorificarea integrală a produselor 
secundare ale pădurii

La centrul de prelu
crare a fructelor de pă
dure de la Iscroni al 
Inspectoratului silvic ju
dețean Hunedoara se e- 
fectuează în aceste zile 
ultimele operațiuni de 

î expediere către benefici- 
‘ ari a zmeurei și afinelor 
i negre. Bilanțul campani- 
: ei de valorificare a zme- 
: lirei și afinelor negre pe 
; care ni l-a prezentat șe- 
; ful centrului de prelucra- 
; re Iscroni, Emil Părău, 
: cuprinde cîteva aspecte 
: semnificative : de pe raza 
j celor două ocoale silvice 
; din Valea Jiului — Lu- 

peni și Petroșani — s-au 
recoltat peste 100 de 
tone de zmeură și 18,5 
tone de afine rfegre. Deși 
nu satisface în întregime 

’• sarcina de plan, cantita-, 
tea valorificată, mai a- 

: Ies de zmeură, este totuși 
apreciabilă și reflectă 

: -măsurile organizatorice 
luate de conducerile ce- 

: lor două ocoale silvice 
■ pentru buna funcționare 

a punctelor de achiziție 
din apropierea versanți- 
lor bogați în aceste sub
produse ale pădurii. De 
relevat și faptul că par
tea cea mai importantă 

: din cantitatea de fructe 
de pădure recoltate 
— 73 tone de zme
ură și peste 16 tone de 
afine —. a fost furnizată

Radiografia restantelor
(Urmare din pag. I) 

o medie zilnică apropiată 
o? prevăzută prin ci- 
clâgramă.

Pentru a afla cauzele a- 
ce’S’.or nerealizări care 

întărit greu in balan- 
minusului înregistrat 

_• sector, în 15 septembrie, 
upreiină ’ cu actualul șef 

, sector (funcție prelua- 
, ia 1 septembrie) ing. 

..>an Culcear, ne-am de- 
uasat la cele trei abataje, 

.lealitatea întîlnită, este 
ueparte de a ne da drep
tul să spunem că se lu
crează în baza unei ciclo- 

,grame. E adevărat 
in acele zile toate 
trei abataje ticseau 
greutăți obiective, 
le-au diminuat mult

că, 
cele 
prin 
care 
ran

damentele. Spre exemplu, 
abatajul frontal unde 
lucreaz.i brigada lui losil 
Bucur, trecea printr-o ga
lerie veche pe toată lun
gimea frontului și trebuiau 
luate măsuri suplimentare
de armare și pășire a sec
țiilor. Intr-o astfel de con
junctură pare de neînțe
les totuși decizia maistru
lui minier David Dobocan, 
de a plasa în schimbul II 
doar trei posturi, cînd, de 
fapt, ar fi trebuit, față de 
situația existentă să pla
seze mai multe posturi în 
ibataj chiar decjt cele pre- 
’ăzute prin ciclogramă (11 
posturi). Dar „greutățile" 
de ordin subiectiv conti
nuă și acum. La acest a- 
bataj aprovizionarea cu 
vagonete goale se face în

unor beneficiari externi 
din Olanda, R.F.G., Ita
lia.

Demnă de remarcat 
este contribuția adusă la 
realizările de pînă acum 
de Ocolul silvic Lupeni 
(șef de ocol ing. Adrian 
Tatulici) care a recoltat 
65 din cele 100 de tone 
de zmeură și 16 tone de 
afine negre, iar din ca
drul acestuia s-au remar
cat prin realizările obți
nute punctele de achizi
ții Gîrbovu (responsabilă 
Emilia Vitezan), Valea de 
Brazi (responsabilă Ana 
Mititelu), Buta (responsa
bilă Mărioara Constanti- 
nescu). De la Ocolul sil
vic Petroșani, cele mai 
bune rezultate la recol
tarea zmeurii și afinelor 
negre le-au obținut punc
tele de achiziție Polatiș- 
te (responsabil Irimie Co- 
roiu) și Jieț (responsabilă 
Ileana Duma). în paralel 
are loc trecerea la valo
rificarea afinelor roșii, 
măceșelor, păducelelor și 
merelor pădurețe.

Pregătiri susținute, con- 
stînd în asigurarea nu
mărului optim de cule
gători și a condițiilor de 
transport și prelucrare, 
se fac în vederea valori
ficării ciupercilor comes
tibile de pădure, în spe
cial a ghebelor. Centrul 
este dotat în acest scop 
cu materialele, eazanele 

că defectuos. Iată ce ne 
spuneau minerii din schim
bul I, Nicolăe Chirvase 
și Costică Popescu: „Am 
încărcat 86 vagonete, da
că mai erau goale puteam 
realiza încă 50 de vagone
te, dar așa, s-a umplut ro
lul, crațerui a băgat sub 
el și gata defectul".

La plasarea necorespun
zătoare a forței de muncă, 
fără a ține seama de ci- 
clograme se mai adau
gă și o preocupare nesa- 
tisfăcătoare a sectorului 
VII transport în aprovi
zionarea cu vagonete goa
le. Din cele relatate de 
conducerea sectorului III 
rezultă că problema va fi 
definitiv soluționată doar... 
peste o lună, cînd produc
ția va fi evacuată pe ma
gistrala de la orizontul 
400. Șefii de schimb de la 
brigăzile conduse de Bucur 
și Cojocaru cît și șeful 
de brigadă Balea (găsit 
prezent la lucru pe schim
bul I) împreuna cu șeful 
sectorului, ne asigurau că 
minusul (3387 tone) în
registrat în luna aceasta 
de sector va fi redus în- 
cepînd cu ziua de 21 sep
tembrie, cînd colectivele 
celor trei abataje vor de
păși actualele greutăți, a- 
vînd create condițiile ne
cesare respectării ciclo- 
gramelor întocmite.

Credem că această asi
gurare nu va fi la fel de 
formală ca cea din 6 au
gust, cînd în loc de o re
cuperare la restanțele e- 
xistente au mai fost adău
gate altele. 

I

j i

de fierbere și recipienții 
pentru conservare, numai 
culesul din pădure să se 
desfășoare în ritmul și 
cu forțele de muncă ne
cesare.

Sînt meritorii și preocu
pările inspectoratului sil
vic și ale conducerii cen
trului de la Iscroni pen
tru trecerea de la activi
tatea pe campanii la una 
permanentă. în perioada 
iernii oamenii centrului 
au confecționat un nu
măr de 65 000 mături din 
ramuri de mesteacăn, 
iar în perioada trecută 
din acest an alte 28 000 
mături, peste 6 000 lădițe 
din deșeuri de furnir și 
resturi de material lem
nos pentru expedierea la 
beneficiari a măceșelor 
și a peste 3 500 lădițe 
pentru expedierea ghebe
lor în stare proaspătă.

Prin munca acestor oa
meni harnici, al căror 
program de lucru este 
ziua-lumină, subprodusele 
pădurii sînt an de an 
tot mai bine valorificate.

î

I
O contribuție însemnată 
pot însă aduce în acest 
domeniu și 
pionierii și 
țeni care 
lucreze 

pensionarii, 
alți cetă- 

doresc să 
i să re

alizeze câștiguri bune în 
perioade de timp mai 
scurte. Punctele de achi
ziție îi așteaptă.

Toma TAțARCA i

Șeful laboratorului de 
cofetărie și patiserie de 
la Petriia, urmărește 
.pregătirea unei noi 
„șarje" de prăjituri a- 
tît de mult apreciate 
de tinerii clienți ai 

cofetăriilor și nu nu
mai de ei. De consem
nat faptul că acest 
harnic colectiv, și-a 
depășit sarcinile de 
plan Ia zi cu peste 560 
mii lei.
Foto : Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I) 

fost revopsite, altele nu. 
La fotocronica Agerpres, 
imaginile expuse sînt în
gălbenite și prăfuite, pen
tru că datează din luna 
mai. Mai poate fi oare, a- 
ceasta prezentarea actuali
tății în imagini ?

în secția mecanică I sînt 
așezate două lozinci pră
fuite și cu conținut gene
ral. Pe ici-colo se află a- 
gățat cîte un îndemn : 
„Nici o mașină, nici un u- 
tilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut 
nelucrat" sau : „Nu uitați! 
Preocuparea principală a 
întregului nostru colectiv 
este ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al pro
duselor, marca fabricii 
noastre". Nu-i rău, dar 
propaganda vizuală tre
buie să oglindească și mo
dul cum se materializează 
aceste îndemnuri. Or, a- 
ceasta lipsește din propa
ganda vizuală, deoarece în 
această secție am semnalat 
că există o gazetă „Tinere
tul și producția" fără ar
ticole, iar la secția meca
nică nr. 2 este atît de sus

In sprijinul producției 
de conserve

La Fabrica de conserve 
din legume și fructe a 
I. P. I. L, F. Hațeg se află 
de citeva zile primul grup, 
numărind 46 de studente, de 
la Institutul de mine din 
Petroșani, ,,Au început bine 
activitatea în fabrica noas
tră și, după cite văd, sînt 
hotărîte să ne sprijine sub
stanțial în realizarea sarci
nilor de producție", aprecia 
inginerul șef cu producția 
al întreprinderii, Gheorghe 
Mihalcea. Alte amănunte : 
studentele de la I.M.P. efec
tuează o parte din activita
tea lor practică (două săp- 
tămîni) in sprijinul produc
ției de conserve din legume 
și fructe în baza convenției 
încheiate de I.M.P. și 
I. P. I. L. F. Hațeg. Au în
ceput cu pregătirea pentru 
expediere către beneficiari a 
unor produse finite — etiche
tări, difeiite operații de ma
nipulare. In continuare - 
ne asigura inginerul Gheor
ghe Mihalcea și asist, univ. 
Dorica Libardi, studentele 
vor lucra la pregătirea ma T. VRÎNCEANU

așezată gazeta incit nu se 
poate citi nici titlul artico
lelor. Pe de altă parte 
și aici sînt articole lungi, 
fără dată și semnătură, 
care nu îndeamnă la lec- 
turarea lor. Depășit de timp 
este și afișierul unde se 
află expus ziarul „Steagul 
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constructorul și-a asumat 
în fața Consiliului popular 
al municipiului Petroșani 
angajamentul de a reface 
toate zonele verzi afectate 
de ljucrări, de a repara și 
chiar de a reasfalta porțiu
nile de drum străbătute de 
rețeaua de termoficare. In 
unele zone se poate vedea 
că angajamentul construc
torului a fost respectat. Al
tele însă se pare că au 
fost cu totul uitate. Așa 
este, bunăoară, zona de 
lingă CT 6 din cartierul A- 
eroport și centrala termică 
din cartierul Carpați și na 
numai acestea... In partea 
de jos a străzii Indepen
denței autovehiculele circu
lă greoi din cauza pămîi»-
tului depozitat încă pe ca
rosabil, lîngă conductele 
gata terminate. Multe zone 
verzi cortinuă să- fie acope
rite cu pămîntul rezultai 
din săpături. Ploile de 
toamnă, circulația pietona- 
lă. au întins noroiul pe 
mari suprafețe, spre nemul
țumirea locatarilor. Ne fa
cem ecoul numeroaselor se
sizări ale cetățenilor și ce
rem constructorilor să-$i 
respecte angajamentul, în 
cel mai scurt timp să astu
pe gropile și să transporte 
surplusul de pămînt. (V.Sj.

panouri, grafice, lozinci, 
calcule economice prin 
care să se popularizeze 
sarcinile ce Ie revin for
mațiilor de lucru privind 
îndeplinirea planului de 
producție, a angajamente
lor asumate, reducerea 
consumului de materii 
prime și materiale, ener
gie și combustibil, abate
rile ce se manifestă în ac
tivitatea de producție, în 
comportamentul unor mun
citori.

în concluzie, propagan
dei vizuale de la I. U. M. 
Petroșani trebuie să i se 
aplice urgent corecțiile ne
cesare : să i se aducă în
noirile și îmbunătățirile 
pe care le impune viața, 
exigențele actuale, cu atît 
mai mult cu cît rezulta
tele acestui colectiv sînt 
meritorii. Organizațiile de 
partid, U.T.C., sindicat, să 
țină seama că una din 
condițiile esențiale pentru 
ca propaganda vizuală să 
aibă efectul scontat asupra 
conștiinței oamenilor este 
caracterul ei concret, le
garea de realitatea între
prinderii, de activitatea 
oamenilor muncii.

a propagandei vizuale
ro.șu“... din 22 august.

în cele două ateliere de 
automatizări găsim o gaze
tă satirică „Reflectorul" cu 
două caricaturi și unele 
articole fără o țintă di
rectă și, deci, fără influen
ță asupra colectivului. O 
situație asemănătoare a 
fost găsită și la secția pre
lucrări la rece. Aici sînt 
afișate cinci lozinci pră
fuite, iar la gazeta „Strun
gul" articolele datează din... 
9 iunie. Cu deficiențe se 
prezintă propaganda vi
zuală și în atelierul con- 

teriilor prime pentru fabrica
ție, respectiv la desciorchi- 
narea strugurilor, sortat și 
curățat legume și fructe, 
umplerea recipienților, alte 
operații. Studentele con
tribuie în acest mod la pro
ducerea conservelor din le
gume și fructe, la mai buna 
aprovizionare a populației.
Am notat și primele im

presii ale cîtorva studente : 
Ana Kerekes, responsabila 
grupei nr. 176 - „Activitatea 
de producție în fabrică nu 
e grea și ne place, iar ca
zarea la Nalați ca și masa 
sînt foarte bune. Sîntem însă 
în așteptarea unui televi
zor". Aceeași impresie și 
aceeași dorință le aveau și 
studentele Gabriela Adam și 
Viorica Topa, de asemenea, 
responsabile de grupe.

De relevat că activitatea 
grupurilor de studenți aflați 
la practică în întreprinderi, 
inclusiv în agricultură, este 
urmărită îndeaproape de 
conducerea I.M.P.

strucții metalice (o gazetă 
fără articole). Același as
pect negativ al propagan
dei vizuale și la trata
mente termice : una dintre 
gazetele de perete are ar
ticole din .6 mai, în timp 
ce în secție se află așezat 
la loc vizibil îndemnul 

tardiv: „Oameni ai mun
cii ! Să luptăm cu hotărîre 
pentru realizarea sarcini
lor economice în anul 
1980“ (?).

în toate secțiile vizi
tate am întîlnit afișate la 
locuri vizibile angajamen
tele colectivelor de oameni 
ai muncii pe anul 1981. 
Dar trebuie militat — in
clusiv prin propaganda 
vizuală — și pentru înfăp
tuirea lor. Or, în secții, a- 
teliere nu se face așa ceva 
prin propaganda vizuală ; 
nu s-au afișat chemări,

Lucrări 
uitate ?

In primăvara și vara a- 
cestui an, constructorii dta 
cadrul șantierului Paroșeni 
al T.E.C. Mintia-Deva au 
efectuat numeroase săpă
turi în cartierele din Petro
șani, pentru pozarea și în
groparea conductelor rețelei 
termoficării. In cea mai 
mare parte acestea, spre 
meritul constructorilor, au 
fost terminate. Conductele 
au fost sudate și acoperite 
cu prefabricate de beton. 
N-a mai rămas decît să fie 

astupate cu pămînt. înainte 
de începerea lucrărilor la 
rețeaua de termoficare,

NOTĂ

* ZONA VERDE. In 
punctul de intersecție din 

ILivezeni al șoselei națio
nale se amenajează o bi
nevenită zonă verde. In 
a este zile se transportă 

■ aici pămînt vegetal, se
i pun dalele de margini ale

viitoarei zone verzi. Lu
crarea o efectuează elevii 
clasei a IX-a profil agri- 

. col. clasă înființată pe lin

gă Școala generală din 
Iscroni.

• BRIGADĂ ȘTI1NȚI 
F1CA. ieri, brigada știin
țifica a Casei de cultură 
Petroșani s-a deplasat la 
mina Dîlja. Problema ca
re a constituit obiectul 
dezbaterii — poluarea 
mediului înconjurător și 
mijloacele de combatere.

® PENTRU COPIL Pe 
întinsul spațiu al locului 
viran (fostul lac de agre
ment) din vecinătatea Spi
talului municipal Petro
șani au început amenajă

rile în vederea instalării 
aici a dotărilor destinate 
pentru joaca copiilor. A- 
menajările, demarate ieri, 
vor conferi acestui loc 
funcționalități de agre
ment și petrecere a ore
lor libere și pentru adulții 
ce-i însoțesc pe copii, pă
rinți sau bunici ai acesto
ra.

• ,Z1UA DIRECTORI
LOR de așezăminte cultu
rale" din rețeaua sindica
telor are loc mîine, la casa 
de cultură Urieani. Acțiu
nea prilejuiește un util 

schimb de experiență pri
vind formele și metodele 
folosite pentru atragerea 
maselor la activitățile cul
tural-educative.

• TEATRUL DE PĂ
PUȘI Alba Iulia dă azi, la 
clubul sindicatelor din 
Vulcan, trei spectacole 
pentru copiii minerilor 
din localitate. Micii spec
tatori vor fi cu deosebire 
elevii din clasa I de la 
școlile din oraș.
• CONTINUA ÎNSCRIE
RILE. La cursurile prac- 
tico-aplicative ale Univer

sității cultural-științifice 
mai sînt locuri la brode
rie, mecanică auto, gim
nastică de recuperare 
pentru adulți și tineret, 
gimnastică (băieți și fete), 
limba engleză, chitară și 
radio, dansuri de’ societa
te. înscrierile se mai fac 
pînă la data de 1 octom
brie. Doritorii de a urm i 
cursurile se pot adresa cu 
cereri conducerii casei de 
cultură Petroșani.

• DAR SCAUNE ?. La 
patiseria ..Diana" din Vul
can se petrece o ciudățe

nie : de la deschiderea u-
nității. în urmă cu două 
luni, la cele 6 mese sînt 
doar 8 scaune. Deci. 8 
consumatori servesc pro
dusele de patiserie stînd •
la masă, civilizat. Cei- I
ialți... în picioare. Pînă -
cînd ? Așteptăm răspunsul I 
de la conducerea I.C.S. •
Mixtă Vulcan.

Rubrică realizată de 2 
I. BĂLAN
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Consiliul oamenilor muncii parafează 
hotărîrea instanței colective

OMENIE

Semnalam, cu puțină 
vreme in urmă, cu satis
facție faptul că „Judecata 
muncitorească", inițiativă 
lansată de ziarul nostru 
cu. sprijinul Consiliului 
municipal al sindicatelor, 
prinde teren în tot mai 
multe colective minerești, 
dar și pe șantierele de 
construcții, fiind îmbogă
țită cu propuneri și hotă- 

valoroase. experiența 
statuează 

democrației

rîri 
de pînă acum 
acest for al 
muncitorești ca un verita
bil instrument de discipli
nare a formațiilor de lu
cru. Actul de acuzare, în
dreptat în special împotri
va nemotivaților, este pri
vit cu satisfacție de oa
menii muncii. atitudinea 
lor fermă și promptă con
firmă instanței opiniei pu
blice valențe profund e- 
ducative, autoexigență ci
mentează brigăzile și echi
pele de mineri și construc
tori, ridică cotele calitati
ve ale activității produc
tive, contribuie în fapt la 
îndeplinirea 
sarcinilor și 
lor asumate 
socialistă.

La timpul 
relatat desfășurarea 
decății muncitorești 
mina Paroșeni, subliniind 
intransigența minerilor în 
combaterea nemotivatelor. 
Hotărîrile instanței colec
tive au fost primite cu 
vădit interes de biroul e- 
xecutiv lărgit al consiliu
lui oamenilor muncii de 
la mină, care a repus în 
discuție pe absentomanii 

recidiviști în prezența so
țiilor lor și a altor ortaci. 
Dezbaterile au fost con
duse cu competență și tact 
de inginerul șef Paul Lu-

cu succes a 
angajamente- 
în întrecerea

potrivit am
j li
la

Soțio electricianului Lamer Fodor de la sectorul I al 
I. M. Bârbăteni a suferit o intervenție chirurgicală. Pen
tru redarea cit mai grabnică a sănătății avea nevoie de 
transfuzie de singe. In ajutorul soției colegului lor de 
muncă au venit Arpad Szel, lăcătuș la sectorul XI al I. M. 
Lupeni, Mihai Orban, muncitor la șantierul de construc
ții, Vilmoș Fodor de la I. M. Vulcan și soțul bolnavei, 
care au donat singe salvator. (A. M.J.

certați cu disciplina, ab
sentomanii, sclavii paharu
lui I Și tocmai astfel de 
oameni sînt primii care 
solicită drepturi uneori 
nemeritate. Ion Chirilă, are 
un socru de teapa lui, tot 
absentoman, Ilie 
despre care am 
Ei bine, tocmai 
are doar un an 
reclamă faptul că n-a pri
mit

»

Olteanu, 
amintit, 

el, care 
vechime,

Acolo unde este
culescu, fiind chemați 
dea seamă pentru indisci
plină 52 de încadrați în 
muncă la această mină cu 
peste 10 nemotivate fie
care.

Exprimîndu-și răspicat 
opinia, asistența, în cali
tate de acuzator public co
lectiv, a cerut sancționa
rea imediată a celor vino- 
vați, organul de conduce
re colectivă parafînd ast
fel fără ezitări, dar cu 
deplină maturitate și în
țelegere umanitară, hotărî
rea colectivului. Concret, 
Ilie Olteanu, discutat și 
altădată în fața ortacilor, 
n-a înțeles care este ros
tul educativ al măsurilor 
inițiate (numai sancțiunile 
administrative totalizează 
un minus de 4 816 lei în 
bugetul familiei sale nu
meroase). în consecință, 
instanța a propus desface
rea contractului de mun
că, biroul executiv al 
c.o.m. însușindu-și măsura 
recomandată.

Prezența soțiilor și a or
tacilor de muncă a reliefat 
pregnant adevărul : „pa--
harul" își dă adesea mîna 
cu minciuna, nemotivata 
atrage abateri mai grave ; 
falsele alibiuri nu rezistă 
totuși în fața ortacilor și 
rudelor-, care nu îngăduie 
scuzele inventate, tentativa 
de parazitism a unor in
divizi atrași în mrejele al
coolului. Cumpănind bine, 
după rechizitoriul amănun
țit, deliberările au avut 
în vedere și faptul că gre-

șelile unor 
îndreptate, 
s-a ales cu 
tisment.

— Dacă se poate să mi 
se dea o ultimă șansă, a 
solicitat tînărul miner. 

Promit și dau în scris că 
nu mai fac absențe.

într-un alt caz, soția

ortaci pot fi 
Astfel, Iosif V. 
un ultim aver- încă apartament.

Apartamentele, bile- 
la stațiune, excursiile, 
lămurit președintele 

Alexandru

tele
l-a
sindicatului
Bucea, sînt repartizate de
către organul colectiv, în 
funcție de anumite merite,

Z 4MB» < z avar r t t

mai
(Urmare din pag. I)

Brigada e destul de ma
re, de nemotivate nu pea- 
te fi vorba la ei. Organi
zarea lucrărilor — exce-

greu
ritm de melc. Noi, fără n 

pune la socoteală 
înainta

„Să muncim și să trăim în chip comunist"
• r

mai 
cărbunele, vom
4—5 metri pe zi, ziceau ei. 
Se pare că nici 
sînt mulțumiți de rezulta
te. Vor să scoată la lumi
nă' tot mai mult cărbune, 
să execute cit mat multe 
lucrări suplimentare și de 
calitate. Vor să fie pri
mii, să se audă în Vale 
și in țară despre ei. Fi
indcă știu că munca le e 
răsplătită genei os p’in ve
nituri mari, prin atenta 
grijă față de familiile lor. 
Retribuțiile de S)t)O pe lu
nă au ajuns 
recordul l-a 
brigadă, în 
15 888 lei.

Pe mulți.

acum nu

lentă, în ritm de metro
nom, omogenizarea schim
burilor, policalificarea mi
nerilor — iată atuurile cu 
care Buduliceanu și ai săi 
parcurg cu brio etapele 
autodepășirii continue.

— Niciodată nu spune 
nu, merge acolo unde este 
nevoie și unde este mai 
greu, creionează profilul 
moral al șefului de briga
dă tînărul inginer Ion Gif 
Deac. Tet astfel sînt și 
frații săi Emil și Simion. 
Și de fapt toți ceilalți or
taci. Brigada lor e o fa
milie 
rău ; 
căuta

Nu 
ortacii între ei și 
urmă au ajuns la 
cerea sectorului, 
xemplu, ultima 
cînd și-au dat 
ma că la Mihai Agoston, 
treburile merg greu, gale
ria de cap înaintează in

„inculpatului", după în
cercări timide de a-și aco
peri soțul, a recunoscut 
franc.

— Uneori bea și nu mai 
poate să vină la șut. 
se mai poate scula.

Ar fi vrut să păstrăm 
anonimatul acestui „împri
cinat", de altfel om cu 
destule greutăți (4 copii), 
dar care nu vrea să-și 
facă datoria. îi spunem 
pe nume — Dumitru Jiva, 
de la 
că a 
decât 
grav, 
care 
citați

Lui 
Nicolaesi, Dumitru . Jiva, 
Alexandru Mișic, C. Sava, 
Ion Matișan și altora li 
s-a desfăcut contractul de 
muncă. Dezbaterile au re
levat un fapt semnificativ 
— de căsnicii cu proble
me au parte tocmai

Nu
exe- 

oame- 
mina 

act de 
munci- 

în

ceva obișnuit, 
bătut șeful de 
aprilie, cu

sectorul I, pentru 
preferat să fie ju- 
în contumacie, 
a rupt afișul 
absentomanii 
în fața colectivului. 
Francisc Bob, Gh.

Jiva,

Mai 
prin 
erau

de vechime și comportarea 
la locul de muncă. Ar tre
bui ca mai întîi să te în
trebi cum îți îndeplinești 
sarcinile de serviciu și 
apoi să emiți pretenții.

Inițiativa biroului 
cutiv al consiliului 
nilor. muncii de la 
Paroșeni de a lua 
hotărîrile instanței
torești, de a acționa 
consens cu ele, merită a- 
plaudată, dovedește toto
dată eficiența și priza 
deosebită de care se bu
cură această inițiativă, 
care tinde să se generali
zeze in toate unitățile 
productive din Vale. Pe 
viitor ne obligăm să pu
nem coloanele ziarului la 
dispoziția celor care 
împărtășesc punctele 
vedere asupra acestei 
țiative, elaborează 
puneri, măsuri etc.

unită. La bine și la 
cei leneși nu au ce 
la ei.
o dată s-au sfătuit 

p:,iă la 
condu- 
De < - 

oară, 
sea-

Buduliceanu., 
li intrigă. Ce le face la 
ortaci de le imprimă rit— 
mul ambițiilor sale ! Are 
doar 35 de ani, e drept 1-8 
în 
fia- 
fă 
car

sînt atj-f 
experien- 
nici mă

lai medii, 
e simplă.

minerit, dar 
forhaieri cu 
și nu ating 
rezultatele

— Explicația 
mărturisește șeful de sec
tor; secretul succesului Is 
ei se cheamă consensul 
vorbei cu fapta, omogeni» 
tatea deplină a dăruirii^ 
în brigadă acționează le
gea : unul pentru toți și 
toți pentru unul. Alcătu
iesc, mă repet, o adevărată 
familie. Știți oare că a- 
cești oameni, cînd gâsese 
puțin timp liber, iși iau 
soțiile și copiii și popo
sesc la iarbă verde ? Mkih

SB

OJ- 
ar-

Oe la o inimă
la aita

întrebare obsesiva

formînd 
fapt

la serviciu, de frica
perfectă dreptate. Vom, 
legătura cu președirss 
sindicatului de la mîo 
De altfel vom reveni 
această temă, intr-mi

Iată însă că 
se ambalează și 
celor doi copii, 

curg, se 
la conflicte soldate

„Jocuri, jocuri

Jocurile copilăriei se trans
formă adesea în certuri, 
cum s-a și întimplat în- 
tr-un cartier petrilean mai 
deunăzi : Marcel P. a luat 
la bătaie o fetiță, 
vor zice unii, se mai 
tîmplă. 
ceartă : 
miliile 
juriile 
junge

Copii, 
în- 
în 

fa- 
in- 
a-

Timpul
folosit la 
în atelierul 
ții al întreprinderii de 
tricotaje Petroșani. Este 
atelierul hărniciei, 
productivităților 
rite și 
lității

lucru, 
maximum, 
de confec-

s: .1.

totodată al ca- 
fiecărui reper.

Ion VULPE

ty
& w
w 3

cesc deci împreună, 
distrează împreună, 
sează șt isi îndeplinesc 
șurile intr-o dep ină
monte. Dialogul acc.'iisdi 
la inimă la inimă a fă
cut ca Buduliceanu să se
mene cu ceilalți ortaci și 
ei la riadul lor cu șeful de 
brigadă, atît în plan roca* 
țional, cit și volitional.

cu bătaie și cu amenință
rile cu moartea. „Și acești 
oameni mă urmăresc pas 
cu pas să mă omoare, ne 
scrie Spicu M„ 
mai multe grupuri, 
care eu nu mai pot merge 
nici 
acestor oameni și am fost 
nevoit de frică să-mi pă
răsesc nevasta și copiii, că 
erau să mă prindă". Așa
dar, conflict în toată re
gula, care reeditează, 
pare-se tragedia shakespea
riană, întîmplată între no
bilele familii Montague și 
Capulet. Romeo și Julieta 
se iubeau,. în ciuda 
mâniei clanurilor lor, 
cazul de față copiii 
certat, determinînd 
„Iliada" de mahala, 
fața acestei „copilării", 
oamenilor maturi, nu avem 
decît să credem că părin
ții celor două familii pun 
mai multă bază pe hatîru- 
rile odraslelor lor decît pe 
respectarea climatului nos
tru social. Iată de ce su
gerăm organului de mili
ție din Petrila să pună 
capăt „jocului" periculos 
dintre familiile de pe stră
zile Vînătorilor și N. Băl- 
cescu. Sau, mai bine să 
apelăm la copii, să-i de
termine pe părinți să se 
împace ? Este și aceasta o 
soluție... matură.

Foto : NEMECSEK

duș- 
în 

s-au 
apoi 

In 
a

tăticul ui
tuc și-a adus aminte totuși 
că are doi copii. A poposit 
în casa fostei soții, apoi, 
cu un gest tandru și so
lemn, le-a întins o chita
ră electrică. Departe de a 
se arăta entuziasmați, puș- 
ții și-au privit circumspect 
tatăl „itinerant" ; unul din
tre ei a îndrăznit, chiar :

— Nu cumva e una din 
aia..,., tată ?

îndoiala copiilor nu l-a 
frămîntat decît o clipă pe 
Ioan T. din Vulcan. La 40 
de ani. el privește lumea 
cu ochii răpitoarelor de 
noapte, gata să se înfrupte 
din bunul altuia, fiindcă 
așa a deprins obiceiul, cînd 
a apucat-o pe drumul pier
zaniei. Prima oară cînd a 
furat, oamenii legii au 
vedit înțelegere, i-au 
monstrat care e rostul 
în societate, să crească.

preună cu soția, în dem
nitate și cinste, pe cei doi 
copii ai săi. Sfatul bun și 
amenda administrativă 
n-au fost însă luate în sea
mă. Dimpotrivă, a văzut în 
gestul clement o posibilă

prins pe cînd încerca să 
spargă un magazin de le
gume și fructe din piața 
Vulcanului. Noaptea orbe- 
căia după alimente, fiindcă 
i se făcuse... foame. Tristă 
iluzie a celui care și-a a-

Anchetă socială

do- 
de- 
lul 

im-

și continuă cale de iertă
ciune. Au urmat alte fur
turi, alte condamnări — 8 
luni, apoi un an. După ul- 

_tima perioadă'de detenție.
singux- pe lume, fiindcă fa
milia s-a dezis de faptele 
lui rușinoase, a continuat 
să creadă că, disprețuind 
munca și traiul cinstit, se 
va „descurca".

Fura Ioan T. bunuri de 
preț ? Decăderea morală îl 
silea să pună mina pe ori
ce. Ultima oară a fost sur-

bandonat conștiința, ca pe 
o haină zdrențuită și mur
dară, adoptînd comporta
mentul necuvîntătoarelor, 
adică infruptîndu-se din 
hrana intimplătoare, care 
se dovedea adesea... fruct 
oprit. Cu ocazia cercetări
lor a reieșit că Ioan T. ma
nifestase predilecție pentru 

aventurile nocturne, dintr-un 
lăcaș de cult „subtilizase" 
instrumente muzicale in 
valoare de circa 7 000 de 
iei. Cu una dintre chitarele

furate, încercase să creeze 
copiilor săi impresia că e. 
totuși, un tată 
tent.

Cînd , piciul 
l-a interpelat 
venienței darului, poate că 
Ioan T. nici n-a clipit. Do
vada: a continuat să fure, 
să ignore elementarele nor
me de comportament 
cietate. S-a întors, e 
că fără voie, acolo 
sălășluiesc cei care 
șese atentate grave 
dresa climatului nostru so
cial. Poate acum să-l ur
mărească obsesiva între
bare a băiatului, care to
tuși îl mai consideră tată, 
cu toate greșelile sale. Și 
care așteaptă, cu atîta ar
doare. să nu maf^plecc pri
virile cînd se vorbește des
pre isprăvile rușinoase ale 
părintelui său.

Andrei APOSTOL

Gh. Pandanciuc, Vulcani
După părerea noastră 
veți 
lua 
tele 
nă.
pe 
viitor articol»*

iubitor și a-

circumspect 
asupra pro-

in so- 
drept 
unde 

săvîr- 
la a-

Mircea Gaiță, Tg. Jim 
Anunțăm pe această cala 
pe soția dv. luliana Gaiw 
ță, care a părăsit dornici»» 
liul conjugal, stabilindu-se 
în Petroșani, că are da-, • 
toria morală de a rămîna' 
mamă pentru cei doi ctw 
pii rezultați din căsătorie, 
deci și pentru băiatul pe 
care l-a părăsit. Cîteodată' 
certurile sînt iminente în- 
tr-o căsătorie, 
însă darul 
perioadele

copiii au 
de a traversa 

de criză.

Iordache, Bucu-
Ne-a cutremurat

Reghina 
rești : 
scrisoarea dv. Dacă frate
le dv. din' Lupeni conți-» 
nuă să-și terorizeze mama, 
vom face publice isprăvile 

or-
Lin 
se-*

lui. De altfel, rugăm 
ganul de miliție din 
peni să ia in seamă 
sizarea scrisă.
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceausescu în județul Teleorman

(Urmare din pag. I)

județean Teleorman al 
F.C.R., președintele Con
siliului popular jude
țean, a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, un călduros bun 
venit.

Miile de cetățeni pre
zenți la aceste clipe de 
început ale noii vizite de 
lucru în Teleorman, au 
aclamat îndelung pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
șl pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La Liceul industrial cu 
profil metalurgic Zimni
cea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intîmpinați 
de Aneta Spornic, minis
trul educației și invățămîn- 
tului, de cadre didactice 
și elevi.

Pe parcursul vizitei, ca
drele didactice și elevii 
dau explicații asupra ac
tivității lor, asupra unor 
probleme tehnice și lu
crări practice rezolvate în 
cadrul liceului în strînsă 
legătură cu nevoile con
crete din unitățile' econo
mice ale orașului și în
deosebi cu întreprinderea 
de țevi sudate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind re
zultatele obținute, adresea
ză felicitări elevilor pre- 
ze/iți în fiecare laborator 
;i atelier de producție și 
Ie urează, acum, la înce
put de nou an școlar, suc
cese și mai mari la învă
țătură și în practică, multă 
sănătate și fericire.

Coloana de mașini tre
ce pe bulevardul principal 
al orașului, care rezidit, 
clădire cu clădire, își 
etalează, în această zi de 
septembrie, chipul său 
întinerit, viguros.

Pe întregul traseu par
curs, secretarul general al 
partidului este salutat cu 
înfăcărare de numeroși lo
calnici. care i-au ieșit în 
întîmpinare cu flori, cu 
toată căldura sufletului, 
bucuroși și mîndri de a-1 
avea în mijlocul lor.

în piața centrală au loc 
noi momente impresionan
te, care pun pregnant în 
evidentă însuflețirea cu 
Care zimnicenii și-au pri
mit iubiții oaspeți.

Primarul orașului, ca 
simbol al recunoștinței și 
al dragostei deosebite pur
tate față de secretarul ge
neral al partidului a înmî- 
nat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cheia orașului 
nou Zimnicea.

în aceste clipe, în piață 
domnește o 
înălțătoare, 
scandează 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 

atmosferă
Mulțimea 

neîntrerupt 
P.C. R.“, 
poporul", 
închinate

Ș*

Răsună cîntece
partidului, secretarului 
său general, patriei noas
tre socialiste. Sub cerul 
limpede al acestei zile 
de toamnă, se înalță, ros
tite de tineri și tinere,

Adunarea populară din muoicipiul Aîexaniria
/Urm.re din pag I)

dorescu, director I.A.S. 
Alexandria.

în numele participanți- 
lor la marea adunare 
populară, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîn
tul.

întîmpinat cu îndelungi 
ovații și urale, ia cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al P.C.R., pre

versuri în care își găsesc 
o vibrantă expresie gîndu- 
rile și simțămintele nutri
te de toți locuitorii orașu
lui și ai județului față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit ce
lor prezenți pentru mani
festarea călduroasă făcută 
de zimniceni.

Cuvîntul cald, însufleți- 
tor al secretarului general 
al partidului este primit 
cu deosebită bucurie și 
satisfacție, cu deplină a- 
probare, cu aplauze și 
urale, el găsind un larg 
ecou în conștiința și su
fletul oamenilor muncii 
din Zimnicea.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați în fața unei ma
chete unde se prezintă e- 
voluția actuală și în pers
pectivă a localității Zim
nicea.

Se vizitează Casa de 
cultură a sindicatelor.

în continuare se vizi
tează magazinul universal 
„Donaris", situat în ime
diata apropiere.

La ieșirea din ma
gazin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt așteptați 
de un mare număr de lo
cuitori ai orașului, care 
aplaudă cu însuflețire.

în această atmosferă en
tuziastă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă că
tre zona industrială a ora
șului.

La sosirea în incinta în
treprinderii de țevi su
date, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt intîmpinați 
de ministrul industriei me
talurgice, ministrul con
strucțiilor industriale, de 
membri ai conducerii 
centralei industriale de 
resort și ai întreprinderii, 
de un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri care ' au făcut 
secretarului general al 
partidului o primire deo
sebit de călduroasă.

în fața unei machete 
care înfățișează profilul 
actual și de perspectivă 
al întreprinderii, directorul 
acesteia raportează con
ducătorului partidului și 
statului că unitatea pro
duce în prezent la- capa
citatea prevăzută în pro
iect.

Examinînd planul de 
dezvoltare a întreprin
derii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urmărește cu 
atenție amplasarea noilor 
capacități de producție și 
cere conducerii ministeru
lui de resort, conducerii 
întreprinderii să analize
ze posibilitatea devansării 
unor lucrări de punere în 
funcțiune prevăzute pen
tru etapa a doua. S-a ce
rut, de asemenea, ca în 
realizarea capacităților noi 

ședintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu viu interes, 
cei prezenți subliniind în 
repetate rînduri, cu pu
ternice aplauze, cu urale 
prelungite, aprecierile și 
considerațiile secretarului 
genera] al partidului, in
dicațiile și orientările da
te cu acest prilej.

In încheierea adunării 
populare a luat cuvîntul 
primul secretar al Comi
tetului județean de partid.

Marea adunare popu’u’ă 

■Sa se aibă în vedere și 
lucrările de dezvoltare a 
actualului port Zimnicea, 
din apropiere, pentru a 
se asigura o legătură cit 
mai strînsă între ele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat 
să viziteze hala de pro
ducție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază re
zultatele obținute, cerînd, 
totodată, să se continue di
versificarea producției, ast
fel încît să fie asimilate 
sortimentele de țevi de 
care are nevoie economia 
noastră națională, precum 
și cele solicitate la export.

Luîndu-și rămas bun de 
la muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii 
de țevi sudate, care l-au 
înconjurat cu multă dra
goste, cu deosebită pre- 

- țuire pe tot parcursul .vi
zitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat cu 
căldură pentru rezultatele 
obținute, le-a adresat în
demnul de a obține noi 
succese în activitatea Vi
itoare, urări de sănătate 
și fericire.

Cu urale și aplauze ne
întrerupte a fost primit 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de locuitorii 
municipiului Turnu Măgu
rele la sosirea pe platfor
ma Combinatului de în
grășăminte chimiee.

în centrul dialogului 
purtat aici de secretarul 
general al partidului s-au 
situat problemele privind 
modul cum se acționează 
pentru îndeplinirea în 
bune condiții a prevederi
lor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, 
pentru valorificarea su
perioară a materiilor pri
me, reducerea consumuri
lor materiale și energetice, 
creșterea calității produc
ției, a întregii activități 
economice.

Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen
tate dinamica principalilor 
indicatori economico-finan- 
ciari și preocupările co
lectivului de oameni ai
muncii de aici privind di
versificarea producției cl§
îngrășăminte chimice, re
ducerea consumurilor de
materii prime și energeti
ce, în condiții de eficientă 
sporită.

Secretarul general al 
partidului este informat, 
de asemenea, despre mo
dul cum se înfăptuiește 
programul privind asimila
rea unor piese de schimb 
și utilaje, prin autoutilare.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena' Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat au 
vizitat noua unitate de a- 
moniac — instalația de a- 
moniac III.

Doresc să vă felicit pen
tru rezultatele de pînă a- 
cum, a spus la încheierea 
vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și vă urez să 
faceți totul pentru a re

din municipiul Alexandria 
ia sfîrșit într-o atmosferă 
de entuziastă sărbătoare. 
Zecile de mii de partici- 
panți aclamă cu însufle
țire, ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru se
cretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

După i adunarea popu
lară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea <!e 
partid și de stat își iau 
rămas bun de la repre
zentanții . ganelor jude
țene. de la oamenii m n- 

aliza în cele mai bune 
condiții sarcinile de plan.

După. ce a survolat par
tea sudică a județului, tre
când peste întinsele pămin- 
turi ale Cîmpiei Burnasu- 
lui, elicopterul prezidențial 
aterizează pe unul din te
renurile fermei Canton a 
I. A. S. Alexandria, din 
cadrul Consiliului unic 
agroindustrial de stat și 
cooperatist Nanov.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat 
sînt intîmpinați de nume
roși lucrători ai ogoare
lor, mecanizatori și spe
cialiști, care participă, sub 
cerul frumos al toamnei, 
la strîngerea recoltei.

In întîmpinarea secreta
rului general al partidului 
au venit tovarășul Ion 
Teșu, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, 
specialiști din agricultura 
județului, conducători ai 
unităților agricole din 
zonă.

Lâ marginea unui lan 
de porumb al C. A. P. Na
nov, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se apropie de 
un grup de țărarri coope
ratori. Aici, secretarul ge
neral al partidului se in
teresează de producțiile 
ce se vor obține anul a- 
cesta, de mersul strînge- 
rii recoltei.

Secretarul general al 
partidului, președintele 
republicii, felicită pe țăra
nii cooperatori pentru re
zultatele obținute și reco
mandă tuturor lucrătorilor 
din cooperativă să-și in
tensifice eforturile pentru 
recoltarea la timp și fără 
pierderi a culturilor, în 
scopul sporirii producției 
agricole vegetale;

în continuare, secretarul 
general al partidului este 
invitat să viziteze solele 
cultivate cu porumb.

Secretarul general al 
partidului parcurge în 
continuare o solă cultivată 
cu soia.

Luîndu-și rămas bun de 
la gazde, secretarul gene
ral al partidului a apre
ciat rezultatele obținute de 
lucrătorii acestui consiliu 
unic și a exprimat con
vingerea că țăranii coope
ratori. mecanizatorii, spe
cialiștii de la Nanov pot 
obține rezultate și mai 
bune în sporirea producți
ilor agricole la hectar.

Dialogul cu oamenii 
muncii din agricultură con
tinuă la întreprinderea a- 
gricolă de sțat din Ale
xandria. unde are loc a- 
naliza modului în care se 
înfăptuiesc în județul Te
leorman sarcinile stabilite 
de Congresul al XII-lea 
al partidului, privind în
făptuirea unei noi revolu
ții agrare, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recentele con
sfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R. privind fo

cii din Alexandria și din 
întregul județ Teleorman.

Cei prezenți în Piața 
centrală a orașului Ale
xandria aplaudă și ova
ționează cu însuflețire, 
scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și 
poporul „Ceaușescu — 
România f“.

în această atmosferă 
entuziastă, întregită și de 
veselia și optimismul cîn- 
tecului și jocului popular, 
elicopterul prezidențial de
colează, îndreptîndu,-se 
spre București. 

losirea cu maximum de 
randament a fondului fun
ciar, mecanizarea comple
xă a lucrărilor, folosirea 
largă a rezultatelor cer
cetării agricole, introduce
rea de tehnologii moderne, 
strîngerea și depozitarea 
în cele mai bune condiții 
a roadelor toamnei din a- 
cest an și pregătirea cores
punzătoare a recoltei vi
itoare.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
este asigurat de lucrătorii 
ogoarelor, de specialiști, 
de cadrele de conducere 
din agricultura județului 
Teleorman că nu vor fi 
precupețite eforturile pen
tru a duce la îndeplinire 
indicațiile primite pentru 
a spori continuu produc
țiile agricole vegetale și 
animale, contribuind prin 
aceasta la înfăptuirea pro
gramului partidului de 
ridicare a nivelului de 
trai al poporului nostru.

Ultimul obiectiv al vizi
tei de lucru efectuate în 
această frumoasă zi de 
toamnă în județul Teleor
man a fost întreprinderea 
de rulmenți din Alexan
dria.

Oamenii muncii de aici
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Muncitoresc : Pumni în 
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Institutul de mine
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer
— doi fochiști
— un grădinar.
Condițiile de încadrare și retribuire 

sint conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1974 republicate.

Cererile de încadrare se depun la bi
roul plan-retribuire-personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare.

Mica publicitate
VÎND mobilă dormitor 

stare bună, preț convena
bil și radio casetofon 
„Sonyo". Informații tele
fon 44882, orele 19—21.

PIERDUT cotoare bonuri 
motorină F 10 365065, F 10 
363062, FIO 363063, elibe
rate de întreprinderea 

au făcut secretarului ge
neral al partidului o pri
mire deosebită.

în întîmpinarea înalților 
oaspeți a venit ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Răducu, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal de partid Ale» 
xandria, primarul localită
ții, cadre de conducere ale 
centralei de resort, mem
bri ai consiliului oameni
lor muncii din întreprin
dere.

Directorul unității pre
zintă secretarului general 
al partidului evoluția pro
ducției în cei 7 _ani care 
au trecut de cînd întreprin
derea din Alexandria a 
produs primul rulment:

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să 
viziteze cîteva secții de 
producție ale acestei mo
derne întreprinderi. în care 
lucrează peste patru mii 
de muncitori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pe 
producătorii de rulmenți 
din Alexandria pentru ac
tivitatea de pînă acum și 
le-a urat să îndeplinească 
în cele mai bune condiții 
planul, să obțină produse 
de înaltă calitate și efi
ciență.

Reluarea episodu
lui 4.

12,10 Arii și scene din 
operete.

12.35 Telex.
1(5,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,05 Viața culturală.
18,15 Agenda Festivalu

lui internațional 
George Enescu.

18.35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.
19,30 ^Actualitatea eco

nomică.
20,00 Ora tineretului.
20.50 Din sălile de 

concert și de spec
tacol ale Festiva
lului internațio
nal George Enes
cu.

21,25 în lumea enigme
lor. Episodul 9.

21.50 Muzică populară 
cu formația Be- 
none Damian.

22,05 Telejurnal.

Transchimic București, Au
tobaza 4 Craiova. Se decla
ră nule. (836)

PIERDUT diplomă de ca
lificare în meseria de lăcă
tuș pe numele Biczok Ale
xandru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (837)
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