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La mina Aninoasa
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întreținerea lucrărilor miniere, 
condiție a realizării producției 

de cărbune
Pentru o bună aprovizio

nare a frontului de lucru 
cu materialele necesare 
desfășurării normale a pro
cesului de producție, eva
cuarea cărbunelui extras, 
cit și a sterilului rezultat 
din lucrările miniere, este 
necesar un mare volum de 
lucrări pe care trebuie să 
le execute colectivele pen
tru întreținerea corespun
zătoare a lucrărilor minie
re. Despre această impor
tantă activitate inginerul 
Gheorghe Negruț, locțiito
rul șefului sectorului II 
ne relata : „Avem unele, 
greutăți la întreținerea lu
crărilor miniere, mai cu 
seamă că .presionarea ga
leriilor de bază solicită 
mari efective la lucrările de 
întreținere în vederea rea
lizării unui transport op
tim. Bunăoară, formațiile 
conduse de Gheorghe Mun. 
teanu și Dumitru Luca au 
fost vitregite în aprovizio-

narea 
starea _
ces. In această situație, da
torită lipsei forței de mun
că, am apelat ia muncito
rii sectorului care au exe
cutat în acord global re
profilarea galeriilor, ame
najarea căilor de acces, 
în luna noiembrie nu sînt 
motive ca sectorul II de 
la mina Aninoasa să nu-.și 
realizeze planul la produc
ția de cărbune". Referitor 
la această asigurare 
reveni în a doua 
lunii

La 
nevul 
„Sînt 
rea lucrărilor miniere din 

nu reușim o 
bună a gru- 

pentru care 
sînt scăzute", 
întreținerea.

locului de muncă, de 
rea a căilor de ac-

in- 
mi- 
nu

vom 
parte a

noiembrie. 
sectorul III 
Ilie Torsan 
greutăți cu întreține

subingi-
afirma :

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Satu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
început, la 4 noiembrie, o 
vizită de lucru in cîtevtț 
județe, din nord-vestul ță
rii. Miercuri, în prima zi 
a vizitei, secretarul general 
al partidului a fost oaspe
tele drag al locuitorilor ju
dețului Satu Mare.

Secretarul general 
partidului a analizat 
aici, ca și în cursul vizi
telor în județele Brăila și 
Galați, de săptămîna trecu
tă, cu toată atenția moda
litățile în care se realizea
ză, în profil teritorial, o- 
biectivele luminoase stabi
lite de Congresul al Xll-lea 
al partidului. împreună eu 
organele locale de partid

al
Și

și de stat, cu cadre de 
conducere din unele minis
tere economice, specialiști 
și oameni ai muncii din u- 
nitățile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exa
minat, totodată, rezultatele 
îndeplinirii sarcinilor 
plan pe anul in curs.

în același timp, 
stabilite măsuri 
care să asigure 
rea cu succes a 
pe anul viitor și 
cincinalul.

Apreciind contribuția ho- 
tăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la în
scrierea județului lor pe 
coordonatele dezvoltării in
tense de astăzi, oamenii 
muncii români, maghiari și 
germani care trăiesc și 
muncesc înfrățiți de veacuri 
pe meleagurile sătmărene

de

fostau 
concrete 

îndeplini- 
sarcinilor 
pe întreg

Marea
din municipiul Satu

Mare
s-au angajat să traducă ne
abătut în viață noile indi
cații și orientări date de se
cretarul generai al partidu
lui, să realizeze produse 
de cea mai bună calitate, 
în condițiile unei înalte e- 
ficiențe.

Ora 9,00. Aeronava pre
zidențială aterizează pe - 
pista aeroportului din Sa
tu Mare.

La scara avionului tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de primul, 
secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R.

Miile de oameni ai mun
cii, care poartă cu ei pan
carte pe care sînt înscrise 
cuvintele scumpe tuturor : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“ 
„Ceaușescu și poporul !",

(Continuare in pag. a 4-a/

adunare populara
Mare

Cum sînt pregătite utilajele și materialele de deszăpezire
Cresteie Parîngului au 

îmbrăcat cușme de omăt, 
semn că iarna bate la ușă. 
Din acest motiv am 
o scurtă convorbire 
varășul Alexandru 
directorul I.G.C.L. 
șani, cu privire la

avut 
cu to- 
Todor, 
Petro- 
pregă- 

tirea utilajelor de deszăpe
zire din dotare și a mate
rialului antiderapant.

— Spuneți-mi, vă rog, ce 
uitlaje aveți la dispoziție 
pentru axă lua la „luptă" 
cu nămeții ?

— La nivelul Văii Jiului 
dispunem de douăzecișipa- 
tru de utilaje : un autogre- 
der, cinci buldozere, două 
buldoexcavatoare, două 
încărcătoare frontale, în
că trei tractoare IFRON și 
alte utilaje. Deci o dotare 
tehnică în măsură să facă 
față în orice situație. De 
altfel și în iarna trecută 
am intervenit cu prompti- 

atudine ori de cîte ori 
fost nevoie.

— Care este starea 
cestor utilaje ?

— Bună. Cu excepția 
autogrederului au fost exe
cutate reparațiile și revizi
ile necesare, așa că putem 
începe oricînd „ofensiva" 
împotriva zăpezii. în cu- 
rînd vom aduce reductoa-

D. CRIȘAN

a-

In paq o 3-o :

(Continuart. in pag* a <?-a;

care cauză 
aprovizionare 
pelor, fapt 
randamentele 
Maistrul cu 
Gheorghe Blaj, de la ace
lași sector completa: „Cu 
efectivul de 6’ oameni la 
lucrările de amenajare a 
căilor ferate, opt la trans
portul de materiale și 18 
la întreținerea proîilelcr 
galeriilor, nu facem față. 
Zona „Piscu" este presto-

nată, galeria de aeraj tra
versează 8 strate. Ca să a- 
jungă un cărucior de mate
rial la locul de muncă tre
buie să plece cu 2 zile 
mai repede din depozitul 
de lemne".

— Ce propuneți, tovară
șe maistru ?

„Și la activitatea de 
treținere a lucrărilor 
niere, fără de care
poate fi evacuată produc
ția de cărbune sa lie for
ță de muncă la nivelul 
sarcinii planificate. Acti
vitatea de întreținere a lu
crărilor miniere nu trebuie 
confundată cu un loc de 
„refacerea capacității" pen
tru nimeni, așa cum 
mai procedează 
zent".

Ce au însemnat 
energice pentru 
căilor de transport 
grupa lui 
din sectorul V ?

Inginerul Ioan Solga, șe
ful sectorului ne mărturi
sea :

in
se 

pre

măsurile 
refacerea 

spre 
Nicolae Bucur

Teodor ARViNTE

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu s-a încheiat 
printr-o impresionantă 
dunăre populară, desfășu
rată în Piața Republicii din 
Satu Mare.

Au luat jyrte peste 
60 000 de oameni ai mun
cii din municipiu, precum 
•și din localitățile învecina
te — muncitori, tehnicieni, 
ingineri, țărani cooperatori, 
tineri și vîrstnici — ro
mâni maghiari, germ ini ?i 
de alte naționalități, care 
au ții'.t din t li'.î.l inima 
să fie prezent' 'a acest mo
ment culminant al întilni- 
rii eu secretarul general al 
partidului, să ia astfel cu
noștință nemijlocit de noi
le și prețioasele orientări, 
să asculte îndemnurile mo
bilizatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale că-

a-

rui viață și activitate cons
tituie o pildă vie pentru 
întregul nostru popor.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în mij
locul mulțimii a fost în- 
tîmpinată eu îndelungi— o- 
vații și aplauze, cu nesfîr- 
șite urăle de miile de ce
tățeni veniți la adunare.

Adunarea a fost deschisă 
de Ioan Foriș, prim-secretar

al 
tu

comitetului județean Sa- 
Mare al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul 
Vasile Câdar, directorul în
treprinderii „Unio" 
Mare, Maria Cozelarî, 
cretara comitetului 
partid de la 
rea „Mondiala'

Satu 
se- 
de

întreprinde- 
din Satu

(Cantiratare in ^ag. a i a)

Astăzi, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru .în județul Maramureș 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, astăzi va avea loc in municipiul 
Baia Mare o adunare populară pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite direct, in jurul 
orei 13,30.

(Cennnuare tn pag. a 2-a,

După desfășurarea activității productive în schimbul încheiat, minerii de la 
I.M. Vulcan ies la zi, în<lreptîndu-se spre panourile de afișai pentru consultarea 
realizărilor obținute la zi și situația întrecerii socialiste între brigăzile minei.

V-/-
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Deplină adeziune și aprobare fată
de nona in^ativă de pace

a președintalui Româniși Socialista,
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU

 V 4»

8 politică ce slujeșia 
bunăstării noastre, 

viitorului copiilor noștri

50 de ani de la înființarea preparației din Petrila

Se apropie, pentru pre
paratorii din Petrila, o 
sărbătoare de adevărată 
ineîntare sufletească pe 
care o anunțăm, deocam
dată, în mod simplu așa 
cum doresc ci, sărbători
ții : in aurind va avea loc 
aniversarea a 50 de ani 
de la înființarea prepara- 
ției. Momentul aniversar 
este pe aproape și, in în- 
tîmpinarea lui, conduce
rea secției a întreprins 
prima „acțiune" organi
zatorică, invitind la o in- 
tllnire prietenească toți 
veteranii preparației, ciți 
se mai află prin localita
te, din cei ciți mai trăiesc 
in odihna pensiei. Gestul 
a fost primit cu plăcere

zi oare-astfel că într-o 
cum friguroasă in jur de 
patruzeci de foști prepa
ratori — lăcătuși, opera
tori, mecanici, maiștri, șefi 
de echipe, ba chiar și in
gineri — au laxul deopar
te preocupării.? specifice 
vii stei, au înfruntat ploa
ia măruntă și rece pentru 
a mai intra o dală pe poar
ta atit de cunoscută, ' și 
a mai cutreiera prin clă
dirile uzinei ce le sînt 
încă atit de familiare. 
Le-a făcut plăcere să mai 
asculte o dată, mai de-a- 
proape, „ritmul prepară
rii cărbunelui", să simtă 
pulsul acela specific, care

face parte din propria lor 
viață, așa cum face parte 
din viața orașului. Cor
nel Meteș, losij Morar, 
Gheorghe Lazar, Ioan 
Jurj, Ladisiau Lupa, loan 
Oprea, Ana Menegoni, 
Ioan Cosma, Sabin I'lo- 
rea și încă de trei ori pe 
alifia, unii mai vîrstnici, 
alții cu mai puțini „ghio
cei" în păr, s-au prezen
tat murturisindu-și emo
ția, la această intîlnire cu 
conducerea secției, solici
tați să mai dea o mină 
de ajutor pentru buna or
ganizare a aniversării.

Ion MUSTAȚA

uitau are in pag- G Z*(l.

Apelul pentru dezarma
re și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste din Republica Socia
listă România reprezintă 
voința întregului nostru 
popor. Trebuie chiar de la 
început să spun că din 
toate timpurile țar<^ noas
tră, oamenii muncii din 
România au militat pentru 
pace și dezarmare. Româ
nia socialista, personal 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se bucură de 
un binemeritat prestigiu 
pe arena mondială, pentru 
consecvența și hotărirea 
cu care militează pentru 
înlăturarea focarelor de în
cordare și conflict din via
ța internațională, pentru 
soluționarea pe cale pașni
că a tuturor conflictelor, 
pentru respectarea suve
ranității și integrității țării 
noastre, a qăzUințelor vi
tale ale tuturor popoarelor.

Ca muncitoare la între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, unitate economică 
înființată din inițiativa pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu sco
pul de a se asigura locuri 
de muncă pentru soțiile și 
fiicele minerilor din Valea 
Jiului, îmi exprim totala 
adeziune față de Apelul 
pentru dezarmare și pace, 
față de politica internă și 
externă a României socia-

liste. Minunatele înfăptuiri 
realizate în România sînt 
rodul gîndirii și acțiunii 
comuniștilor, ale întregu
lui popor care nu o dată- 
s-a pronunțat pentru redu
cerea cheltuielilor militare, 
pentru crearea in lume a 
unui climat de pace și co
laborare pașnică. „Popo
rul român, se subliniază in 
Apelul pentru dezarmare și 
pace, este conștient că în
făptuirea mărețelor 
aspirații de zidire a 
mai drepte și umane orin- 
duiri — comunismul 
șj realizarea năzuințelor 
tuturor popoarelor spre bu
năstare și progres sînt con
diționate în mod vital da 
înlăturarea pericolului răz
boiului, de instaurarea u- 
nei păci trainice pe plane
ta noastră". Ca muncitoare, 
ca mamă a doi copii trebu
ie să spun că pacea în
seamnă un viitor sigur, în
seamnă bunăstare 
noi, pentru copii i 
Pornind de la aceste 
siderente, vnpi, niunrii-are- 
le din întreprindere, sus
ținem din toată inima po
litica de pace a țârii no. s- 
tre și ne atașăm tuturor 
popoarelor care lupt < pen
tru pace, pentru bunăstare 
și progres.

Georgeta CA1T5INA. 
muncitoare, întreprinderea 

de tricotaje Petroșani

sale 
celei

ea

pentru 
po.șlri.

con-
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Pentru dezarmare și pace în Sume
Recentul Apel pentru 

dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste din Repu
blica Socialistă România, 
document deosebit de va
loros al istoriei contem
porane, obligă conștiințele 
tuturor oamenilor lucizi, 
de pretutindeni, de a fa
ce puternic auzit în în
treaga lume glasul de pa
ce și colaborare al țării 
noastre, voința fermă a 
întregului popor român de 
a-și aduce contribuția e- 
fectivă la împlinirea ide
alurilor și aspirațiilor su
perioare ale omenirii, de 
a trăi în înțelegere și co
laborare, într-o lume de 
progres și pace.

Precum se știe, proble
ma eliminării războaielor 
din viața omenirii a pre
ocupat din cele mai vechi 
timpuri pe gînditori iluștri 
(Aristofan, Plutarh, Erasm 
din Rotterdam, J.J. Rou- 
seau, I. Kant etc.). In con
dițiile necunoașterii legilor 
reale ale dezvoltării so
ciale, proiectele relative la 
o pace veșnică lansate de

Clase model
c

Mai mulți părinți ai elevilor care învață la Școala ’ 
generală nr. 2 din noul cartier Bărbăteni al Lupeniu- ' 
lui, printre care Carol Silvașan și Ernest Tomșa, s-au ; 
intîlnit cu conducerea școlii, prilej cu care au rămas ț 
impresionați de aspectul interior, de ordinea și disci- i 
plina din clasele a IlI-a șl a Vl-a (profesoare Dorotea i 
Crîsnic și Marioara Vîlceanu). Despre cele văzute, cei i 
doi părinți ne-au mărturisit : i

— Am găsit elevi care tocmai făceau ordine și i 
curățenie în sălile de clasă. Parchetul este lustruit cu : 
ceară și strălucește de curățenie. Este ordine și cură- î 
țenie desăvîrșită, întreținută de elevi. Pentru aceasta i 
militează și gazeta lor de perete.

Pe masă, în ferestre, peste tot, zeci de ghivece de î 
flori. Cele două profesoare au ținut să ne spună: „Tot î 
ce' s-a făcut aici s-a făcut cu elevii și contribuția di- ; 
rectă a părinților". Directoarea școlii, profesoara Elena i 
Diaconu, a adăugat : „Această experiență a claselor J 
model va fi generalizată la celelalte clase. Este ins- ; 
tructiv și educativ pentru elevi de a-i determina să i 
pună preț pe ordine, curățenie și frumos, în mediul în ; 
care învață carte". ’ •’

A. MICULESCU

(Urmare din pag. U

— în luna aceasta mate
rialul a fost dus la grupă 
conform foii de acord. Re
zultatul ? Brigada lui 
Bucur a crescut producti
vitatea muncii cu 800 kg 
cărbune/post față de sar
cina planificată.

Iată cîteva argumente 
care evidențiază cerințele 
îmbunătățirii activității la 
lucrările de întreținere' mi
nieră, solicitîndu-i opinia 
inginerului șef Teodor Cos- 
ma :

— Volumul mare al lu
crărilor de întreținere mi
nieră cit și nerealizarea e- 
fectivelor planificate la a- 
eest gen de lucrări, a im
pus scoaterea unor forma
ții compacte de la lucrări
le de pregătiri și plasarea 
.or la lucrările de întreți
nere. în cadrul sectorului

se acționează cu două 
origăzi la reprofilarea 
galeriei în aripa vestică a 
.. vizontului 10 mediu ; la 
sectorul II se amenajează 
linia ferată pe orizontul 11 
din galeria direcțională 
culcuș stratul 13 ; la secto
ral III refacem galeria 
transversală orizontul IX 
între stratele 3 și 4 prin 
acord global. Asemenea lu

gînditorii premarxiști au 
rămas însă în domeniul 
utopiei. Odată cu descope
rirea de către ctitorii so
cialismului științific a a- 
cestor legități, a devenit 
posibilă elaborarea unei 
concepții științifice privi
toare la căile și modalită
țile realizării unei păci 
mondiale.

Clasa muncitoare s-a si
tuat în fruntea luptei îm
potriva pregătirii și dez
lănțuirii celor două răz
boaie mondiale, care au 
antrenat milioane de oa
meni și in care s-a folo
sit un impresionant arse
nal militar. Propuneri vi- 
zînd reducerea generară a 
armamentelor și dezarma
rea generală au fost avan
sate, pentru întîia oară, de 
către statul sovietic la 
Conferința de la Genova 
(1922), apoi în cadrul Co
misiei pregătitoare pentru 
dezarmare a Ligii Națiuni
lor (1927).

în zilele noastre, o con
flagrație mondială, in care 
inevitabil s-ar întrebuin
ța armele racheto-nucle- 

crări de întreținere"sînt Ia 
toate sectoarele minei. De 
felul cum ne îngrijim de 
căile de acces spre locurile 
de muncă, depinde aprovi
zionarea formațiilor, pro
ductivitatea muncii și, în 
final, producția de cărbu
ne pe care trebuie s-o ex
tragă mina Aninoasa.

Una din ■ principalele căi 
de acțiune ale organului 
colectiv de conducere pen
tru a realiza o întreținere 
corespunzătoare a lucrări
lor miniere este întări
rea forței de muncă, nu
meric și calitativ, prin îm
bunătățirea coeficientului 
de prezență de la 78,2 la 
sută realizat, la 86 la sută 
planificat. Aceasta, să se 
resimtă printr-o reducere 
substanțială a absențelor 
nemotivate, (în prezent fi
ind 110 absențe media zil
nică), care alături de ab
sențele motivate și foile 
de boali, în fiecare zi lip
sesc de la activitatea de 
producție circa 190 de mun
citori. De aceea, munca 
politico-educativă să fie 
mai bine coordonată de că
tre toți factorii de condu
cere spre îmbunătățirea 
coeficientului de prezență 
și creșterea productivită
ții muncii pe fiecare în
cadrat în parte. 

are, ar duce la distruge
rea unor țări și popoare 
întregi, beligerante sau ne
beligerante, la transforma
rea în ruine a principale
lor centre ale producției 
materiale și culturii, la 
exterminarea ă sute de 
milioane de oameni,- ar 
crea o gravă primejdie 
pentru specia umană, pen
tru viața pe Terra.

Scopul întregii istorii, 
după cite cunoaștem il 
reprezintă realizarea ple
nară a omului, această 
„materie în care s-a or
ganizat o soartă", așa cum 
îl definește una din cele 
mai plastice cugetări dă
ruite conștiinței universa
le, marele poet român Lu
cian Blaga. Destinul omu
lui este de a fi liber ! Li
bertatea omului se Împli
nește în și prin libertatea 
și independența poporului, 
al cărui fiu este, în și prin 
libertatea și independența 
tuturor popoarelor. Pen
tru aceasta este imperios 
necesar „să asigurăm — 
precum se subliniază în 
Apel — înfăptuirea drep
tului fundamental al tu
turor popoarelor la viață, 
pace și libertate printr-o 
largă mișcare unită a tu
turor forțelor iubitoare de 
pace, să împiedicăm izbuc
nirea unui nou răzoi, să 
instaurăm liniștea și secu
ritatea pe planeta noas
tră !»
Prof. Dumitru PELIGRAD, 
director al „Muzeului mine

ritului" Petroșani

Maistrul Patriciu La- 
zăr de la atelierul me
canic a] I.M. I.ivezeni 
explică tinerilor strun
gari, tehnologia execu
tării unei piese de 
schimb destinată com
plexelor mecanizate.

(Urmare din pag. l>

Unii dintre ei au fost 
„șefi", au deci calități de 
organizatori, alții nu, dar 
aceasta nu contează căci 
sentimentele lor sînt ace
leași, fiind vorba dc un a- 
tașament puternic, trăit 
cu sinceritate și din toată 
ființa, față de preparația 
la care au muncit trei, pa
tru decenii.

Iată-ne, deci, la o întîl- 
nire cu veteranii prepara
ției. Am notat multe a- 
mintiri, depănate cu nos
talgia care însoțește pretu
tindeni in lume inttlnirile 
de acest gen.

...„In 1931 a pornit spă
lătoria de cărbune; apoi 
brichetajul, carbonizarea"... 
„Am lucrat la banda de 
transport, la „funia fără 
fine"... „Cel mai greu era 
la haldă, de multe ori spă
lătoria se oprea din cauza 
funicularului pentru hal- 
dare“... „La spălare se lu
cra in două schimburi, din 
care al doilea era schimbul 
„de închidere", adică era 
prelungit pînă la 12 și 
chiar 16 ore, cind terminam 
producția acelei zile". Da, 
s-au aflat la intîlnirea ve
teranilor, muncitori pe ca
re trebuie să-i numim „fon
datori" ai preparației, cei 
care au întins „funia fără 
fine" și au culbutat vago- 
netul numărul 1. Care au 
montat primele site, prime
le elevatoare și benzi, au 
pus mina la organizarea

Cum sînt
(Urmare din pag. I)

re pentru autogreder, așa 
că pînă la data de 15 no
iembrie și acesta va fi pus 
la punct. Cînd zăpada nu 
este tasată, la înlăturarea 
ei folosim cu bune rezul
tate și cele cinci stropitoa- 
re-măturătoare din dotare. 
Pentru împrăștiatul mate
rialului antiderapant dis
punem de două multicare. 
Dacă situația din teren o 
va impune sîntem în mă
sură să asigurăm pentru 
deszăpezire utilaje mari 
de la cariera de piatră, dar 
sper că nu va fi nevoie să 
apelăm la ele.

— De ce materiale anti
derapante dispuneți și în 
ce cantități ?

— Avem depozitat la 
rampa Raisser nisipul 
pe care-1 vom pune în bu
toaie metalice amplasate la 
fiecare stație de autobuz și 
peste tot unde este necesar. 
In plus vom folosi, așa cum 
am făcut-o și de alte dăți, 
zgura de la centralele ter- 

fluxului tehnologic, in toa
te amănuntele sale, cunos
cute astăzi ca etape firești 
ale preparării cărbunelui, 
cum sînt flotația, distileria, 
uscătoria, silozurile. Fran- 
cisc Moroșan, cel cu primul 
vagonet culbutat, e poftit 
in „prezidiul" acestei mtil- 
niri prietenești, de unde 
vorbește emoționat despre 
condițiile grele in care lu
crau muncitorii în acei

ani. Majoritatea au fost 
„angajați" — termenul e 
impropriu pentru statutul 
economic pe care îl aveau, 
de ziuași încă de la vîrs- 
ta de 14—15 ani. Regula 
antreprenorului era să nu 
plătească mai mult de 12 
șuturi intr-o lună, fapt 
pentru care orarul de 
muncă devenise cel puțin 
bizar : se lucra de la 5 la 
7 dimineața, apoi muncito
rii plecau acasă, veneau din 
nou la ora primului și din 
nou plecau, ca să mai vină 
o dată, seara; schimbul „de 
închidere" nu avea un orar 
limpede și, oricum, ponta- 
jul era fragmentat așa in
cit'din scripte să nu rezul
te mai .mult de 12 posturi 
in fiecare lună. Iau cu- 
vîntul și alții : Iosif Noble 
amintește ceva despre con
cedii, „doar de Anul nou

pregătite
mice. Dar o vom folosi în
deosebi pe șosele, fiindcă 
folosirea ei pe străzi duce 
la inlundarea gurilor de 
canal și nu e bine. Mai 
dispunem de 45 tone sare, 
iar zilele acestea urmează 
să primim încă 100 de tone, 
dar în măsura in care este 
posibil evităm folosirea ei 
— aceasta în scopul de a 
nu produce coroziunea pre
matură a mașinilor și a 
drumului.

— Dispuneți de forțe 
pentru o deszăpezire ope
rativă a arterelor de circu
lație ?

— Desigur. Avem pe u- 
tilaje șoferi pricepuți și 
conștiincioși, precum și e- 
chipe de intervenție. De 
altfel numele tuturor mem
brilor acestor echipe și a- 
dresele unde pot fi găsiți 
sînt afișate la dispeceratele 
noastre pentru a se putea 
face mobiliza’rea lor opera- 

aveam dreptul la concediu 
plătit"; Traian Moldovan, 
un alt muncitor care a lu
crat încă de la săparea fun
dațiilor se referă și el la 
greutățile acelor vremuri ; 
Ștefan Zlegn canu, la fel, 
a prins anul de montaj, a 
mai prins o altă lucrare 
grea cind s-a ivit prima 
necesitate de a mări capa
citatea preparației. Unii 
au ajuns la Petrila din în-

veterani
tîmplare, alții din nevoia 
acută a locului de ntunncă, 
cum s-a intimplat eu cei 
din Vulcan, Aninoasa, unii 
aveau școală profesională, 
alții nu, dar nici aceasta 
nu a contat căci toți erau 
plasați la început in mun
că necalificată. Au început 
cu halda, cu fundația, cu 
tericoanele dar nu a trecut 
prea mult timp șt toți a- 
cești tineri ziuași, s-au 
constituit intr-un puternic 
nucleu profesional, tot mai 
stăpin pe tehnica prepară
rii cărbunelui.

In vara anului 1944, Eli
berarea a schimbat cursul 
istoriei. Amintirile sînt de 
acum altele, au adică un 
alt conținut. Atașamentul 
muncitorilor față de prepa- 
rație nu a fost zadarnic, 
căci iată, uzina, cum ii 
spuneau oamenii, a devenit

utilajele
tivă ori de cite ori este 
nevoie. Atît echipele de 
intervenție cit și utilajele 
au fost judicios repartizate 
pe localități, ținînd seama 
de lungimea traseelor ce 
trebuiesc deszăpezite.

De altfel pentru coordo
narea întregii activități de 
deszăpezire, prin grija con
siliilor populare, în toate 
localitățile Văii Jiului, au 
fos.t constituite comanda
mente speciale în acest 
scop. La curățirea de ză
padă a căilor rutiere au 
obligația să participe și- 
unitățile economice pose
soare de mijloace de trans
port, întreprinderile co
merciale și instituțiile, toți 
oamenii muncii. Prin for
țele unite ale tuturor se 
va crea posibilitatea ca 
transportul în Valea Jiului 
să se desfășoare, și la iar
nă, ca pe roate, iar străzi
le și trotuarele din locali
tățile noastre -să fie cură
țate de nămeți.

a lor, a celor care au 
creat-o. N-au avut parte 
nici acum de ani prea u- 
șori, producția creștea ver
tiginos, dar imboldul care 
declanșa munca și gindirea 
avea alte resorturi. Pro
prietari de drept ai prepa
rației, aceiași muncitori < a- 
re au creat avuția, au răs
puns cu tot mai multă ab
negație la comanda zilei. 
Patria avea nevoie de căr
bune iar preparatorii, ală
turi de mineri, au sprijinit 
întregul efort de refacere 
națională, au susținut rit
murile acelor ani impetuoși, 
preocupîndu-se mereu de 
dezvoltarea capacității de 
producție, făcînd o seamă 
de alte îmbunătățiri în teh
nologia înnobilării cărbu
nelui.

De ce toate aceste amin
tiri ? Bilanțul celor cinci 
decenii de existență a pre
parației din Petrila de 
activitate fără oprire, va 
cuprinde multe cifre, mo
mente și fapte de referin
ță, despre care vom afla 
la aniversarea ce se apro
pie. Același bilanț, in pla
nul valorilor morale. va 
mai cuprinde ca trăsătură 
definitorie, puternic contu
rat i, atașamentul munci
torilor față de uzină, 
un sentiment formai și 
consolidat în condiții des
pre care tinerii știu mai 
puține lucruri.

...Ne amintim cum a fost, 
pentru a prețui ceea ce au 
realizat înaintașii.

@ STUDENȚIE, ANI DE 
! AUR. Acesta este generi- 
| cui spectacolului de muzi- 
! că și poezie prezentat as- 
• tăzi (ora 20) în aula Insti

tutului de mine din Petro
șani. Participă formația 

’ „Diamantele negre" și ce- 
| naclul literar „Orizont".

O LA BIROUL STĂRII 
CIVILE, de la Consiliul 
popular al orașului Vulcan,

s-a înregistrat cea de a 200-a 
căsătorie cu numele tine
rilor de la U.E. Paroșeni 
— Cornelia Gaiță și Val 
lentin Breitingam. Tot în 
aceeași zi au urmat pere
chile Olivia Oneasă și Cris
tian Floresc, Doina Filip 
și Monai Dezideriu, Dani
ela Popa și Constantin Di- 
mitriu, cărora le dorim ca
să de piatră 1

© INIȚIATIVA BUNA. 
Comitetul sindicatului de 
la I.M. Lupeni a trecut

la verificarea stării apar
tamentelor ocupate de oa
menii muncii de la mină. 
Folosind controlul colectiv 
în desfășurarea ,ei, sindica
tul a depistat numeroase 
defecțiuni la instalațiile de 
încălzit, iluminat și sani
tare din apartamente, ne
glijențe în îngrijirea lo
cuinței din partea deținăto
rilor acestora, probleme a 
căror rezolvare prezintă o 
importanță deosebită . ți-

nîndu-se seama de sosirea 
iernii.

® PENTRU AUTOMO- 
BILIȘTI. La stația Dacia- 
Autoservice Paroșeni s-a 
pus în funcțiune o nouă 
dotare. Este vorba de hala 
de prerecepție • construită 
de curînd. O dată cu a- 
ceasta, în noua hală se 
constată la' intrare defec
țiunile pe un elevator, iar 
pe celălalt la ieșire se pre
zintă autoturismul clientu
lui, la livrare, după execu

tarea reparației. Accesul 
clienților în hala unde se 
execută reparațiile nu mai 
este permis. Metoda de ser
vire este modernă. Să spe
răm că și serviciile vor fi... 

ia înălțimea cerințelor clien
ților 1

® SE AFLA INTR-UN 
stadiu avansat lucrările la 
telescaunul din masivul 
„Straja". Aflăm că prin con
tribuția unor activi susți

nători ai sporturilor de
iarnă, au fost realizate și 
alte amenajări pentru de
servirea pîrtiilor de schi 
din preajma cabanei „Stra
ja" și de la baza de agre
ment „Brăița".

Rubrică realizată do
T. ARVINTE 1

X
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r Rodol afîrmdrii Aconștiințe: socmîsîe
® Brigada condusă da Aurel Șoșoi 

I.M. Uricani a realizat plănui pe 
an cu două luni mai devreme

de 
acest

la

Cea mai elocventă do
vadă a angajării entu
ziaste, responsabile a bri
găzii lui Aurel Șoșoi, la 
sporirea producției 
cărbune, o constituie 
îndoială participarea 
contenită a acesteia 
pregătirea in vederea- pu
nerii in funcțiune a noi 
fronturi de lucru, a noi a- 
bataje, adevărate școli de 
formare a înaltelor cali
tăți și trăsături muncito
rești. Hărniciei și price
perii minerești de care dă 
dovadă brigada de pregă
tiri din cadrul sectorului 
I al minei Uricani, for
mație condusă de comu
nistul Aurel Șoșoi, i se 
aduc noi argumente in a- 
cest an, cind brigada res
pectivă și-a îndeplinit 
sarcinile de plan anuale 
cu două luni mai devre
me. Examenul competiției 
și competenței minerești 
a fost trecut și de aceas
tă dată cu „brio" de că
tre cei 17 ortaci ai 
Șoșoi. Lună de lună

găzii care să nu 
execute, nu oricum, 
cu precizia necesară,

știe să 
ci 

ca-

I I I f I f i I I I

Bărbați c re onorează titlul de miner

Dubla ipostază a vredniciei minerești
Numele și faptele 

muncă ale minerilor 
brigada condusă de 
Buduliceanu au mai fost 
serate în ziar, coar cu două
luni în urmă. Revenim la 
oamenii acestei experimen
tate brigăzi de la mina Lu- 
peni, cu toate că n-am fi

de 
fără 
ne

ta

de 
din 
Ion 
în-

cil de obținut performanțe 
de producție, succese răsună
toare. Și totuși șeful secto
rului a făcut mărturisirea 
că la realizările colectivu
lui său - 13 000 tone căr
bune peste plan și o depă
șire de 150 ml la lucrările 
de pregătiri, in acest an —

,SÂ MUNCIM Ș SĂ TRĂIM IN CHiP COMUNiST"

ca 
e-

lui 
in 

acest prim an al noului 
cincinal, brigada Aurel 
Șoșoi și-a îndeplinit e- 
xemplar sarcinile de pro
ducție și angajamentele 

asumate în întrecerea so
cialistă. in perioada -care 
a mai rămas pînă la' fi
nele anului se preconizea
ză ca această brigadă să 
realizeze suplimentar 
te 110 ml lucrări de 
gătiri. Iată, redate 
scurt cîteva dintre 
mai semnificative 
zări care dovedesc 
în plus răspunsul 
niștilor la sporirea 
ducției de cărbune, 
perativele cincinalului ca
lității si eficienței.

Cum au contribuit mem
brii brigăzii, comuniștii la 
realizarea acestui suc
ces ? Schimburile la fa
ța locului, au-
'ioaprovizionarea cu ma
teriale a devenit lege ne
scrisă pentru fiecare or
tac al lui Șoșoi. Apoi, cu- 
vîntul policalificare, per
fecționare a devenit pen
tru ei, sarcină de partid, 

există membru al bri-

pes- 
pre- 

pe 
cele 

reali- 
odată 

comu- 
pro- 

la im-

lității superioare, orice 
operație de la frontul de 
lucru. Așa s-a ajuns 
in cursul acestui an, 
roii reportajului nostru să
execute lucrări de pregă
tiri în stratele 17—ÎS, pli
nind în evidență o re
zervă de cărbune de 
peste 220 000 tone. Pentru 
punerea in valoare a a- 
cestei însemnate surse e- 
nergetice, comuniștii bri
găzii au executat 
350 ml lucrări de 
tiri în cărbune și 
(galerii, suitoare), 
specializată in lucrări de 
pregătiri in cărbune, bri
gada lui Șoșoi a execu
tat tot atît' de bine și lu
crări in steril.

Hotărirea, dar 
ambiția de a fi 
chiar și in ciuda 
ficultăți (înclinarea stra
tului de 25—30”, ema
nații de metan etc.) ii 
caracterizează pe comu
niștii Grigore Jalbă, Ște
fan Fedeleș, Ion Geampo- 
leia. Heferindu-ne la ute- 
ciștii Teodor Săbăduș, 
Marinică Olteanu z sau 
Gheorghe Pîrvu, șeful de 
sector Vasile Matei, îi nu
mea „băieți excelenți la 
muncă și în comportare". 
Aceleași cuvinte 
și despre Petru 
Grigore Savin.

Așadar, acești 
neri, comuniști

peste 
pregă- 

sleril 
Deși

mai ales 
primii, 

unor di-

de laudă 
Sandu ți

bravi mi- 
.„.______ r.. de
dejde, care participă 
mintea și brațele la 
rirea producției de 
bune conving încă o 
că aceste realizări — 
1000 ml lucrări de pregă
tiri la nivel de sector — 
nu sînt numai ale Iar, 
ci rodul întregului co
lectiv, a inaltei conștiințe 
minerești.

c. gkaVre
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un 
fa- 
de-
de

dorit să ne repetăm la 
interval atît de scurt. O 
cern totuși cu plăcere, 
terminați de noi fapte 
muncă ale brigăzii.

Despre realizările din a- 
bataj — căci acestea dau 
măsura vredniciei în pri
ma ipostază — ale mineru
lui Buduliceanu și ale orta
cilor săi, tinărul inginer 
loan Gif Deac, șeful secto
rului II al I.M. Lupeni, s-a 
referit lapidar : realizează 
in frontal avansări în me
die de 1,8 ml/zi, randamen
te de 7-8 tone cărbune pe 
post și însemnate depășiri 
de plan. Șeful sectorului a 
mai adăugat doar atît : 
nu-i deloc de neglijat ceea 
ce realizează brigada lui 
Buduliceanu în condițiile 
cind în zona străbătută de 
abataj frontal, care fac ex
tracția cărbunelui, mai difi-

Buduliceanu cu ortacii din 
formație au o contribuție 
de peste 9000 de tone în 
nouă luni.

De fapt în aceasta cons
tă afirmarea vredniciei bri
găzii lui Buduliceanu în 
cea de-a doua ipostază. Ce 
i-a determinat, cum reu
șesc de fapt minerii brigă
zii să fie și frontaliști, să 
dea cărbune, iar în același 
timp să lucreze și la pre
gătiri ? Totul a pornit de 
la cerințele pregătirii pro
ducției anului viitor. De la 
faptul că sectorului II îi 
revine a'e executat un mare 
volum de lucrări de înainta
re în vederea pregătirii u- 
nei rezerve de 1,5 milioa
ne tone de cărbune intr-un 
bloc nou — unde va intra în 
producție un prim abataj, 
o primă capacitate de ex
tracție, în viitorul an.

nerii brigăzii lui I. Buduli
ceanu au înțeles importan
ța deosebită a pregătirii la 
timp a noilor rezerve de 
cărbune în sector aferente 
planului pe 1982 și viitorii 
ani ai cincinalului. Și au 
mai înțeles că sectorul are 
forța de muncă limitată. De 
aceea n-au pregetat să-și 
pună in aplicare valoroasa 
idee a dublei activități de 
producție. Brigadierul îm
preună cu șefii de schimb 
Marin Turneanu, Ion Suciu, 
Constantin Ciobotă, Pavel 
Cosmiuc și ceilalți ortaci 
au făcut un calcul al forței 
de muncă din brigadă : 
„Sîntem patruzeci de oa
meni, putem face mai 
mult decît realizarea sarci
nilor de extracție în abataj. 
Vom pune umărul și la lu
crările de pregătiri" — au 
hotărît membrii brigăzii.

Conducerea sectorului, 
le-o încredințat un front 
de lucru și la pregătiri. La 
cel de-al doilea loc de 
muncă - galeria de bază 
stratul 3, blocul II — mine
rii brigăzii au transportat și 
montat o combină de înain
tare, volum de muncă mare 
și pretențios pe care l-au 
efectuat în afara progra
mului de lucru din abataj. 
La terminarea fiecărui 
schimb, din abataj rămîn

în continuare in subteran 
cite 3—4 ortaci forinînd un 
schimb care preia luciul la 
al doilea loc de muncă - 
pregătire de data aceasta. 
Minerii brigăzii acționea
ză in acest fel intr-o a 
ua formație, paralel cu 
din abataj. Adoptînd 
ceastă modalitate de 
blă utilizare a forței 
muncă din brigadă, Budu
liceanu și ortacii săi în
cearcă o mare satisfacție 
profesională: in frontal ei 
strunesc manetele de co
mandă ale unei combine 
de abataj, iar la lucrarea 
de pregătire, la cel de-al 
doilea loc de muncă, stru
nesc o combină de înainta
re cu care realizează 5—6 
metri avansare pe zi in ga
lerie. La cel de-ol doilea 
loc de muncă, zilnic se ri
dică cite 8—10 armături la 
front, se încarcă 150-160 
vagonete cărbune. Sint fap
te ale vredniciei minerești 
într-o dublă ipostază, fapte 
prin care minerii din bri
gada lui Ion Buduliceanu 
dau măsura contribuției lor 
la asigurarea cărbunelui 
necesar economiei națio
nale, dar și la pregătirea 
viitoarelor capacități de ex
tracție.

do- 
cec 

a- 
du- 
de

iniri care certifică valoarea

dată 
plus

inițiativei
încă de la lansare, ini

țiativa „Judecata muncito
rească" a stîrnit un viu in
teres printre minerii 
Vulcan ; după primele 
țiuni-model desfășurate 
I.M. Vulcan și I.M. Paro- 
șeni, consemnate în pagini
le ziarului nostru, comite
tele celor două- sindicate au 
întreprins masuri eficiente 
pentru tradiționalizarea a- 
cestei valoroase inițiative, 
care asigură afirmarea ple
nară a democrației munci
torești, înfăptuirea concretă 
a principiului autocondu
cerii și autogestiunii mun
citorești. Discuțiile purtate 
de mineri au relevat un 
fapt semnificativ, realizat 
apoi, — pentru a se asigu
ra o eficiență sporită, com
pletul muncitoresc trebuie 
să se întrunească la nive
lul formațiilor de lucru, al 
grupelor sindicale, pentru 
ca acolo urtde se hotărăște 
producția trebuie instau
rat, prin măsurile întreprin
se de colectivul respectiv, un 
ferm spirit de disciplină. 
Astfel au fost puse în dez-' 
batere și sancționate ab
sențele nemotivate comise 
de unii ortaci, dar au fost

din 
ac- 
la

incriminate de instanța 
muncitorească și alte aspec
te negative care grevează 
asupra producției : defec
țiunile tehnice, electrome
canice, golurile în aprovi-

a 
fier 
sin- 

auto- 
muncitorești și 

autogestiunii, a preluat „Ju
decata muncitorească" ca 
permanent punct pe ordi
nea de zi a adunărilor lu
nare, inițiind fructuoase 
dialoguri între mineri și e- 
lectromecanici, între sec
toarele de cărbune și trans
port. De asemenea, au fost 
purtate discuții cu cadrele 
tehnice pentru întărirea au
torității, dar și a exigenței 
maiștrilor, vizînd înlătura
rea indisciplinei, 
colectivului a avut 
mare efect 'adesea 
sancțiunile administrative. 
Ca să exemplific, celor ca
re nu și-au respectat cu- 
vîntul în fața completului

zionarea cu materiale 
fronturilor, risipa de 
pe galerii etc. Grupa 
dicală, ca școală a 
conducerii

Opinia 
mai 

decît

muncitoresc de judecată, 
continuînd să absenteze ne
motivat, li s-au desfăcut 
contractele de muncă, con
siliul oamenilor muncii a 
ținut deci cont de verdic-

tul „Judecății muncito
rești". La I.M. Vulcan, du
pă tradiționalizarea acestei 
inițiative, numărul nemo
tivatelor a scăzut simțitor, 
astfel, la sectorul I, cu 60 
la sută în septembrie față 
de august, la IV cu 46 de 
procente, la VII cu 56 la 
sută etc.

Discutînd în biroul execu
tiv al Consiliului orășenesc 
Vulcan al sindicatelor, e- 
fectele salutare ale iniția
tivei lansate de ziarul 
„Steagul roșu", concluziile 
au reliefat necesitatea ex
tinderii ei la nivelul altor 
colective de muncă, mai a- 
les că din 
mitete ale 
Vulcan ni 
„Judecata
a devenit un fapt împlinit. 
Aș aminti în acest sens în
treprinderea de confecții

Este
ce

partea unor co- 
sindicatelor din 
s-a transmis că 
muncitorească"

în cele 17 grupe sindicale, 
chemarea la ordine a in- 
disciplinaților se face cu 
prilejul adunărilor lunare, 
totodată sînt supuse opro
biului public cazurile de 
sustragere a materialelor 
din întreprindere. Pe vi
itor se impune să perma
nentizăm această ințiativă 
la preparația Coroești și 
unității comerciale (pe 
schimburi), în alte colective 
de oameni ai muncii care 
solicită acest lucru, 
și firesc, de vreme
muncitorul este proprietar 
și beneficiar al muncii sa
le, în acest sens colectivul 
de muncă trebuie să-și con
ducă activitatea cît mai 
bine, luînd atitudine fer
mă împotriva abaterilor 
disciplinare. Fiindcă, ini
țiativa îmbrățișată cu căl
dură de minerii și construc
torii din Valea Jiului, asi
gură împlinirea unui de
ziderat esențial al demo
crației noastre socialiste — 
realizarea autoconducerii 
și autogestiunii muncito
rești.

Nîcolae BlLDEA,' 
președintele Consiliului 

orășenesc Vulcan 
al sindicatelor

Colectivul de cadre tehnice de la I.F.A. „Viscoza 
Lupeni pune un accent deosebit nu numai pe o pre
gătire profesională temeinică, ci și formarea unei ati
tudini înaintate a tinerilor față de muncă și socie
tate. In imagine tînăra filatoare Ecaterina Palușec, 
muncitor cu o inaltă calificare, ce deține și funcția de 
instructor, explică unui grup de eleve ale Școlii pro
fesionale din cadrul Liceului industrial nr. 2 cu pro
fil chimic din Lupeni, modul de prelucrare a firului, 
la mașinile de filat. Foto : Șt. NEMECSEK

, birocrația:
Mult discutata problemă 
birocrației, a hîrțogăriei, 
D.M.H.-ului (direcția de

a 
a 
mișcare a hîrtiilor), a ade
verințelor care să 
rească faptul 
de adeverință 
pentru o altă 

adeverință 
etc., capătă ia
tă, fel și fel de 
forme, mai 
„complete", mai „eficien
te", de fapt mai sîcîitoare 
și născătoare de stress. Des
pre o mostră de 
țism (șl feroce 
ne-a fost dat să 
lele trecute.

Un om în vîrstă, munci
tor cinstit și onest la I.M. 
Lonea a fost supus 
chinuitoare influei 
birocrației. Acum 
(ne pare rău că 
să-i reamintim șl 
gurul -său fiu, în. 
de 24 de ani, a decedat în 
urma unui accident. Dar,

adeve-
că ai nevoie

de curînd, controlul finan
ciar il tachinează cu im
putarea, pe ultimii doi ani, 
a unei sume de bani care 
constituie taxa de celibat. 
Ba, i-au fost

birocra- 
și atroce) 
auzim zi-

unor 
■nțe ale 
5—6 ani 

trebuie 
noi) sin- 

vîrstă de

date și terme- 
n ■ exacte. 
„Pînă în data 
de... sa adu
ceți adeverin
ță că v-a dece- 
aatfiul și nu 
să plătiți taxa 
copii legaliza- 
de deces...".

■ implicațiile

erați obligat i 
de celibat... i 
te, certificat

Dincolo de __ ,____,___
total inutile ale acestei a- 
nomalii birocratice, în

drăznim să informăm contro
lul financiar al C.M.V.J. 
că, în aceste situații, pri
ma dată trebuie să ne gîn- 
dim că lucrăm’ cu oamenii.
Iar cu ei avem- datoria mo
rală și obligația de a fi 
umani.

Mircea BUJOIÎESCU
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„Ceaușescu — Pace", pre
cum și pancarte pe care se 
poate citi i „Vrem pace pe 
pămînt“, „Nu, bombei cu 
neutroni !", „Nu rachete-n 
Europa", scandează înde
lung numele partidului și 
al secretarului său general, 
pentru pace și înțelegere 
între popoare.

Răspunzînd acestei puter
nice manifestări de dragos
te și prețuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu strînge 
mîinile a sute și sute de 
muncitori, de țărani, bă- 
trîni și tineri.

în această atmosferă en
tuziastă, de puternică vi
brație patriotică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urcă în 
elicopterul prezidențial, ca
re se îndreaptă spre orașul 
Cărei unde, la Filatura de 
fibre tip bumbac, se face 
primul popas în vizita de 
lucru din județul Satu Ma
re.

în această dimineață în
sorită, de început de no
iembrie, mii de oameni ai 
muncii din unitățile econo
mice ale orașului, cetățeni 
de toate vârstele au ținut să 
fie prezenți la acest mo
ment sărbătoresc.

Vizita la Filatura de fi
bre tip bumbac s-a axat 
de la început pe aspectele 
fundamentale ale îndepli
nirii planului de produc
ție, pe problema utilizării 
cît mai eficiente a spațiilor 
și capacităților.

Secretarul general al 
partidului s-a interesat în
deaproape de calitatea fi
brelor furnizate țesătoriilor 
și întreprinderilor de trico
taje și a apreciat rezultate
le bune obținute de filatoa
rele din Cărei.

Pe întreg parcursul vizi
tei în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de munci
toare care i-au oferit flori 
și i-au adresat calde cuvin
te de- bun sosit, urări de 
viață lungă și sănătate.

Felicitîndu-ie pe harnice
le muncitoare din Cărei 
pentru succesele obținute, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat, 
la plecare, îndemnul de a 
continua seria realizărilor 
de pînă acum. Pe traseul 
parcurs pînă la următorul 
obiectiv vizitat în Cărei — 
Fabrica de instalații- și u- 
tilaj tehnologic aparținînd 
întreprinderii „Unio“ din 
Satu Mare — locuitorii o- 
rașului și-au manifestat cu 
putere sentimentele lor de

PARIS 4 (Agerpres). „Pa
cea nu poate fi asigurată 
promovîndu-se cursa înar
mărilor" — a declarat Geor
ges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Francez, într-un inter
viu televizat. El a precizat 
că în cursul întîlnirii avu
te cu președintele Francois 
Mitterrand a avansat pro
punerea ca Franța să ma
nifeste noi inițiative în sco
pul convocării la Paris a 
unei conferințe de dezar
mare. •

★
TGKȚO 4 (Agerpres). 

Cons'.iul General al Sindi
catelor din Japonia (Sohyo) 
a adresat oamenilor muncii 
nip ni apelul de a-și activi
za i . i- ■; pentru pace, ina
pt m r rneior nucleare 
ți a iului'unul război 

înaltă stimă și neprețuită 
dragoste față de conducă
torul iubit al partidului și 
statului.

Vizita a continuat la Fa
brica de instalații și piese 
de schimb — unitate ce s-a 
aliniat la startul produc
ției în urmă cu numai pa
tru ani, dar care, în acest 
interval relativ scurt, a 
reușit să-și sporească și 
să-și diversifice continuu 
producția. Microexpoziția 
prezentată la începutul dia
logului secretarului gene
ral al partidului cu cons
tructorii de mașini din Că
rei evidențiază atît rezul
tatele înregistrate în înde
plinirea planului, cît și 
perspectivele de sporire în 
acest cincinal a volumului 
și eficienței producției.

Au fost vizitate secții ale 
întreprinderii.

în încheierea dialogului 
cu constructorii de mașini 
din Cărei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pen
tru realizările lor, reco- 
mandîndu-le să acționeze în 
continuare pentru sporirea 
productivității muncii, sur
să de creștere atît a pro
ducției, cît și a veniturilor 
muncitorilor.

Aceleași cuvinte de cal
dă apreciere față de mun
ca bine făcută au fost rosti
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și la plecarea 
din localitate. „Doresc să 
adresez —■ a spus secreta
rul general al partidului — 
tuturor oamenilor muncii 
din întreprinderile pe care 
le-am vizitat, cooperatori
lor, tuturor locuitorilor o- 
rașului Cărei felicitări pen
tru rezultatele obținute, 
multă sănătate, mult suc
ces în activitatea viitoare !“.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ■ fost 
întîmpinat de primarul co
munei Petrești, de președin
tele cooperativei agricole 
de producție, de numeroși 
cooperatori și mecanizatori, 
care i-au urat un călduros 
bun venit.

Gazdele au invitat pe se
cretarul general al partidu
lui să viziteze sectoare de 
producție ale cooperativei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat căl
duros pe cooperatorii din 
Petrești pentru rezultate
le bune obținute în acest 
an, urîndu-le succes în pro
ducție și pe viitor.

Analiza modului de în
deplinirea sarcinilor ce re
vin agriculturii județului 
Satu Mare în anul 1982 și 
a programelor de dezvolta

termonuclear. în cadrul u- 
nei ședințe lărgite a Comi
tetului Executiv al Sohyo a 
fost adoptat un document 
în care este exprimată so
lidaritatea cu mișcarea 
antirăzboinică din Europa 
occidentală și se hotărăște 
ca în ziua de 8 decembrie 
— cînd se împlinesc 40 de 
ani de la declanșarea de 
către militariștii japonezi a 
războiului în Pacific — să 
se organizeze o amplă de
monstrație ■ antirăzboinică.

*
HELSINKI 4 (Agerpres). 

„NOrdul Europei — zonă 
denuclearizată !“. Sub a- 
cest imperativ s-a desfășu

re a acestui sector pînă 
în anul 1985 a continuat la 
Cooperativa agricolă de 
producție din Livada.

Secretarul general al 
partidului a fost invitat să 
viziteze o cuprinzătoare ex
poziție agricolă care înfăți
șează rezultatele oameni
lor muncii din agricultura 
județului, sarcinile ce re
vin acestora în perioada 
următoare.

în cursul vizitei a fost 
analizată activitatea de mi
că industrie, precum și cea 
de recondiționare a pieselor 
pentru tractoare și mașini 
agricole.

La despărțirea de locui
torii comunei Livada, de 
toți cei care au participat 
la această temeinică analiză 
a agriculturii sătmărene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pentru bunele 
rezultate înregistrate, în- 
denmîndu-i să le amplifice 
în viitor.

Vizita secretarului gene
ral al partidului a conti
nuat pe platforma indus
trială a orașului Negrești- 
Oaș.

Mii de locuitori ai a- 
cestei așezări, ai localități
lor învecinate, aflați pe 
platoul unde a aterizat e- 
licopterul prezidențial, l-au 
întîmpinat pe tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu cu în
delungi urale și ovații, cu 
călduroase urări de bun 
venit pe meleagurile oșene.

în ovațiile și aplauzele 
miilor de oșeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în
dreptat spre fabrica de u- 
tilaj minier și tehnologic.

în fața unor grafice, di
rectorul tehnic al unității 
a prezentat profilul de pro
ducție al fabricii, princi
palii indicatori de plan 
ce definesc realizările do- 
bîndite de harnicul său co
lectiv de muncitori în cele 
11 luni care au trecut de 
la intrarea sa în circuitul 
economic al județului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat sectoa
re de producție ale fabricii.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat gazdelor, tuturor 
locuitorilor orașului Ne- 
grești-Oaș, calde felicitări 
pentru succesele obținute în 
industrie, în agricultură, 
în toate sectoarele activită
ții econom ico-sociale.

De la Negrești, secreta
rul general al partidului se 
îndreaptă spre Satu Mare. 
Elicopterul prezidențial a- 
terizează în Piața Unio. Fă- 

rat, prin mai bine de 50 
orașe finlandeze, un mare 
marș al păcii.

Evenimentul central al 
săptămînii de acțiuni împo
triva înarmărilor l-a cons
tituit demonstrația de la 
Helsinki, unde zeci de mii 
de locuitori ai capitalei au 
ieșit pe străzi cerînd acțiuni 
concrete în direcția instau
rării unei păci trainice pe 
planeta noastră. Partici- 
panții la demonstrație s-au 
adunat în piața Senatului, 
unde a avut loc un miting. 
Cei care au luat cuvîntul 
la miting au condamnat in
tenția S.U.A. de a amplasa 
rachete în Europa occiden
tală și au subliniat că tra

cîndu-se ecoul miilor de lo
cuitori veniți să-l întîmpi- 
ne cu nespusă bucurie pe 
oaspetele lor drag, primarul 
municipiului, Iosif Tincu, 
transmite tovarășului
Nicolae Ceaușescu un căl
duros bun venit.

Ca în toate celelalte uni
tăți vizitate, și aici întîlni- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu are loc într-o 
atmosferă sărbătorească, de 
puternic entuziasm.

Se vizitează întreprinde
rea „Unio", puternică uni
tate industrială care reali
zează o largă gamă de u- 
tilaje miniere.

Sînt prezentate, prin gra
fice și diverse produse, 
preocupările Centrului de 
crecetări științifice și ingi
nerie tehnologică pentru 
utilaj minier.

Sînt vizitate, apoi, prin
cipalele secții de producție 
ale uzinei.

La despărțire, mii de 
muncitori îl înconjoară cu 
multă dragoste pe secreta
rul general al partidului, 
exprimîndu-și recunoștin
ța fierbinte pentru grija 
pe care o manifestă conti
nuu față de ei, pentru dez
voltarea întreprinderii lor.

Marea adunare t 
populara din municipiul 

Satu Mare
'(Jtmare din pag. l<

Mare, ing. Ioan Vlăduțiu, 
directorul stațiunii de cer
cetări agricole Livada, Ger- 
gely loan, președintele Con
siliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
din județul Satu Mare.

în numele tuturor parti- 
cipanților la marea aduna
re populară, primul secre
tar al Comitetului județean 
de partid a adresat tovară

Consfătuire de lucru
Miercuri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a avut o consfă
tuire de lucru cu membrii 
Biroului Comitetului jude
țean Satu Mare al P.C.R. 
și ai Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular ju
dețean, cu cadre de răspun
dere din industria și agri
cultura județului.

seele acestor rachete spre 
Europa occidentală trec și 
pe deasupra teritoriului 
Finlandei.

*
LONDRA 1 (Agerpres). 

în cadrul dezbaterilor reu
niunii Comitetului regio
nal al „Serviciilor coopera
tiste de desfacere" desfășu
rate la Londra, participan- 
ții au subliniat că proble
ma principală a contempo
raneității este problema 
luptei împotriva înarmări
lor, pentru încetarea cursei 
care are ca scop acumula
rea de noi mijloace de ex
terminare în masă. Ei au 
cerut guvernului să acțio
neze pentru adoptare de

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în municipiul 
Satu Mare a continuat la 
cunoscuta întreprindere de 
confecții „Mondiala".

La sosirea în unitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat cu senti
mente de bucurie și satis
facție de miile de munci
toare ce lucrează aici. S-a 
scandat cu însuflețire nu
mele partidului și al se
cretarului său general.

Vizita a început în fața 
unor panouri și grafice ca
re înfățișează sugestiv mo
dul în care au evoluat prin
cipalii indicatori economici 
ai întreprinderii, pe baza 
indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceausescu în 
1976.

Vizitîndu-se unele sec- , 
toare ale întreprinderii, s-a 
relevat preocuparea colecti
vului pentru îmbunătăți
rea prelucrării materiale
lor, prin perfecționarea 
tehnologiilor și a procese-, 
lor de producție. Pe tot par
cursul vizitei, muncitoarele 
au ovaționat,cu însuflețire 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scandînd nume
le partidului și al secreta
rului său general.

șului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul.

•întîmpinat cu îndelungi 
ovații și urale, a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului 
general aL partidului, pre
ședintele Republicii, a 
fost urmărită cu viu inte
res și subliniată în repetate 
rînduri cu puternice aplau
ze, cu urale prelungite.

După încheierea întîlni- 
rii cu activul de partid, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a îndreptat spre reședin
ța ce i-a fost rezervata în 
municipiul Satu Mare. La 
ieșirea din sediul comitetu
lui județean de partid, mii 
de oameni ai muncii l-au 
întîmpinat din nou pe se- 
secretarul general al parti
dului cu aceleași profunde 
sentimente de bucurie, de 
dragoste și recunoștință.

măsuri îndreptate spre asi
gurarea păcii și securității 
in Europa.

*
BONN 4 (Agerpres). Con

ducerea organizației Parti
dului Social-Democrat din 
orașul vest-german Saar- 
brucken a adoptat o rezo
luție în care cere ca R.F.G. 
să renunțe la amplasarea 
pe teritoriul său a noilor 
rachete nucleare america
ne cu rază medie de ac
țiune. Rezoluția — a de
clarat președintele organi
zației de land a P.S.D. — 
urmează să fie supusă spre 
examinare congresului a- 
cesteiă, programat la sfîrși- 
tul săptămînii în curs.

La rîndul său, organiza
ția de tineret a P.S.D. din 
Saarland s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru interzice
rea staționării pe teritoriul 
vest-german a rachetelor 
nucleare americane.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Sonia 
Mirela, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(10.37)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oneasă 
Victor, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (1038)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pop 
Alexandru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (1039)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lihoa- 
că Aron, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (1040)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pop Cons
tantin, elibețat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (1041)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dul- 
maniuc Jenița, eliberată de 
întreprinderea de tricota
je Petroșani. Se declară 
nulă. (1044)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toade 
Iulian, eliberată de l.M. Li- 
vezeni. Se declară nulă. 
(.1045)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hoban 
Francisc, eliberată de "re
parația Coroești. Se decla
ră nulă. (1046)
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