
I- entru dezarmare și pace

O nouă și strălucită inițiativă a tovarășului
? > s- 9

Nicolae Ceausescu, a Koiiîâniei socialiste 
Pacea ne e scumpă și trebuie apărată

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAS CEAUȘESCU 

in județul Maramureș

Cu multă satisfacție și 
mîndrie patriotică am luat 
cunoștință de Apelul pen
tru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. în a- 
cest apel se regăsește vo
ința unanimă, protestul e- 
nergic al întregului nostru 
popor adresat celor care a- 
lv,.ă sute de miliarde de 
dolari pentru construirea 
celei mai distrugătoare ar
me împotriva ființei u- 
niane.

Ca președinte al Orga
nizației O.D.U.S. din ca
drul sectorului I de la mi
na Vulcan, împreună cu 
cei peste 100 de membri 
ai organizației, ne alătu
răm glasul nostru cu cel 
al sutelor dc milioane de 
oameni care «or pacea, 
protestînd împotriva par
lamentelor și statelor care 
duc o politică războinică 
de imixtiune în viața altor 
state, prin zăngănirea ar
melor. Cerem cu toata fi
ința noastră să se pună 
capăt intimidării prin for
ța armelor, amplasării de 
noi rachete nucleare, cu 

Brigada condusă de minei ul Petru Mindruț de la sectorul IV al minei Lo- 
nea deși are in componență in majoritate tineri a reușit ca de Ia data înființării 
acestei formații de lucru cu cîteva luni în urmă, să realizeze constant in medie 
10 tone cărbune pe post față de 6,55 planificate. Prin rezultatele obținute pînă in 
prezent brigadierul Petru Mindruț și ortacii lui se integrează în rîndul minerilor 
cu care I.M. Lunea se mîiidrește. I'oto : Șt. NEMECSEK

rază medie de acțiune pe 
continentul nostru, să se 
împiedice producerea bom
bei cu neutroni, cea mai 
distrugătoare armă împo
triva materiei vii. Primej
dia care amenință viața, 
munca noastră pașnică, as
pirațiile de zidire a celei 
mai drepte și umane o- 
rînduiri, trebuie înlătura
tă acum cînd nu e prea 
tîrziu. Viața mea, a copii
lor și nepoților mei, a tu
turor oamenilor cinstiți de 
pe Terra trebuie asigurată 
prin unirea și acțiunea 
hotărîtă a tuturor forțelor 
progresiste împotriva esca
ladării unui război nuclear 
cu consecințe nefaste pen
tru oameni. Cerem ca e- 
fortul tuturor oamenilor 
de știință, să devină cu a- 
devărat o armă a vieții, 
a progresului și civiliza
ției umane, împotriva să
răciei și foametei care mai 
există în lume, pentru ca 
pacea, securitatea și cola
borarea între națiunile lu
mii să triumfe. Efortul 
tuturor popoarelor trebuie 
îndreptat spre înlăturarea 

coșmarului de război care 
tinde să amenințe lumea, 
în special continentul nos
tru care concentrează cele 
mai mari cantități de ar
me. Acesta poate fi rea
lizat printr-o politică mai 
înțeleaptă, de tratative în 
rezolvarea problemelor ră
mase nesoluționate.

Poporul român — așa 
cum se sublinia în cuvîn- 
tarea secretarului general 
al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
Brăila, în care a răsunat 
glasul de pace a peste 
100 000 de oameni ai mun
cii de la orașe și sate — 
constructor al societății 
Socialiste multilateral dez
voltate, este hotărît ca îm
preună cu toate popoarele 
lumii, să lupte pentru 
dezarmare, pentru pace, 
pentru a asigura dreptul 
fundamental al omului la 
libertate, dreptul de a trăi 
liber.

Vasile GROSU, 
președintele comitetului 

O.D.U.S., sector I. mina 
Vulcan

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a sosit într-o vi
zită de lucru în județul 
Maramureș.

Reîntîlnirea cu secreta
rul general al partidului a 
constituit, ca de fiecare 
dată, un prilej de afirma
re a sentimentelor de ne
mărginită dragoste, de 
profundă stimă și respect 
față de secretarul general 
al partidului, conducătorul 
iubit și prețuit de întregul 
popor, care își pune în
treaga energie și putere de 
muncă în slujba prospe
rității și înfloririi patriei 
socialiste, a fericirii na

Plecarea din Satu
Joi dimineața, _ tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, care întreprinde 
o vizită de lucru în patru 
județe din nordul țării, a 
părăsit municipiul Satu 
Mare, plecînd în județul 
Maramureș.
» La plecare, sătmărenii au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu aceeași fierbinte 
manifestare de stimă și pre
țuire care a caracterizat 
întreaga vizită a secretaru
lui general al partidului

Marea adunare populară 
din municipiul Baia Mare

Vizita de lucru a secreta
rului general al partidului 
în județul Maramureș s-a 
încheiat printr-o mare a- 
dunare populară care ă a- 
vut loc pe platoul din fa
ța casei de cultură a mu
nicipiului Baia Mare.
-Peste 70 000 de oameni 

ai muncii din municipiul 
Baia Mare și din orașele 
și comunele învecinate —>■ 
mineri, metalurgiști, cons
tructori, textiliști, foresti
eri, constructori de ma
șini, țărani. elevi și stu- 
denți — au participat la 
această emoționantă întil- 
nire cu secretarul general 
al partidului, președintele 
țării, ținînd să ia cunoștin
ță nemijlocit de orientări
le mobilizatoare pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le adresează maramureșe
nilor, întregului nostru 
popor,

în marea piață domneș
te o atmosferă plină de în
suflețire.

Uralele si ovațiile cu 
care este întîmpinat tova

țiunii noastre, a afirmării 
sale in arena internaționa
lă. Sint sentimente ale 
locuitorilor județului, ro
mâni, maghiari, care mun
cesc în strînsă frăție, ale 
tuturor cetățenilor țării, iz- 
vorîte din marile transfor
mări pe care, Maramure
șul, la fel ca întreaga țară, 
le-a cunoscut în perioada 
construcției socialiste, și 
îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului.

Noua vizită de lucru a 
secretarului general al 
partidului a permis exami
narea, împreună cu oame
nii muncii, cu specialiștii 
din industrie și agricultu
ră,* cu activiști de partid 
și de stat, a modului cum 
se înfăptuiesc prevederile 

în județul Satu Mare. Pe 
străzile municipiului s-au 
adunat mii de locuitori 
pentru a-și lua rămas btin 
de la secretarul general al 
partidului, pentru a expri
ma direct sentimentele de 
profundă recunoștință pen
tru vizita întreprinsă în 
județul lor, pentru preți
oasele indicații și orientări 
ce le-au fost date. în a- 
ceastă caldă manifestare 
s-au regăsit sentimentele 
de adîncă dragoste pe ca
re toți sătmărenii — ro
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 

rășul Nicolae Ceaușescu 
contenesc cu greu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură manifestărilor de 
dragoste și respect ale 
mulțimii.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pop, prim secretar al Co
mitetului județean Mara
mureș al P.C.R. Au mai 
luat cuvîntul Nicolae Dicu, 
șeful exploatării miniere 
Cavnic, Margareta Polbaci, 
maistru, secretar al Co
mitetului -de partid, pre
ședintele Consiliului oame
nilor muncii de la între
prinderea textilă Baia 
Mare, dr. ing. Dumitru Her- 
ban, directorul stațiunii 
de cercetări Sighetu Mar
mației, Sorin Blaga, secre
tar al Comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte. accesorii și 
scule Baia Mare, și Gheor
ghe Pop, rectorul Institu
tului de învățămînt supe
rior Baia Mare.

Primit cu aplauze, cu 

acestui an de debut al 
noii etape de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate în patria 
noastră — cincinalul 1981— 
1985 — a stadiului pregăiri- 

lor, a măsurilor luate pen
tru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor pe anul viilor 
și pe întregul cincinal.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat pe platforma Com
binatului de prelucrare a 
lemnului -din municipiul 
Sighetu Marmației.

Mii de muncitori, locifi- 
tori ai orașului ai comu
nelor învecinate, tineri și 
vîrstnici. veniți în înlîm- 
pinare, au salutat cu deo-

(Continuare in pa$ a 4 «M

Mare
le nutresc, împreună c u 
întregul nostru popor, fa i 
de conducătorul partidului 
și statului nostru, față de 
cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
multă căldură și prietenie 
acestor manifestări.

în atmosfera d? mare 
entuziasm care a caracte
rizat întreaga vizită din 
marea piață aflată in fa
ța Comitetului județean de 
partid, elicopterul preziden
țial a decolat, îndreptîn- 
du-se spre Baia Mare.

aclamații, cu urale pib- 
lungite, a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea secretarului 
general al -partidului, pre
ședintele Republicii, a fost 
urmărită cu viu interes . și 
deplină aprobare și subli
niată în repetate rânduri 
cu puternice aplauze, cu 
urale, cei prezenți expri- 
mîndu-și în acest fel ade
ziunea la politica internă 
și externă a Partidului 
Comunist Român_a Româ
niei socialiste, hotărîrea de 
a aplica în viață prețioa
sele indicații primite eu 
acest prilej.

Marea adunare populară 
din municipiul Baia Mare 
ia sfîrșit într-o atmosferă 
entuziastă: Miile de parti
cipant aclamă minute în 
șir pentru partid, pentru 
secretarul său general, 
pentru pace.

Astăzi, la posturile .de
Cu prilejul vizitei de lucru în județul 

Sălaj a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste

radio și televiziune
România, astăzi va avea Ioc în municipiul 
Zalău o adunare populară pe care postu
rile de radio și televiziune o vor trans
mite direct în jurul orei 13,30'.
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I. U. M. Petroșani

Modalitate exemplara de fo!osîre eficienta 
uman și tehnica potențialului

Colectivul I. U. M. Pe
troșani, sprijinit în mod 
activ de organizația de 
partid a întreprinderii a 
răspuns cu promptitudine 
cerinței lansate pentru o 
întrebuințare cît mai e- 

potențialului 
tehnic, pentru o 
deplină valori- 

forțelor proprii, 
amplă și siste- .

ficientă a 
uman și 
înaltă 
ficare 
pentru 
matică

de autoutilărț, autodotări 
și dispozitive de mi
că mecanizare, program 
care impune o angajare 
a întregului potențial u- 
man, a capacității de gîn- 
dire și acțiune a specia
liștilor, a maiștrilor și 
muncitorilor cu înaltă 
calificare.

Pe lîngă 
gurare cu 
secții de 
trecut la o mai bună va
lorificare a forțelor crea
toare proprii, a cadrelor 
tehnico-inginerești în sen
sul proiectării și execu
tării unor autodotări care

să ducă în primul rînd la 
reducerea efortului valu
tar, la creșterea producti
vității muncii, la 
nătățirea 
selor și 
turilor 
tie. ' D

Barurile pămîntului
ridicat cu atita meșteșug 
și migală, sub privirea a- 
tentă a țăranului.IMai coboară o toamnă 

de pe dealuri. A cita ?

ICine mai știe. Natura 
obosită de hora eternă a 
I anotimpurilor se repetă 
cu o precizie oarbă an 
de an. Ne surîd iar da- 

Irurile pămîntului. Glia, 
printr-un miraculos e- 

ifort își concentrează 
sevele, materializate în 
fructe mari și rotunde.

I Miraculos este și efortul 
oamenilor, aplecați dea-

l supra ogorului, strîngînd 
I* în coșuri mari roadele pe 

care apa, soarele și pă- 
mîntul le-au zămislit si

Pentru că țăranul iu- I 
bește pămîntul. Il cu- 8 
noaste. El frămîntă seve- J 
le brazdei, le amestecă | 
cu sudoarea lui. transfer- ’ 
mîndu-le în boabe de pj- j 
rumb și de grîu.

Să strîngem cu respect » 
și recunoștință mina bă- ! 
tătorită a țăranului, as- , 
tăzi, cînd bucuria lui cn J 
materializează-n cereale, i 
astăzi cînd de pe dea- ț 
luri mai coboară o toamnă.- |

B. VALERIU i

transportul intern, etc. 
Pentru asigurarea calita
tivă a produselor este în 
desfășurare un program 
de execuție pentru opt . 
standuri de probă.

Este de remarcat că 
lîngă preocuparea în 
recția autodotărilor 
autoutilărilor din atelie
rele de specialitate, în ca
drul unor secții, 
novator 
muncii a 
de astfel

îmbu- 
produ- 

cos- 
produc- 

t urma- 
alelieruluf 

a elaborat 
de execu- 

multe

călithții 
reducerea 
de

r e p
re, colectivul 
de proiectare 
documentațiile 
ție pentru mai 
poziții de dotare și auto- 
utilare dintre care amin
tim : agregatul de serti- 
zat furtune, standul pen
tru încercarea la presiu
ne a carcaselor antigrizu- 
toase, remorci pentru

pe
di-

Și
Și
a
o
participare la e-

" laborarea de soluții noi
« și la aplicarea lor în pro-
» ducție.
; Astfel, întreprinderii îi
; revine sarcina de a rea-
; liza un bogat program

........      Baoaiaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaiaiaaa

sarcina de asi- 
ddtiri a noilor 

producție s-a
spiritul 

al oamenilor 
dus la execuția 
de obiective din
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FONDUL DE TIMP — mai mult in atetiția^ 
organizațiilor de partid

Livrări la export

Ale cui sint „«absențele 
motivate" î Această între
bare ne-a fost sugerată cu 
cîteva zile in urmă cînd, in 
mod îndreptățit, cineva a- 
trâgea atenția in cadrul 
unor dezbateri, asupra „mo
tivărilor", care întrec une
ori ca număr cronicele ab
sențe nemotivate. Fiind cu
prins în întrecerea socia
listă pe baza noilor crite
rii, spunea un maistru mi
nier, șeful acestui sector 
de producție -poate să 
spună, pe la sfirșitul lunii : 
„la să mai reduc citeva ne
motivate, deci să motivez 
cîteva absențe, ca să avem 
un indice mai bun la sta
rea disciplinară". E posi
bil î Sint prevenite aseme
nea situații ?

la mina Lupeni, din evi
dențele primare ale sectoa
relor aflăm cu surprindere 
că „motivarea ulterioară" a 
unor absențe nemotivate 
este practicată și încă cu o 
dovadă certă de larghețe. 
Rețin atenția numărul 
mare de cereri nedatate, 
argumentele neplauzibile pe 
baza cărora s-au obținut 
aprobări, frecvența motivă
rilor ulterioare pentru ab
sențe din zilele de plată și 
avans, repetarea unor nu

Modalitate exemplară
(Urmare din pag i

) 
!

1
a 
a 

cu
A 

reali- 
mecanizată

Una din cele mai atrăgătoare colțuri turistice aie Văii Jiului este motelul 
Valea de Pești. In imagine holul recepției. Foto : Ștefan NEMECSEK

me, cam aceleași, de la o 
lună la alta, semne de în
curajare pentru cei care 
știu că „se mai pot încă 
baza" pe înțelegerea și 
bunăvoința conducătorului. 
Este adevărat că aceste 
constatări nu se referă la 
toate sectoarele întreprin

derii, dar este cert că ase
menea practici au promo
vat conducerile sectoare
lor I, VI, VII. Fap
tul că unii șefi de 
sectoare promovează e- 
xigența, iar alții „bunăvoin
ța" ne îndreptățește să 
ridicăm toate aceste între
bări, în sensul celei cu 
care am deschis discuția. 
Deci, ale cui sint „absen
țele motivate" ? Cine le 
urmărește dinamice, (dacă 
ne este îngăduit termenul) 
și structura ? Uncie predo
mină- motivările ulterioare 
(la fronturi direct produc
tive, sau indirect produc
tive) ? Cit reprezintă oceste 
motivări, din totalul fon
dului de timp neutilizat ? 
Cum sînt luate în calcul de 
exemplu motivările ulteri
oare, aprobate pentru zilele

B Nici o motivare plauzibilă pentru practica 
îngăduitoare a „motivărilor ulterioare** * 2 * 4

proprie inițiativă, în sco
pul creării de condiții a- 
decvate de muncă, creș
terii - indicatorilor pro
ductivi. Astfel la secția 
de forjă a fost conceput, 
proiectat, și realizat un 
cuptor Carusel pentru a- 
limentarea continuă cu 
piese calde a ciocanului 
matrițor, fapt care
dus la o creștere 
productivității muncii
2 la sută (200 000 lei), 
fost de asemenea 
zată o linie
de tăiere, prindere, su
dare și montare a susți
nerilor mecanizate de 
abataj, acțiune încheiată 
cu un salt al productivi
tății muncii cu 7 la sută 
(cca. 2 mii. lei). Demnă 
de menționat este reali
zarea unui dispozitiv ro
tativ pentru sudarea sub 
strat de flux a elemen
telor combinei CA-2, fapt

printr-o creș- 
productivității 

i 4 la sută
a

concretizat 
tere 
muncii cu 
(400 000 lei).

Am amintit doar cîteva 
din cele 24 de acțiuni 
desfășurate sau aflate în 
curs de desfășurare în 
anul 1981, unele dintre 
ele fiind sursele unor în
semnate economii valuta
re. De remarcat că nu
mai asimilarea reperelor 
de la susținerile mecani
zate și combine de aba
taj a condus la realiza
rea unor economii valu
tare în valoare de 5 mi
lioane lei.

Sîntem convinși că as
pirația spre o nouă cali
tate poate dobîndi însem
nele unor împliniri mate
riale, în condițiile exis
tenței unui climat de 
responsabilitate și exigen
ță, de receptivitate față 
de tot ce apare nou și e- 
ficient.

Asimilările de utilaje 

de plată și avans, în lumi
na criteriilor întrecerii soci
aliste ?

Ar mai fi, desigur, și alte 
întrebări, ca de pildă cele 
referitoare la legalitatea 
motivării unor cereri care 
nu trec pe la registratura 
întreprinderii, ținînd cont că

prin aprobarea dată, cere
rea devine un document ce 
stă la boza stabilirii corecte 
a remunerațiildr. Dar, mă 
rog, dacă nu se poate alt
fel...

, Cu constatările de mai 
sus ne-am adresat tovară
șului Marin Cucu, secreta
rul comitetului de partid 
pe mină, dorind să aflăm, 
îndeosebi, dacă la nivelul 
organizațiilor de bază a 
fost întreprinsă vreo analiză 
în profunzime asupra „mo
tivărilor", înțelegînd că ar 
fi necesare din cînd în cînd 
măsuri pentru a stăpîni și 
această cale pe care se 
mai scurge o bună porte 
din fondul de timp desti
nat producției. „Nu au fost 
întreprinse asemenea ana
lize", ne-a mărturisit des
chis interlocutorul, precizînd

reprezintă 
importanță 
activitatea 
angrenînd 

din poten-

miniere noi, 
un capitol de 
primordială în 
întreprinderii, 
o mare parte 
țialul nostru uman și teh
nic. Planul tehnic depar
tamental cuprinde un 
număr de 13 utilaje mi
niere, aflate în curs .de 
asimilare.'..Din totalul a- 
cestora multe au deja 
executate prototipurile, 
urmînd ca după trecerea 
probelor de anduranță și 
finalizarea programelor 
de experimentare să fie 
omologate, putîndu-se ast
fel trece la producția de 
serie.

Dezvoltarea și înrădăci
narea unui 
permanentă 
muncă, de 
vor duce la 
ror forțelor 
împlinirii 

climat de 
exigență în 
autodepășire, 
unirea tutu- 

in direcția 
exemplare a 

planului și angajamentu
lui la înalte cote calita
tive. !

însă că și în c.o.m. și în 
plenare ale comitetului de 
partid, sau cu alte prile
juri, se insistă mult pentru 
îmbunătățirea indicelui de 
prezență.

Absențele nemotivate, în- 
tr-adevăr stau în atenția 
mai multor factori care ac
ționează pentru întărirea 
disciplinei. Dar „motiva
tele", ale cui sînt ? Fără să 
punem la îndoială probita
tea celor mai mulți 
șefi de sectoare și 
fără să luăm în discuție si
tuația cînd învoirea este pe 
deplin întemeiată, ne măr
turisim nedumerirea că pen
tru combaterea obiceiului 
rău înțeles ca o bunăvoință 
se face prea puțin, sau 
chiar nu se întreprinde ni
mic pe căile aflate la în- 
demîna birourilor organiza
țiilor de partid.

Și, totuși, din numeroa
sele întrebări la care nu 
ni s-a putut răspunde, re
petăm una pe care 
o socotim o întrebare- 
cheie : Cit de legală este 
motivarea ulterioară pe o 
cerere care nu a trecut pe 
la registratura întreprin
derii ?

I. balan
I. MUSTAȚA 7

O neplăcută imagine, 
în cartierul /Aeroport — 
Petroșani. Acum în 
prag de iarnă gospoda
rii orașelor noastre tre
buie să dea dovadă de 
mai multă operativitate 
în ridicarea gunoaielor 
menajere pentru a scuti 
formarea unor „colțuri 
ale neglijenței".

Foto : Șt. NEMECSEK

încă de la primul spec
tacol (care este la ora 10) 
unii elevi roiesc în jurul 
cinematografelor ca insec
tele, noaptea, în lumină. 
Ieri dimineață, la ora 
9,30, ne-am întîlnit, în fa
ța cinematografului „7 No
iembrie" din Petroșani, cu 
prof, luliana Butulescu, 
directoarea Școlii genera
le nr. 1, care se convin
gea, astfel, dacă sînt elevi, 
mai mult doritori de film 
decît de școală, de ce ab
sentează ei. Și, într-o ju
mătate de oră, am întîlnit 
cele mai neașteptate situ
ații : necunoașterea re
gulamentului școlar (care 
prevede vizionarea filme
lor doar în mod organizat, 
cu profesorul-diriginte), a- 
titudini obraznice, compor
tamente dezordonate, ținu
tă pestriță, lipsă de res
pect elementar față de oa
menii mai în vîrstă. Dar 
iată cîteva exemple care 
trebuie să trezească,. în e- 
gală măsură, interesul ca
drelor didactice și al pă
rinților : elevii Țudorașcu 
E., Dumitru Claudiu și 
Tudor Dragomir. din cla
sa a VlII-a D (diriginte 
prof. îngustu) de la Școala 
generală nr. 6 Petroșani 
au spus senini că nu li s-a 
prelucrat regulamentul șco
lar ; de ja Școala generală 
nr. 2 Petroșani un elev 
din clasa a V-a, din cale- 
afară de dezordonat, abia

In cursul lunii octom
brie, prin hărnicia de ca
re au dat-dovadă tinerele 
confecționere de la I.C. 
Vulcan, a fost posibilă li
vrarea a două loturi către 
partenerii externi. Primul 
lot de fuste a fost de 2 500 
bucăți, iar cel de-al doilea 
a fost de 2000 bucăți. O 
substanțială contribuție la 
realizarea acestor două lo
turi și-au adus-o formați
ile conduse de Cătălina 
Bloc, Lucia Rizoti, Geor- 
geta Ifrlm și Victoria Ene.

— In prezent —, ne in

îngăimînd că-I cheamă Ion, 
a luat-o la goană ; Popes
cu Ion și Bercu Ion, clasa 
a VIII-C, Școala generală 
nr. 7 Petroșani, spuneau 
că au cursuri de la ora 13 
și că „dirigintă este o 
profesoară de geografie" 
(cînd au fost întrebați da
că nu se numește cumva

Vă cunoașteți 
copiii și elevii?
prof. Prodanciuc, au răs
puns : .Cam așa ceva...'??). 
Am întîlnit și cazuri mult 
mai interesante, cum este 
cel al elevului Rațiu Mi
hai (clasa a Vil-a B, Școa
la generală nr. 5 Petrila), 
care zicea că „ajută la 
cinematograf" (după care 
responsabila l-a trimis a- 
casă, spunîndu-i să nu 
mai încurce lucrurile ; și 
de fapt așa și este, per
sonalul are atribuții pro
fesionale precise, ce ne
voie mai este de un copil, 
oricît de descurcăreț ar 
fi ?). Am mai vorbit cu 
alți trei — Grună Marius, 
clasa a Vl-a B. Szulco Lu
dovic, clasa a VII-a B, 
Constantin Nelu, din cla
sa a VII-a C, Școala gene
rală Jir. 1 — din Vulcan 

formează tovarășa Zenovîa 
Suvelea, responsabilă cu 
livrările la export — se 
află în fază de expediere 
un nou lot de 2000 bucăți 
de fuste, care vor pleca 
din fabrică în săptămîna 
viitoare.

Aceste rezultate onorea
ză munca plină de dă
ruire a tinerelor confecțio
nere de la Vulcan, hotîrî- 
te fiind să realizeze pro
duse de bună calitate în 
condiții de eficiență cît 
mai ridicată. fT.A.) 

veniți la Petroșani pentru 
ce credeți ? Pentru o lan
ternă și baterii ! Iar elevul 
Popa Grigore, clasa a 
VIII-a D, Școala generală 
nr. 4 Petroșani (care a- 
vea cursuri la acea oră, 
cei de mai sus afirmau 
că au după-amiază) spu
nea că merge la dentist, 
fiind învoit de profesoa
ra de geografie, al cărei 
nume nu-1 cunoaște (?).

întîmplările au fost mai 
multe, unii poate că nu 
și-au spus numele real, 
însă importante sînt alte 
aspecte, esențiale, de edu
cație: cum își cunoaște di
rigintele elevii, cum păs
trează legătura educativă 
cu familiile, ce fac orga
nizațiile de pionieri și 
U.T.C., de ce este permi
să o ținută școlară neco
respunzătoare. Este posi
bil, oare, ca după o lună 
și jumătate de la începu
tul anului de învățămînt 
elevii să nu știe cine le 
sînt diriginții. ce. profesori 
au ?

Sondajul ad-hoc de la 
cinematograful „7 Noiem
brie" a fost deosebit de 
interesant și bogat în su
gestii. iată de ce trebuie 
preluat de fiecare școală 
în parte pentru a preîn- 
tîmpina eventualele eșecuri 
școlare.

Tiberiu SPATARU

IE EDUCAȚIE MEDICA
LA? în cadrul serii cultu- 

Iral-educative și distractive 
de astăzi (ora 19,30), .clu- 

I bul cultural studențesc or- 
Iganizează o dezbatere pe 

teme de educație medicală. 
Dezbaterea are ca punct 

I de plecare implicațiile no- 
■ cive ale țigărilor asupFa 

sănătății. Dacă s-ar ține 
I seama cît fumează un stu- 
l dent în sesiune...!

H BUNA SERVIRE. La 
recentul concurs de bună 
servire (faza județeană, 
desfășurată la Deva) prin
tre câștigători se află și lu
crători comerciali din Va
lea Jiului. Bucătăreasa Mo
nica Morar și șeful de sală 
Ionel Tunaru de la restau
rantul „Transilvania" s-au 
clasat pe locurile I și res
pectiv IV. Felicitări și la 
succese mai mari I

CERERE JUSTIFICA
TA. Un lucrător al corpu
lui de pază militarizată cu 
postul la poarta minei Li- 

vezeni ne împărtășea mai 
zilele trecute supărarea sa 
și a colegilor, întrucît în 
această zonă iluminatul 
este foarte slab, ba în u- 
nele locuri (unde ar fi ne
apărată nevoie de lumină) 
nu e montat nici măcar un 
bec. Orbecăind, nu se pot 
păzi bunurile statului !

ARTA CU... ÎNCETI
NITORUL. în holul mare 
al clubului sindicatelor din 
Petrila, cunoscutul și re
cunoscutul artist plastic La_ 
dislatf Schmidt finalizează 

o lucrare de amploare care 
reprezintă scene din mun
ca și viața minerilor. în 
mod normal ea trebuia ter
minată, dar sectorul de 
gospodărire a minei amînă 
sistematic plasarea unor 
oameni care să-l ajute pe 
artist la această muncă 
obositoare.

E ÎNTREBARE. Către 
E.G.C.L. : cînd se vor con
tinua lucrările de asfaltare 
a străzii Petofi Sandor ? 
S-â început, s-a renunțat, 
un cilindru compresor se 

și... drum bun, cale bătută, 
au plecat asfaltatorii. Păi,
se poate ?

gj DEMOGRAFICĂ. Aflăm 
cu plăcere că la Vulcan 
s-a înregistrat de curînd, 
noul născut (în 1981) cu nu
mărul 450. Se numește Da
niela Pitea. Să trăiască, să 
crească mare, sănătoasă și 
frumoasă I

î s-a 
grup de satiră și umor „Pi- 
ticu’ end Rash", alcătuit 
din studenții Adrian Tătaru 
și Vasilică Voicu. Prima 
ieșire în public s-a înche
iat cu succes.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

I
g STUDENȚEASCĂ. La

I.M.P. în viața culturală a
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Preocuparea gospodari
lor pentru înfrumuseța
rea reședinței municipiu
lui nostru este ilustrată 
în această perioadă prin- 
tr-o nouă și amplă acți
une — plantările de 
toamnă. Cîștigul de fru
musețe se va concretiza 
pe artera centrală, mo
dernizată, și, mai ales în 
zona noilor blocuri cu 
magazine la parter, defi
nitivată din punctul de 
vedere al sistematizării 
pe orizontală. Prima can
titate de material pentru 
plantat se află la înde- 
mîna gospodarilor, adusă 
de la pepinierele din A- 
rad — 10 000 de tranda-

Cîștig de 
frumusețe
firi de talie mică, 150 
fire tuia verde, 50 fire 
tuia argintiu, 15 000 fire 
gard viu. In completare 
vor fi valorificate în con
tinuare și unele posibili
tăți locale de procurare a 
n?"'«rialului pentru plan
tar. -'.u fost deja sădiți în 
mai multe puncte ale 
centrului orașului 200 de 
molizi oferiți de ocolul 
silvic Petroșani. „Coborî- 
rea“ de pe versanții din 
împrejurimi a unor spe
cii de conifere și foioase, 
îndeosebi a mesteacănu
lui, în perimetrul orașu
lui pentru a se limita și 
pe această cale poluarea 
atmosferică, se va conti
nua în paralel cu alte 
acțiuni de sporire a oa
zelor bogate în vegetație.

Beneficiarii direcți ai 
acestor preocupări gospo
dărești sint toți locuitorii 
orașului. Le reamintim de 
aceea și cu acest prilej 
datoria de a le ocroti.

T. V.

în prag de iarnă, 
cu cămările pline

Sîntem în prag de iarnă. 
Dînd dovadă de mult spi
rit gospodăresc, colectivele 
cantinelor miniere și-au 
umplut cămările cu toate 
cele necesare pentru o bună 
desfășurare a activității lor 
pe parcursul anotimpului re
ce. LTnul dintre aceste colec
tive, care se remarcă prin 
preocupările pentru apro
vizionare este și cel al can
tinei’minerilor din Lupeni. 
Sut\ directa coordonare a 
șefului cantinei Radu Si"na_ 
randa, a bucătăresei șefe 
Eufrosina Drăcea și a ma
gazionerei Aurelia Cosma, 
la această cantină a 
I.A.C.C.V.J. au fost înma
gazinate peste 130 tone car
tofi, 15 tone rădăcinoase, 
4 tone fulgi de fasole și 
cartofi, 30 tone de diferite 
legume conservate și paste.

Au fost puse la borcan 7 
tone de zarzavaturi pentru 
ciorbe, 2 tone de ardei, 
1,5 tone de ardei iute, 10 
tone de castraveți, 11 tone 
gogonele, 1 tonă de ardei 
capia, 2 tone de gogoșari 
și aproape 15 tone de 
varză. De evidențiat faptul 
că toate aceste apreciabile 
cantități de legume au 
fost aduse direct de la 
C.A.P.-uri și I.A.S.-uri de 
către colectivul cantinei din 
rîndul căruia o contribuție 
deosebită au adus Anuța 
Apostol, Aria Imbre, Wil
helmina Șanta, Susana 
Iaschevicz, Maria Chibul- 
cutean și Barbara Szekely. 
în imagine un moment din 
timpul preparării roșiilor 
în bulion.

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

UN „ARTICOL" CARE TREBUIE SCOS DIN MAGAZINUL
CU AUTOSERVIRE „ȚĂNDĂRICĂ"

„Caută și
Se mai -întilnesc din 

păcate fapte care, dovedesc 
că mai sint în comerțul 
nostru unele lucrătoare ce 
nu-și privesc cu seriozita.- 
tea cuvenită obligațiile de 
serviciu în privința solici
tudinii ce trebuie s-o ma
nifeste față de cumpără
tori. Voi relata un caz con
cret petrecut în ziua de 21 
octombrie a.c., în jurul o- 
relor 13, în magazinul 
„Țăndărică11, aparținînd 
I. C. S. M. 1. Petroșani.

Am vizitat magazinul îm
preună cu fiica mea cu in
tenția de a-i cumpăra un 
palton. în sala cu autoser
vire, cîteva cliente își cău
tau obiectele dorite răvă
șind stativele cu mărfuri. 
Nimeni nu le acorda nici 
o atenție, deși în sală se

dumneata pe acolo!"

Cartierul
Cartierul „Vîscoza 111“ 

din Lupcni este format din 
nouă blocuri cochete, cu 
apartamente confortabile 
locuite de oameni harnici 
și buni gospodari. Cu ani 
în urmă, cetățenii din car- 
tiei> amenajat peste tot 
zone verzi, au plantat ar
bori și arbuști ornamentali, 
au sădit mii de flori.

Ca urmare a preocupării 
asociației de locatari și în 
mod deosebit a adminis
tratorului ei, Radu Grasu,

nostru să devină din nou frumos
E.G.C.L. a zugrăvit perio
dic blocurile în exterior, 
iar casele scărilor strălu
cesc de curățenie. în pri
măvara acestui an locatarii 
cartierului s-au numărat 
printre primii din orașul 
nostru care au cultivat o 
parte din terenul liber cu 
peste 300 de straturi eu di
ferite zarzavaturi.

Ani la rînd, cartierul 
„Vîscoza III11 s-a situat pe 
primele locuri în întrecerea 
dintre cartiere pentru buna

gospodărire și înfrumuse
țare. Acum însă... peisajul 
ți se înfățișează puțin a- 
trăgător, partea carosabilă 
nu a mai fost măturată 
de... Ba, mai mult lîngă 
pasarela de peste rîul Brăi- 
ța, peste care zilnic trec 
mai toți cetățenii cartieru
lui, a fost amplasat un 
container. Gunoiul mena
jer nu se ridică cu săptă- 
mînile. „Rîmătorii11 scormo
nesc gunoiul, iar hîrtiile 
zboară și împînzesc străzile

din cartier.
Față de această situație 

la care a ajuns frumosul 
cartier de altădată, cetățe
nii adresează o îndreptă
țită cerință oficiului de 
gospodărie comunală șl lo- 
cativă a orașului de a a- 
corda mai multă atenție 
curățirii străzilor și ridică
rii la timp a gunoiului 
menajer.

Avram MICA 
Lupeni

aflau mai multe vînzătoare 
dar care, grupate cîte 
două, se întrețineau reci
proc în șuete. în primele 
momente nu am reușit să 
găsesc ce căutam și m-am 
adresat unui grup de două 
lucrătoare de la care răs
punsul a venit prompt: 
„caută și dumneata pe a- 
colo !“. După alte căutări 
am găsit paltonul corespun
zător și m-am prezentat cu 
el la casă.

— Bonul ? — zice casie
rița.

— Ce bon 7
— Păi vă trebuie un bon. 

Mergeți înapoi și vedeți că 
sînt niște fete acolo care 
vă voi- da bonul.

M-am întors în sală la o 
măsuță la cape erau două 
vînzătoare. LTna a luat pal
tonul, a citit eticheta și a 
dictat prețul. Cealaltă a 
completat bonul. Cu palto
nul și bonul m-am prezen
tat la casă. După achitare, 
casierița mi-a împins coșul 
cu paltonul. „Nu se amba
lează ?“ — am întrebat. 
„Vezi, acolo11 — și mi-a 
arătat o măsuță unde o 
vînzătoare era* ocupată cu 
niște calcule. Am pus co

Ambianță 
plăcută

Cu ocazia unui eveni
ment de familie, sărbătorit 
nu demult am luat masa 
la grădina de vară din A- 
ninoasa. Am fost foarte 
plăcut impresionați de cu
rățenia exemplară, servi
ciul prompt și conștiincios, 
precum și de calitatea me
niului și amabilitatea per
sonalului unității. Deși 
tînără gestionara unității, 
(Elena Sîn) a reușit să 
instaureze un climat in
tim, plăcut, la care con
cură ordinea și curățenia, 
iar în activitatea persona
lului solicitudinea și o 
comportare demnă, civili
zată, așa cum trebuie să 
fie în toate unitățile co
merțului nostru socialist.

Emeric LÂNYI, 
Petroșani

șul pe măsuță și am aș
teptat. După un timp, m-a 
privit mustrător pentru că 
o deranjasem cu un lucru 
atît de minor. A luat pal
tonul, l-a învelit pe jumă
tate în hîrtie și mi-a dat 
pachetul. L-am luat și am 
dat să plec dar aceeași vîn
zătoare a strigat după 
mine : „Hei, domnule, ia 
și coșul !“. „Care co<?“ am 
întrebat. „Asta !“ — a ve
nit răspunsul. l-am spus 
mai mult in glumă decît 
în serios că nu este al meu, 
dar, intrigată, mi-a indicat 
să-l pun de unde l-am 
luat. Menționez că locul 
de unde am luat coșul se 
afla la doar 1 metru de ea.

Am plecat din magazin 
cu un palton frumos și cu 
nervii răscoliți de lipsa de 
solicitudine a lucrătoarelor 
respective. O asemenea 
comportare, în loc să-i a- 
tragă, îi face pe clienți să 
ocolească magazinul. în 
încheiere mai menționez că 
tot personalul acestui ma
gazin este foarte tînăr dar 
și... foarte plictisit.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

„Steagul roșu" 
a criticat, organele 

vizate răspund 

Măsuri 
și premsuni 

operativ®
La articolul intitulat 

„Atelier sau ce ?“ publicat 
in „Steagul roșu“ nr. 9 054 
din 16 octombrie a.c. ne-a 
răspuns conducerea I.C.S. 
Mărfuri Industriale Petro
șani. Cităm din răspuns?» 
„Vă comunicăm că firma 
«Mărfuri cu preț redus» 
(de pe peretele imobilului 
în care în prezent se află 
un atelier de croitorie al 
cooperativei «Unirea» n.n.) 
a fost coborîtă. Urmează ca 
„Un ireal1 Petroșani să-și 
monteze firma adecvată. Vă 
mulțumim pentru observa
ția justă făcută și promi
tem să fim mai operativi11.

c>a>a>a

DUMINICA, 8 noiembrie

8,00 — 8,40 Teleșcoală.
8.40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.
90,15 Film serial pentru 

copii — Puștiul.
9.40 Omul și sănătatea.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii — 

George Enescu.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
13,05 Eu rîd, tu rîzi... ei 

cîntă !
14,00 Desene animate : Tom 

și Jerry.
16.45 Ecranizări după opere 

literare românești. 
Marele singuratic. O 
producție a Casei de 
filme patru.

17.30 Călătorii spre viitor.
18.20 Caleidoscop muzical.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României — 

Județul Alba.
20.30 Film artistic : Prin

cenușa imperiului. 
Producție a Casei de 
filme Trei.

22.20 Telejurnal. Sport.

LUNI, 9 noiembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Tribuna experienței.^
19,55 Pentru curtea și gră

dina dumneavoastră.

20,05 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței. Episo
dul 11.

20.55 Orizont tehnico-știin- 
țific.

21.25 Luptăm pentru pacea 
lumii. Cintece și ver
suri.

21,35 Pentru dezarmare și 
pace. O nouă și stră
lucită inițiativă a 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

21.55 Portativ muzical.
22,10 Telejurnal.

MARȚI, 10 noiembrie
9,00 — 11,0Q, Teleșcoală. 

10,05 Limba engleză.
10.25 Limba germană.
10,45 Prietenii noștri, pio

nierii (învățămînt pre
școlar).

11.00 Tribuna experienței.
11.30 Moment folcloric.
11,40 Film serial. Crahul. 

Reluarea ultimului e_ 
plsod.

12.30 Originea omului. Se
rial științific.

13,00 Telex.
16,00 Telex.
16 05 __ 17,15 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului.
17.55 Forum politico-ideolo

gic.
18,20 Almanah pionieresc.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Practic, util, gospo

dărește.

19,50 Ancheta TV. în in
stanța opiniei publice 

, — parazitismul.
20,20 Teatru TV. O zi din 

viața unui om de afa
ceri. Premieră pe 
țară.

21,35 Luptăm pentru pacea 
lumii. Cintece și ver
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suri.
21.45 Pentru dezarmare și 

pace. O nouă și stră
lucită inițiativă a to
varășului N i c o I a e 
Ceausescu, a Români
ei socialiste.

22,05 Flori de cîntec. Pro
gram muzical folclo
ric.

22.20 Telejurnal.

MIERCURI, 11 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 — 17,05 Teleșcoală.
17,05 Tragerea pronoexpres.
17,15 Actualitatea muzicală.
17,55 Revista C î n t ă r i i 

României !
18.20 Omul și sănătatea. 

Reluare.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.45 Universul femeilor.
20,25 Luptăm pentru pacea 

lumii. Cintece și ver
suri.

20,35 Pentru dezarmare și 
pace. O nouă, și stră
lucită inițiativă a to
varășului N i c o 1 a e 
Ceausescu, a Româ
niei socialiste.

2^,55 Film artistic. I’ămînt

natal. Premieră TV. 
Producție a studiouri
lor japoneze.

22.15 Telejurnal.

JOI, 12 noiembrie

9,00 — 11,00 Teleșcoală.
10,10 Limba rusă.
11,00 Roman foileton. Vîn- 

tul speranței.
11,50 Vatra folclorică.
12.15 Forum politico-ideo

logic.. Proprietari, pro
ducători, beneficiari.

12,40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 — 17,00 Teleșcoală.
17,00 Reportaj pe glob.
17,20 Viața culturală.
18,35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea econo

mică.

19,45 Practic, util, gospo
dărește.

19.50 Ora tineretului.
20.30 Originea omului. Se

rial științific.
21,20 Luptăm pentru pacea 

lumii. Cintece și ver- 
• 3uri.

21.30 Pentru dezarmare și 
pace. O nouă și stră
lucită inițiativă a to
varășului N i c o 1 a e 
Ceausescu, a Româ
niei socialiste.

21.50 Meridiane muzicale.
22,15 Telejurnal.

VINERI, 13 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.40 Docarele istoriei. Bo- 

gați pe seama săraci
lor (1).

20,05 F.ilm artistic. Brigada 
polivalentă în acțiune. 
Premieră pe țară. Co
producție franco-ita- 
liană.

21.35 Luptăm pentru pa
cea lumii. Cîntece și 
versuri.

21.40 Pentru dezarmare si 
pace. O nouă și stră
lucită inițiativă a to

varășului N i c o 1 a e 
Ceausescu, a Româ
niei socialiste.

22,00 Dezbateri culturale.
22.25 Telejurnal.

SÎMBAl’A, 14 noiembrie
8,15 Prezentarea progra

mului zilei.
8,25 Ltniversul femeilor.
9,10 — 9,50 Teleșcoală.
9,10 Limba spaniolă.
90,30 Limba franceză.
90,50 Film artistic. Prin 

cenușa imperiului.
11,40 Limba română. Cum 

vorbim, cum scriem. 
PunqJUl pe „i".

12,00 Centre muzicale ale 
țării — Brașov (1).

13,00 La sfîrșit de săptă- 
mînă.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Luptăm pentru pacea 

lumii. Cintece și ver
suri.

19.35 Pentru dezarmare și 
pace. O nouă și stră
lucită inițiativă a to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, a Româ
niei socialiste.

19,55 Teleenciclopedia.
20.30 Film artistic. Dru- 

. mul oaselor. I rei îieră
TV. Producție a Casei 
de filme Cinci.

21.30 Bună seara, varietăți.
22,10 Telejurnal. Sport’.
22.25 Nocturna TV. -
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu în județul Maramureș

lUrmare din pag. I)

sebită căldură pe conducă
torul partidului și statului.

La coborîrea din elicop
ter. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, 
in numele tuturor locuito
rilor Maramureșului, de 
primul secretar al Comite
tului județean de partid, 
tovarășul Gheorghe Pop.

Pionieri și șoimi ai pa
triei au înconjurat cu dra
goste pe secretarul gene
ral al partidului, oferindu-i 
buchete de flori.

în această atmosferă de 
vibrant entuziasm a în
ceput vizita de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în ținutul Ma
ramureșului.

în semn de aleasă stimă 
și prețuire, de dragoste, de 
profundă recunoștință to
varășului Nicolae Ceaușescu 
îi este înmînată de către 
primarul municipiului, 
Gheorghe Roman, Cheia de 
aur a localității.

Edilii prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu macheta 
municipiului Sighetu Mar- 
mațiet, perspectivele de 
dezvoltare a acestei așezări 
seculare.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului cu oamenii muncii 
maramureșeni a început la 
Combinatul de prelucrare 
a lemnului. La intrarea în 
combinat, secretarul gene
ral al partidului este întîm- 
plnat de Ion Florea, mi
nistrul economiei foresti
ere și materialelor de cons
trucții, de membri ai con
ducerii unității.

Directorul combinatului 
Gheorghe Iancu, raportea
ză ' tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că în lumina in
dicațiilor date cu prilejul 
vizitei anterioare, între
prinderea și-a extins ca
pacitatea cu noi fabrici 
amplasate atît la Sighetu 
Marmației, cît și la Baia 
Mare și Vișeu, în actualul 
cincinal la acestea urmînd 
să se adauge o fabrică de 
furnire și panel, ce va fi 
construită în orașul Borșa.

Secretarul general al 
partidului este informat, 
de asemenea, despre aten
ția pe care o acordă mun
citorii și specialiștii com
binatului producției pentru 
export. Pe parcursul vizi
tei, la fabricile de mobilă 
corp și de mobilă curbată, 
secretarul general al 
partidului s-a întreținut cu 
numeroși muncitori, inte- 
resîndu-se de condițiile lor 
de muncă, de cîștigurile pe 
care le obțin.

Vizitarea unei expoziții 
amenajate în incinta între
prinderii a oferit posibili
tatea de a cunoaște măies
tria și talentul colectivului 
combinatului din Sighetu 
Marmației în realizarea de 
sortimente variate de mo
bilă și alte produse finite.

Apreciind succesele do- 
bîndite în direcția valori
ficării complexe a masei 
lemnoase, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut condu
cerii combinatului, munci
torilor, specialiștilor, să-și 
intensifice eforturile în 
vederea reducerii în conti
nuare a consumurilor de 
materii prime, materiale, 
energie și combustibil, să 
extindă utilizarea elemen
telor prefabricate udcate 
pe cale naturală și să fo
losească în mai mare mă
sură energia solară. Rele- 
vînd măiestria unor mun
citori de aici în domeniul 
sculpturii în lemn, stră
dania lor de a folosi ele
mente specifice din arta 
populară maramureșană, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să fie dezvoltată 
producția de mobilă cu 
ornamentații sculptate, ca
re conferă produselor fi
nite un plus de frumuse
țe și de valoare. Totodată, 

s-a recomandat să fie cre
ate noi tipuri de tnolulă 
specifice preferințelor cum
părătorilor din mai multe 
zone geografice, pentru ca 
mobila realizată aici să 
pătrundă și mai mult pe 
piața externă.

S-a indicat, de aseme
nea, conducerii întreprin
derii să acționeze în con
tinuare, în vederea sporirii 
eficienței întregii activi
tăți și îndeosebi a expor
tului, a asigurării îndepli
nirii exemplare a planului 
pentru intern și pentru be
neficiarii externi.

Au fost apreciate, de a- 
semenea, preocuparea și 
succesele obținute de mun
citorii de aici în realiza
rea unor obiecte de artiza
nat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu străbate apoi 
cu mașina principala ar
teră. a municipiului pmă 
la stațiunea de cercetări 
zootehnice. Pe întregul tra
seu, mii și mii de locui
tori ai orașului, ai unor 
localități învecinate, tineri 
și vîrstnici, salută cu deo
sebită căldură și entuziasm 
pe secretarul general al 
partidului.

Vizita continuă la Sta
țiunea de cercetări zooteh
nice din localitate, unita
te specializată în crește
rea și ameliorarea cunos
cutei rase de bovine Brună 
de Maramureș,

în fața unor planșe cu 
date sintetice privind zoo
tehnia județului, secretaru
lui general al partidului i 
se raportează despre mo
dul cum se înfăptuiește 
sarcina ca Maramureșul să 
devină un important fur
nizor de animale de pră- 
silă pentru celelalte jude
țe ale țării.

In dialogul cu specialiș
tii, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu se interesează 
despre extinderea spre zo
nele din sud a acestei rase 
de bovine. De asemenea, 
atrage atenția asupra posi
bilității de a spori în mod 
substanțial numărul de 
porcine și de ovine în 
cadrul județului.

Pe platforma din incinta 
stațiunii au fost prezenta
te circa 250 animale — 
vaci de lapte, vițele, tău- 
rași — exemplare repre
zentative pentru această 
rasă.

Secretarul general al 
partidului s-a oprit de ne
numărate ori în timpul vi
zitării standurilor, s-a în
treținut cu numeroși cres
cători de animale, le-a a- 
dresat felicitări pentru fru
moasa lor îndeletnicire, 
pentru rezultatele obținute 
în creșterea animalelor din 
rasa Brună de Maramureș, 
s-a interesat de cîștigurile 
pe care le obțin, de produ
sele ce le realizează în 
gospodăriile proprii.

Vizita în standurile ex
poziției a prilejuit în a- 
celași timp posibilitatea cu
noașterii uneia din cele 
mai vechi îndeletniciri ale 
locuitorilor acestor locuri 
— țesutul linii și confec
ționarea de articole de îm
brăcăminte cu specific ță
rănesc. Apreciind expona
tele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat orga
nelor locale de partid și 
de stat să organizeze, în 
localitățile cu tradiție în 
aceste meșteșuguri, execu
tarea la domiciliu, prin 
cooperație, sau în cadrul 
unor centre sătești, a unor 
produse de acest gen atît 
pentru piața internă, cît 
și pentru export.

Luîndu-și rămas bun de 
la l>cuitorii municipiului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat cele 
mai calde felicitări oame
nilor muncii din Sighetu 
Marmației.

Elicopterul prezidențial 
aterizează în piața centra

lă a municipiului Baia 
Mare, împodobită de săr
bătoare. Centrul de reșe
dință al județului, aceas
tă străveche așezare, a re
născut în ultimii ani, în
deosebi în ultimul deceniu 
și jumătate, cunoscînd — 
asemenea întregii țări — 
o impetuoasă dezvoltare pe 
toate planurile: economic, 
științific, cultural, edilitar. 
Viața localității și a oa
menilor ei s-a schimbat 
profund, s-a îmbogățit 
mereu.

Iată temeiurile adinei, 
iată resorturile intime ca
re au făcut ca băimărenii 
să-1 întîmpine pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu deo
sebită însuflețire, transfor- 
mînd vizita secretarului 
general al partidului într-o 
sărbătoare scumpă inimii 
lor.

în numele lor, al tutu
ror băimărenilor, adresea
ză vibrante cuvinte de bun 
venit, primul secretar al 
Comitetului municipal de 
partid. Dumitru Bălan.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu 

. căldură aclamațiilor mulți
mii, manifestărilor pline de 
simpatie cu care este pri
mit.

Secretarul general al 
partidului s-a îndreptat 
către primul obiectiv eco
nomic din Baia Mare — 
întreprinderea „Maratex". 
Pe străzile municipiului, 
din piepturile miilor de 
oameni ai muncii români 
și maghiari, răsună urale 
și ovații, mărturie grăitoa
re a sentimentelor de dra
goste și devotament cu 
care întreaga noastră cla
să muncitoare, întregul po
por înconjoară pe condu
cătorul partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în întîmpinarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au 
venit Lina Ciobanu, mi
nistrul industriei ușoare. 
Cu ajutorul graficelor a- 
flate la intrarea în între
prindere, directorul între
prinderii prezintă secreta
rului general al partidu
lui etapele parcurse în 
dezvoltarea de pînă acum 
a unității, precum și pro
gramul de investiții prevă
zut în cincinalul actual.

Secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân a fost informat că, în 
actualul cincinal, față de 
1972, producția fizică va 
fi mai mare cu 253 la su
tă la fire, cu 152 la sută 
la țesături finite și de 10 
ori la confecții.

în timpul vizitei în sec
ția țesătorie, 'secretarul ge
neral al partidului este 
informat că, răspunzînd 
imperativelor creșterii ran
damentului mașinilor și 
reducerii greutății specifice 
a țesăturilor, s-a reușit 
realizarea, prin țesere în 
straturi, a două lățimi de 
material pe aceeași mașină, 
în același timp. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exa
minat cu atenție calitatea 
țesăturilor obținute și a 
recomandat extinderea a- 
cestui procedeu. oriunde 
este posibil.

Secretarul general al 
partidului a stat apoi de 
vorbă cu un grup de ti
nere țesătoare. întrebate 
fiind cum lucrează, dacă 
sînt mulțumite de munca 
lor, de retribuție, textilis- 
tele maramureșene și-au 
exprimat satifaseția pentru 
condițiile de muncă pe 
care le au, arătînd că în 
medie câștigă peste 2300 
de lei lunar.

Discutînd cu cadrele de 
specialitate din minister și 
din întreprindere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că este~ necesar 
să se asimileze grabnic 
mașini de filat cu turbină, 
de mare productivitate, re- 
comandînd în același timp 

să se urgenteze echiparea 
întreprinderii cu utilajele 
de care aceasta mai are 
nevoie

La încheierea vizitei, se
cretarul general al partidu
lui, a felicitat colectivul 
de muncă de la „Maratex- 
pentru rezultatele obținute 
și i-a urat să obțină suc
cese și mai mari îrl—viitor.

Următorul obiectiv al 
vizitei l-a constituit în
treprinderea de faianță și 
sticlărie „Faimar- — cea 
mai nouă unitate de pe 
platforma industrială-vest 
a municipiului Baia Mare.

în fața vitrinelor cu
prinzând produse reprezen
tative din structura de fa
bricație și a unor pa
nouri și grafice ilustrînd 
dinamica principalilor in
dicatori economici, s-a ra
portat conducătorului parti
dului și statului că pune
rea în funcțiune a acestei 
unități, contribuie la va
lorificarea superioară a 
substanțelor minerale ne
metalifere din Transilva
nia, asigură locuri de 
muncă pentru aproape o 
mie de femei, soții sau fiice 
de mineri, de metalurgist! 
din zonă.

Secretarul general al 
partidului este informat că, 
în cadrul întreprinderii a 
început să producă recent 
prima secție cu acest pro
fil din țară, avînd o capa
citate anuală de o mie 
tone. Apreciind această re
alizare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat spori
rea preocupărilor vizîn'd 
diversificarea gamei sorti
mentale pe calea valorifi
cării la un nivel superior 
a creației artistice popu
lare locale. De asemenea, 
secretarul general ăl parti
dului a insistat asupra ne
cesității de a se ieși pe 
piețele externe cu astfel 
de produse.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a indicat reprezentanților 
ministerului și centralei, 
ca la investițiile în pers
pectivă să se utilizeze ex
periență existentă la cons
trucțiile din industria tex
tilă, constînd din utiliza
rea la acoperișul halelor a 
modulelor de iluminat na
tural.

La plecare în semn de 
omagiu, de dragoste și pre
țuire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost oferită 
o frumoasă vază avînd pic
tate pe ea stema țării și 
stema județului, încadrate 
de motive compoziționale 
și coloristice de inspirație 
folclorică specific mara
mureșeană.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, în 
continuare, întreprinderea 
de mașini-unelte, accesorii 
și scule, situată pe plat
forma industrială est a 
municipiului Baia Mare, 
unde a fost întîmpinat ele 
Virgiliu Stere, adjunct al 
ministrului industriei de 
mașini-unelte, electroteh
nică și electronică.

Cu ajutorul unor grafi
ce, directorul întreprinde
rii, a înfățișat aspecte ale 
dinamicii producției, la 
principalii indicatori, la 
fluxurile de fabricație, ex- 
punînd preocupările pe li
nia diversificării și înnoi
rii permanente a produse
lor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu parcurge apoi 
cîteva din halele de pro
ducție ale întreprinderii.

Pe parcursul vizitei în 
secțiile de producție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu muncitorii, s-a 
interesat în legătură cu 
condițiile lor de muncă, 
despre cîștigurile pe care 
le realizează, le-a urat 
succes în muncă și multă 
sănătate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în timpul dia

logului cu gazdele a apre
ciat rezultatele obținute de 
acest tînăr colectiv de 
muncă și a insistat asupra 
necesității de a se depune 
toate eforturile pentru re
nunțarea la importul de 
mașini-unelte, dat fiind 
faptul că țara noastră pro
duce toate tipurile de ast
fel de mașini necesare di
verselor ramuri ale econo
miei naționale. Totodată, 
secretarul general al parti
dului a indicat să se ma
nifeste în continuare pre
ocupare pentru asimilarea 
de noi mașini. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, 
în același timp, să se ia 
măsuri pentru a asigura 
cele mai bune condiții de 
muncă în halele de fabri
cație, la fiecare loc de 
muncă.

La plecare, tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu a urat 
oamenilor muncii din tî- 
năra unitate băimăreană 
să obțină noi și noi reali
zări, să se poată mîndri 
cu produse de înaltă teh
nicitate, iar întreprinderea 
să devină un model de 
unitate a industriei cons
tructoare de mașini.

Noroc bun ! Este salutul 
nostru mineresc ce vi-1 a- 
dresăm din inimă, stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu!1, 
Cu aceste cuvinte, caligrafi
ate deasupra intrării în a- 
bataj au ținut să întîriipine 
pe conducătorul partidului 
și statului oamenii mun
cii de la Exploatarea mini
eră Săsar, unitate de pres
tigiu a mineritului mară- 
mureșan.

Au venit aici, pentru a 
exprima bucuria intîlnirii 
cu conducătorul partidului 
și statului, pentru a-i spu
ne bun venit în mijlocul 
lor, oamenii muncii din 
subterani, mineri de la 
Cavnic, Ilerja, Suior, Nis
tru, din alte puncte de pe 
harta mineritului, niara- 
mureșan. . ,

în cadrul unei expozi
ții, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii sint înfățișa
te o serie de realizări re
cente din domeniul asimi
lării de utilaje pentru me
canizare în subteran și la 
suprafață, pentru reduce
rea consumurilor specifice, 
de energie și combustibil.

Un ioc important în ca
drul acestui dialog de lu
cru cu minerii maramure
șeni îl ocupă metodele mo
derne de exploatare a mi
nereurilor. în această di
recție este prezentată ins
talația pentru expioatmea 
pe felii verticale a mine
reurilor, realizată în cadrul 
unui program coordonat 
de centrala de specialitate. 
Secretarul general al 
partidului este informat că 
noua tehnologie folosește 
utilaje de mare producti
vitate, care permit redu
cerea consumului de lemn 
de mină de peste 5 ori, 
dublarea productivității 
muncii, diminuarea consu
mului de energie electri
că si pneumatică.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu oprin- 
du-se în fața unor vagoneți 
cu minereu examinează îm
preună cu specialiștii pre- 
zenți calitatea acestuia, in
dicând intensificarea efor
turilor pentru a prospecta 
și da în exploatare zăcă-

Consfătuire de lucru
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, joi seara, in 
municipiul Baia Mare, o 
consfătuire de lucru cu 
membrii Biroului Comite
tului județean Maramureș 
al P.C.R. și ai Comitetului 

minte cu conținut mai ri
dicat de mineral util.

Apropiinclu-se de un 
grup de mineri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ii în
treabă: cum merge trea
ba, dragi tovarăși ? Cum 
stați cu planul ? Putem 
scoate mai multă produc
ție ? Trebuie să ne orga
nizam mai bine, spune to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să ne gospodărim 
mai bine, pentru că tot 
ceea ce facem, facem pen
tru noi, numai pentru noi. 
S-a construit mult în Baia 
Mare și în Sighetu Mar
mației la fel, aproape nici 
nu am mai' recunoscut o- 
rașul. Deci trebuie să și 
producem mai mult, și 
tot ceea ce producem este 
pentru ridicarea nivelului 
de trai, pentru viața noas
tră.

Să facem totul pentru 
pace și să facem toiul 
pentru dezarmare. Vă do
resc succes mult, multă 
sănătate și „Noroc bun !".

Minerii răspund că pc< 
lucra mai bine și se ai 
gajează in -fața sccretaru-* 
lui general al partidului sâ 
sporească producția, de 
minereu.

La ieșirea din incinta 
întreprinderii, sute de oa
meni ovaționează pe con
ducătorul partidului și 
statului, aplaudă cu însu
flețire.

„Noroc bun, tovarăși (-* a 
spus la despărțire secreta
rul general al partidului.

Se vizitează, în conti
nuare, o altă unitate mi
nieră din zona Săsarului 
— uzina de preparare.

Numeroși mineri ies in 
întîmpinarea secretarului 
general al partidului, ole- 
rindu-j cu afecțiune flori, 
urîndu-i din inimă, bun 
venit în mijlocul lor.

In această ambianță în
suflețită, începe vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Uzina de preparare din 
Săsar.
Secretarul general al 

partidului este informat câ 
întregul colectiv desfășoară 
o susținută activitate pen
tru a-și aduce o conjjâlna 
țic sporită la valorificarea x 
superioară a metalelor din 
bazinul băimărean.

în discuțiile pe care le 
ape cu specialiștii în tim
pul vizitării unor secții ale 
uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se ac
ționeze, în continuare, 
pentru o cit mai bună fo
losire a' capacităților de 
producție, a utilajelor a- 
flate în dotarea întreprin
derii.

Colectivul uzinei face 
din nou secretarului gene
ral al partidului, la ple
care, o caldă manifestare 
de dragoste și stimă.

Adresîndu-se oamenilor 
muncii din întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat noi succese în 
activitate, multă sănătate 
și fericire.

De la uzina de preparare 
Săsar. coloana oficială stră
bate mari artere ale mu
nicipiului Baia Mare. în- 
dreptîndu-se spre casa de 
cultură, unde are loc adu
narea populară. De-a lun
gul întregului traseu, mii 
de băimăreni l-au salutat 
cu însuflețire pe secretarul 
general al partidului, ova- 
ționîndu-1 îndelung. j 

executiv al Consiliului 
popular județean, secretari 
ai unor comitete comuna
le de partid, directori de 
unități industriale și agri
cole, președinți ai consi
liilor unice agroindustri
ale, președinți de coope
rative agricole de produc
ție și alte cadre din econo
mia județului.
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