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Vizita de lucru a tovarășului 
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La întreprinderea minieră Livezeni

Creșterea productivității muncii-coadiție
determinantă a realizării producției

La mina Livezeni — în
treprindere cu mari pers
pective de dezvoltare — 
s-cA depus eforturi sporite 
pentru creșterea producti
vității muncii și realizarea 
sarcinilor de plan cu un e- 
fort fizic mai redus. Au e- 
xistat șl există preocupări 
serioase pe linia perfecțio
nării tehnologiilor actuale 
și introducerea de noi 
tehnologii și metode de ex
ploatare, care să permită 
aplicarea mecanizării com
plexe în abataje. Toate a- 
cest eforturi și preocupări 
s-au concretizat prin creș
terea dotărji acestei 
tăți cu mașini, utilaje 
instalații de lucru în
loare de 985 milioane lei, 
dintre care numai în acest 
an, au fost primite utilaje

uni
și 

va-

in valoare 
în anul 

derea a fost dotată cu două 
complexe mecanizate, o 
combină de tăiere în aba
taj, două combine de înain
tare în cărbune, un turbo- 
compresor, 420 stîlpi 
draulici, 520 grinzi 
ce pentru susțineri 
utilaje.

Situația realizării 
ductivității muncii pe 
trei trimestre trecute, 
raport cu dotarea, 
otuși nesatisfăcătoare. Chiar 
dacă s-au realizat producti
vității (în cărbune 
sector, la nivel de 
prindere) depășirile, 
kg de cărbune și 99 
întreprindere, nu constituie 
succese remarcabile întru-

de 140 milioane. 
1981, întreprin-

hi- 
metali- 

alteși

pro- 
cele 

în 
este

și pe 
între

cu 814 
kg pe

LUPENI .
TURNUL PUȚULUI PRINCIPAL AL MINEI

Cota planșeului primei mașini de extracție
Ieri, constructorii și montorii șantierului din Lu

peni al I.C.M.M. au atins o cotă semnificativă în e- 
xecuția turnului puțului principal de extracție din 
incinta I.M. Lupeni: cota 66 metri, unde se execută 
planșeul pentru prima din cele două mașini de ex
tracție cu skip. De precizat că prima mașină de ex
tracție, la fel ca și a doua, vor antrena cîte două ski- 
puri de 15 tone de cărbune fiecare, cele patru skipuri 
constituind astfel cele mai mari vase de extracție pe 
verticală utilizate în Valea Jiului. O remarcă specială 
pentru calitatea execuției : constructorii s-au încadrat 
într-o abatere de cincisprezece ori mai mică decit to
leranta admisă pentru „tubul" central al puțului. Se 
cuvine consemnată în acest cadru contribuția tuturor 
formațiilor de lucru conduse pe cele două schimburi 
de inginerii Octavian Bile și Ioan Virgil.

cit și randamentele plani
ficate nu sînt prea mari 
(1 tonă/post pe întreprin
dere și 4,085 tone/post 
cărbune).

în

Sînt și continuă să rămî- 
nă multe locuri de muncă

Mircea BUJORESCU
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Cărbune 
peste plan

cu 
pe
O

- Vești bune din sectorul 
III al minei Petrila : mi
nerii încheie fiecare zi a 
lunii noiembrie cu produc
ții peste nivelul planului. 
Numai în primele două zile 
de lucru au fost extrase 
suplimentar 337 tone de 
cărbune, realizare la baza 
căreia stă depășirea randa
mentului în cărbune 
peste 2 tone/post, iar 
sector cu peste o tonă,
contribuție deosebită o au 
brigăzile conduse de mine
rii Vașile Glișcă ( + 180 to
ne), Dionisie Kiss ( + 50 to
ne) și Gavrilă Jurcan ( + 50 
tone).

Sectorul î.și asigură o rea
lă perspectivă pentru înche
ierea ultimelor două luni 
cu planul realizat și de
pășit, deoarece se pregă
tește punerea în funcțiune 
a unui nou abataj frontal 
care va avea o producție 
de cel puțin 250 tone căr
bune pe zi, (I.B.)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
efectuat, în cursul zilei de 
vineri, o vizită de lucru în 
județul Sălaj.

Ca și vizitele în județele 
Satu Mare și Maramureș, 
întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu cei 
ce muncesc și trăiesc în
frățiți pe aceste meleaguri 
— români, maghiari și de 
alte naționalități — s-a în
scris în amplul dialog pe 
care secretarul general al 
partidului îl poartă perma

nent cu țara, în vederea 
stabilirii celor mai eficien
te măsuri în scopul dez
voltării în ritm accelerat a 
tuturor regiunilor patriei 
noastre, concentrării întregii 
energii creatoare a popo
rului nostru spre înfăptui
rea la cele mai înalte co
te de eficiență și calitate, 
a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului cu pri
vire la propășirea și pro
gresul continuu al Româ
niei socialiste.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mij
locul sălăjenilor a consti

tuit un nou prilej de afir
mare a sentimentelor de 
profundă dragoste și pre
țuire pe care lotuitorii a- 
cestor străvechi meleaguri 
românești le nutresc față 
de secretarul general al 
partidului, de numele și 
activitatea căruia sînt le
gate toate marile transfor
mări ce au avut loc in a- 
ceastă parte a țării, impe
tuoasa dezvoltare econo- 
mico-socială a'județului și 
întregii țări.

Pentru toate realizările,' 
pentru condițiile tot mai

(Continuare in pag. a 4 a)

Adunarea papulară din municipiul Zalău
Cea de-a treia zi a vi

zitei de lucru întreprinse 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în județe din 
nord-vestul țării s-a în
cheiat printr-o adunare 
populară, desfășurată in 
centrul civic al munici
piului Zalău.
■Peste 05 000 zde oameni 

ai muncii din Zalău, pre
cum și din localitățile în
vecinate — muncitori, teh
nicieni, țărani cooperatori, 
intelectuali, elevi, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, 
români, maghiari și 
alte naționalități — au 
nut să fie prezenți la 
ceastă nouă întîlnire 
secretarul general al parti
dului. președintele Repu
blicii,

a-

de 
ti- 
a- 
cu

în marea piață 1 De
cembrie 1918, domnește o 
atmosferă specifică marilor 
sărbători.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mij
locul mulțimii a fost în- 
tîmpinată cu ovații și
plauze. Cei prezenți au 
dat glas bucuriei profun
de de a-1 avea din nou în 
mijlocul lor pe secretarul 
generai al partidului, pe 
omul a cărui viață și 
activitate constituie pildă 
vie pentru întregul nostru 
popor,

T o.v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură la manifestările 
pline de dragoste și stimă 
ale mulțimii.

Adunarea; a fost deschi
să de tovarășa Letiția Io-

a

naș, prim-secretar al Co
mitetului județean Sălaj al 
P.C.R. Au mai luat cuvîn
tul Victor Iovu, directorul 
întreprinderii de 
pe Zalău. Ion 
maistru, secretar al 
mitetului de partid 
întreprinderea de 
turi industriale din 
și oțel Zalău, Șareta Tal- 
poș, muncitoare, secretar 
al Comitetului U.T.C. la 
întreprinderea de confecții 
Jibou, ing. Petru Stan, di
rectorul I.A.S. Zalău și . 
luliu Szilaghi. profesor, 
președintele Consiliului ju
dețean al oamenilor mun
cii de naționalitate ma
ghiară.

anvelo- 
Pascuța, 

Co
de la 
armă- 
fontă

l Continuare in pag. a

Plecarea din Baia
Vineri dimineața, s-a în

cheiat vizita de lucru pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a făcut-o in ju
dețul Maramureș.

La plecarea din muni- 
f ipiul Baia Mare, conducă
torul partidului și statului 
a fost salutat cu aceeași 
căldură și însuflețire de 
care a fost înconjurat pe 
toată durata vizitei pe 
meleagurile Maramureșu
lui. în piața centrală a o-

rașutui au venit să-și ia 
un cald rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
numeroși cetățeni ai mu
nicipiului — muncitori, 
metalurgi.ști, constructori 
de mașini, textiliști, fores
tieri, alți oameni ai mun
cii. Făcîndu-se ecoul gîn- 
durilor și sentimentelor 
tuturor celor care trăiesc și 
muncesc in acest ținut al 
patriei, mulțimea aflată în 
piață a reafirmat dra
gostea, stima și recunoștin
ța față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. angaja-

Mare
mentul de a înfăptui hotă- 
rîrile celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, in
dicațiile date de secretarul 
general al partidului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la membrii birou
lui Comitetului județean 
de partid, de la ceilalți 
reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat, a sa
lutat cu căldură miile de 
oameni ai muncii prezenți 
în piața centrală a muni
cipiului.

Astăzi, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în jude

țul Bistrița Năsăud a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii

Socialiste România, astăzi va avea loc in 
municipiul Bistrița o adunare populară pe 
care posturile de radio și televiziune o vor 
transmite direct în jurul orei 13,00.

Noua și strălucita inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

-------* ” - f-

în inimile și conștiința oamenilor muncii din Valea Jiului

Mitingul de pace de /e m/ne
terminarea schim- 
sala de dezbateri 
Lupeni a devenit

Ieri, la 
bului I, 
a minei 
neîncăpătoare pentru par
ticipants la mitingul de 
pace desfășurat în contex
tul amplelor acțiuni poli
tice de masă ce au loc 
în aceste zile, în întreprin
deri și instituții. Minerii, 
inginerii, maiștrii și tehni
cienii, muncitorii cu califi
care complexă din marile 
abataje modernizate, con
ducătorii formațiilor de lu
cru au ținut să fie prezenți 
la această dezbatere pu
blică pentru a-și exprima 
adeziunea față de conținu
tul și ideile unui document 
de importanță fundamenta
lă pentru viitorul omenirii: 
Apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Mitingul de pace a fost 
deschis de Marin Cucu, se

cretarul comitetului de 
partid pe întreprindere. în 
cuvîntul lor, numeroși vor
bitori au susținut cu con
vingere vibranta chemare 
adresată pentru intensifi
carea acțiunilor consacrate 
păcii, izvorîtă din inițiati
va secretarului general al 
partidului, t o v a r ș u 1
Nicolae Ceaușescu. „Ve
dem în această inițiativă 
de pace a secretarului nos
tru general, o ^contribuție 
hotărîtoare la efortul gene
ral de apărare a celui mai 
scump ideal al poporului 
nostru, al celorlalte popoa
re", a arătat printre altele 
Mircea Șuba, șeful sectoru
lui transport. Referindu-se 
în mod semnificativ la con
secințele destructive ale 
actualei curse a înarmări
lor, mai cu seamă datorate 
proliferării rachetelor 
amplasării în Europa,

și
a

unor noi arme cu putere 
de distrugere nucleară, 
Aurel Angheluș, președin
tele comitetului de sindicat. 
Ileana Deheleanu, președin
ta comitetului O.D.U.S., 
Constantin Lilă, membru 
al biroului comitetului 
U.T.C., Maria Condoiu, pre
ședinta comisiei de femei 
au s.usținut cu tărie să se 
acționeze, așa cum se spu
ne în Apelul F.D.U.S., și 
cum a subliniat de nenu
mărate ori secretarii) ge
neral al partidului — prin 
unirea tuturor forțelor iu
bitoare de pace, care să 
spună NU războiului, 
să acționeze stăruitor pen
tru instaurarea climatului 
de înțelegere între toate 
statele lumii. Pacea, s-a 
desprins din cuvîntul vor
bitorilor ca idee dominan
tă, prezentă pe tot par
cursul mitingului, este e

Lupeni
condiție vitală, indispensa
bilă înfăptuirii operei de 
construcție socialistă la ca
re s-a angajat poporul nos
tru. Pacea este totodată 
condiția vitală de dezvolta
re a tuturor popoarelor lu
mii contemporane, condi
ția progresului și civiliza
ției umane. „Poporul nos
tru care în întreaga sa is
torie a făcut dovada _apli- 
cării ferme a principi
ilor înțelegerii intre 
state, a arătat ing.' Ion 
G^ Deac, șeful sectorului 
IV, se pronunță cu hotă- 
rîre pentru întărirea în
crederii și securității in 
relațiile internaționale. în 
virtutea acestor princip :, 
simțim cu toții răspund ■- 
rea de a ne uni forței 
de a acționa neabătut în 
activitatea ce o desfășurăm 
pentru susținerea politicii

(Continuare in pag. a 4-u
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Cărbune pentru pace și prosperitatea țării
Noi, minerii, alături 

de întregul popor român, 
sîntem puternic angajați 
în făurirea societății so
cialiste multilateral dez
voltate, a comunismului 
în patria noastră. Sîntem 
pe deplin xonștienți că 
toate eforturile noastre 
contribuie în mod nemij
locit la înflorirea și pro
pășirea patriei, a bună
stării tuturor celor ce
muncesc și trăiesc pe
meleagurile României so
cialiste. Dar viața oame
nilor, toate bunurile crea
te de ei sînt amenințate 
de cel mai primejdios și 
mai grav flagel, războiul, 
un război nuclear care 
pune sub semnul întrebă
rii însăși existența ome
nirii, a întregii vieți de 
pe planeta noastră.

Ca toți cei ce trăiesc, 
muncesc sau învață în pa
tria noastră, și minerii

La întreprinderea minieră 
Dilja a avut loc, joi o dez
batere pe tema: „Șeful de 
brigadă — coordonator, e- 
ducator și, instructor al oa
menilor din subordine". Au 
participat șefi de brigadă 
și de schimb, cadre tehni- 
co-inginerești și numeroși 
mineri.

'Urmare din pag. I) 

din subteran, chiar brigăzi, 
unde capacitățile de produc
ție nu sint folosite integral, 
la parametrii proiectați și, 
în pofida faptului că sînt 
create toate condițiile, pro
ductivitatea planificată nu a 
fost realizată. Un exemplu 
îl constituie în acest sens 
aoatajul frontal 6604, pa
noul 3, de la sectorul I, 
unde nu se poate realiza 
o productivitate care să de
pășească „granița" celor 
4 tone/post. Așadar, una 
din cauzele nerealizării 
producției planificate este 
nefolosirea la capacitate a 
utilajelor. O alta este fap
tul că unele utilaje din do
tare nu funcționează, sau 
n-au fost puse în funcțiu
ne. Este adevărat că la 
slaba preocupare pentru in
troducerea acestora în 
frontul de lucru s-a adău
gat și lipsa brigăzilor de 

din brigada pe care o 
conduc doresc să trăiască 
și să făurească in pace 
orînduirea noastră socia
listă și ne alăturăm din 
toată inima inițiativei de 
pace a secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deci, 
sprijinim cu toată fermi
tatea Apelul pentru de
zarmare și pace al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Muncim intr-un abataj 
cameră din sectorul III 
de la mina Dilja. Răs- 
punzînd chemării de a 
da patriei mai mult căr
bune, am încheiat luna 
octombrie extrăgînd 329 
tone de cărbune peste 
sarcinile de plan ce ne 
reveneau. Prin hărnicie, 
disciplină, o mai bună or
ganizare a muncii în a- 
bataj, am reușit să obți
nem un randament de 7,11 
tone de cărbune pe post 

| Pentru îmbunătățirea I 
I transportului în comun j 
i *După cum anunță conducerea Autobazei Petro- E 

șani a I.T.A. Hunedoara, în scopul îmbunătățirii trans- j 
portului de persoane în Valea Jiului, începînd din ; 

: ziua de 9 noiembrie, pe traseele Petroșani — Aninoa- : 
i sa și Lupeni — Bărbăteni, în paralel cu autobuzele j 
: I.J.T.L., vor transporta populația și autobuzele I.T.A. :

Pe traseul Petroșani — Aninoasa autobuzele I.T.A. : 
E vor circula după următorul program : plecări din Pe- E 

troșani — la orele 11,30; 11,50; 13,30; 13,45; 14,00; 14,15; i 
: 14,20; sosiri în Aninoasa — la orele 12,02; 12.22; 14,02; : 
î 14,17; 14,32; 14,47; 14,52. E

Din Aninoasa autobuzele I.T.A. vor pleca la orele E 
E 4,35; 4,40; 4,45; 5,00; 5,15 și vor sosi în Petroșani la : 
i orele 5,07; 5,12; 5,17; 5>32; 5,47. Aceste autobuze vor i 
j pleca din Petroșani din stația „Poștă" cu opriri în car- E 
! tierul Aeroport, stația terminus pentru autobuzele E 
I A.U.T.L.P., și în centrul comunei Aninoasa. Prețul E 
E unei călătorii este de 2,50 lei pe distanța Poștă — ; 
E cartier Aeroport și de 5 lei pe distanța Poștă — Ani- • 
E noasa și cartierul Aeroport — Aninoasa.

Pe traseul Bărbăteni (Vîscoza) — Lupeni -centru, E 
E autobuzele I.T.A. vor circula după următorul pro- E 
: gram : plecări din stația Vîscoza la orele 4,30; ; 
: 4,40; 4,50; G,00; sosiri în Lupeni centru la orele E 
E 4,42; 4,52; 5,02; 6>12. Din centrul Lupeni autobuzele i 
; vor pleca la orele 13,50; 13,50; 14,30 și vor sosi în sta- ; 
î ția Vîscoza la orele 14,02; 14,02 și 14,42. Costul unui ; 
E bilet pe acest traseu este de 2,50 lei. Autobuzele vor i 
E circula cu regim de cursă rapidă.

pregătiri, determinată de 
veșnica problemă a efecti
velor, dar aceasta nu scu
ză cu nimic o altă dată a 
problemei. Care este a- 
ceasta ? O situație statisti

Creșterea 
productivității muncii
că simplă, dar îngrijoră
toare relevă că din 9 com
bine de abataj funcționea
ză doar... două (?!), din 11 
combine de înaintare lu
crează în front numai... 
trei (?!) și din 12 mașini 
de încărcat, încarcă tot... 
trei. O cifră care nu spune 
nimic, 3,8 tone/post pe 
combină, ascunde de fapt 
în spatele ei nerealizarea 
productivîtăților pe com
bină, diminuate de neutili- 

și aceasta fără complexe 
mecanizate avînd ca mij
loc de evacuare a cărbu
nelui transportoare T.R. 2. 
Rezultatele obținute ne 
stimulează pentru a mun
ci cu și mai multă hărni
cie pe „frontul" cărbune
lui. Dorim să extragem 
cit mai mult cărbune, căr
bune pentru pace, pentru 
propășirea patriei socia
liste. Și această înflorire 
a țării, fericirea și bună
starea noastră a tuturor, 
este strîns legată de pace. 
Dorim din adîncul inimi
lor noastre pace și spu
nem răspicat, cu toată 
hotărîrea : Vrem pace pe 
pămînt, NU bombe atomi
ce și cu neutroni, NU 
războiului aducător de su
ferințe pentru întreaga 
omenire.

Nicolae TOMA, 
miner șef de brigadă, 

sectorul III, I.M. DiljaJ

zarea celor din dotare. în 
cazul acesta considerăm că 
este vorba de cauze subiec
tive, care, țin și de „roti
rea" (prea) frecventă a 
cadrelor tehnice.

Nu este concludent in
dicele de folosire extensi
vă a combinelor pe baza 
metodologiei folosite, de
oarece nu există o evidență 
strictă a timpului lucrat e- 
fectiv cu acestea. Probabil 
așa se explică și variațiile 
foarte mari ale producți
ilor și avansărilor realizate 
cu combine, diferențe des
tul de consistente de la o 
zi la alta, de la o lună la 
alta, urmări firești ale or-

Mitîngul de pace 
de la mina Lupeni

fUrmare din pag. I

externe a partidului și sta
tului nostru prin înfăptu
irea integrală a sarcinilor 
economice ce ne stau • în 
față". „Ca miner, șef de 
brigadă, a spus Victor-Șut- 
naru, din cadrul sectoru
lui V, susțin din toată ini
ma noua și strălucita ini
țiativă de pace a secreta
rului general al partidului 
și vreau să propun ca în 
cadrul orașului, să între
prindem chiar o demons
trație, cu alte colective 
din localitate, pentru ca 
dorința de pace să fie mai 
bine auzită".

Dînd expresie adeziunii 
depline față de conținutul 
și ideile cuprinse în Ape
lul F.D.U.S., partieipanții 
la mitingul de pace de la 
mina Lupeni au adoptat 
textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
în care, printre altele, se 
spune :

„Vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar ge
neral, că înțelegem tot 
mai deplin necesitatea de 
a contribui la susținerea 
poziției ferme a României, 
a politicii externe promo
vată de partidul și statul 

i>oma Lrisiescu, de la farmacia nr. 19
Vulcan, prepară cu atenție una din rețetele solicitate 
de cetățeni.

ganizării necorespunzătoa
re a locurilor de muncă, 
ale alocării unui timp prea 
mare unor operații premer
gătoare și deselor defec
țiuni electromecanice.

Sînt cîteva din motivele, 
din păcate temeinice, care 
au condus la nerealizarea 
sarcinilor de plan la mina 
Livezeni care a rămas pe 
acest an, pînă la 1 noiem
brie, datoare economiei na
ționale cu 46 791 tone căr
bune. Ceea ce trebuie în
treprins la această mină, și 
noua conducere a întreprins 
toate măsurile în acest sens, 
este creșterea necontenită 
a productivității muncii, o 
condiție determinantă a 
sporirii producției de căr
bune și, implicit, a venitu
lui național, una din orien
tările și sarcinile de bază 
înscrise în directivele 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R. 

nostru, prin înfăptuirea ne
abătută a politicii interne, 
prin intensificarea activi
tății economice, pusă in 
slujba întăririi bazei mate
riale și dezvoltării forțe
lor de producție ale socie
tății noastre. Ne preocu
păm cu răspundere comu
nistă, muncitorească de 
sporirea producției de căr
bune și sîntem hotăriți ca 
la producția suplimentară 
de peste 60 mii tone căr
bune realizată de Ia înce
putul anului, să adăugăm 
noi succese, pentru ca 
partea noastră de contri
buție la întărirea econo
miei naționale să fie tot 
mai mare, pe măsura con
dițiilor ce ne sînt create, 
a grijii cu care noi, mine
rii, sîntem înconjurați. Vă 
asigurăm, mult iubite tova
rășe speretar general, că 
noi. minerii din Lupeni, 
alături de toți oamenii 
muncii și cetățenii patri
ei, ne vom face în mod 
exemplar datoria, vom ac
ționa fără preget pentru 
înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economică și 
socială a patriei, a isto
ricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XII-lea al 
partidului".

Concurs 
de protecție a 

muncii
Duminică dimineața, în 

sala casei de cultură din 
Petroșani va avea loc faza 
a IV-a, pe C.M.V.J., a con
cursului de protecție a 
muncii. își vor disputa în- 
tîietatea în această compe
tiție a cunoașterii norme
lor de protecție a muncii și 
a legislației din acest do
meniu, echipajele de oa
meni ai muncii clasate pe 
locurile I, II și III, la faza' 
pe întreprindere a concur
sului, ce s-a desfășurat, pe 
parcursul mai multor luni, 
la minele, preparațiile și 
celelalte unități ale combi
natului minier.

în holul casei de cultură 
sînt organizate, cu acest 
prilej, o expoziție cu tema
tică de propagandă de pro
tecție a muncii și proiecții 
de filme din acest dome
niu. (I.B.)

DIN NOU ALCOOLUL
Și în săptămîna care 

a trecut au fost depis
tați de agenții de cir
culații'. câțiva conducă
tori auto care se aflau 
la volan sub influența 
băuturilor alcoolice. 
Printre aceștia se află 
Ghcorghe Rădoi, cu 
autoturismul 1 111) 6648, 
Radu Bugemiu (1 11D
9284), Octavian Bodrea 
(23 B 4079) și Ghcorghe 
Laszlo (41 B 4358). Cum 
conducerea sub influ
ența băuturilor alcooli
ce este o încălcare gravă 
de la regulament cei 
patru au fost sancțio
nați, conform legii, cu 
amendă și suspendarea 
permiselor de condu
cere.

PERMIS ANULAT
Deși avea permis de 

conducere numai pen
tru motorete, Anuraș 
Gamboci a rost sur
prins cunaucind pe 
drumurile pumice mo
tocicleta 46 1111 364. 
Pentru fapia lui 1 s-a 
întocmit uosar ue cer
cetare penam și i-a tost 
anulat permisul de con
ducere a mptoretelor. 
Stimați conducători au
to nu încercați vigi
lența agenplor de cir
culație, cuci aceștia ve
ghează zi și noapte pen
tru buna desfășurare a 
traficului rutier.

A'i'EiiplE 
AUTOlUu'.uxLlȘTI

La intersecția străzi
lor Lunca și Republi
cii s-a prouus un grav 
accident ue circulație 
în ziua de 27 octom
brie 1931 ; un autotu
rism nu a acordat pri
oritate de trecere unei 
mașini de pompieri a- 
flată în misiune.. Aten
ție, âutomooiliști, legea 
circulației prevede in 
mod expres acordarea 
de prioritate mașinilor 
de pompieri, de mili
ție și salvare aflate în 
misiune.

CE PĂRERE AU 
FACTORII DE 

RĂSPUNDERE 2 _
J ■■

La podul de la Li- 
vezeni au fost executa
te cîteva lucrări, fără 
să se facă și canaliza
rea corespunzătoare. 
Din cauza ploilor se 
adună apă pe partea 
carosabilă a drumului, 
nopțile fiind friguroase 
apa se transformă în 
polei care a dus deja 
la cîteva accidente de 
circulație. Vă rugăm pe 
această cale să treceți 
la executarea lucrărilor 
de canalizare.

☆
Duminică. 8 noiem

brie este permisă cir
culația autoturismelor 
proprietate personală 
înmatriculate sub nu
măr FĂRĂ SOȚ!
Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului de 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

i

I-_. MATER1A-
LIoT-ȘTIINȚIFICA. Bri- 

■ găzile științifice ale Casei 
de cultură din Petroșani au 

I dialogat în ultimele zile 
cu un mare număr de lo
cuitori ai orașului pe teme- 

I le : „Originea omului", „Ce 
| este magia și cum a fost 
1 folosită ea pentru deruta- 
I rea bunei credințe a oame_ 
I nilor". Expunerile au fost 
1 însoțite de filme documen

tare prezentate cu sprijinul 
cinematografelor „7 No
iembrie" și „Unirea". Au 
luat parte peste 1200 de 
persoane. Expunerile au 
fost susținute de profesorii 
E. Rebedea, M. Vișan, F. 
Cimpu, M. Beraru, E. Pă- 
trășcoiu, V. Suciu și alții.

§5 MARE BUCURIE au 
trăit elevii și cadrele di
dactice de la Școala gene
rală din Uricani reușind, 
în sfîrșit, ca după aproape 
două luni de așteptare, să 
valorifice la magazinul a- 
limentar — și nu la 
I.C.R.A. și C.P.V.I.L.F. cum 

doreau — cele 1200 de bor
cane. Să mai spună cineva 
că achiziționarea ambalaje
lor din sticlă și trimiterea 
lor la fabricile de conser
ve nu sînt rezolvate cu o- 
perativitate. Că cetățenii 
mai sînt întîmpinați cu u- 
nele refuzuri și amînări, a- 
cestea sînt întîmplări tre
cătoare, ne asigură factorii 
vizați. De-ar trece însă cît 
mai repede...

B9 CERCURI PIONIE
REȘTI. -Cercurile -noi de 
geologie minieră, muzeis
tică, etnografie, teatru și 

dansuri populare create la 
începutul lunii octombrie 
în cadrul casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Pe
troșani se bucură de un 
viu interes din partea pio
nierilor. Activitățile se 
desfășoară în fiecare săp- 
tămînă cîte două ore cu u 
participare foarte (jună a 
elevilor.

3 ÎN PREGĂTIRE. Ar
tiștii amatori' din cadrul 
cercului de teatru de la 
Casa de cultură din Petro
șani au început repetițiile 

cu o nouă piesă — „Ca
mera cu poze" de Gheor
ghe Negraru, în regia au
torului. Premiera va avea 
loc în prima jumătate a 
lunii decembrie. .

gj EXTINDERE. Noua 
cofetărie-patiserie din car
tierul „Hermes" a I.C.S.A. 
— A.P. Petroșani, a fost 
extinsă cu circa 200 mp 
spațiu comercial prin în
chiderea și dotarea cu 50 
de mese și 200- de scaune 
a unei terase. Odată cu a

ceastă extindere s-au creat
condiții pentru lărgirea 
spațiului de producție al 
laboratorului propriu, fapt
ce va permite dublarea 
producției proprii de pro
duse de patiserie și cofe
tărie.

Rubrică realizată de
Toma ȚAțARCA

I
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Sălile de apel ale între
prinderilor miniere sînt spa
ții în care se întîlnesc 
munca și procesul de edu
cație, de cultură. Instituțiile 
de cultură și artă ioțelegînd 
această realitate, susțin u- 
neori o cctivitate apreciată, 
în primul riad de oameni. 
Dar acestor acțiuni — ce se 
cer a fi organizate in mod 
sistematic, diverse in conți
nutul lor și adecvate pro
blematicii economice, preo
cupărilor oamenilor muncii — 
le lipsește de citva timp 
forța inițiativei și valoarea 
atit de specifică faptului 
de cultură. La Consiliul mu
nicipal al sindicatelor există 
un program de manifestări. 
Cum se îndeplinesc ele ?

Prezența formațiilor ar
tistice în sala de apel s-a 
rărit, acțiunile educative (ex. 
puneri, dezbateri) s-au di
minuat. La Lupeni, spre 
exemplu, planul de activi
tăți pe luna octombrie n-a 
cuprins decit microspecta- 
cole de muzică populară, 
ușoară și poezie (și acestea 
doar trei la număr). Unele 
nici măcar nu s-au ținut 
Deci, trei-patru instrumen
ta.ti, doi soliști, îmbrăcați

Vasjje Nicola Ursu era 
de fertil lui țăran iobag din 
satul Albac, știa să minu- 
iască barda, să cioplească 
lemnul, știa să scrie și să 
citească, pe grinzile case
lor ridicate de el încrusta 
„Zăcui Ursu" și nu supor
ta să-1 calce nimeni pe 
gurghiul opincii. Și mai 
fusese el dăruit cu glas 
frumos, doinea de dor și 
jele, horea prin pădurile 
Țării de Piatră și oamenii 
l-au numit Horea. Și ridi- 
cîndu-se el om mai lumi
nat și mai învățat și mai 
îndrăzneț între moții lui, 
s-au pornit moții de au a- 
dunat în sufletul său toate 
durerile lor și suferințele 
și nedreptățile și lacrimile 
și mîndria și blestemele și 
mânia și i-au pus în traistă 
o bucată de mămăligă și 
l-au trimis să meargă pînă 
la împăratul de la Viena. 
Și de patru ori a bătut el 
pe jos drumul Vienei și 
de patru ori a bătut la por
țile împărătești și a dat 
glas plângerilor drepte și 
cerințelor drepte, dar acel 
împărat avea, ca toți îm
părații mari și marii ma
hări, urechile astupate și 
gura plină de otrava dul
ceagă a minciunii. Și întor- 
cîndu-se el a patra oară de 
la Viena cu traista goală, 
pe moții săi i-a găsit și în 
mai mare silnicie și ne
dreptate și vestea minciu
nii împărătești le-a aprins 
mai puternic mânia. Și 
le-au spus moților Horea 
și oamenii săi, dintre care 
unul era Ioan Oargă zis 
Cloșca iar altul % . Marcu 
Giurgiu zis Crișan, că vre
mea plângerilor a trecui, 
ulciorul merge numai de 
trei ori după apă, singura 
cale spre dreptate este lup

în costume de stradă se 
așează pe un podium, cintă 
10—15 minute, minerii trec 
pe lingă „artiști", ascultă 
sau nu ascultă și, cu a- 
ceasta, am făcut o acțiune

Calitatea vieții culturale 
din cluburi se verifică 

in sălile de apel 
ale minelor

la sala de apel. Dar o pro
iecție a cineclubului din 
localitate, „Amafilm" nu 
s-a putut face ? O expu
nere, o dezbatere a recen
telor hotăriri de partid și 
de stat era mult mai nece
sară. Nici o deplasare a 
brigăzii științifice, nici o 
prelucrare de legi și decre
te (dialogul juridic s-a des
fășurat la club, pentru ce
tățenii din cartier, de ce 
n-a avut loc în sala de a-

ta. Și s-au pornit iobagii 
de la Albac și Abrud, de 
la Mesteacăn și Cărpiniș, 
de la Cîmpeni și Zlatna, de 
la Htinedoara și Alba, de 
pe Arieș și Ampoi, de pe 
Crișuri și de pe Mureș cu 
topoare și furci, cu cîteva 
arme și cu mîinile goale. 
Și au tremurat grofii sub 
perucile lor pudrate și
și-au ascuns spai?nâ de 
moarte în cetatea Devei : 
„Cît a fost Horea-mpărat,/ 
Domnii nu s-au desculțat,/ 
Nici în pat nu s-au culcat,/

Însemnări 
de seriilor

Prinz la masă n7au mîn- 
cat‘‘. Horea și oamenii lui 
au trecut ca un tăvălug 
peste moșii și conace, peste 
privilegii și lanțuri, dar nu 
minați de dorințe stihiale, 
deși stihie au fost, ci de 
sete de libertate și drepta
te, căci știutorul de carte 
Horea le-a adunat plînge- 
rile într-un adevărat pro
gram revoluționar . să nu 
mai existe nobili și moșii 
și privilegii, pămîntul să 
fie al poporului sărac. Și 
încă o floare a înflorit în 
acel sfîrșit de toamnă 
1784, o floare ce nu s-a 
ofilit prin veacuri și a dat 
o dată rod sub mina lui 
Mihai cel Viteaz, floarea 
aceasta a înflorit iarăși 
din inima lui Horea, căci 
el a visat să unească Ar
dealul cu Moldova și Țara 
Rumâneascu. Grofii 1-au’nu- 
mit rebel, oștenii lui l-au 
numit Căpitan, poporul 
l-a numit CrăișOr. Dar gro
fii de neam străin l-au in- 
frînt prin arme multe și 
trădare, l-au închis în Ce

pel, pe schimburi, pentru 
cei aproape 5000 de oa
meni ai muncii de la a- 
ceastă mină ?). Avînd în 
vedere aceste considerente, 
credem că programul de 

activități al clubului sindi
catelor din Lupeni, este 
în privința acțiunilor la sa
la de apel, cam „subțire".

La clubul sindicatelor din 
Aninoasa, firesc ar fi fost 
ca, in această perioadă 
cînd clubul se află in re
parații, activitatea să se de
plaseze in sala de apel. 
Dar, de asemenea, toată 
munca culturală s-a limitat 
la aceeași formulă consa
crată — „microspectacole”

tatea Albei Iulii și l-au 
omorît cu o cruzime de 
dincolo de uman. L-au 
ucis prin tragere pe roată 
„de sus în jos“, așa cum și 
pe Doja l-au ucis punindu-i 
pe cap o coroană de fier 
înroșit. Pentru că ceea ce 
au vrut să ucidă ei n-a fost 
un om, un trup ca oricare 
altul, ci mintea îndrăznea
ță, ideea înaltă nesupusă 
și cutezătoare. Zadarnică 
barbarie — ei n-au ucis, 
totuși, decît un trup, idei
le nu pot fi ucise, ideile 
înalte sînt nemuritoare. 
Și ideea aceasta care poar
tă numele de Horea a ră
mas vie prin ani, în min
țile și în inimile tuturor 
ardelenilor, ale tuturor 
românilor, a fost cîntatâ 
în cuvinte simple și dor 
necuprins, au cîntat-o oa
menii și fluierul Iancului 
și în cele din urină a 
triumfat.

Se spune că grofii în- 
gîmfați, pentru a-1 descre- 
dita, au bătut monedă cu 
efigia lui și cu inscripția 
„Horia Rex Daciae“. Dar 
îngâmfarea și infamia sînt 
rude cu prostia, căci în
cercarea de defăimare s-a 
întors împotriva lor, spu- 
nind un adevăr : Horea a 
fost cu adevărat un rege al 
ideii de libertate a celor 
care s-au ridicat pe vechiul 
pămînt al Daciei. El a ră
mas in memoria acestui 
pămînt. l-au purtaț in gînd 
generații întregi, l-au cîn- 
tat oameni ce s-au numit 
Eminescu, Goga, Rebreanu, 
Sadov; an u și alte sute de 
mii. Și astfel acela care a 
fost Vasile Niculae Ursu 
zis Horea a devenit stîlp de 
istorie, idee și simbol.

Corneîiu RADULESCU 

de muzică ușoară și popu
lară. Acțiuni educative, mai 
puțin. Aflăm că, de curind, 
cu ocazia inminării premi
ilor pentru întrecerea socia
listă pe luna septembrie, 
a avut loc un nou „mi- 
crospectacol". De ce nu și 
o dezbatere pe marginea 
inițiativelor muncitorești, a- 
plicate de formațiile ciștigă- 
toare ?

Nici la Petrilo situația 
nu este mai satisfăcătoare. 
In afara formațiilor de pio
nieri, prezente consecvent 
în mijlocul minerilor, citeva 
acțiuni ale bibliotecii au mai 
dat „culoare" activității de 
Ia sala de apel. Dar, nu
mai două sînt foarte puți
ne pentru cele 31 de zile 
ale lunii, cînd fiecare zi are 
4 schimburi.

Așadar, sălile de apel a- 
le întreprinderilor miniere 
nu găzduiesc acțiuni edu
cative care să atragă oa
menii muncii, nu răspund 
exigențelor educației și cul
turii, nu se ridică la înălți
mea cerințelor actuale, a 
înaltei misiuni de formare a 
omului nou cu nobile trăsă
turi morale.

MIRCESCU

Aspect de la expozi
ția de pictură organi
zată in holul Casei <le 
cultură din Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

Abonamente ia Teatrul 
de stat din Petroșani 
in aceste zile Teatrul de 

stat „Valea Jiului" pune 
in aplicare o idee mai ve
che, practicata cu .succes 
la alte instituții din țară, 
insă nelinaiizată la Petro
șani decit acum : sistemul 
de abonamente la specta
colele întregii stagiuni. 
Fără îndoială că succesul 
unei astfel de inițiative este 
determinat de trei factori 
importanți : stabilirea u- 
nui repertoriu ferm care 
trebuie să fie materi
alizat în spectacole de ne
îndoielnică valoare artisti
că ; publicul să fie infor
mat asupra întregului re
pertoriu (ceea ce se și între
prinde în această perioa
dă) ; spectacolele trebuie 
să fie prezentate cu regula
ritatea necesară, nu amina
te din felurite motive. Am 
fost informați că specta
colele pe bază .de abo
nament au loc pînă în 
luna iunie, atît în Valea 
Jiului, cît si în crasele 
județului Hunedoara.

Apărută de curînd la E- 
ditura Albatros, cartea lui 
Marin Negoiță, Punctul de 
topire, cuprinde reportaje 
care reînvie in memoria u- 
nora, și sugerează pentru 
cei mai mulți, atmosfera 
de muncă deosebită din 
timpul construirii unui fur
nal hunedorean. Este o 
carte pasionantă nu atît 
prin faptele narate, cit prin 
subtextul ei, prin intenția 
tînărului. scriitor de a sur
prinde procesul de forma
re a constructorilor de o- 
biective ale siderurgiei ro
mânești, de modelare a ca
racterelor, conștiințelor. 
„Trebuie luptat mult, e o 
adevărată trudă, mai țrea 
decît a construi un fur
nal". spune un personaj al 
cărții despre munca de for
mare a oamenilor, scriito
rul întrebîndu-se, retoric: 
„De la ce vastă, oar- poa
te începe formarea munci
torului" ?. Punctul de' to
pire. este o metaforă, au

j Manifest pentru dezernii
| Priviți-vă copiii ! Priviți, acum, spre ei !
' Și-aduceți amintirii copilăria voastră ;

Desigur, veți răspunde, că nu găsiți temei 
Durerilor, ce încă mustesc pe Terra-Albastră. 
Priviți spre ei ! Dăm, iată, neliniștii prinos, ■
Cînd ne gîndim tulpina cum le-ar putea fi ruptă; )
— — --- ---- uw. , u..,. .V.» l
S-ar pierde într-o clipă sub stihia eruptă ! î
O, nu cătați temeiuri .1 Atomul, ne a trădat ! *
!n loc să ne slujească ne-a destinat robiei 1
Războiului — un monstru mizer, ce-a profanat 1
Candidul cintec, care i-ar fi de-ajuns frăției... i

In loc de piine, arme, in loc de flori, scintci, 4 
In loc de case, flăcări, și fumul, și pieirea ; »
Un cer de grea cenușă și fără porumbei, |
Și bombe, cît o groapă să-ncapă omenirea ! i
Ce prețuri mari, pe-o moarte in pulberi argintii ; <
Cînd mai avem pămîntul, cu-atîta ne-mpăcare 1 ’
De ce, în loc de bombe, să nu-i dăm jucării ?
De ce, în loc de umbră, să nu-i dăm flori și soare ?! k 
Hai! Destrămați coșmarul, creat de Răi și Zei ! ’
Vă ridicați, popoare! Să piară-n veci Pieirea1 \
Privifi-vă copiii! Priviți, acum, spre ei ' i

ț Prin ei apărăm floarea și toată oamenirea ! ;

Roman CERNEGURA i

Il
1 Cînd. ne gîndim tulpina cum le-ar putea 1 
) Că clinchetul de aur, din jocul lor frumos, 
r
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Dulcea pace

Pace I
Mircea BUJORESCU

Atita timp cit păsări mai există
Și oameni care le ascultă cîntul
Atita timp cît omenirea-i tristă
Cînd griului nu i-a priit pămîntul
Atita timp cit mai zîmbesc copii
Și mai există mame să-i alinte
Cînd capetele sînt pentru-a gîndi
Iar gindul ne e pur și e cuminte
Atita timp cît mai visăm frumos
Cit nu călcăm cu stângu-n Ioc de dreptul
Cît visul nu ne e de carii ros
Cît trăim viitorul suferind prezentul
Atita timp cît pe acestea toate
Le facem nu de dragul de-a le face

| Patru miliarde de inimi, atita timp vor bate 
| La unison, întru sublima

I
ț

)
J 
î
*

I
*

)
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HIROȘIMA STATORNICIE
Tîrziu.
Pe islazul păcatelor, 
lingă moaștele unei 

mitraliere 
vin ani de cenușă, 
obosiți, 
tîrînd nedumerirea printre 

cruci 
peste fulgerul mort, 

prăbușit 
în aburul unei dimineți 
despletite.
Jalnic se tinguie
o amintire.

Valeriu BUTULESCU loan CIIIRAȘ

reportai
torul, martor al întregii 
murțpi de construire a fur
nalului, pătrunzînd din
colo de faptele aparente, 
care reprezintă substanța 
unui reportaj, în gîndirea 
interlocutorilor portretizați 
cu puține și expresive cu-

Note de leciură

vinte, uneori cu lirism. Ma
rin Negoiță, reporter pa
sionat, debutează in litera
tură, cu o carte în care rea
litatea, munca și poezia se 
împletesc de la o pagină la 
alta.

Reportajul se citește în
totdeauna cu ^interes, iată 
de ce apar multe cărți de 
acest gen. Originalitatea 
lui Marin Negoiță constă

l

*

înfierbântate i
în dramatica luptă «
dintre noapte și ziuă, ) 
tâmplele noastre tinere, J 
sînt pânze desfășurate, 1 
spre anotimpu ț

limpezirilor. | 
E-o fierbere de sevă j 

și căutare, ț 
catarg lîngă catarg, 
Spre neodihna 
Zărilor mișcătoare... 
Sub bolta calmă a păcii 
Sîntem tari ca stîncile 

statornice.

*

r

I 
î

(

în interesul lui pentru 
mișcările sufletești ale oa
menilor, înțelegînd că oda
tă cu munca se făuresc 
conștiințele. Și autorul ce
lor 28 de momente ale căr

ții Punctul de topire surprin
de cu talent (în multe pa
gini meditația poetică este 
remarcabilă) procesul com
plex, nu mai puțin specta
culos, prin care oamenii 
ajung constructori de fur
nale, în timpul muncii se 
apropie sufletește, se trans
formă intr-un colectiv, în
suflețit de idealuri comu
ne, împărtășind laolaltă 
toate evenimentele. Și.
în chip metaf. ric, Marin 
Negoiță, încheie cartea cu 
nunta unor tineri construc
tori ai căror părinți au fost 
pe șantierele Hunedoarei, 
ca brigadieri.

Cu volumul Punctul de 
topire. Marin Negoit i adu
ce in literaturi o s nsibili- 
tate caldă, o voce nouă în 
cărțile de reportaj, un stil 
fluent, de poezie a muncii.

T. SPATARU
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bune de muncă și viață a- 
sigurate cetățenilor, locuito
rii Sălajului au întîmpinat 
pe secretarul general al 
partidului cu cele mai ale
se sentimente, de profundă 
recunoștință. Pe tot par
cursul vizitei, sălăjenii 
i-au rezervat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primi
re călduroasă, întîmpinîn- 
du-1 cu pîine și sare, cu 
înalte onoruri, manifestîn- 
du-și intensa bucurie de a 
se reîntilni cu secretarul 
general al partidului, cu 
cel mai iubit fiu al popo
rului nostru.

Primirea ofic<ală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a avut loc în orașul Jibou, 
în fața a două mari uni
tăți industriale înălțate în 
ultimii ani în acest oraș, în
treprinderea „Integrata de 
in" și întreprinderea de 
confecții.

Secretarul general al
partidului a lost salutat cu 
sentimente de caldă bucu
rie de reprezentanții orga
nelor locale de partid și de 
stat. Un grup de pionieri 
și șoimi ai patriei au oferit 
frumoase buchete de flori.

Vizita în județul Sălaj a 
secretarului general al 
partidului a început la în
treprinderea „Integrata de 
in" — intrată în funcțiune 
în martie anul acesta — 
rod al indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul pre
cedentei prezențe pe me
leagurile sălăjene.

La intrarea în uzină, se
cretarul general al partidu
lui a fost întîmpinat de 
tovarășa Lina Ciobanu, mi
nistrul industriei ușoare, 
de directorul întreprinde
rii, Nagy Ludovic, care au 
prezentat macheta unită
ții, capacitățile intrate în 
funcțiune, precum și pro
gramul conectării la circui
tul productiv a tuturor sec
țiilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat utili
tatea deosebită a realizării 
unor asemenea unități „su
rori", indicînd ministeru
lui de resort să se constru
iască în continuare astfel 
de întreprinderi paralele 
în zonele care dispun de 
materii prime necesare.

Secretarul general al 
partidului a indicat, de a- 
semenea, să se accelereze 
ritmul de finalizare a a- 
cestei importante investiții 
spre a se contribui în a- 
cest mod la valorificarea 
deplină a resurselor locale.

Vizitînd sectoarele pro
ductive, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
dotarea acestora cu mașini, 
de procesele tehnologice, 
de calitatea firelor realiza
te, apreciind preocuparea 
pentru înzestrarea unită
ții cu utilaje românești de 
mare randament. De ase
menea, s-a apreciat modul 
cum a fost realizată cons
trucția clădirii uzinei — 
modernă și ușoară — a- 
sigurînd iluminatul natu
ral pe tot parcursul zilei.

Vizita a continuat, apoi, 
la întreprinderea de Con
fecții, care deși a intrat 
în funcțiune de puțină vre
me, întreprinderea lucrează 
la parametrii proiectați. Și 
aici sînt evidențiate preocu
pările pentru utilizarea cît 
mai rațională a capacită
ților productive, pentru 
•Glorificarea cît mai depli
nă a materiilor prime, pen
tru realizarea unor confec
ții de calitate, cu care în
treprinderea să poată pă
trunde pe piața externă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat cîteva 
secții, precum și o micro- 
expoziție cu ultimele crea
ții ale colectivului. Ținînd 
seama de faptul că în anii 
viitori sarcinile de plan 
prevăd importante creșteri 
de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi

Vizita de lucru a tovarășuluiNicolae Ceausescu în județul Sălaj
cat să se acționeze pentru 
diversificarea gamei sorti
mentale a confecțiilor, pen. 
tru o calitate superioară a 
produselor, precum și pen
tru sporirea exportului.

Pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stat de vorbă 
cu muncitoarele din cele 
două întreprinderi, între- 
bindu-le de modul cum
muncesc.

La plecare, luîndu-și 
rămas bun de la locuitorii 
Jiboului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pen
tru realizările obținute.

Dialogul de lucru a con
tinuat la ferma nr. 2 Pa
nic, a întreprinderii agri
cole de stat Zalău. Nume
roși lucrători din între
prindere au făcut secre
tarului general al parti
dului o primire deosebit 
de călduroasă.

Sînt prezentați indicato
rii sintetici ai întreprinde
rii și realizările fermei 
nr. 2 Panic. In timpul vi
zitării adăposturilor de a- 
nimale și a expoziției de 
ovine, în Care predomină 
rasele merinos transilvă
nean și țurcană, secreta
rul general al partidului 
este informat că datorită 
îngrijirii și furajării pe 
baze științifice a anima
lelor, în fermă se obține 
8,7 kg de lînă de la fie
care oaie tunsă, ceea ce 
duce la depășirea planului 
de lînă cu 20 de tone. 
De asemenea, s-au realizat 
efectivele de ovine prevă
zute, precum și cantitățile 
de carne contractate.

Apreciind rezultatele ob
ținute de lucrătorii între
prinderii agricole de stat 
din Zalău. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
cadrelor de conducere din 
unitate, specialiștilor să se 
preocupe în permanență 
de sporirea natalității la 
taurine și ovine. In același 
timp, secretarul general al 
partidului a indicat cadre
lor de răspundere din agri
cultura județului să urmă
rească ca livrările de ani
male îngrășate să se facă 
ritmic și la greutate cît 
mai mare.

în continuare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a îndreptat spre coope
rativa agricolă de produc
ție Hpreclean, una din u- 
nitățile cu bune rezultate 
în agricultura județului. 
Cei peste 4500 de locui
tori ai comunei, români și 
maghiari, s-au pregătit 
sărbătorește pentru a în- 
tîmpina pe secretarul ge
neral al partidului.

Gazdele au prezentat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
realizările unității și pro
gramele de dezvoltare pen
tru următoarea perioadă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat re
zultatele și a subliniat că 
suprafața furajeră de ca
re dispune cooperativa 
permite mărirea număru
lui de vaci de lapte, spo- 
rindu-se, pe această cale, 
avutul unității și, impli
cit, veniturile obținute de 
țărani.

Secretarul general al
partidului a arătat că pro
ducțiile obținute la po
rumb puteau fi mai mari 
dacă se asigura densitatea 
optimă și se respectau în
tocmai tehnologiile de lu
cru. în continuare, au fost 
prezentate cîteva adăpos
turi pentru animale, re- 
marcindu-se faptul că a. 
cestea sînt pregătite pen
tru perioada de iarnă, iar 
animalele sînt bine îngri
jite și hrănite.

Adresînd felicitări pentru 
rezultatele obținute de co
operativa agricolă de pro
ducție, de locuitorii comu
nei Hereclean, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a în
demnat să realizeze produc
ții tot mai însemnate, să 
obțină noi succese în acti

vitatea lor, și le-a urat mul
tă sănătate și fericire.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a continuat pe 
platforma industrială a 
municipiului Zalău, în
semnul cel mai reprezenta
tiv al politicii de industria
lizare a județului Sălaj. Ca 
urmare a creării unei ase
menea puternice platfor
me, concentrînd zece în
treprinderi diă diverse ra
muri, cît șl a apariției u- 
nor noi centre muncitoreș
ti în această parte a țării, 
în trecut una dintre zone
le cele mai puțin dezvolta
te, întreaga producție in
dustrială a Sălajului din 
1968 — anul reînființării 
județului — se realizează 
acum în numai șase săptă- 
mîni.

Secretarul general al 
partidului a fost mai întîi 
oaspetele tînărului colectiv 
al întreprinderii de țevi, 
important obiectiv de in
vestiții al actualului cin
cinal, care va aduce o im
portantă contribuție la spo
rirea potențialului indus
trial al județului și la asi
gurarea unor produse larg 
solicitate de economia na
țională. Și aici, ca pe în
tregul traseu al vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat cu multă 
dragoste și căldură. Secre
tarul general al partidului 
este salutat, de asemenea, 
de tovarășii Neculai Aga- 
chi, ministrul industriei 
metalurgice, Dumitru Po
pa, ministrul construcți
ilor industriale, de membrii 
consiliului de conducere al 
întreprinderii.

Se vizitează apoi princi
palele sectoare. Un prim 
popas are loc în hala la
minorului continuu. Aici, 
directorul unității, Cons
tantin Iordache, roagă pe 
secretarul general al parti
dului să inaugureze lami
norul reductor alungitor. 
în aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica i- 
naugurală.

în continuare, de pe o 
altă platformă este urmă
rit întregul flux al lamino
rului perforator. Gazdele 
prezintă secretarului gene
ral al partidului laminorul 
de sîrmă, obiectiv racor
dat la fluxul productiv în 
acest an și care a atins 
parametrii prevăzuți după 
primul trimestru de la in
trarea în funcție, precum 
și noua trăgătorie aflată în 
montaj.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii ministe
rului de resort și întreprin
derii să urgenteze pune
rea în funcție a tuturor 
capacităților proiectate, cu 
prioritate a sectoarelor de 
prelucrări la rece. Secre
tarul general al partidului 
a indicat să se stabilească 
măsuri pentru asimilarea u- 
nor sortimente de țevi cu 
valoare cît mai ridicată. 
Totodată, s-a subliniat nece
sitatea dezvoltării colabo
rării cu Combinatul side
rurgic din Hunedoara, pen
tru ca întreprinderea de 
țevi din Zalău să-și asigu
re necesarul de țagle pen
tru trăgătorie.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii din Zalău a 
continuat la întreprinderea 
de conductori electrici e- 
mailați. Este pentru a treia 
oară cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat în mij
locul harnicului colectiv 
de muncă al acestei im
portante unități economice.

La intrarea în întreprin
dere, în fața unor panouri 
și grafice sugestive, a u- 
nor machete, precum și a 
unor standuri în care se 
aflau expuse mostre ale 
produselor realizate, direc
torul unității, Nicolae Ma
ier, raportează secretaru
lui general al partidului 

realizarea cu succes a sar
cinilor și indicațiilor date 
cu prilejul precedentei vi
zite de lucru,

Parcurgînd spațiile de 
producție ale secțiilor tre- 
filare, laminare și emaila- 
re, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a urmărit cu in
teres procesul tehnologic, 
s-a interesat de parametrii 
instalațiilor și utilajelor, de 
calitatea produselor reali
zate.

Oprindu-se în fața unul 
grup de muncitoare din 
secția de trefilare, secre
tarul general al partidului 
s-a interesat de condițiile 
de muncă, de cîștigul pe 
care-1 realizează, de posibi
litățile pe care le au pentru 
perfecționarea pregătirii 
profesionale.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obți
nute de întreprindere, i-a 
felicitat pe oamenii muncii 
de aici pentru modul cum 
și-au îndeplinit sarcinile 
încredințate.

Ultimul popas al vizitei 
de lucru pe care secretarul 
general al partidului a e- 
fectuat-o în județul Sălaj 
a fost făcut la întreprinde
rea de anvelope — cea mai 
tinără unitate industrială a 
Zalăului.

Construită din inițiativa 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în urma indica
țiilor date cu prilejul vi
zitei întreprinse în 1976, 
în municipiul de la poalele 
Meseșului, întreprinderea, 
profilată pe fabricarea an
velopelor și camerelor de

(Urmare din pag. I)

In numele tuturor parti- 
cipanților la marea adu
nare populară, primul se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid a adre
sat tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu rugămintea 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

Vineri după amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Rbmân, pre
ședintele Republicii Socia

I FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Alo, aterizea
ză străbunica ; Republi
ca : Iancu Jianu zap- 
ciul ; Unirea : Serpico, 
I—11.

I.ONEA: Detașamen
tul Concordia.

AN1NOASA : Alergă-

l

torul.
VULCAN — Luceafă

rul: Probleme personale.
LUPENI — Cultural 

Primăvară pentru o 
oră; Muncitoresc : Cin- 
tec pentru fiul meu.

URICANI ; Duelul. 

aer pentru autocamioane 
de capacitate medie și au
tobuze, s-a aliniat la star
tul producției în urmă cu 
două luni, prin intrarea în 
funcțiune a primelor sec
toare, ce asigură fabrica
rea a 200 000 anvelope pe 
an.

Dialogul de lucru, inițiat 
în cadrul unei microexpo- 
ziții semnificative pentru 
realizările de pînă acum 
și perspectivele unității și 
continuat în timpul vizită
rii sectoarelor de produc
ție, a evidențiat, totodată, 
preocupările colectivului 
în direcția sporirii eficien
ței economice, prin aplica
rea unor măsuri capabile 
să asigure valorificarea su
perioară a materiilor prime, 
reducerea consumurilor spe
cifice de energie electrică 
și termică.

In secția de semifabrica
te, secretarul general al 
partidului este informat că 
cea mai mare parife a ma
șinilor și utilajelor este de 
proveniență românească, 
multe dintre ele reprezen- 
tînd adevărate premiere 
tehnice. Caracteristicile 
moderne ale fluxului teh
nologic sînt evidențiate și 
în celelalte secții vizitate 
— cele de confecționare, de 
vulcanizare și de finisare 
a anvelopelor. Ca o parti
cularitate distinctă a noii 
întreprinderi se remarcă 
tehnologia de fabricație, a- 
plicată pentru prima dată 
în țara noastră, datorită 
căreia se asigură valorifi
carea superioară a materi
ilor' prime autohtone.

Adunarea populară 
din municipiul Zalău

urmărită cu viu interes și 
subliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice aplauze, 
cu urale prelungite. Cei 
prezenți au ținut să expri
me și în acest fel hotărî- 
rea lor de a aplica în via
ță prețioasele orientări și 
indicații date cu acest 
prilej, de a munci cu ab
negație și dăruire pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în acest cincinal, 
de a munci cu pasiune re
voluționară pentru înde
plinirea întocmai a hotărî- 
rilor celui de-al XU-lea 

Întîlnîre de lucru
liste România, a avut o în- 
tilnire de lucru cu membrii 
Biroului comitetului jude
țean de partid, Comitetului 
Executiv al Consiliului

TV
8,20 Cu oamenii, pen

tru oameni. Pre
zențe ia Tribuna 
democrației.

8,45 Film artistic: Lu
mina de iulie.

în jurul orei 9,45 — 
Aspecte de la demons
trația oamenilor mun
cii din Moscova, cu 
prilejul celei de-a 
64-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

10.45 Vocația patrioti
că a muzicii ro
mânești. (IV)

11.45 Literatura româ
nă — Vasile Alec- 
sandri (II).

12,15 Cîntece patriotice. 
In jurul orei 13,00 — 
Transmisiune direc
tă din Municipiul Bis
trița — adunarea popu
lară prilejuită de vi- 

în toate secțiile vizitate, 
secretarul general al parti
dului a fost primit cu deo
sebită căldură și recunoș
tință, oamenii muncii de 
aici exprimîndu-și cu toată 
sinceritatea, din adîncul i- 
niniilor Jor, sentimentele 
de dragoste și prețuire pe 
care le nutresc, asemenea 
întregului nostru popor, fa-i 
ță de conducătorul iubit 
și stimat al partidului și 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere la adresa rea
lizărilor acestui colectiv 
și i-a adresat, la despărți
re, îndemnul de a-și inten
sifica eforturile pentru ca 
întreprinderea lor să atin
gă în cît mai scurt timp 
nivelul de producție plani
ficat.

Aceeași atmosferă entu
ziastă, de intensă vibrație 
patriotică, în care s-a des
fășurat întreaga vizită de 
lucru a secretarului gene
ral al partidului în jude
țul Sălaj, s-a regăsit și pe 
traseul străbătut de coloana 
oficială de pe platfc^a 
industrială spre centrul 
municipiului Zalău, unde 
s-a desfășurat marea adu
nare populară.

împreună cu aceste sen
timente de profund patrio
tism, pe întreg parcursul 
vizitei și-a găsit o expresie 
clară și fermă adeziunea 
locuitorilor Sălajului, ală
turi de întregul popor, la 
politica externă a partidu
lui și statului, pusă perma
nent în slujba păcii, cola
borării și progresului tutu
ror națiunilor.

Congres al P.C.R, de pro
pășire continuă a patriei 
noastre socialiste,_ de de
plină adeziune la politica 
de pace, înțelegere și coo
perare inițiată de președin
tele României.

Marea adunare populară 
din municipiul Zală' f a 
luat sfîrșit într-o atmosfe
ră de entuziastă sărbătoa
re. Zecile de mii de parti- 
cipanți aclamă și ovațio
nează, din nou, minute în 
șir, pentru partid, pentru 
secretarul său general, 
pentru pace. _____ , 

popular județean, cu cadre 
de conducere din industrie, 
agricultură și din alte sec
toare de activitate ale jude
țului Sălaj.

zila de lucru a tova- ' 
râsului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
generai al 
Comunist ■ 
ședințele 
Socialiste 
județul 
săud.
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Republicii 
România, in 
Bistrița-Nă-

22,00
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oaselor.
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20,15

. 20,45

Săptămîna politi
că.
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