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leagul roșu SI Al mSHHîlUI POPUUR MUMCIPU
în județul Brașov

Vizita de lucra a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

39 BANIANUL XXXVIII, NR. 9 149 SÎMBAtA, 6 FEBRUARIE 1982

IVoî succese în îndeplinirea 
sarcinilor suplimentare• Combinatul minier Valea Jiului, prin contribuția tuturor întreprinde-miniere și-a realizat și depășit prevederile de plan trei zile consecutiv.• Ritmicitatea este constantă activității colectivelor miniere de la, Vulcan și Paroșeni care 

au totalizat de - la începutul lunii un plus de peste 3 000 tone de cărbune pentru energie.• în 4 februarie cinci întreprinderi miniere — Uricani, Vulcan, Paroșeni, Bărbăteni și Ani- noasa — au extras împreună peste prevederile de plan ale zilei 1646 tone de cărbune; Cea mai mare producție suplimentară a zilei au înregistrat-o minerii de la Aninoasa — plus 544 tone de căr-^bune pentru energie.
I. M. Lupeni

Acționînd cu perseverență pentru sporirea rodniciei muncii, minerii sectorului IV de la mina Petrila, care au realizat 680 tone de cărbune peste prevederile lunii ianuarie, au mai adăugat în cele 4 zile ale lunii februarie încă 388 de tone. Brigăzile conduse de Alba Ștefan și Nicolae Tăian au obținut importante creșteri de randamente, ceea ce a făcut ca productivitatea pe sector să fie mai mare cu 500 kg cărbune pe post față de prevederile de plan. Colectivul sectorului este hotărît să-și realizeze exemplar sarcina suplimentară de 1 500 tone de cărbune. ' ~ ' .• încă din primele zile ale lunii februarie, colectivul sectorului II de la mina Lonea, condus de inginerul Victor Apostu, răspunzînd ehemării de a da cărbune mai mult patriei, a realizat suplimentar la zi 486 tone de cărbune, ceea ce reprezintă un plus față de programul supliriientar de 202 tone. Cele mai bune formații ale sectorului sînt cele conduse de brigadierii Andrei Antal și Gheorghe Balica. Din rindul acestor două formații care au crescut productivitatea muncii cu 1,5 tone de cărbune pe post față de sarcina planificată, se remarcă minerii șefi de schimb Eugen Tibor, Nicolae Răbulea, Dumitru Dăscălescu, Dumitru Paraschiv. Vasile Bălței, Antal Ludovic, Constantin Bunea și Petru Elekes.

. •

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ- 5 fe- lucrunia, a făcut, vineri, bruarie, o vizită de in județul Brașov.La această vizită, continuă dialogurile mijlocite ale secretarului general ăl. partidului colective de oameni muncii din diferite dețe ale țării, au parțici- T e n ă tovarășulpat tovarășa E Ceaușeseu și Gheorghe Oprea.Exprimîndu-și

carene-cu ai ju-
marea bucurie pentru reintîlnirea cti secretarul general al . neral, partidului, oamenii muncii de pe meleagurile Brașovului — români, maghiari, germani și de alte naționalități — l-au întîmpinat, pretutindeni, pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu cu manifestări de înaltă stimă și respect, cu sentimente de aleasă dragoste și prețuire.Moment semnîf1 tică și eu profunde ți i în viața poli- ■conomieă a municipiului de la țroalele Tîmpei, a întregului județ, vizita a prilejuit examina-

rea temeinică a modului în care au fost realizate sarcinile anului 1981, precum și analizarea temeinică * măsurilor concrete, operative care se impun pentru . înfăptuirea, cu maximă eficiență a tuturor prevederilor pe anul în curs și pe întregul cincinal.La' intrarea în tovarășul N ic Ceaușescu a fost nat cu multă cu manifestări și-puternic entuziasm, prezenți au scandat însuflețire pentru secretarul sau

Brașov, o 1 a e întîmpi- însuflei.ire, de vibrant Cei eu pentru 'partid., ge-In numele tuturor locuitorilor, tovarășului Nicolae Ceaușeseu, i-a fost adresat un călduros „Bun venit!" de tovarășul Gheorghe Dumitrache, prim secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.Vizita secretarului general al partidului în unități economice din județul Brașov a început la întreprinderea ..Electroprecizia*' din Săcele. ’Tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu tovarășa

Elena Ceaușeseu sînt sa* lutați la sosire de ministrul industriei- de mașini» unelte, electrotehnică și e- lectronică, de conducerea întreprinderii,, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Sînt vizitate rfnd pe rind, secția de autodotate, secția de motoare.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușeseu apreciază realizările obținute de colectivul de oameni ai. muncii de Ia „E- i.ectroprecizia“, [progresul tehnic și tehnologic pe care îl cunoaște această importantă unitate a industriei românești. ’ Secretarul, general al partidului recomandă să se țnanifeste continuare exigență calitatea produsese acționeze pen- tereă productivi» muncii, pentru redu. cerea consumului de metal, pentru îndeplinirea sarcinilor la export.La plecare, aceeași atmosferă entuziastă. Tovarășul domneșteNicolaeCeaușeseu îi salută cu căl-

se al „Ște- acest

{Cimiiniuve in pag. a 4-«J
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asemenea, și refolo- schimb in 762 000 lei,
(Continuare In pag. a 2-a)

tramu
Au fost puse tn funcțiune 

instalațiile unui nou orizontPe puțurile „centru“ și ui., 12 ale minei Lupeni se scoate la suprafață din ■subteran peste 80 la sută din producția zilnică de cărbune a întreprinderii. Pînă de curînd aceleași puțuri asigurau aprovizionarea materială a sectoarelor productive și a celui de investiții pentru lucrările de la orizontul 400. Transportul lemnului și al plasei de sârmă pentru susținere, al utilajelor ce .introduc în subteran,• vagonetelor cu steril rezultat de la lucrările de pregătiri precum și al pieselor și utilajelor necesare reviziilor și reparațiilor care se execută la acest orizont necesitau dese o-

priri ale puțului de la activitatea de bază — extracția cărbunelui,— Pentru introducerea și scoaterea acestor materiale, capacitatea de evacuare a cărbunelui era diminuată, zilnic, 400 de tone — șeful sectorului port al minei,Mircea Suba. Pentru extracției
cu circa ne-a spus de trans- tehnicianul creșterea extracției acestor două puțuri cu capacitatea respectivă, au fost puse în funcțiune instalațiile de extracție de la orizontul 400 ale puțului auxiliar fah“, amenajat în scop.

(Continuare in pag a 2-a,

CETĂȚEW!
Sprijiniți acțiunea de recenzare 

a animalelor!In toate sectoarele teritoriale din Valea Jiului, continuă recenzarea animalelor domestice, acțiunea fiind :n stadii avansate.Cetățenii care locuiesc în blocuri și au animale — îmi . bi porcine și [lăsări —, adăpostite în diferite ■ <menajări improvizate sînt rugați ca pînă în ziua <u? tuni, 8 februarie a.c., ora 12, să declare la consiliile populare, comisiilor de recensămînt, toate animalele pe < are Ie dețin. Potrivit reglementărilor cuprinse în Decretul nr. 1/1982, în cazul celor care nu pot dovedi, pe baza dovezilor eliberate dg recenzori, apartenența unor animale aflate .în gospodăriile (improvizațiile)'lor, se consideră că acestea nu le aparțin și vor fi preluate, fără plată, de organele de stat. . ' ,Cu regret trebuie să arătăm, că în Petroșani a fost depistată o încercare de eludare, prin nesince- ritate, a prevederilor legii. La un control efectuat, comisia de verificare i-a identificat pe cetățeanul Nicola,? Calina din strada Lunca, nr. 58 A, care nu a declarat două taurine. In conformitate cu prevederile decretului, animalele nedeclarate au fost preluate la fondul.de stat.Cetățeni ' Declarați cu exactitate animalele pe care le posedați !

Depășind producti
vitatea muncii planifi
cate cu 1000 kg de căr
bune pe post și, res
pectiv, cu 100 kg de căr
bune pe post, brigăzile 
conduse de minerii Du
mitru Bomoiu și Gbeor- 

Scorpie se situează 
rindul formațiilor 
lucru fruntașe 

Uricani.

mizarea Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și e- nergie electrică, a consiliilor județean și municipal ale sindicatelor și a Combinatului minier Valea Jiului, la Petroșani se desfășoară azi consfătuirea cu caracter de schimb de experiență pe tema „Întrecerea socialis
ts, pîrghie importantă in 
realizarea și depășirea 
sarcinilor e wnom cc-soci- 
ale ale colectivelor 
oameni ai muncii", acțiune participă sute brigadieri și fruntașii muncă pe anul 1981, soțiile, cadre cu munci ? răspundere din condu-

cerile colective ale întreprinderilor miniere bazin.Cu acest prilej brigadierii vor vizita laboratoarele C. C. S. M. Petro-
brigadierului

de în ' eu

participa la prezentarea din liniei modei ’82 și a unor produse ale întx-eprinde- rii de tricotaje Petroșani, vor audia expuneri legate de preocupările lor cotidiene. , în sala mare a casei de cultură vor fi prezentate apoi rezultatele obținute in întrecerea socialistă pe anul 1981 și va avea Ioc un de experiență contribuția la realizarea sarcinilor suplimentare la producția de cărbune.Un frumos spectacol folcloric dedicat fruntașilor în producție urmat de o reuniune tovărășească" vor întregi pro- brigadieru-

schimbpn vinci

Aspectele esențiale ale întăririi autoconducerii și autogestiunii muncitorești, ale creșterii răspunderii minerilor în reali- ] zarea producției fizice de cărbune la nivelul, che- ' mării adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, au constituit miezul dezbaterilor recentei adunări a reprezentanților oamenilor muncii de la mina Paroșeni. Au fost evidențiate su.țesele înregistrare in anul precedent in ceea ce priveș-

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor muncii

-te realizarea producției nete (14,1 procente proporția de depășire), în obținerea unui beneficiu suplimentar de 4 318 000 lei. Paralel cu aceste succese, minerii de la Paro- șeni consemnează în bilanțul anului 1981, o e- conomie de 15,9 lei indicatorul cheltuieli

1 000 lei producție marfă. Au fost, de recondiționate site pieșe de valoare deiar costurile de producție pe tona de cărbune au fost diminuate cu 20,56 lei.în anul precedent, I.M. Paroșeni nu și-a îndepli-

nit sarcinile de plan producția fizică de bune, iată de ce numeroși participant la dezbateri, intr-un spirit de înaltă ținută muncitorească au criticat aspectele negative care s-au manifestat in activitatea organului de conducere colectivă, insistind tocmai asupra problemelor caro constituie încă -greutăți în

fondul.de
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Adunări generale ale reprezentanților oamenilormuncii 
Cifrele mari de bilanț nu pot ascunde 

automulțumirea în gospodărirea localitățilorAdunarea generală a reprezentanților, oamenilor muncii din cadrul 1. G. C. L. Petroșani a . analizat cu responsabilitate activitatea desfășurată . de c.o.m. in anul trecut. Au existat, e drept, unele neajunsuri și greutăți care au știrbit din realizările obținute, dar așa.ieum a rezultat și din darea de seamă a consiliului oamenilor , muncii' rezultatele din anul trecut atestă că cei ce-și desfășoară activitatea în acest domeniu s-au achitat cu simț de răspundere de sarcinile valorice încredințate: iwilumul total de producție — prestație realizat în proporție de 116,7 la sută, iar valoarea pro- ducției globale industriale planificată a fost depășită cu 25,5 la șută.Darea de seamă cît și ' discuțiile au pus accentul pe neajunsurile ce au mai persistat precum și pe ceea ce trebuie făcut pentru îndeplinirea obiectivelor de plan substanțial sporite, a angajamentelor asumate pentru cel de-al doilea an al actualului cincinal. Pentru eliminarea risipei se impune folosirea containerelor des-

tinate transportului de materiale, respectarea consumului specific conform normelor de deviz, ridicarea materialelor rămase după terminarea lucrărilor. Se cuvine acordată o mai mare atenție recuperării materialelor rezultate din demolări și care constituie o resursă ieftină pentru executarea

dere în organizarea acestei activități.Despre modul în care a muncit consiliul oamenilor muncii, cu privire la activitatea lor personală și a colectivelor din care fac parte au vorbit cu competență și la obiect reprezentanți din toate localitățile. „Fondul locativ pe care trebuie ca

I. G. O. L. Petroșanisă-1 întreținem crește în fiecare an, dar numărul lucrătorilor a rămas a- celași. Ne confruntăm cu greutăți și din cauza blocurilor noi date în folosință și la care apar linele defecțiuni a căror remediere necesită forța de muncă pe care am pu- (fosif Moraru, șeful secției Vulcan a E. G. C. b. Lupeni). „Calitatea izo-

lucrărilor de întreținere și reparare a fondului locativ de stat.Un alt capitol temeinic dezbătut în darea de seamă și discuții l-a consti- tuit gospodărirea și în- . frumusețarea localităților cu accent deosebit pe lucrările de salubritate. __ ____ .Cu toată dotarea mai bu- tea-o folosi în altă parte'nă, cu automă tură toriI.F.A., autocontainere,' stropitoare, containere de ,4 metri cubi, alte mașini plastului. modul necorespunzător în care sînt transportate unele materiale ne produc multe greutăți. L^ noi a sosit de exemplu' un vagon de ciment descoperit. Din ■ cauza intemperiilor el s-a întărit încît pentru a-1 descărca a ’trebuit spart cu tîrnăcopui. Muncă- în

plus și un material ne- corespunzător calitativ. Este necesară' de asemenea mai multă exigență la recepționareă lucrărilor,, atît a celor executate de constructori cît și a celor propr ii“. (Petru Culda, șeful secției Uri- cani a E. G. C. E. Lupeni). Despre cum trebuie muncit pentruactivitatea I.G.C.L. șă se desfășoare la un nivel superior au vorbit și Ia- cob Chioreanu, de la sectorul Petrila al E.G.C.L. Petroșani, Vasile Băncilă, șeful serviciului de salubritate Petroșani, Nico- lae Teleman, conducătorul echipei ce asigură funcționarea lifturilor de la blocurile din orașul Vulcan precum și ceilalți participant la discuții.' Ei s-au angajat in nu- colectivelor dinși utilaje, colectarea și transportarea reziduurilor menajere dih localitățile Văii Jiului au lăsat mult de dorit. Au e- xistat, e drept, unele, cauze obiective, dar la aceste neajunsuri au contribuit slabul control, precum și lipsa de răspun-

melecare fac parte să depună opentru îndeplinirea sarcinilor de plan sporite ale anului '1982, a angajamentelor asumate în trecere.
muncă stăruitoare:

Sporurile fiztee de cărbune
(Urmare din pag. 1)realizarea sarcinilor ce le revin in acest an, făcînd în acest sens numeroase propuneri pentru înlăturarea lor. rătau Ioan Kordaș,Mitucă, Constantin Velea, Nicolae Bodescu, Nicolae Soclu, Vasile Pîrvulescu, minerii de la .Paroșeni au create condiții optime și pot să îndeplinească planul la cărbune pe ’82. Partici- panții la discuții au scos în evidență necesitatea soluționării imediate a -u- nor probleme tehnice privind întreținerea și repararea utilajelor, aprovizionarea cu piese de schimb, întărirea ordinii și disciplinei.„Sarcina de căpătîi care ne revine este să o- norărri planul fizic de cărbune în mod exemplar. să folosim judicios, utilajele din dotare. Cu toate că în perioada care a trecut din acest an am extras suplimentar peste 4 000 tone de cărbune, nu sîntem mulțumiți. Putem mai mult. Mă angajez, în numele brigăzii pe care o reprezint, să extragem peste sarcinile anuale de plan 600 tone de cărbune" (Titu Teaceh- co, miner specialist, . șef de, brigadă). „Colectivul

Așa cum a- Petru Nicolescu, I „ DumitruPetru Teodor,

sectorului IV investiții a obținut, în anul precedent, rezultate notabile. Pentru acest an colectivul a hotărît ca rezultatele noastre în muncă . să fie și mai bune, a hotărît să fie exemplu în muncă pentru toate sectoarele de la mina noastră" (Ton Rățulescu, șef sector IV). La rîndul său, ing. Eme- ric Kovacs, directorul minei, a subliniat, mai ales acțiunile ce vor fi _ întreprinse de c.o.m. pentru soluționarea unor probleme de ordin tehnic, cu* scopul de ă se asigura ritmul extracției, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității cărbunelui, precum și eliminarea lipsurilor care s-au manifestat în activitatea de producție. Noi, cei de la ParOșeni, afirma vorbitorul, sîntem ferm hotărîți să răspundem chemării adresate,, de secretarul general al * partidului de a da suplimentar tot mai mult cărbune. '- Adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la mina Paroșeni a scos în evidență angajarea fermă, responsabilă a colectivului de aici de a face totul pentru a realiza în acest an, , la n ivel superior de eficiență, sarcinile de plan la producția de cărbune.D. CRISAN
cina aburii alcoolului se vor risipi, permisul me- , canidului va fi păstrat de î organele de miliție, pen- l t’T’l-'l. TT1 T»‘f rl'f zAT’lll tui '<?£»tru ca purtătorul lui să / nu-1 confunde cumva 1de dimineață, și-a zis Tudof Bâciu, conducător auto la I. U. G. T. Craiova, lot Petroșani, cînd a pornit Ia drum, joi, cu autoatelierul 31 DJ 262. N-a luat în seamă damful de alcool răspînd it în cabină. Lucrătorul de miliție care i-a ieșit în cale a descoperit misterul — motorul autoatelierului nu funcționa pe bază de alcool, fiola în cafe a suflat conducătorul auto s-S înverzit brusc, precum 

pășunile alpine vara, Tu
dor Baciu a făcut fețe- 
fețe, mai ales că în autoatelier transporta muncitori. Păi, bine, Baciule 
de ce o făcuși de... oaie ?

URMA CULEGE.»
Sub influența alcoolu-

legitimația de de- țDE OAIE.Ziua bună se cunoaște cu... 1gustător de vinuri.
„PRIPITUL"Prima boroboață — cauza neatenției, Leonida Catană, de la I. M. Lupeni, a fost în postură de autor al unui accident de circulație. A crezut că nu-1 vede, nimeni. Oprit de un lucrător de miliție, a refuzat să prezinte actele, pe motiv că se... grăbește. S-a convins că graba strică treaba. A cules roadele pripelii i fără rost — amendă, sus- pendarea permisului, fi- ț ind totodată invitat la o i nouă examinare psihdlo- / Sică. l

☆ 
Duminică este permisă 

__- _________ circulația autoturismelor i 
luf'Daniel'oîiyâh, șef d<* proprietate personală, în-I

• • - --~‘-=—•-*- —număr ț

I
L echipă la I. M. Aninoasa, 
) ă, comis un accident de 
1 circulație, încercînd apoi 
l să dispară.. ’* 1 :’. i-L oiil '• •• z-3 Oi

i
I I.C.M.M.,? tragă pe areapia i.! naiul agentului de ț lație. Era și-timpul .' Pînă

Bobinatoarele Ana Bogdan și Olga Roșu de la atelierul de reparații electri
ce Varnița al I.R.I.U.M.P., lucrează la pregătirea unui motor.de 100 kW pen
tru rebobinare. ■ Foto: Șt. NEMECSEK

«Bl unui nou orizont

COOPERAT1VA „UNIREA". Bilanțul lunii ianuarie a consemnat : producția globală și marfă industrială depășite cu eîte . 184()()Q lei fiecare, în-i, ca'sain în numerar plus' 135 000 lei față de plan; iar la prestările către populație — indicatorul principal al cbopera- to.rilor — depășirile se ridică ia 245 000 lei. Contribuția cea mai mare la depășirea»indicatorilor de plan ău a- dus-o îndeosebi secțiile de confecții pentru femei și bărbați. .S-au remarcat secțiile, conduse de Maria Orban, Zamfira Ciobanu, Rozalia Moldovan și Maria Pădureanu.• ATELIERUL DE ZONA PETROȘANI. Harnicul colectiv al a- eestci unități din ■ cadrul Complexului C.F.R. Petroșani a încheiat prima lună din acest an cu rezultate deosebite : depășirea producției globale' planificate și a productivității muncii cu 24 la sută, iar imobilizarea vagoanelor în reparații redur să cu 43,5 la sută. /La., aceste rezultate și-au a- dus contribuția echipele conduse de loan f 11- uță, loan Godeanu, Ni- Coîae Nenu, maistrul loam.Straja, tehnicianul Nicolae Colcer..

(Urmare din pag. 1) ... instalației de introdus va- Donalth — șefi de echipă, gonete și a lanțului, toate loan Gustav Cătănaș, Mi- celelalte piese și suban- hai Osz, ' Vasile 'Pălăduță, Alexandru Șimon, Ludovic Czimboli, Alexandru Hoțea, Viorel Moceanu și Dumitru Radu. , ; <■Punerea în funcțiune a instalațiilor de extracție de la acest orizont mărește capacitatea de transport a cărbunelui pe verticală și orizontală, conduce în final la realizarea și depășirea planului și a anga-- sef’de echipă, Jamentelor asumate în în- -.

matriculate sub 
PARA SOȚ.

Se recomandă conducă- i 
lorilor auto să conducă ' 
prudent, întrucit pe anu- 

!"“S ~ t 
ț

I
î 
I 

u

gonete și a lanțului, toate„Caschetele albe“ i-au dat repede de urmă, acum va da seamă pentru nesăbuința șa. în cazul lui, fuga e ru- _______șlnoasă, dar -cu... urmări manifeste Ia trecerile de 
grave.

CONFUZIEBolidul eondus^^Ioan Stepan, meca'.^J la, a trebuii să tragă pe dreapta la sem- _____  careu -

mite porțiuni de drum 
persistă gheața. O atenție 
deosebită trebuie să se

pietoni și la depășirea 
autobuzelor oprite în sta
ții-

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

Lucrările au fost încredințate unui grup de lăcătuși de la întreținerea puțurilor din cadrul sectorului de transport care, timp de peste trei luni, au montat în rampă și , circuitul puțului o instalație de introdus vagonete în colivie, un lanț elevator în lungime de 35 m, patru poduri basculante, trei frîne pentru oprirea vago- netelor, o stație de comandă, patru uși în rampa puțului, alte utilaje. De menționat faptul că în afara

samble au fost confecționate de lăcătuși1. De asemenea, trebuie precizat faptul că această importantă lucrare a fost executată și retribuită în acord global, pentru activitatea prestată în afara programului do lucru. Au participat . la execuția lucrării: .Dumitru Tîmpău — maistru mecanic, Gheorghe
AsprOÎU — sci tic cciiipc*, : ■; , , .. ,,, ■ , - ’ „,. . trecere de către colectivulEugen Fulga, Elisei Cioan- ■1T)jnej Lupeni. (Avramta; Vasile Stepa,. Francisc MICA).

I
I
I

■ DE BUN AUGUR, dorim să fie activitatea din acest an calendaristic a arbitriloi- de fotbal din municipiu, care și-au reluat activitatea joi, 4 februarie. Următoarea lor intilnire (ședințele au loc; în fiecare joi, la ora 15) va avea loc joi, 11 februarie ta sediul C.M.E.F.S.■ ACȚIUNI PÂTRIO- 'iyCE. Comitetul U.T.C. de

primul trimestru al acestui an.■ GAS A NolA.nou bloc de locuințe cu 38 apartamente, a fost terminat în zona Hermes a Pe- troșaniului. Lucrările acestui obiectiv social, în care peste cîteva zile urmează să se mute locatarii, au fost executate de constructorii Șantierului nr. 1 din Deva al T.C.1I. Același colectiv lucrînd în sprijinul dezvoltării sociale a Văii Jiului, ă atins în aceeași zonă cota ținală a unei noi

la I. M. Paroșeni a organizat, ieri, în cadrul sec- torului II, o acțiune de colectare a fierului vechi și de curățire a cărbunelui de pe lingă transportoare. La acțiune au . participat 25 de tineri,■ O NOUA PlAlA. în orașul Vulcan s-a trasat perimetrul unei noi piețe agroalimentare. Nouapiață este amplasată în a- propierea complexului comercial 58, în zona centrală a orașului. Lucrările de construcție vor începe în școli generale.

tin

■ GEST LĂUDABIL. ; Pionierii Mariana Pleștiu, Dumitru Pleștiu, Nelu Tai- cu și Kalman Kovacs, de la Școala generală Aninoasa, au găsit o sumă de bani, pe care au predat-o la . sediul miliției din Âni- noasa. Cinste lor, iar păgubașul este invitat să se

țelepciunii. Astfel, pentru asigurarea complexă a e- levilor și studenților se plătește doar un leu ț pe lună, timp de 6 luni sau un an’ fiind achitate despăgubiri pentru cazurile de accidente, de răspundere civilă legală, pagube produse de incendiu, calamități naturale, furt prin efracție (de la o suta la 18 000 lei). - T
■ MA-RȚIȘOARS. I. 6. Ș. M. I. Petroșani din municipiul nostru că - c°ncurează cu succes na- 

prevedereă este mama în- tura, ănunțînd mai devre-

. prezinte pentru ridicarea banilor pierduți.■ DOAR UN LEU. Sub- mgmerul Marcel Scnzaco- ni, de Ia ADAS, readuce a- minte tuturor cetățenilor • din municipiul nostro că /-'-

me cu cîteva zile primăvara. Vestitorii întreprinderii — cele peste 100 000 mărțișdare, acele simboluri ale iubirii și fertilității, care sînt deja expuse spre vîhzare în magazinele și chioșcurile din Petroșani, Petrila și Ajiinoasa.
Rubrică realizată de 

Ion VULPE
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fanfarei imagine Ghc orghe

-J

Conu lancu“ printre noi

O reconsiderare a
teatru spectator*

cui-inia ale

vioa- jnstrumente mică, organizate Aninoasa,

Prep u aț cele două în- 
petrilene au doar 3 lecții 
la Aninoasa

De la dialog la... 
monolog pe hîrtie

K«<FIRTfl»CWI!l.TU

Activitatea universităților cultural-științifice,-> » J f

în anul de învățămînt 1981—1982 universitățilecultural-științifice din Valea Jiului cuprind 122 de cursuri teoretice și cercuri aplicative și de creație. Numai pe lingă /Casa de cultură din Petroșani funcționează o treime din acestea. Față de anul trecut este sensibilă preocuparea pentru aspectele practice, numărul cercurilor aplicative apropiindu-se de 40. Cele mai răspîndite sînt dactilograf ia, croitoria, • reparațiile radio și TV, existente în aproape toate a- șezămintele de cultură. Se disting, însă, prin dl- versitate și inedit, dome- «^rniile educative in care ancorează cercuri de inițiere în acordeon, ră, chitară, de suflat, grafică autoapărare, la Petroșani,Vulcan și, in special, Lu- peni. Lăudabilă este grija de a iniția in arta instrumentelor de suflat elevi, in scopul reîntineririi u- nor fanfare ca acelea din Lonea. Aninoasa, Vulcan.Cursurile teoretice, eu o planificare bilunară a lecțiilor, trebuie să fie implicate Ierni în actualitate in toate localitățile, pentru a contribui eficient la procesul general de perfecționare moral- politică și profesională a oamenilor muncii în cadrul generos al Festivalului național „Cîntarea României". Se pare însă că o asemenea... performanță a fost doar la în- demîna universităților cultural-științifice din Lonea și Urieani. Aici și documentația cursurilor, este completă la toate ca-
i Nu este întîia dată i cînd ne oprim atenția j asupra „Dialogului pe aceeași scenă", manjfes- i tare culturală- cu reală valoare educativă! în stimularea vieții cul- ; turale, nu atît în cluburi și case de cultură cît în întreprinderi instituții —. de Comitetul ; de cultură și socialistă ăi municipal al lor. După multe, repetate aminări, presărate' de-a lungul a cel puțin ! trei luni, s-a stabilit și ■ un program ferm de 1 desfășurare. Cît este de ferm e lesne de constatat din amînârile, sine' die, ale numitului dialog care s-a transformat întf-un monoton log pe hîrtie. "Dar o ultimă pare să rile din se află Petrila, bă Ioc întîlnirea formațiilor existente "la pre- parație și ale celor de la Fabrica de mobilă. De remarcat este o singură idee : ușurința bu. care-i privit „Dialogul huriedorean pe aceeași scenă" nu face nici un serviciu, dimpotrivă, importantei \ finalități a manifestării, aceea de a țjnprima dinamism în activitatea cultural-edu- 

cativă, în implicarea ei, prin multiple modali
tăți proprii actului cul
tural, îh viața' social- 
eeononîlcă.

t î

t

șiorganizată municipal educație Consiliul sindicate-

monoveste lucru-urneaseă impasul în care duminică, la urmează să ai-
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pitolele. Un mănunchi de lectori bine pregătiți, a- vizați din vreme asupra sarcinilor ce le revin, a- sigură un nivel științific ridicat, pe măsura exigențelor participanți- lor la cursuri. Coordonarea și organizarea activității in universitățile tural-științifice poate globa și colaborarea reușita altor acțiuni cluburilor : concursurigen „Cine știe, răspunde", deplasări ale brigăzilor științifice, informări po-
Festivalul național 

„Cîntarea României"litice, așa cum stau^ lucrurile la Lonea, unde directorii de cursuri, profesori la Școala nf. 2 prompt mărilor, muncă depune- ganizate Petrila, noasa, Vulcan.Cursuri tehnice au fost inițiate la toate întreprinderile miniere, ca si in alte importante unități economice. Dacă la I. M. Lonea, I. M. Dîlja, I. M. l.upeni, I. M.- Uri- cani este de netăgăduit interesul pentru cunoașterea tehnicilor . noi minerit, a regui i lor securitate și protecție muncii, ducției, niatie i tru I, M. Petrila, I,‘M. Aninoasa și Petrila. La, treprinderi fost ținute din 5, iar

generală Petrila, răspund și competent che- - De' altfel, o de bun nivel se Ia cursurile or- în școlile din Petroșani, Ani-

in de a , a calității pro- , nu aceeași afir- este" valahi lă pen-

completarea documentelor cursului nu este realizată nici in momentul de față. Deficiențe semnalăm și în desfășurarea cursurilor la spitalele din Petrila (doar două lecții din cinci) și Vulcan (o singură întrunire a cursanților .'). La polul opus se situează spitalele din Petroșani și Lupeni, unde cursuri de politică externă, tehnică medicală ș.a. reunesc mulți participant și se desfășoară cu regularitate.Anul acesta a înregistrat în activitate doar 3 cercuri de învățare a limbilor străine ; la Petroșani (două cursuri de franceză, unul de engleză). Cursul dc engleză este deocamdată • întrerupt, numărul de cursanți seăzînd sub limita minimă, La Lupeni s-a intenționat înființarea unui curs de limba germană, dar numai la nivel de intenție a rămas.Din experiența de pînă acum, rezultă că orientarea tematica a cursurilor a fost bună. Marea majoritate a celor deschise in luna octombrie funcționează bine, bind apetența oameniloi- mum ii pentru o neîntreruptă informare și educare, fapt care arata necesitatea ca universitățile cultural-științifice trebuie sâ participe mai activ în sâmUIului d<- metode mijloace bogățirii perfecționării, sub aspectele a procesului de dezvoltare a conștiinței oamenilor muncii- din Valea Jiului. ’ ■
Ioan I. I,AS( U

Un meritat ioc ILa Hunedoara s-a desfășurat. miercuri, faza județeană a concursului cultural-artistic „Hermes ’82" la care s-au întrecut formații artistice de amatori din comerțul hunedorean. La această manifestare, înscrisă armonios în Festivalul național al muncii și creației „Cîntarea României", a participat și grupul satiric „Albul ca zăpada si cele 4 pitice" (instructor Gheorghe Negraru) de la I.C.S.A. și A.P.’ Petroșani, căruia i-a fost atribuit locul I pentru valoarea interpretativă si calitățile textului.

19 0 7S-aprinde zăpada pe fir de-amintire, Gindul-Ecou răscolește prin vreme și limpede glie, pătrunsă de stele, ascultă cu porii un cîntec venind, văpaie și rugă, mînii și vîlfoare, din ziua înscrisă pe-acel anotimp.Și, flăcări, cerneala aduee spre mine, hrănind seva sacră-n milenicul trup.< ind plugul brăzdează, pe largă cimpie, noblețea-n pămîntul de ierni aburit, să urce peren, — din al boabelor aur fertile grădini, săvîrșite-n Zenit,Și-n mii unsprezece durute izvoare, culcînd cîte-a creangă de măr înflori Iubirii de piine, Iubirii de țară, nestinselor roade, spre alte codiri, nicicînd în văpaie și fum să nu piară, sădesc Libertatea din ceas de-nfpliniri.
Maria DINCA

a sta- înfiin-Va lea

mult cadrul ansi destinate reîm- cunoștînțelor, toate

clubul sindicatelor din Vulcan se acționează permanent pentru reîntinerirea minerilor. In instructorulFlorieel, component al fanfarei minerești din localitate, de aproape două decenii și .jumătate, la o repetiție cu cî- țiva elevi care învață să cînte la clarinet.
relației

Ferestre

.Ețnineseu ne-a să pătrundem în ființei și rostirii și ne-a făcut să fluturarea de a- eterhitățw, dacă

In a doua parte giuhii, a 34-a de .la țarea instituției în Jiului, Teatrul de stat din Petroșani — Care s-a afirmat în ultimii ani șîn mișcarea teatrală; din , țară prin valoarea unor spectacole ce au produs : nu: numai. surprize, ci au detef- minat și o restructurare a părerilor, a unor prejudecăți, despre efortul creator din astfel de instituții — se află într-o etapă de reevaluare a funcțiilor culturale, artistice și educative. După ce s-au realizat jaa- tru spectacole — „Paracliserul’- de Marin Sorescu, în premieră absolută ; „Arca bunei speranțe” de I. D.‘ 
Sîrbu, -creație r dramatică ele acută , actualitate, asupra condiției umane ; „Vrăjitoarele'.' de Dimitrie Ste-' laru, spectacol pentru copii ; „Al. treilea nu se poate” din multă suplețe în rea repertoriului fiecare teatru și-1 nu după' criterii ci în funcție de Nici unei instituții de cultură nu-i este indiferentă relația .cu oamenii muncit patticipanți fideli sau virtuali participant! Ta programul stabilit. De aceea, Teatrul din Petroșani a început șă realizeze abonamente pe stagiune, intenție mai veclie de altfel, Pînă acum sînt peste 2 000 de abonați, în cea mai mare parte, eu

sprijinul. inspectoratului școlar, în rîndul elevilor. Situația comportă două aspecte de fond, ambele cu consecințe directe asupra programului de reprezentații. In primul find : teatrul nu trebuie să se mulțumească doar cu spectatori proveniți din , tinăra generație, ci sȘ întreprindă cu mai multă eficiență, tu forță ' de convingere, acțiuni de sporire a numărului de adulți abonați. Dări a. cest fapt este- direct pro- poi tiona i repi oi iu , ’ a- loarea interpretării și, de ce nu, cu continuitatea vieții \pectaculare. Al doilea aspect 1 constit lie coinpit xitatea raportului teatru elevi,'în care se împletesc componente educative

și culturale, fi binevenite periodice, eu semnificațiile a .pieselor, d citatea teatrului etc., contribuind ,1a educația lor artistică și formîndu-se un public avizat; exigent și competent, încurajînd talentele în cadrul unor formații de teatru din școli.Prin reconsiderarea relației teatru — public, Tea
trul de stat din Petroșani a deschis noi perspective în implicarea in viața culturală a Văii Jiului, în stabilirea unui dialog real, cu oamenii muncii, cu implicații previzibile în valoa- viitoarelor premiere.

•:T;'.i:S.PÂTAMU..

Dacă învățat adîncul noastre simțim ripă aIon Creangă a trecut în veșnică tinerețe sfătoșe- nia și graiul bătrînesc, Caragiale ne-a învățat luciditatea și râsul. Cuvîn- tul său incisiv a tăiat ca o iarnă corpul inform . alfalsității și prostiei, al, demagogiei și 'arivismului, al poltroneriei și lichelismului. Caragiale ță nu numai să să negăm, ci să asupra condiției Cei ce îi puneau ială’arta și loialitatea, patriotismul’ mai ales, au trecut demult în • uitare, iar conu Tancu, așa cum i se spunea, continuă să zâmbească peste ani, cu ironie dar și cu generoasă compasiune, de păcatele lumii, El nu ne-a lăsat numai o operă, ei și un mod de a privi realitatea cu luciditate surâzătoare, un fel de a rîde.- Caragiale e printre noi: îl cităm mereu, fără să ne dăm personajele lui au devenit etaloane, expresiile lui sfichiuitoare au devenit

ne înva- rîdem și medităm umane.Ia îndo-

uneori seama,

sintagme ale cotidian. Unuia cearcă sfoară tanda : tură... optspece; patru lă douăzeci și patru., nuia care ne îi. zicem : „ răbdare, stimabile' lipsit de simțul deții i-1 cităm pe Farfu- ridi : „trebuie s-o iscălești ; o dăm anonimă alintaților le amintim de dl. Goe, iar pisălogilor de Măritiș Chicos Roslogaft ; cind simțim amenințarea absurdului, exelamătn : „curat murdarCircumscrisă spațiului românesc și celui \ud- est european, opera iui Caragiale și-a cucerit spectatori și cititori nu numai aici, ea este receptată Ia scară mondială din Japonia pînă în A- merica Latînă, cum s-a s-pus, dovada cea mai e- locventă a vitalității sale, 
a universalității demersului său. I.a aniversarea a 130 de ani de . la naștere, conu Țancu continuă să ridii de moftangiii întregului mapamond.

limbajului . care însă ne tragă p€ îi amintim de Pris- „două la prelec- două la primărie, școli, l u- toacâ nervii ai puțintică “ ; celui răspnn-

Cor neliu ■ R

i

de Ivan Martînov — care se degajă mai întoemi- (deoarece stabilește abstracte public).
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LUNA CĂRȚII LA 
SATE. La bibliotecile din 
Banița și Iscroni s-a des
chis duminică „Luna căr
ții la sate“, manifestare 
cultul al-edueativă de tra
diție în țara noastră.

INTfLNlRE CU POE
ZIA, Brigada științifică 
de la Casa de cultură din 
Petroșani se va afla as
tăzi în mijlocul minerilor 
de la I. M. Dîlja 
10,45) și la căminul
nefamiliști al I. M. Live- 
zeni unde este organizată 
(la ora 18) și o seară li
terară la care participa 
memb i ăi cenaclului li
terar „Panait Istrati“,

Car net
APEL, 

clin 
mier- «< 

de

Genica
Cic, Cu 

închegat, 
folclorul

Gvecea, 
un taraf 
valorifi- 
muzical

IN SALA DE 
C lu b u I si nd ieatelo i ■ 
Lonea a organizat 
curi, în sala de apel 
minei un spectacol
muzică populară cu for
mația ■ proprie . din care 
fac parte instrumentiștii 
Enache Briază, Ion Baciu, 
Castel Brînză, Iuhasz 
Moise, Gogu Briază, Ni- 
colae Br.înză, Hie Pavel, 
Ferenczi Petru, Marcel 
Brînză, Cherecheș Gheor- 
ghe, frații -Butnariu - și 
soliștii Dumitru Pîșu, 
Maria Cernea, ' Olga Sa-

vonea, 
Viorica 
bine 
ctnd 
specific zonei, clubul din
Lonea susține o continuă 
activitate spectaculară, a- 
preciată de oamenii' mun
cii din localitate.„75 DE ANI DE LA 
RA SCO A LA ȚA R ?J XI LOR 
DIN 1907“ este tema unui 
concurs „Cine știe, cîș- 
tigă“ care se va desfășura 
mîine (de la .ora 18) în 
cadriil serii < nil ural edit-

FORMAȚIA DE FLU
IERAȘI ■ (condusă de 
Ce iei Dobre, ■ agone ar 
la I. M. Lonea) de 
clubul din Lonea. 
aia a ultimei 
festivalului 
„Cîntarea României* 
începe astăzi 
în vederea 
unui 
Program el e artistice

' acestei formații sînt aș
teptate .cu interes de or- 
a < li ie așiii . p>râi 

de la Lonea, de lofi oa
menii muncii.

cative : pentru tineret \ 
ganizată la Casa de ■ <ul- 
tură din petroșani. ''—:d ■

lă 
laure- 

ediț ii a 
național 

re- 
pregăti rile- 

interpretă) ii 
rep i i iu bogat 

ale
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Vizita de lucru a tovarășului Nieolae Ceaușeseu 
în județul Brașov

(Urmare din pag. 1) dură pe cei prezenți, dM mina .cu numeroși muncitori, care îl înconjoară «a deosebită dragoste și respect.Se vizitează. în conținu*» re Întreprindere* «te auto* 
camioane din Brașov, importantă unitate a indus-1 tries construcțiilor de mașini din țara noastră.La intrarea în întreprindere, tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceausescu au fost salutați cu deosebită căldură ae ministrul industriei construcțiilor de mașini, de membri ai conducerii Centralei industriale de autovehicule de transport șl el 
întreprinderii, de un mare număr de oameni ai anin- - cii, care au ovaționat fito del ung pentru -partid și te* cretarvl sân general, ccan* dînd cu tasăflețte» „Ceaușescu — P. G.H» 1% „Ceaușescu Și poporul 1*.

Ca și cu alte prilejuri 
dialogul seereteratai ®e* 
neral al partidului cu mun
citorii, tehnicienii șt tafta nerii întreprinderii de au
tocamioane, cu conducerii* 
ministerului și centratei 
industriale da resort • cu
prins o arte largă de pro
bleme legate de modul cum se înfăptuiesc sarci

nile de producție, prevede
rile privind exportul și 
măsurile preconizate pen
tru realizarea in cele tnai 
bune condiții a obiective
lor stabilite pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru 
ridicarea continuă a efici
enței activității ta această 
ramură importantă a in
dustriei construcțiilor de mașini. Au fost analizate, 
de asemenea, la fața îocu-. 
lui, măsurile întreprinse 
pentru modernizarea șl diversificarea producției de autovehicule în raport cu cerințele economiei și ale 
beneficiarilor la export, pentru perfecționarea unor 
procese tehnologice de fabricație, ' reducerea consumurilor specifice de mate- 
rH prime și materiale, 
combustibil și energie.

Preocuparea colectivu
lui pentru continua mo
dernizare și diversificare 
* producției « fost evi- 
dențiatil în mod deosebit 
ta timpul vizitei la secția 
de statoare a tatreprtade- 
rti, *ad* s-a prezentat' se
cretarului generai al parti- 
duiui noua familie de mo
toare Diesel de puteri mari 
—. cuprinse între 135 și 
400 CP —„ concepute și 
realizate de specialiștii în
treprinderii.

Examinînd noile produ
se, tovarășul Nieolae

Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute și a cerut specialiștilor să grăbească asimilarea lor în fabricația de serie, astfel incit, în actualul cincinal, să se poată echipa cu asemenea motoare toate autovehiculele produse în„ unitate.în continuare, tovarășul Nieolae Ceaușescu urmărește liniile de fabricație a noilor punți de motoare și cutii de viteză adecvate motoarelor de ptiteri mai , mari1 prezentate.La încheierea vizitei, in principalele sectoâre de fabricație ale întreprinderii, tovarășului Nieolae Ceaușescu i-au fost prezentate o autobasculantă cu motor de 400 CP, din noua familie aflată în curs de fabricație, precum și cîteva variante constructive de autocamioane mo
dernizate.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a apreciat eforturile specialiștilor și constructorilor de autocamioane în direcția diversificării producției, îndicînd, la sfirșitul vizitei, să acor
de în continuare <> atenție 
deosebită acestor produse, 
pentru a se ține pasul cu 
tot ce este mai bun pe plan mondial în acest domeniu.Luîndu-și rămas bun de

la constructorii brașoveni de autoemnioane, care pe întregul parcurs al vizitei l-au înconjurat cu deosebită dragoste și stimă, tovarășul Nieolae Ceaușescu le-a adresat urări de noi succese în activitatea ce o desfășoară, multă sănătate și fericire. .Secretarul general al partidului a vizitat apoi cunoscuta întreprindere de stofe „Carpatex" — unitate brașoveană cu tradiție, care ființează de peste un secol și jumătate.I.a sosire, tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu stat în- tîmpinați de ministrul industriei ușoare, de* membri ai conducerii centralei industriale de profil și ai întreprinderii.In centrul discuției secretarului general al partidului cu textilistele s-au a- flat problemele centrale ale acestei ramuri industriale — valorificarea superioară a materiilor prime indigene, sporirea ponderii produselor de calitate superioară, realizarea planului anual și pe întregul cincinal.Directorul întreprinderii informează că de la ultima vizită făcută ta unitate, în septembrie 1977, co

muniștii, întregul colectiv 
au obținut realizări de. prestigiu.Concomitent cu preocu
parea pentru onorarea la 
timp și în bune condiții 
a contractelor cu beneficiarii, muncitorii de aici a- cordă o mare atenție satisfacerii nevoilor și exigențelor în continuă creștere ale pieței interne.Tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușeăcu sînt invitați să viziteze principalele sectoare ale întreprinderii.Este vizitată apoi o expoziție amenajată în incinta întreprinderii unde sînt expuse cele mai reprezentative creații ale talentați- ior textiliști de aici, stofe care se înscriu pe linia celor mai recente cerințe ale modei de pe piața internă și externă.Tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au cercetat- în- deaprdbpe produsele expuse, au apreciat calitatea stofelor fabricate. în același timp, secretarul general al partidului a indicat conducerilor ministerului și unității să întreprindă măsuri în vederea înlăturării treptate a importului de lînă, a cerut industriei constructoare de mașini să a- simlleze utilaje speciale

care să permită sporirea producției și diversificarea sortimentelor de stofe. ' ,Pe parcursul vizitei tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu deosebită căldură și multă dragoste de muncitoarele și muncitorii fabricii, care le-au oferit flori, le-au a- dresat cuvinte de vie recunoștință pentru grija statornică ce o poartă clasei muncitoare, întregului nos- - tru popor, asigurindu-i că vor răspunde acestei griji printr-o activitate tot mai rodnică.în timpul vizitei în în- - treprindere secretarul general al partidului a adresat felicitări muncitorilor de aici, care au ridicat la cote superioare tradiția u- nui străvechi meșteșug practicat pe meleagurile Brașovului — arta țesutului, le-a urat noi succese în activitate.
Coloana oficială de mașini a străbătut apoi principala arteră a municipiului pînă Ia Casa Armatei unde a avut loe adunarea cu activul de partid și de stat.Intîlnire cu activul de partid și de statDupă vizitarea celor trei mari unități industriale, tovarășul Nieolae Ceaușescu 

s-a întîlnit, eu activul de partid și de stat din județul Brașov.Miile de brașoveni aflați în fața Casei armatei, unde a avut loc adunarea cu activul de partid, au salutat cu multă căldură pe secretarul. general al partidului, manifestindu-și bucuria de a-i avea din nou ca oaspeți dragi pe tovarășul Nieolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu. Ei scandau eu înflăcărare „Ceaușescu — P. C, R. î“, „Ceaușescu la mulți ani 1.“.Tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășa Elena •••••••••••••ti 

Ceaușescu au fost întîmpi- nați cu aceleași profunde simțăminte de numeroși muncitori, țărani, ■ oameni de știință și cultură, cadre de conducere, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor ' de masă și obștești, de ceilalți participant la această intîlnire.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Dumițrache, prim-secretar al Comitetului județean . Brașov al P.C.R.Tn continuare au luat cuvîntul tovarășii Comșa Stelian, maistru, secretar al comitetului de partid, președintele Consiliului oamenilor muncii din între-*••••••••••••••< 

prinderea „Electroprecizia" Săcele, Rogoz Mihai, muncitor, secretar al comitetului de partid Ia secția turnătorie nouă de fontă a întreprinderii de autocamioane Brașov, Ojog Mari- oara, maistru, secretar de partid la secția finisaj, membru în Consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea de ștofe „Car- patex“ Brașov, Varga Iosif, director al întreprinderii de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Co- dlea, Costache Florea, frezor, secretarul Comitetului U.T.C. de la întreprinderea mecanică nr. 2 Brașov, Tătaru Silvia, inginer-șef la C. A..P, HălchiVg vice

președinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, Roth . loan, secretarul Comitetului comunaî de partid, primarul comunei Bunești.
în -încheierea întîlnirii cu activul de partid al județului Brașov a luat cuvîntul tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist ; 
Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. ■■ , .Cu vin tarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplina aprobare și satisfacție, fiind subliniată, in repe- 
•••• ••••••••••«

tate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații. I;A vorbit apoi primul secretar al Comitetului județean de partid.Dînd expresie gin durilor și sentimentelor pe care le împărtășesc în aceste momente deosebite, partici- panții rostesc cu dragoste și stimă numele partidului nostru comunist și al secretarului său general, tovarășul Nieolae Ceaușescu, aclamă pentru minunatul nostru popor, constructor al socialismului, pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare.La ieșire, tovarășul Nieolae Ceaușescu și tore ••«•••••«••••«

varășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați din nou cu nemărginită dragoste și stimă de un mare număr de locuitori al Brașovului. ' Tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu răspund cu prietenie manifestărilor de caldă simpatie ale mulțimii..'Luîndu-și rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat, de ta oamenii muncii brașoveni, secretarul general al partidului le-a adresat, J tuturor, urări de noj succese în activitatea ce o desfășoară, multă sănătate și fericire.i- •••• •••••• • *••

Participarea delegației 
Partidului Comunist Român 

la lucrările Congresului P.C.F.
PARIS 5 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Petru Enache, membru supleant ăl Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres ai Partidului Comunist Francez, a luat parte, vineri, la un miting de solidaritate ' , internațională, organizat la Centrul cultural din Creîl.în deschiderea mitingului a luat cuvin A.1 Giseie Moreau, membră a Biroului Politic al C.C. al P.C.F„ care a salutat cu multă căldură delegația P.C.R.Conducătorul delegației P.C.R. a transmis partici-

panților la miting, tuturor militanților P.C.F. un călduros salut din partea Comitetului Central al P.C.R., a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nieolae Ceaușescu, și a a- dresat urări de deplin succes în realizarea hotărîri- lor ce vor fi adoptate de cei de-al XXIV-Iea Congres al partidului.în aceeași zi, delegația P.C.R. a vizitat obiective economice și social-cuitu- rale din orașul Trappes și a avut convorbiri cu senatorul comunist Hugo Her- nard, primarul orașului, precum și cu membrii’ secțiunii P.C.F. din acest oraș. v -

Acțiuni în favoarea păcii HLME

Centenarul
BELGRAD 5 (Agerpres). — La Teatrul Național sîi h din Novi Sad s-a deschis expoziția „Viața și o- pera lui George Enescu", organizată in cadrul manifestărilor din Iugoslavia prilejuite de aniversarea

.George Enescu“ centenarului nașterii marelui muzician român, A vorbit academicianul Rudolf Bruci, directorul centrului muzical al Voivodi- nei, care a evocat personalitatea lui George Enes- CU; : ■

și securitățiiînlăturarea unui război nuclear constituie sarcina supremă a comunității mondiale, se relevă în știrea difuzată la încheierea vizitei efectuate la Moscova de reprezentanți ai Consiliului consultativ pentru problemele dezarmării al Internaționalei socialiste, în cursul convorbirilor din capitala URSS, a fost subliniată necesitatea de a se contracara orice încercări care pot duce la eoborî- rea pragului unui conflict nuclear, relatează agepția TASS.Părțile au convenit, de asemenea, că este necesar să se pună cit mai grabnic capăt cursei înarmărilor, îndeosebi a celei nucleare, de a se începe procesul de dezarmare.
BRUXELLES 5 (Agerpres). — In orașul belgian Anvers a avut Ioc o demonstrație împotriva instalării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune, la care au participat un mare număr de tineri. Demonstranții au scandat lo-

internationalezinci și au difuzat apeluri la luptă ' împotriva prezenței armelor nucleare pe continentul european.
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Propunerea - cb privire Ia crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei se bucură de sprijinul—larg al opiniei publice suedeze și al par- ticipânților la mișcarea pentru apărarea păcii — au declarat, îhtr-un interviu , acordat ziarului „Da- gens Nyheter“, M. Berg- Larsen și E. Hamillton, cunoscute militante ale U- niunii „Femeile pentru pace" din Suedia. Apelul Comitetului suedez ..pentru transformarea Europei de nord într-o zonă denuclea- rizată — se arată în interviu,— a fost semnat de peste un milion de suedezi. O importanță deosebită o capătă, în condițiile actuale, lupta împotriva planurilor de amplasare a noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe- continentul european — au subliniat M. Berg-Lar- sen și E. Hamillton.
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