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Iii cuvin tarea rostită la 
încheierea lucrărilor ple
narei lărgite a Comitetu
lui Central al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că 
trebuie dat un nou im
bold și o nouă expresie 
voinței de pace a poporu
lui nostru, organizînd noi 
și noi manifestări acum, 
in perioada în care se 
desfășoară sesiunea spe
cială a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dezar
mării, manifestări care 
să includă și trimiterea 
de telegrame și moțiuni

Apelul
adresat sesîunîî speciale a 

Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării

Pentru dezarmare, pentru 
o Europă fără arme nucleare, 

pentru o lume a păcii!
îngrijorați de intensificarea cursei înar

mărilor, care creează o mare primejdie 
pentru paced și însăși existența popoare
lor, în fața pericolului crescînd la adresa 
păcii și securității, noi, cetățenii Republicii 
Socialiste România, întreaga noastră nați
une adresează — in acesțe împrejurări in
ternaționale deosebit de grave - Apelul 
lor solemn către sesiunea specială a Or
ganizației Națiunilor Unite consacrată de
zarmării de a adopta măsuri concrete care 
să determine trecerea la dezarmare, în 
primul rînd Ig. dezarmarea' nucleară, la re
ducerea cheltuielilor militare, pentru ca 
uriașele resurse materiale și umane, elibe- 
rdte prin oprireo și diminuarea cursei 
înarmărilor, să fiș puse în slujba progre- 

'sului și bunăstării, lichidării subdezvoltării 
economice. .

Ca și celelalte popoare europene, po
porul român cere în mod ferm oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare cu rază medie, retragerea, și dis
trugerea rachetelor existente, , eliminarea 
totală a armamentului nuclear de pe con
tinent. v

Astăzi, în fața întregii omeniri se pune 
problema de a alege între calea războiu
lui sau ce'a a păcii. Nimic nu poate jus
tifica politica de înarmare și de război.

Organizația Națiunilor Unite, conducăto
rii tuturor statelor și guvernelor — ai căror 
reprezentanți sînt reuniți în cadrul acestei 
sesiuni speciale - poartă o înaltă răspun
dere în fața popoarelor, a viitorului civili
zației umane, pentru eliberarea lumii de 
povara înarmărilor, de spectrul înspăimîn- —

tător al unui- război nuclear, pentru a opri 
cursa spre dezastru, pentru salvgardarea 
și consolidarea păcii.

In numele existenței oamenilor, al viito
rului umanității, ne adresăm Organizației 
Națiunilor Unite, țutuțfgr statelor și popoare
lor cu chemarea *<Je a trece peste orice 
considerente și obstacole și de a hotărî 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la în
făptuirea dezarmării, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare !

Fină nu au căzut primele bombe nucle
are, să trecem la dezarmare ! Cînd vor 
începe să cadă bombe, va fi prea tîrziu I

Poporul român, alături de toate po
poarele lumii, cere să se acționeze cit 
mai grabnic acum, pînă cînd nu este prea 
tîrziu, pentru a se asigura dreptul funda
mental al oamenilor - dreptul la pace, 
la viață, la libertate !

Cerem cu toată hotărîrea ca glasul po
poarelor să fie auzit, ca voința lor de a 
trăi în pace să fie respectată I

CETĂȚENI
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA !

Cu conștiința înaltei datorii față de pre
zentul și viitorul patriei, față de destinele 
întregii omeniri, semnați' Apelul poporului 
român pentru dezarmare, pace, pentru o 
Europă fără arme nucleare, pentru o lume 
a păcii I

Faceți să răsune, tot mai puternic în 
lume voința fiicelor și fiilor milenarului pă- 

. mint al patriei de a Se face totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru realiza
rea dezarmării, și în primul- rînd a dezar
mării nucleare 1

Oamenii complexelor mecanizate
Secretarul comitetului 

de partid, Alecsă Furdui 
nu zice sectorul IV al 
minei Lupeni, ci „sectorul 
eroilor muncii socialiste*. 
Mîndrie nedisimulată, fi
indcă pionierii comple
xelor mecanizate au a- 
juns, așa cum i-a îndem
nat secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mi-r 
neri-tehnicieni, care stă- 
pînesc complicatele utila
je. Dincolo de egalizări, 
250 de tone de cărbune 
pe zi în plus pe sector 
față de tehnologia clasică 
prin pușcare, roadele me
canizării sînt bogate în 
conștiința oamenilor > lu
cizi, maturizați politic,
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Ia Organizația Națiunilor 
Unite. Milioane și milioa
ne de semnături vor da 
expresie voinței de pace 
a poporului român, de a 
nu admite pe teritoriul 
țării arme atomice, de a 
face ca în Europa să nii 
existe armament nuclear, 

începind de astăzi se 
va desfășura în întreaga 
țară o largă campanie 
pentru strîngerea de sem
nături pe „Apelul po
porului român adresat 
sesiunii speciale a Orga
nizației Națiunilor Uni
te consacrată dezarmă
rii". Fiecare semnătură,

poporului

minerii se străduiesc să 
scoată la lumină tot mai 
mult cărbune. tn acest 
sens, ni se oferă, in per
manență, exemplul brigă
zii conduse de maistrul 
electromecanic Teodor 
Boncalo, Erou al muncii 
socialiste.

Brigada a avut în pri
mire și primul complex 
mecanizat, introdus la 6 
decembrie 1976, a .exploa
tat apoi complexul 5. 
Ambiția ortacilor a fost 
să demonstreze că utila
jele pot funcționa mai 
multă vreme, in mai 
multe fronturi ; au numit 
această operațiune „re
ciclare". .Astfel, comple
xul 5 se numește acum
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alăturîndu-se milioanelor 
de semnături ale munci
torilor, țăranilor, intelec
tualilor, studenților, ele
vilor, femeilor casnice, 
reprezentanților cultelor, 
altor categorii de cetă- ' 
țeni — români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități —, va constitui 
o puternică expresie a 
voinței de pace a po
porului român, de a se 
face totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pen
tru realizarea dezarmă
rii, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

român

5/2 și funcționează deja 
din 16 mai.

— Montarea unui com
plex ^reciclat", remarcă 
Alecsă Furdui, e mai di
ficilă. Traseul de mon- j 

tare s-a triplat. Concomi- l 
țent șe fac și reparațiile ? 
necesare. Și nu e ușor J 
să muți 720 tone de oțel, ț
fiecare secție trebuie ro- l 
tită și poziționată, apoi I 
mutarea transportorului și j 
combinei reclamă timp. |

Șefii de schimb Petru l 
lacob — începem cu el * 
fiindcă e decan de vîrs- j 
tă — Vasile Silvășan, i

Ion VULPE (
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Tu v.arășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, miercuri, o vizită de lucru în j udețul Bihor.■ împreună ' cu secretarul •general al partidului la vizită participă tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Comon și Gheorghe. Oprea. -Vizita a avut loc în â- ceastă perioadă de înaltă și profundă semnificație, cînd în toate organele și organizațiile de partid, organizațiile, de masă și obștești,- în toate colectivele de muncă este larg dezbătută magistrala expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C, al P.C.R., uimind să' fie supusă Con- •ferînței Naționale a partidului spre adoptare ca document programatic de? 
o excepțională însemnătate,' în care sînt definite cu clarviziune științifică principiile activității generale privind înfăptuirea operei de edificare a prezentului socialist, de construcție a viitorului comunist al patriei. ■ ■ ;în această atmosferă de muncă intensă, de puternică angajare comunistă, a început și s-a desfășurat vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a prilejuit întîlniri -entuziaste cu populația bihoreana, un dialog direct și rodnic cu .reprezentanții organelor locale de partid, și de stat, cu muncitori și lucrători ai ogoarelor, cu Specialiști, cadre didactice și .sțudențî. ana- lizîndu-se și stabilindu-se căile și modalitățile concrete prin care județul Bihor poate să-și aducă o contribuție mai măre la înfăptuirea prevederilor cincinalului, a obiectivului fundamentai al actualei e- tape — realizarea unei noi calități a muncii și vieții în societatea noastră social istă. i'f?., Bihorenii au întîmpînat — și de această dată — eu multă căldură și însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu. primih- du-i sărbătorește cu flori și bucurie în inimi....Ceremonia sosirii a, a- vut io. pe aeroportul niu- nieipiului Oradea, împodobit festiv.La coborirea din a- vion, tovarășul Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena Ceausescu au fost salutați de tovarășa Eva Feder, prim-secretar al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.Pe aeroport se aflau, de asemenea, numeroși biho- reni care au ovaționat îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, manifestîndu-și bucuria și satisfacția de a-i avea din nou în mijlocul lor ca oas

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de 

lucru în județul Arad 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va efectua o vizită 
oficială de prietenie în Regatul Hașemit al Iordaniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin- maiestății sale regele Hussein Ibn Talal 
tele Republicii Socialiste România, va . a regincj Noor, -în a doua parte a lunii 
efectua o vizită oficială de prietenie în
Regatul Hașemit al Iordaniei, la invitația iunie a,c.

peți dragi șl stimați,*T ova râs u 1 Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor pline de simpatie ale celor prezenți. ’ .'.în aclamațiile mulțimii, coloana oficială de mașini a părăsit aeroportul, în- dreptîndu-sc spre întreprinderea de masini-uncltc „Înfrățirea1', pritiiul obiectiv al vizitei de lucru în județul Bihor/întîlnireă ' ■ seeretăruluî general al partidului cu oamenii. muncii de la ..cunoscută .întreprindere „în
frățirea" din Oradea s-a axat pe principalele probleme legate de dezvoltarea activității acestei u- nități, modernizarea continuă și ridicarea - nivelului tehnic al produselor, înfăptuirea programelor de a- similare a noilor mașini- unelte.Analiza modului în care se înfăptuiesc, indicațiile; date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cursul vizitei de lucru efectuate aici in 1979 — moment de referință în evoluția întreprinderii „înfrățirea" — a constituit punctul de pornire al acestui dialog, avînd ca temă realizările prezente, orientările și sarcinile de viitor.Directorul întreprinderii arată că întreaga activitate a colectivului în această perioadă a fost subordonată înfăptuirii programelor de diversificare și modernizare a produselor, cea ce a condus la sporirea accentuată a ponderii ■ masinilor-unelte cu comandă numerică și afișaj de cote, a mașinilor agregat și a celor speciale. O altă indicație de mare. însemnătate pentru sporirea competitivității mașinilor realizate aici este cea legată de necesitatea îmbunătățirii calității tuturor tipurilor fabricate. Gazdele informează că pentru atingerea acestor obiective a fost necesară reorganizarea și modernizarea fluxurilor productive, utilizarea celor mai noi metode, inclusiv Cu ajutorul ealcufâtoa- relor electronice, de apli- . care a. unor tehnologii și de coordonare a fabricației.In prima secție vizitată, cea de mașini de frezat, gradul ridicat de tehnicitate al/fluxului productiv este pus în evidență de numeroase tipuri de mașini și agregate, de procedee, de lucru ce constituie tot atîtea premiere naționale. *.. ȘApreciind rezultatele obținute pînă în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a cerut să se acționeze pentru, ridicarea performanțelor mașînilor-unelte din punct de vedere constructiv și al preciziei, prin reproiectarea, modernizarea și perfecționarea tehnologică a fabricației, astfel îneît în 1985 întreaga producție să se situeze 
ral «I Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
astăzi va avea loc în mu

la nivelul tehnic atins pe plan mondial. Secretarul 7 general al partidului a â- ratat că se impune analiza permanentă a Soluțiilor de modernizare aplicate în prezent cu noutățile ce apar în alte țări pentru a se asigura competitivitatea necesară produselor cuprinse in planul de export, în acest context, tpvară- ■șul Nicolae Ceaușescu a Cerut, forurilor competente să asigure din timp contractarea integrală a produselor destinate beneficiarilor de peste hotare.S-a cerut, totodată, re- analizarea gradului de o- cupăre a suprafețelor productive, în vederea găsirii unor soluții încă din acest an, pentru mai buna desfășurare a activității de cercetare și proiectare.Pe parcursul, vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit în dreptul unor grupuri de oameni ai muncii, le-a sțr.înș niiinile, s-a Interesat de modul în care-și- îndeplinesc sarcinile de plan, de condițiile de viață și muncă. Muncitorii și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă a Întreprinderii, au mulțumit secretarului general al partidului pentru grija constantă ce le-o poartă, lor și întreprinderii unde lucrează, - urîndu-i din toată inima viață lungă și multă sănătate.Iu finalul vizitei la „înfrățirea",, secretarul general ah partidului a felicitat colectivul pentru rezultatele înregistrate, ihsistînd asupra necesității sporirii e- ficienței folosirii fondurilor fixe ale inire;irir.derîi, și a urat tuturor oamenilor ■muncii de aici noi succese în activitatea viitoare. xUrșniătorul obiectiv al vizitei a fost Institutul de 
invățămînt superior din Oradea, unitate reprezentativă de dezvoltare a procesului instructiv-educativ din această parte a ță’’iL • în anii construcției socla- liste. B ■Vizita la institutul oră- . dean s-a constituit într-un nou prilej de analiză a modului în care învățămintul superior răspunde sarcinilor ce-i revin în formarea unor specialiști cu o bună pregătire teoretică și experiență practică. Triada în- vățămînt-cercetare-produc- ție, element fundamental al structurii actuale a în- vățămîntului românesc, a determinat rezultate notabile și în activitatea cadrelor didactice, și studenților din Oradea. Semnificativă în acest sens este centrala electrică ce funcționează 'pe baza energiei apelor geotermale cu temperaturi medii, concepută și realizată de un colectiv al Institutului orădean.Tovarășul N i- c o 1 a e “Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de modul de
(Continuare în pag a 4 a)

nicipiul Arad o adunare 
populară pe care posturi
le de radio și televiziune 
o vor transmite direct în 
jurul orei 17,00.
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a oamenilor muncii la dezvoltarea proprietăți socialisteîn contextul cerințelor - fundamentale, obiective, ale dezvoltării societății - socialiste românești în nona etapă istorică, Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară lărgită a C.C. al P.C.R. a făcut o profundă și strălucită analiză a evoluției acestei dezvoltări, stabilind totodată orientările strategice care să asigure înfăptuirea întocmai a obiectivelor Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea — garanția mersului impetuos ai patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului, în același mod revoluționar de gîndire teoretică novatoare, întemeiată pe principiile materialismului dialectic și istoric, pe cunoașterea legităților .dezvoltării societății, referindu-.se la perspectivele economiei românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Societatea noastră socialistă, ca orice socie
tate de altfel, trebuie să asigure permanent mijloa
cele pentru reproducția lărgită, o acumulare înaltă 
— baza dezvoltării forțelor de producție, a nivelu
lui de civilizație generală a țării. In același timp, 
trebuie să se asigure creșterea eficienței acumulă
rii a tuturor investițiilor, sporirea rentabilității eco
nomice și, odată cu aceasta, creșterea venitului na
țional, singură sursă a desfășurării neîntrerupte a 
reproducției lărgite și ridicării necontenite a nive
lului de trai al întregului popor". Privind retrospectiv lunga perioadă de existență milenară pe a- cest pămînt sțrăbun — se subliniază în Expunerea secretarului general al partidului — se poate vedea că poporul nostru, ca de altfel toate popoarele, a putut , să obțină progrese în dezvoltarea econom ico- sociaiă, să întărească independența și suveranitatea țării numai pe baza creșterii gradului de acumulare, de creștere a bogăției naționale. Iată de ce, pornind de la .aceste adevăruri . istorice, de la interesele legitime ale poporului de a-și vedea țara . tot. mai bogată și mai puternică. în Expunere sînt emise și dezvoltate ideile novatoare, clarvăzătoare, bazate pe afirmarea puternică a autoconducerii și autogestiunii muncitorești, de a se trece la o parti- a oamenilor muncii — în calitate ai mijloacelor de producție și pro- la dezvoltarea proprietății socia- clari.ficările teoretice necesare raportul în care se găsesc, proprie-
cipare directă de proprietari ducători .— liste. Făcînd cu privire la

tațea socialistă, proprietatea întregului' popor, cu : proprietatea de stat — secretarul ge- . neral al partidului subliniază necesitatea de a se. rilduce unele îmbunătățiri în ce privește noțiunea de proprietate, de a se acționa pentru ca oamenii muncii să-și manifeste puternic: calitatea de proprietari, în care scop să fie perfecționate principiile de proprietate, de organizare socială, principiile noului mecanism economic, ale autoconducerii muncitorești. Astfel, in concepția........ secretarului general al partidului, bazată pe principiile conducerii științifice a societății noastre socialiste, se avansează valoroasa idee, novatoare de; . a se trece la o participare directă a celor ce muncesc la dezvoltarea mijloacelor de bază, a mijloacelor de producție, de. a se asigura ca circa 70 la sută din mijloacele fixe, din fondurile de baz^ ale unității socialiste să devină proprietate comună, dată în gospodărire, iar circa 30 la sută din mijloacele de bază să aparțină direct oamenilor muncii din acea unitate ca urmare a participării fiecăruia cu o contribuție financiară corespunzătoare.Oamenii muncii din Valea Jiului, alături de întregul nostru popor, văd în această orientare novatoare, profund revoluționară și realistă, o nouă și inestimabilă contribuție a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, potrivit specificului fiecărei țări și intereselor fiecărei națiuni socialiste. Minerii din această; yatră a cărbunelui văd conturîndu-se astfel posibilitatea reală de a contribui direct la dezvoltarea bazei țehnieo- materiale a extracției- de cărbune, în proporțiile și ritmurile dorite, văd posibilități noi și mai mari de a participa la beneficii, în afara drepturilor generale de retribuire a muncii, ceea ce le stimulează energiile în efortul de a spori producția de cărbune, de a apropia dobîndirea independenței energetice a patriei. Cu toții aprobăm cu căldură o asemenea reglementare novatoare, căci vedem trasată de • partid o nouă cale de întărire a răspunderii personale în muncă, în gospodărirea bunurilor întreprinderii. de a gindi.și acționa pentru buna desfășurare a activității economice, asigurarea condițiilor de îndeplinire exemplară , a sarcinilor actualului cincinal.

în magistrala sa Expunere prezentată la Plenara lărgită a C.C.: al ■ P.C.R., secretarul general, al partidului,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subli- n.a în mod deosebit ne- , cesitatea1 adîhcirii conții- nue a democrației muncitorești, de partid, in-: sistînd asupra calităților - etice pe care fiecare membru al partidului trebuie să le dovedească în munca de zi de zi. Desigur, în condițiile actualului stadiu al dezvol-• ' tării eeonomico-soeiale a patriei noastre, comuniștii. sînt cei ce trebuie' să dovedească permanent, în întreaga lor activitate, principialitate și spirit revoluționar, să acționeze cu intransigență pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, respectarea și întărirea democrațieimuncitorești, . realizarea , sarcinilor de producție și obștești. , /Sîntem conștlenți -ă și în cadrul ; organizației noastre de partid mai avem multe de făcut pe linia întăririi exigenței față de propriile lipsuri, față de activitatea pe care o desfășoară fiecare comunist. Iată de < c vom milita cu mai multă răspundere. în spiritul prețioaselor idei izvorîte din magistrală expunere a secretarului general al partidului, pentru dezvol-

a

* w rmntar .a Continuă a .democrației de partid, pentru afirmarea noului și a înregistra un salt calitativ aî muncii noastre. în a- , cest scop sîntem hotărîți să manifestăm o atitudine fermă față de greșeli și neajunsuri, să dezvoltăm spiritul, critic: șt; autocri- tic pentru a realiză mai viguros sarcinile ce ne revin la nivelul tuturor •organizațiilor de partid.Vom manifesta o exigență sporită. și față de activitatea membrilor comitetului de partid, a birourilor organizațiilor de bază pentru a dovedifermitate revoluționară în tot ceea ce facem,pentru a cuprinde și realiza neabătut sarcinile pe care ni le propunem. Pentru noi, magistrala Expunere a secretarului generai al partidului constituie un vast.și mobilizator program de muncă și nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin, pentru a da țării mai mult cărbune în "condiții de eficiență. economică sporită. -
Vasile CONDOIU, 

secretarul 
comitetului de partid 

Bărbăteni

CRAIOVA 1-0 (0-0)
V

mpentru divizi-

-- ■

Brigada condusă de minerul Nicolae Toma din sectorul III al I. M. Dilja.
K__--------------------- - -------- ----- - , ..................... ................ ................... . i

Și indisciplina are... leac!Vineri, 4 iunie a.c., ora 14,30 la unitatea 274 „Alimentara" (lîngă gară) din Lupeni.La raionul de „Pline" ' o cumpărătoare :— Dați-mi, vă rog, o jumătate de pîine.— Nu pot să vă tai pîinca în două. Se usucă cealaltă jumătate. (?!),— Bine, dar e.u ce să fac cu o pîine întreagă ? Dumneavoastră o puteți vinde...---- Nu pot și... gata 1După insistențe prelun-

gife, vînzătoareă Ildiko 
Kovacs se răzglndește și 
„servește". Cum ? Ar un
ci nd (!!) pur și simplu 
pii-nea pe tejghea, în așa 
măsură Incit era (;7;ata- 
gata să o lovească pe 
eumpărătoarea în cauză 1Aceeași vînzătoare un minut-două mai tîrziu. De dată aceasta dialogul purtat cu o „clientă" este mal mult decît... plin de amabilități, mai ales din

de la birourile I. C.
Mixtă Lupeni !.

Cele două «„faze" ne

8.

Cele două «„faze" ne o- bl.igă la o’întrebare : cine 
îi permite vînzătoarei lldiko Kovacs că trateze în chip diferit cumpărătorii ? Fapta sus-amintită constituie o încălcare flagrantă a regulilor generale de comerț. în acest sens așteptăm răspunsul șefului unității .respective și al conducerii I. C. S. partea Vînzătoarei.'. Dar Mixtă Lupeni. trebuie să, precizăm. cine era,., clienta : o tovarășă Alexandru TATAR

Fotbal, divizia A: JIUL

Victorie care consfințește ramînerea 
prima divizie

CALIFICARE. La 
I preparația Petrila s-a deschis zilele acestea un nou Ieurs de calificare de scurtă durată. Este vorba de t cursul dc calificare pentru 
t meseria de preparator căr- Ibune, urmat de peste 20 oameni ai muncii.I ■ ÎN SEDIU NOU. Un L I tatea C.E.C. din Vulcan a

fost mutată Bin vechiul sediu de pe strada Republicii, la parterul blocului 17, situat în'noul centru civic al orașului, pe; Bulevardul Victoriei. *
țo sporite pentru a asigura un tralic rutier fluent.■ EXPOZIȚIE. Ieri, in holul Casei de . cultură s-a i deschis expoziția : de pic- I tură „Poetica". Lucrările . expuse sînt realizate în- I tr-o manieră interesantă, ’ originală și sînt semnate I de Maria Dineă. Aceleași •—Qxponate s-au bucurat de j mult sufices. .în municipiul J Alba lulia-, ■ ; ' ;

Interes deosebit confruntarea dintre onara A din Vale și campioana națională Universitatea Craiova. Interes care a atras în tribune suporterii ambelor formații, dar, din păcate galeria gazdelor a '„sucombat" de la primele încurajări ale „ti- fosilor"' olteni. -; Echilibrul pe muchie de cuțit nu convenea însă Jiului, care, în eventualitatea pierderii unui punct se găsea în postură de a „înota" în tulburile ape ale formațiilor care luptau pe .viață și pe moarte împotriva retrogradării. In consecință, fotbaliștii , antrenați de Libardi și Ton- ca s-au mobilizat exem- . plar, anihilînd combinațiile unor jucători de valoare internațională. ca Ște-• fănescu, Bălăci-, Cămătăru sau Cîrțu. Mai mult chiar, mulțumită - lucidității mijlocașilor, la poarta lui Lung s-au desfășurat numeroase șarje ofensive.

mizat doar pe incisivitatea Iuî Cămătăru, anihilat. însă cu ' regularitate de Vizitiu. Incursiunile lui Cîrțu s-au , „lovit" de blocajul apărării noastre, în care dublajul a funcționat ireproșabil. Detașarea pe tabela de marcaj s-a produs la puțină vreme de la reluate, mai precis în min. 50, cînd P. Grigore a exploatat o breșă a fotbaliștilor din Bănie pe aripa dreaptă. Centrarea sa a fost reluata de Varga . în gol. Lung a atins balonul după

te de adversari ; pripeala a făcut ca ȘumUlan- sclli (71), Lăsconi (83) și Sălăgean (84) să irosească alte ocazii ideale,Finalul partidei £ găsit galeria Jiului în extaz (în sfîrșit!) și o formație învingătoare pe merit, care a luptat fără menajamente și a . reușit să-și. păstreze 
aO de re-

■ GOSPODĂREASCA, La Petrila, prin grija consiliului popular orășenesc, pe traseul strada Mineicartierul 8 Marile au început lucrările dc lărgire a străzii. în prezent, -aici se lucrează intens, cu for? RubricS realizată de 
T. CAMFTANU

vipreze jocul. Din nou Ti- cieanu a relansat ambițiile oltenilor, spectrul ega- lării n-a convertii gazde-

ce depășise liniă porții.Partida nu era însă juca-fă, modificările dicta-te de antrenori (Po-pa și Vînătoru, la Jiul ;A. Popescu la „U" Craio-va) au ăvut darul să în-
încă din ruin. 4 Varga a lor. care s-au avîntat în ratat deschiderea scorului/Jiului alut

loeul în prima scenă soccerului românesc, victorie care ferește emoții fotbaliștii careprezintă culorile minerilor din Vale dar care obliga ca șl în ultirpa manșă a ' .campionatului să-și apere șansele eu sportivitate.. JIUL ; Cavai — P. Grigore (Popa), Rusu, Vizitiu, Giurgiu (Vînătoru)---- Șu-mtilanschi, Diilîi, Varga — Lăsconi, Sălăgean, Giu- chîci’, ■■ ' v - .
atac. Lung a trăit destule emoții spre finâîul par-., tîdei, a avu,t\ cîteva inter- (22), cenții salutare, sarcină; lui der in- Șu-80) încă șuturile - devia- -

Suita ocaziilor continuat cu șuturileDina (12), LăseoniVarga (34), dar, ori apărătorul buturilor craiov.ene a fost la. post, ori ținta nu- a fost atinsă. Fotbaliștii mulanschi, din Vale . și.-au asigurat ; care dominarea și pentru faptul tirul, că în atac campionii au lui

a fost însă ușuratăGîuchici (70), care , n-a terceptat centrarea luiDina (77, nu-și reglase i alteori;au fost

E. DEMIAN -
P. S. Cu prilejul acestei partide, jucătorii și suporterii Jiului s-au reîntîînit, pentrw Ultima oară, eu gazonul și tribunele vechiului stadion, oare îasa loc viitorului centru civic al reședinței ds municipiu. Noul și modernul edificiu sportiv îi - așteaptă cu și mai ■ mttlte împliniri și bucurii....; .... ș -<
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Oamenii complexelor mecanizate

Aflăm

Tîlcul unui împrumut

„Cloșca și-a adunat puii",

re- „Steagul cu Con- al slndi.r este du

parte, în-

(Urmare din pag. 1) mas îloar 15 ortaci, cei- bune peste plan 
lalți au tost repartizați 

in alte formații de lucru.
Cei 15 au săpat preaba- 
tajul de atac, iar la vre
mea montării brigada și-a

Nicolae Mihălcescu și 
loan Mîrșu și-au mobili
zat oamenii, între cei 
mai vrednici ni se amin- „
tește numele lui Gheor-_ refăcut efectivul de 55. 
ghe Topoliceanu, Nicolae 
Bănică, Anghel Popescu, 
Alexandru Nagy, Petre 
Gherman sau Alexandru 
Trifu. Au fost înlocuite 
blocuri-ventile, cilindri, 
un sprijin substanțial l-a

a
me-
Al.

„Să muncim 
și să trăim 

în chip comunist"

L-a t. M. Aninoasa

CU
îisssotarasiștg ds

întinde o Mină ds amtor calai

adus' echipa service 
minei încadrată cu 
serioși de elită ca 
Goga, Ștefan Polgar sau 
Bartalis. Lucrările s-/xu 
desfășurat conform gra
ficului, au durat doar cu 
patru zile mai mult decît 
recordul montării unui 
complex nou (36 de zile).

— Am fost hbtărîți să 
demonstrăm, remarcă Te
odor Boncalo, că viața 
utilajelor poate și tre
buie să fie mai lungă,, 

că pot funcționa în con
diții bune, și după ’„reci
clare".

Pentru prima oară însă, 
minerii care nu mai ar
borează... complexe de 
inferioritate în fața com
plexelor mecanizate,' au 
executat si lucrările de 
pregătire a noului loc de 
muncă, tn brigadă au ră-

realizabil și 
mult înainte de sfîrșitul 
anului. De aceea, operația 
de „întinerire" a utilaje
lor este rentabilă, consi
derată ca o reușită a în
tregului sector, așa pro- 
cedîndu-se. și cu celelal
te complexe mecanizate.

A scoate la lumină 
mai mult cărbune. dar 
nu oricum, ci apelînd la 
avantajele mecanizării, a 
prelungi viața utilajelor, 
a efectua toate lucrările 
legate de deschiderea u- 
nui frontal mecanizat, ia
tă, pe viu, o lecție de în
drăzneală și abnegație 
minerească, modul res
ponsabil, concret, prin 
care minerii-tehnicieni de 
la sectorul IV al minei 
Lupeni înțeleg să răs
pundă grijii și încrederii

Azțiunea „Judecata muri- citoreașcă* inițiată de dacția ziarului roșu* împreună siliul municipal cutelor nu măi mult o noutate, scopul său ■ fiind cunoscut la nivelul fiecărei., formații de lucru, al fiecărui sector și.. întreprindere minieră. Noi sînj, am putea spune, modalitățile de acțiune pentru a schimba optica defprmată a unor indivizi „corigenți* la capitolul -conștiință care eludează - obligativitatea respectării disciplinei muncii și logice, teazătivatȘut, ză
cum zice Alecsă Furdui. 
tntr-e timp au împărtășit 
din experiența lor și ce- 

. lorlalți ortaci din sector. 
Astfel, după probele teh
nologice, pe transportor 
a început să curgă rîul 
de cărbune. O vreme a 
mers mai greu, pînă s-a 
străpuns o- altă cale căr
bunelui pe noul flux-$i în
'aceste condiții, producti- investite în ei de condu- 
vitatea muncii a ajuns la

. 1T„5. tone, eu una în plus 
față de cea planificată.
Numai ,,în. ultima decadă 
a lunii mai s-a realizat 
o .producție suplimentară 
de 1463 tone, la care se 
adaugă cele 1 705 realiza
te, cînd s-du efectuat lu- 

. arările depregătiri. Așa
dar, angajamentul anual
— 6 000 de lone de -car

cerea partidului. Și chiar 
dacă greutățile obiective, 
anumite deficiențe le în
cetinesc pentru moment 
ritmul realizărilor, nicio
dată nu dezarmează; 
dimpotrivă, cu si mai 
multă ambiție, luptă pen
tru ca însemnele breslei 
revoluționare 1 a minerilor 
să strălucească' în prime
le rîhduri ale întrecerii 
socialiste.

tehno. . absen- nemo- de la sfidea- colectivu)din care fac calcă legea.Mina Aninoasa.de la tovarășul Iosif .Gu- ran, președintele comitetului de sindicat pe întreprindere, că în această lună aici s-a organizat o adevărată campanie împo- . triva absentomanilor. Pe schimburi, la mină A- ninoasa, instanța muncitorească a tras -aspru la răspundere pe cei în Culpă. Mai mult chiar, ca metodologie, pentru- prima dată în Vale, aici, „scuzele*, „motivațiile* celor vinovați au fost înregistrate pe bandă de mag-

uhoașțeți desigur, a însăUat femeia dialogul, sînt''Mtr-'o situație dispe
rară. Copilul meu de 11 ani a suferit un accident „în sala de giîfanastică : doctorul l-a trimis la o clinică din Cluj-Napoca. Trebuie 
să i se facă 
dar 
de la 
poate 
singe. Am nevoie de

' lei șă 
aeold. 
imediatOmuldurerea . _ ____ „scos Irhediat banii, i-a urat femeii grăbite .„sănătate* pentru copil... Au trecut citeva luni. A aflat că pe ^femeia aceea o cheamă 'âltfel de cum se recomandase. Pista probelor l-a îndemnat .să ajungă la părinții ci, care, de fapt, îl . creșteau pe băiat. Băiatul, sănătos tun. A înțeles, că acesta e „stilul* escroacei, de a profita de credulitatea și sensibilitatea altora. Părinții au plătit bani grei de pe urma a zărit pe prieten al zis cu su- „Tata e la 

covor per-

numai
mine 

primi

transfuzie.

■ miliție, se pare că și-a re- ieuperat banii de ia tatălei. - , .-■r- -ce - .întîmplările acestea, poveștile de unul dintre păgubași. au darul să pună . în gardă pe cei care, de. bună credință, se lasă în- .

6—7 pe zi — au fost foarte fermi și .categorici față absentomahi. . Față față, două sehlm- de la cele două sectoare, față în față ăb- Sentomani de la aceste sectoare. .„Campionii* nemotivate- . lor sînt chemați să dea socoteală pentru faptele lor. Sectorul III : Vasile Mazanache, 33 nemotivate, a furat 1 500 lei de la un ortac și a dispărut fără urmă, „judecat* în contumacie; Gheorghe Liopac, > gadeanu, miner, - om ’ de mare probitate profesională, afirma : „Schimbul nostru va de-~pune eforturi pentru a-i determina pe ortacii vizați astăzi de in- h stanța muncitorească, să se încadreze în normele muncii, eticii și echității socialiste, îi va ajuta să-și ■ respecte ortacii, colectivul din care fac parte și legile țării*. Un alt cunoscut miner, Dumitru Antoci, spunea („încercăm și sperăm că îi vom ajuta, dar dacă nu vor înțelege că la mină se muncește' nu se chiulește, ne vom desco-
z

de în buri
Iacilor; lor, \că nu vor mai greȘt. Ortacii a,u fost însă " aspri, dar drepți și au propus pentru V. Gudacu desfacerea contractului de muncă, iar celorlalți le-au dat un ultim avertisment. Referindu-se la absento- , mani, Vasile Bîtcă, miner harnic și disciplinat, spunea ; „Prin faptele de indisciplină ortacii noștri nu numai că sfidează co- ■ lectivul, nu dau cărbune, ci încalcă și legea. Să fie ultima oară cînd îi. mai înțelegem*. Alexandru Bur-

23 nemotivate ; Simion Seiler, 8 nemotivate ; Marin Scarlat și loan : Rișca, cîte o nemotivată. Motivele aduse în apărare nu fost luate în seamă instanța care a făcut propunerea ca lui, V. Mazanache să i se desfacă contractul de muncă. Pe ceilalți „cori- genți“ la capitolul indisciplină, mineri din schimbul II, cum sînt Constantin lanăși. Aurel Cojocaru și Orest Mirăuță, șef de schimb, s-au angajat să-i . ia în supraveghere, să-i sprijine, să-i ajute pentru a se încadra în rîndul ce- netofon. Mineri din cadru] lor mulți, a celor careumărul la realizarea

au de muncitorească propunerea
chiulește, torosi de ei*.în consecință, organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. de la mina Aninoasa caută și găsesc — în cadrul judecății muncitorești forme de întărire a disciplinei muncii,, de mobilizare a întregului colectiv ’ Ia realizarea sarcinilor de plan. Cei decați* de

pun sar- noisectoarelor III și V, sec- _____toare care au înregistrat cinilor de plan, în perioada trecută din a- - cest an, cel mai mare minus la producția de cărbune ■— 26 694 tone și,respectiv, 796 tone, sectoare unde media zilnică a absențelor nemotivate depășește 10 și, respectiv.
Gu- 
Mo- 
Ste- care sînt „ju-, colectiv sîntînregistrați și fotografiați pentru a fi popularizați la stația de ‘ radioamplificare ? 

a minei și la gazetele de 
perete. Considerăm că a- 
ceste noi forme și mijloa
ce de conștientizare folosi
te de comitetul de sindicat 
din întreprindere vor con
duce la întărirea ordinii 
și disciplinei, la respecta
rea prevederilor Decretu
lui 400 și, ca urmare, la 
înfăptuirea ritmică a sar
cinilor la producția de 
Cărbune,*

Constantin GRAURE

Sectorul V. Valerică dacu. 26 nemotivate, deșt Desenciuc — 10. fan Kovacs — 2, Constantin Onu — 4. Fabian Roca ■ — 4, Gheorghe Ungureanu — 3 și Constantin Nunu — 1, s-au angajat, în fața or-
pasionată

Lă concursul pe mese
rii, faza pe țară, a ocu
pat locul I. „Satisfacția 
cea mai mare — ne măr
turisea Iulia la întoarce
rea de la București — a 
fost legată de faptul că 
încă două colege de-ale 
mele, este vorba de Ta
tiana Drilea și Daniela 
Mardari. au obținut, la 
același concurs, locul II 
pe țară, și, respectiv, pre
miul special al C.C. al 
U.T.C.*.

Desigur, tisfacțlile celor trei ele
ve au Ia învățătura. Ele atestă o dată mai mult rolul pe care îl are școala în modelarea tinerelor vlăstare, în formarea de caractere nobile, in muncă și a elevilor.

prin munca
de învățat, condiții 
care le fructifică zi 

zi. Cunoștințele acu
mulate la școală le apli
că cu și mai multă per
severență și hotărîre în 
practică. Acest lucru face 
să fie, în activitatea practică, una dintre cele mai 
destoinice și pricepute e- 
ieve. îndrumată îndea
proape de profesorul-diri- 
ginte Exevia Drumea și 
maistrul instructor Maria 
Șchuszter, eleva Iulia 
Parlapan învață să per
severeze în activitatea 
practică și participă la 
diferite concursuri pe meserii care au avut ioc în municipiu și pe județ, 
concursuri pe care le-a 
trecut cu bine. Dorința, 
pasiunea de a fi mereu 
ne locul întîi îi sînt ca- Zi

noi 
și

șelați de vor
bele amăgi
toare ale escrocilor. Să 
ajuți omul la nevoie, iată o pildă de. omenie, dar mai întîi trebuie să constați dacă cel ce solicită ajutorul are neapărată nevoie de serviciile tale sau.,, Cînd însă un individ își face o a- devărata „meserie'* din a-și înșela semenii, trebuie dat în seama organelor de ordine. Pentru a nu mai continua șirul actelor aritiso-

■ riale
a

Atitudini
600ajungBanii

la înapoiere*;n-o cunoștea, dar 
l-a sensibilizat. A

vi-i restitui

ei. Odată, ea stradă, un bun tatălui „ei. I-a i’Ietul la gură.: magazin, cu unsan în brațe. ÎI mai trebuie 1 000 de iei. Vi-i dă la pensie*. Or, prietenul la nevoie .se cunoaște. Nici vorbă însă de covor, mia a fost re- p, risipită de Ileana S, Bătrîriul n-a reclamat-o la

i ■ și.' mai ales, pentru se da agama pe față.
Andrei APOSTOL

. < Inveterat consumator de băuturi alcool ice, Al. Culcsar din Petrila își a- bandonase locul de muncă de 11 luni. N-a apucat să împlinească anul... In acest răstimp sustrăgea material lemnos de Lonea pe care-1 unor amatori de ruri. Cu banii prin mijloace• cantona în unitățile de a- limentație publică, apoi a- eosta persoane necunoscute. Tot astfel a procedat nu demult în alimentara nr. 150. îndemnat de ce-

la I. M. vindea chilipi- dobîndiți necinstite

tipa ce a terminat
treâp- 
I.îceu- 

din Vul- 
s-a

cu brio ta I a lui industrial can, Iulia Parlapan înscris la Liceul, economicși de drept administrativ clin Petroșani (școala profesională). Obișnuită din familie cu munca — tatăl ei. Victor, fiind, lăcătuș mecanic la I. M. Vulcan— Iulia a depus e- f orturi susținute ia învăța mr,î. Aici, la liceu, Iulia găsește un climat sănătos.’ condiții minuna-
racteristici nelipsite, de zi acumulează cunoștințe teoretice practice. .r, ...■ ; M.

împlinirile, sa-origine munca.
educarea prin ’. pentru murfcă
PATKAȘCU

Le-am cales 
de prin dosare 
...In împrejurările, cînd 

ne aflam împreună discu
tam despre situația noas
tră familiară, precum și despre o serie de alte 
probleme ce ne priveau. 
Ani fost declarat bețiv și bătăuș, fapt care m-a uimit, cu atît mai mult cu cit în repetate r-înduri am !. văzut-o sau am găsit-o în stare 'de ebrietate pe consoarta mea și fumînd așa . „cum cu nu știu să fu- , mez*...

...Pe de altă parte rareori intenția de a-mitățeni să se ducă acasă, le-a ...'iscui- tat“- sfatul, dar s-a întors cu un cuțit a- gresionînd pe ei. Condus de fața instanței, unul dintre urgență în a fost condamnat la șase luni închisoare, ou executarea pedepsei în penitenciar. .® Pînă .îh urmă eu două săptămîni, Ludovic Tur- cuș a continuat șirul chiu-

lăbălelor și scandalurilor publice. In 'stare de ebrietate a căutat, îritr-o zi, harță unui cetă-motiv d£țean aflat pe stradă. L-a 'maltratat în așa hal, încit ■ a trebuit să fie internatIa urgență. Răfuiala să fără motiv s-a soldat cu o aspră, condamnare, punîn- du-șe astfel Capăt isprăvilor lui. Era și cazul, se umpluse^ paharul...:

• învățase pe pielea sa- prcvederile Decretului nr. 153/1970, Și; totuși, . Va- sde Doruțan : din Petrila n-a wut să zică „adio* traiului parazitar. După eliberarea difi peniteficîar, a refuzat șă se încadreze în timpul muncii. Neluînd în seamă avertismentele lucrătorilor. de: miliție, ai re- aj.uhs după gratii pentru Încă sase luni. Se va convinge că învățul c.u traiul parazitar, are si;„: dezvăț
I'..

Șever NOIAN,;/

dă altă parte nu ara sesizat îa ea arunca în cap unele ustensile de bucătărie. Odată .am recepționat o lovitură să de picior în drept recompensă' îndrăzneala de a fi dreptate soacrei mele, în- . tr-o’ dispută într„.Datorită ttului ei neîmblînzit și comportărilor brutale, nu’ arareori am fost silit să-mi , schimb patul 'conjugal și să dorm ba cu so irul, ba cu cumnatul.(Extrase din rațiile părților dosarul penal15 097/81).
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(Urmare din pag. 1)funcționare și eficiență e-. conomică a instalației prezentate, apreciind nivelul său tehnic și indicînd ex- ' tinderea acestei metode.^ O serie de alte noutăți tehnice din diferite domenii ale industriei, realizate de cadrele didactice și studenții institutului, au fost prezentate îhtr-o cuprinzătoare expoziție, ce pune în lumină viabilitatea legăturii strînse între în- vățămînt și: producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat originalitatea soluțiilor adoptate. performantele tehnice și eficiența lor.’A reținut atenția, de asemenea," instalația de brichetară a rumegușului și făinii de lemn, cu o capacitate de 1'000 tone pe an, ce asigura un combustibil cu o măre putere <a- ’ loridă, .Secretarul -general al partidului a recomandat cu acest prilej să se studieze . posibilitatea ca, prin tratamente corespunzătoare, a- ceste resturi lemnoase să poată fi utilizate și în furajarea animalelor.Apreciind activitatea institutului, secretarul general al partidului, a felicitat cadrele didactice șț studenții orădeni pentru realizările lor, recomandîndu-le să-și întărească colaborarea cu unitățile economice, din județ și din alte zone ale țării.Pe tot parcursul vizitei, studenții au făcut o primire entuziastă, caldă, secretarului general al partidului, exprimîndu-și mulțumirea pentru condițiile minunate de studiu, oferite lor, si, asemeni lor, tinerilor din întreaga țară.La întreprinderea de Tricotaje „Miorița" din Oradea, directorul întreprinderii, a prezentat cele mai noi realizări ale a- cestui colectiv de peste 3 000 de oameni, din care marea lor majoritate o reprezintă. forța de muncă feminină. Se subliniază că principala preocupare a oamenilor muncii, a specialiștilor unității este traducerea în viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului pe linia valorificării superioare a materiilor prime, a diversificării și înnoirii producției, a creșterii nivelului tehnic și al calității produselor.In cadrul unei expoziții, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentate principalele produse realizate, precum și preocuparea specialiștilor în direcția reducerii importurilor de piese de schimb, a acelor pentru mașinile de tricotat, care, în mo? 
meirtul de față, - se recondiționează îrr proporție 
de 65 la sută.

Secretarul generat al 
partidului felicită pe oa
menii muncii, conducerea 
întreprinderii pentru re
zultatele obținute, atră- 
gînd, totodată, atenția că 
este necesar șă se rea
lizeze secții sau ateliere 
în care să se creeze ar
ticole de serie mică și, pe 
această cale, să se asigu
re o valorificare superioa
ră a materilor prime in
digene sau din import

In secția confecții are 
loc un moment emoțio
nant. Un grup de copii, fii 
și fiice ale textilistelor 
care-și desfășoară activi
tatea în această snitata 
economică bihoreană, ii 

înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, le" oferă buchete 'de flori, ii îmbrățișează și le mulțumesc fierbinte din adîncul inimilor pentru copilăria - fericită ce o trăiesc.
Secretarul general la partidului a vizitat în continuare Combinatul - : de 

prelucrare a lemnului, unitate care în anii noștri a ridicat la cote înalte una din preocupările tradiționale ale locuitorilor Țării. Crișurilor — meșteșugul prelucrării lemnului.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, , tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de Ioan Florea. ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții. Florin Cristes- cu. director general al Centralei industriale de profil, de membri ai conducerii combinatului.In încheierea vizitei, to-. Varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt. invitați, să viziteze expoziția din cadrul combinatului, care reunește cele mai noi și reprezentative creații ale lucrătorilor din industria "lemnului bihoreană.Apreciind rezultatele obținute secretarul - general al partidului a cerut conducerii ministerului, centralei industriale și combinatului să asigure respectarea cu strictețe a țipi-’ zării elementelor de mobilier, pentru a răspunde spațiilor apartamentelor ce se construiesc,, să extindă producția sortimentului de mobilă cu funcționalități multiple. S-a indicat, 4e asemenea, să se acționeze ,în continuare în vederea valorificării cit mai eficiente a produselor pe piața externă.Vizita de Jucru a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a continuat la 
întreprinderea de sere O- 
radea.In lumina indicațiilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului,-’ gazdele prezintă programul de dezvoltare a producției de carne de iepure, precum și' a celor privind dezvoltarea sericiculturii, apiculturii și pisciculturii. Secretarul, general al partidului a recomandat ca aceste activități să fie dezvoltate în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste, precum și în gospodăriile populației.In continuare, directorul întreprinderii de sere înfățișează secretarului general al partidului realizările colectivului de muncă, preocupările pentru creșterea continuă a producțiilor de legume. Apreciind aceste rezultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că dacă'se respecta nivelul optim, producțiile erau cu mult mai mafi. Secretarul general al partidului a recomandat să se respecte întocmai, în fiecare ciclu de' producție, densitățile prevăzute. Pentru diminuarea consumurilor energetice și sporirea eficienței economice, tovărășiile N i o o l a e Ceaușescu a cerut specialiștilor din agricultură să extindă folosirea energiei apelor geotermale pe în

treaga suprafață de seră 
și să se colaboreze su ca
drele de la Institutul de 
învățămînt superior din Oradea pentru utilizarea 

acestora .m ca sursă de energie' electrică.In continuare sînt prezentate activitățile de mică industrie, care realizează din resurse locale și din materiale recuperabile și refoiosibile, obiecte de uz casnic și gospodăresc. Secretatul general al partidului apreciază exponatele și recomandă, în același timp, să se extindă producția de unelte agricole necesare gospodăriilor populației, să se intensifice activitatea în carierele de piatră și de prelucrare a pietrei, , precum și 1 cea de fabricare a varul ui in mici cuptoare.Dialogul de lucru 'continuă apoi în fermele nr. 1 și 2 ale întreprinderii de sere. Anălizînd la fața locului. împreună cu specialiștii, problema folosirii intensive a suprafețelor din sere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca plantările de legume în seră să se facă mai tîrziu, cu un răsad bine dezvoltat, cu o densitate dp cel puțin 50 000 de plante la hectar, ceea ce va duce la sporirea producției și la reducerea consumului de energie electrică. Constatînd că în sere se folosește în această perioadă sticla opacă, ceea ce întârzie maturizarea si coacerea legumelor și plantelor și duce la consum inutil de energie, secretarul general al partidului a cerut specialiștilor ca această metodă pentru reducerea temperaturii în . sere să se facă mai tîrziu, in lunile iulie-august, și nu acum cînd este nevoie de producții mari de tomate- și fțori timpurii.Următorul obiectiv al vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu in agricultura județului Bihor a fost Cooperativa- agricolă 
de producție Borș.Secretarului general al partidului îi sînt înfățișate realizările și sarcinile ce revin consiliului unic a- groindustrial Oradea. Se a- rată că acesta dispune de o suprafață arabilă de a- proape 24 000 ha. Tovâră- șui Nicolae Ceaușescu a arătat că este necesar ea toate cele 5144 hectare de pășune pe care le deține consiliul unic agroindustrial §ă fie cultivate în vederea ridicării substanțiale a producției de furaje.Și aici, constatînd că numărul de iepuri este mic în raport cu posibilitățile, secretarul general al partidului. a indicat ca în fiecare familie să se crească eîte 100 de iepuri, iar în pnitățile agricole de stat și cooperatiste, în alte instituții, precum și în școli să se extindă această activitate. De asemenea, a cerut ca în fiecare unitate agricolă de. stat și cooperatistă, precum și în gospodăriile populației să se dezvolte mai mult apicultura.Luîndu-și rămas bun de la locuitorii -comunei Borș, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îi felicită și le urează noi succese în activitatea lor.La întoarcerea spre O- radea, secretarul general al partidului s-a oprit în- tr-un lan de grîu situat în apropierea șoselei, unde a examinat stadiul vegetației, apreciind că datorită bunei pregătiri a terenului, executării corecte și la timp a lucrărilor agricole, griul s-a dezvoltat bine, are spicul mare și sănătos. 

■Tovarășul N ic o 1 ac Ceaușescu a arătat că și acest fapt demonstrează că și județul Bihor poate obține, dacă se respectă normele agrotehnice, recolte de 5 000—6 000- kg grîu la hectar.Vizita secretarului general al partidului îl, jude- • tul Bihor a prilejuit desfășurarea unui , eveniment emoționant, cu profunde rezonanțe în viața orașului . de . pe malul Crișubli — solemnitatea dezvelirii Monumentului Independenței, realizat din iniția- ti'V.a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ca atâtea alte monumente care cinstesc istoria milenară a patriei.Amplasat in piața «lin noul centru civic al municipiului, pe locul unde Mihai Viteazul, „cel dinții domn al Țării Românești, al Transilvaniei și a toată țara Moldovei", a poposit între două bătălii decisive pentru menținerea unității și independenței neamului românesc, monumentul reprezintă -o compoziție sculpturală închinată eroismului și jertfelor poporului nostru în luptele pentru cucerirea independenței *'de stat a României.La locul de desfășurare 
a ceremoniei au fost pfe- zenți mii de locuitori ai orașului și ai localităților învecinate, care . au salutat . cu: deosebită căldură, sosirea secretarului general al partidului.în atmosfera sărbătorească ce s-a instâpînit în piață, secretarul general al partidului taie panglica inaugurală,' dezvelind Monumentul Independenței.Compoziția sculpturală, a cărei înălțime totală este ele aproape 30 de metri, are pe cele patru laturi ale soclului basoreliefuri reprezentând trecerea Dunării de către armata română, aspecte din bătăliile de la Plevna, Grivița, Rahova și Vidin, imagini sugerînd contribuția .Bihorului la purtarea războiului pentru neatârnare, scene simbolizînd victoria armatei române, ce a consacrat, prin tăria armelor și măreția sacrificiului ostașilor săi, independența de stat a României, Pe partea centrală a soclului ce susține grupul statuar se pot citi cuvinte de ă- leasă cinstire și puternică vibrație1 patriotică apar- ținînd tovarășului Nieol.ae Ceaușescu : „Participarea a numeroși voluntari transilvăneni înrolați sub drapelul românesc la războiul pentru cucerirea independenței de "stat a României a constituit o pagină impresionantă de solidaritate națională,, realizarea u- neia dintre cele mai de seama năzuinți ale întregului nostru popor".Tovarășul. Nicolae Ceaușescu . a avut cuvinte de apreciere la adresa tuturor celor -ce au contribuit la realizarea acestei opere de artă- de mare forță expresivă, ce se a- dauga frumuseților mai vechi sau mai noi ale bă- trînului oraș bihorean. Secretarul general al partidului a cerut edililor orădeni să țină cont de caracteristicile noului monument cînd vor stabili configurația viitoarelor ansambluri de locuințe din jur,. pentru ca întreaga zonă să, aibă armonia necesară.Solemnitatea a luat sfîr. șit într-o atmosferă entuziastă, străbătută de suflul 

înaltului" ’ patrotism al locuitorilor acestor meleaguri.De la locul desfășurării ceremoniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat se îndreaptă către Piața Victoriei, pentru a lua parte la marea adunare populară; .Peste 80 000 de Oameni ai muncii din Oradea, din. localitățile învecinate, mun- :citori, tehnicieni și ingineri, .intelectuali, elevi, studenți, tineri și vîrstnici, bărbați și fem.ei — români, maghiari și de alte naționalități — au fost prezență în Piața Victoriei la marea adunare populară din municipiul Oradea, care a marcat momentul încheierii vizitei, da lucru a secretarului. general ăl partidului.In piață domnește o atmosferă de sărbătoare, specifică întâlnirilor oamenilor muncii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Adunarea a fost deschisă de tovarășa . Eva Feder,, prim-secretar ăl Comitetului județean Bihor , al P.C.R. In continuare ’auldat cuvîntul tovarășii Bug- nar Avram, secretar alComitetului de partid de la Combinatul de- prelucrare a lemnului Oradea, Lup. Teodor, : strungar la întreprinderea „înfrățirea" Oradea, secretar .al comitetului U.T.C., Jaltab Edith, directorul întreprinderii de tricotaje „Miorița" Oradea. Augustin, Pop, directorul liceului industrial nr. 1 O- radea și Bor Ubloman, pre. ședințele C.’A.P. din comuna Borș.In numele tuturor par- ticipanților la marea adu- ’nare populară din municipiul Oradea, primul secretar al comitetului .județean t]e partid a adresat tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul.
Primit cu vii și puter

nice aplauze, cu aclama
ții ’ și urale prelungite, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.. Cuvîntarea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rîn- duri cu vii aplauze și u- ralet Participanții la adunare exprimîndu-și și. de această dată hotărîrea lor fermă de a acționa cu abnegație și dăruire, cu elan revoluționar și avînt" patriotic pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, de a munci cu devotament, împreună cu întregul popor, strîns uniți în jurul partidului. al secretarului său general,' tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea integrală a . platoului anual,, a întregului cincinal, de a traduce în viață neabătut, politica partidului nostru, programul său de înflorire a patriei pe drumul socialismului și comunismului de a sluji cauza ' păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.Marea adunare. populară din ' municipiul Oradea se încheie într-o ațmoșferă vibrantă, de puternic entuziasm, Zecile de mii de participanți aclamă din nou cu însuflețire, ovaționează îndelung . pentru 

partid și ’ său generai,' pentru pace.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu-prietenie aoestor entuziaste ma-> nifestări de dragoste și stimă, de profundă recunoștință cu care sînt înconjurați de locuitorii municipiului Oradea.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Bihor s-a încheiat. Ecourile ei vor dăinui, însă, mereu în sufletele și conștiința: oamenilor de aici, Ființș această întîlnire cu contȚ ~> cătorul iubit al partidă?’ și statului se înscrie —. a- semenea celor precedente— ca un moment cu profunde rezonanțe în viața județului și a ’ locuitorilor săi. Aprecierile și îndemnurile rostite — cu acest prilej . — de tovarășul Nicolae Ceaușescu vor însufleți și vor călăuzi efor„ turile, creatoare, întreaga muncă pe care bihorenii o consacră, cu dăruire și abnegație, prosperității județului.lor, dezvoltării continue a patriei.Asigurîndu-1 de această hotărîre, mii și mii de locuitori ai județului Bihor au făcut din nou tovarășului Nicolae Ceaușescu, la plecare,, o impresionantă manifestare de dragoste și prețuire.Pionieri și șoimi ai na- triei, tineri și tinere au oferit buchete de flori iu- biților oaspeți.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat, apoi, un cald rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat, de la toți bihorenii pre- zenți.Iti aclamațiile și uralele mulțimii, elicopterul prezidențial, a decolat, cu destinația Arad.
* ’ -T o va r ă ș u 1 Nico.1 ae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comuaisj. Român, președintele Bulbii4 oii Socialiste România, 8t sosit,, miercuri seara, împreună bcU tovarășa Elena Ceaușescu, în municipiul Arad, în continuarea vizitei de lucru pe care, o e- featuează în această parte vestică a țării.Stadionul orașului — unde a avut loc primirea oficială —, a devenit neîncăpător pentru zecile de mii de reprezentanți ai populației de- pe această ' străveche vatră româneas- - că.Lă aterizarea elicopterului prezidențial, izbucnesc urale nesfîrșite, se a- plaudă îndelung, se scandează cu putere * „Ceaușescu — P. C. R. !“ „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu, România — știma noastră și mîndria!"— alăturări simbolice care dau relief adevărului de necontestat: partidul și poporul, într-o . unitate de monolit mereu înainte, în lupta pentru fericirea întregii noastre nați- , uni.De la stadion, într-o mașină deschisă, -tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu străbat principalele artere ale o- rașului pe care se regăsește aceeași atmosferă entuziastă, sărbătorească-,

T o varășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns în
delung, cu prietenie, entu
ziastei manifestări cu care 
sînt înconjurați..
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