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Sub semnul unității 
indestructibile a oamenilor 
muncii de pe aceste melea
guri, împreună cu întregul 
popor, in jurul partidului în 
frunte cu secretarul său 
general, ieri, a continuat
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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

Vineri; 3 septembrie, s-a încheiat vizita de lucru pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae'Ceaușescu, a efectuat-o, timp de două zile, în unul dintre cele mai industrializate județe ale țării — Hunedoara. Ultima zi a fost consacrată analizei programelor de dezvoltare $. o, iernizare a importantelor uâîsmi metalurgice amplasate în acest puternic centru siderurgic al țării, modulu; în care furna- liștii, oțelarii, cocsorii, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii acționează pentru îndeplinirea planului anual la toți indicatorii.Tovarășul fcicolae Ceaușescu însoțit de tovarășa Elena Ceausescu, de tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Petru Enache, precum și de Radu Bălan, prim-secretar al Comitetului județean . Hunedoara al P.C.R., a sosit, dimineața, la Călan, centru side- xrurgic în plină dezvoltare, situat nu departe de Hunedoara.j în întîmpinare au venit mii de (Continuare în pag. a 6-a)

Inaugurarea furnalului nr, 4 de la Călan.

metalurgiști, precum și locuitori ai localităților învecinate pentru a exprima direct, cu deosebită căldură, dragostea și prețuirea sinceră pentru cel mai iubit fiu al națiunii noastre, pentru grija sa statornică de a da noi dimensiuni și perspective siderurgiei românești, ce deține un rol deosebit în dezvoltarea economică generală a țârii, în asigurarea independenței patriei. Ei purtau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu. stegulețe roșii și tricolore, pancarte pe care au înscris saluturi în cinstea partidului nostru comunist și a secretarului său general, pentru patria noastră socialistă, chemări de pace și înțelegere între popoare. Pe cele mai înalte construcții ale Combinatului se aflau chemări la muncă intensă pentru ca patria să primească mai multă fontă, mai mult oțel. Neîntrerupt, ce; veniți în întîmpinare scandau : „Ceaușescu — P.C.R. ", „Ce a ușescu și poporul !“, „Ceaușescu fiu iubit — la Călan

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunareDragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor județului și municipiului Hunedoara, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și Guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite: se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“).Ne aflăm în Hunedoara, de 2 zile, într-o vizită de lucru. Ara menționat ieri, la Petroșani, impresiile’ bune pe care le avem despre . rezultatele obținute în producția de cărbune, despre activitatea oamenilor muncii din ! Valea .Jiului, a minerilor. Astăzi, am vizitat, Combinatul siderurgic din Hunedoara, întreprinderea siderurgică de la Călan, pre- I cum și două unități ale indus- : triei ușoare din Hunedoara. De I asemenea, ieri am vizitat și Hi- i drocentrala din Retezat, care ur- ! mează să intre in funcțiune pî- I nă la sfirșitul acestui an, iar ! in anul viitor să livreze ener- j gie electrică.I Pe ansamblu, impresiile noas- ! tre sînt btine. Am constatat ca j multă satisfacție că oamenii j muncii din Hunedoara — atit i din Valea Jiului, cit și metalur- ! giștii, siderurgiștii, cei din indus- i tria ușoară și din alte sectoare de activitate — acționează cu înaltă răspundere și fac totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, a sarcinilor de mare răspundere pe care le ău în cadrul dezvoltării generale' a economiei naționale.

populară din muPentru rezultatele bune obținute de metalurgișiii din Hunedoara, și siderurgiștii dinCălan, le adresez cele mai calde felicitări și urarea de a obține realizări tot mai mari în întreaga lor activitate ! (Aplau
ze și urale puternice; se scan
dează : „Ceaușescu să trăiască, 
Hunedoara să-nflorească !“).Adresez, încă o dată, și de la această mare adunare populară, calde felicitări minerilor din Valea Jiului, calde felicitări constructorilor Hidrocentralei din Retezat — și le urez succese tot mai mari în activitatea lor. (A- 
plauze și urale puternice : se 
scandează îndelung: „Ceaușescu 
și minerii", „Ceaușescu și popo
rul"!). *Adresez, de asemenea, felicitări oamenilor muncii din industria ușoară, atîț. din întreprinderile pe care le-am vizitat astăzi cît și din întreaga industrie ușoară , a județului — și le urez succese tot mai măr; în activitatea lor. (Aplauze și urale puternice). : ' ț ăin județul Hunedoara își desfășoară activitatea încă un număr urare ' de întreprinderi industriale — Șî aș dori ca, de la această mare adunare populară, să adresez tuturor oamenilor muncii din Hunedoara felicitări pentru activitatea lor, pentru rezultatele obținute și urarea de a obține succese tot mai mari în viitor ! (Aplauze și urale pu
ternice; se scan dea z ă: 
„C e a u ș e s c u — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu să trăiască, Hune
doara să-nflorească !“)

licipiul HunedoaraDeși nu am vizitat unități din agricultură, am putut vedea totuși, în localitățile pe unde am trecut, cum se prezintă agricultura. La recenta Consfătuire am discutat despre agricultură, m-am informat despre activitatea unităților agricole, despre posibilitățile dezvoltării agriculturii. De aceea, doresc ca, de la această mare adunare populară, să adresez și oamenilor muncii clin agricultură, întregii țărănimi din județul Hunedoara felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de <>. obține o creștere mai puternică a producției a- grieole. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“)In întreaga țară, în cel de-al doilea an al actualului plan cincinal, se obțin rezultate importante în dezvoltarea economico- socială, în realizarea hotărîrildr Congresului al XII-lea al, partidului. care a trasat ca obiectiv fundamental trecerea Românie: la un nou stadiu: de dezvoltare și a pus în fața întregului nistru popor, ca unul din obiectivele importante ale dezvoltării economice și sociale, realizarea unei.. noi calități a vieții și a muncii' în toate sectoarele de activitate. Doresc ca, de la -i- ceastă mare adunare populară din Hunedoara, să adresez calde felicitări clasei noastre muncitoare, intelectualității, țărănimii, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, urarea de a face totul pentru realiza-

(Continuare în pag. a 2 a)
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la marea adunare populară din municipiul Hunedoara
(Urmare din vag. 1] economică, presupune ridicarea nivelului activității în toate domeniile. Noua calitate presupune oțeluri de bună calitate, competitive ; din toate punctele-. de vedere! (Aplauze și urale: se 

scandează: „Ceaușescu—P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“).In cursul vizitei am discutat- 0- serie de probleme concrete care trebuiesc rezolvate în acest an și în anul viitor. Nu doresc să mă refer acum la ele. Sper că și conducerea Combinatului, consiliul de conducere, organizația de partid și ministerul au înțeles că este timpul ca siderurgia românească în general, ca siderurgia și metalurgia din Hunedoara, să realizeze un salt calitativ, dacă se poate spune a- șa, să treacă de la cantitate la o calitate nouă, superioară, . în toate domeniile, (Urale și aplau
ze puternice; se scandează: 
„Vom munci și vom lupta, pla
nul îl vom realiza!“).In acest spirit, este necesar să analizăm și să stabilim măsurile pentru perfecționarea activității în toate sectoarele de activitate. Trebuie să acordăm mai multă atenție reducerii consumurilor materiale; sînt încă rezerve mari în ce privește consumul de combustibil, de energie, de- minereuri de cocs și așa mai departe. Sînt încă multe pierderi, care poluează și orașele și satele, dar produc și mari pagube economiei naționale, micșorează eficiența economică, diminuează venitul național. De aceea, trebuie să trecem cu toată hotărîrea la aplicarea măsurilor stabilite privind reducerea consumurilor materiale, de combustibil, de energie, pentru realizarea producției cu consumuri materiale cit mai mici. Trebuie să asigurăm creșterea mai puternică a productivității muncii. Sâ acordăm mai multă a- tenție întăririi ordinei și disci- ’’plinei în muncă, activității de mecanizare a lucrărilor, de automatizare — acolo unde este necesar acest lucru — șî, pe a- ceastă bază, să obținem o creștere mai puternică a productivității -muncii în toate sectoarele de activitate. Numai pe a- ceastă cale vom putea asigura obținerea , unei producții spori- te, cu mijloacele și cu materialele existente ; numai astfel vom asigura creșterea mai puternică a beneficiilor, a producției nete, a venitului național, a avuției naționale — singura sursă pentru asigurarea, atît a mijloacelor în vederea dezvoltării în continuare a patriei noastre socialiste, cît și pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii, a poporului nostru. 
(Urale și aplauze prelungite; se 
scandează : „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mîndria").Este, necesar să- acționăm cu mai multă fermitate pentru punerea în producție a capacităților aflate. în construcție, pentru terminarea la timp a investițiilor și asigurarea, pe a- ceastă cale, a posibilității Creșterii continue a producției materiale din toate sectoarele de activitate. Sînt și aici în Hunedoara — inclusiv la Combinatul siderurgic — investiții încă neterminate, unele chiar. în întîr- ziere. Trebuie să luăm toate măsurile pentru asigurarea punerii la timp în producție a noilor capacități, realizării în bune condițiuni a investițiilor, aceasta constituind una din problemele foarte importante pentru îndeplinirea planului cin>- cinal, pentru dezvoltarea generală a patriei noastre.De asemenea, dragi tovarăși, trebuie să acordăm atenția corespunzătoare realizării producției de export. Noi importăm

rea în bune condițiuni a planului pe acest an, punînd astfel o bază trainică pentru întregul cincinal I (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează: „Ceausescu 
si poporul !", „Ceausescu — 
P.C.R.!").Intr-adevăr, Hunedoara ocupă un loc important în economia națională a patriei noastre. Aici se produce o cantitate importantă de cărbune, ae fapt es-A te singura zonă unde se produce cărbune cocsificabil. Aici avem una din întreprinderile mari producătoare de oțeluri— a doua ca mărime din țară. Ea . este o întreprindere veche, cu experiență, cu un colectiv de oameni ai muncii cu înaltă calificare și,' . ea atare, aici se pot realiza — și deja se realizează — o șefie de oțeluri de înaltă calitate. Sint și alte sectoare importante ale activității economico-sociale. Trebuie deci făcut totul pentru ca . Hunedoara să aducă o contribuție și mai puternică la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste, la înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a Romgpiei spre comunism! (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se
scandează: „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria"!)Am vorbit ieri în Valea Jiului- despre activitatea minerilor șî despre producția de cărbune. A- cum doresc să mă refer îndeosebi la activitatea din metalurgie, din siderurgie și, în primul rîrid, la activitatea din Hunedoara. Sint — după cum ara menționat deja — rezultate bune în acest domeniu. Am constatat cu multă satisfacție că, de la ultima vizită, s-au înregistrat progrese însemnate, au intrat în funcțiune noi capacități de producție de înaltă tehnicitate, dotate cu utilaje moderne. S-au înregistrat, de asemenea, progrese însemnate în creșterea producției de oțeluri de înaltă calitate, de oțeluri speciale. Cu toate acestea, doresc să spun deschis — dînd o înaltă apreciere a ceea ce s-a realizat — că sint incă mari posibilități în Hunedoara pentru a obține rezultate și mai bune. Și acum, după ce am realizat aceste capacități moderne de producție, trebuie să punem pe primul plan obținerea unor producții maxime pe capacitățile existente, dezvoltarea producției de oțeluri de înaltă calitate. Hunedoara trebuie să-și propună să devină în acest an un centru al metalurgiei de calitate superioară. Și, din acest punct de vedere, trebuie să-și propună să ocupe primul loc în siderurgia și metalurgia românească ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Vom
munci și . vom lupta, planul îl 
vom realiza !“)Cu o siderurgie și metalurgie cure au o vechime și o experiență de 200 de ani, este rușinos să mai mergem să importăm metale sau anumite alte produse. Trebuie să lichidăm a- ceastă situație! Noi trebuie să demonstrăm capacitatea siderurgiei și metalurgiei românești de a fi competitivă, de a concura cu orice alte unități din întrea
ga lume — șî să producem oțeluri superioare, competitive și să nu fim cu nimic mai prejos decît celelalte țări ! (Urale și 
aplauze prelungite; se scandea
ză „Hunedoara —- calitate !’*, 
„Ceaușescu și poporul!“)Cînd ne-am propus, dragi tovarăși, să transformăm acesi cincinal în cincinalul calității, am înțeles că aceasta presupune și oțeluri de calitate, eficiehță 

mult; importăm materii prime, importăm cărbune cocsificabil, importăm încă și cocs, importăm minereuri,: materiale neferoase, aliaje de diferite sortimente, și alte și alte materii prime necesare economiei naționale. Pentru a importa a- ceste materii prime și materiale. trebuie să exportăm. Am importat si multe utilaje, inclusiv pentru Hunedoara. Toate acestea trebuie plătite și le plătim cu produsele pe care le realizăm aici sau în alte sectoare de activitate. De aceea, realizarea exportului constituie o parte importantă a activității noastre de producție, pentru asigurarea dezvoltării în continuare a patriei socialiste. Vom continua să dezvoltăm relațiile internaționale, să importăm, să exportăm. Trebuie să asigurăm un echilibru al balanței comerciale,- al balanței de plăți. Trebuie să plătim creditele pentru diferitele utilaje și materii prime luate pînă acum, și să a- Jungem, într-o perioadă cît mai scurtă, în situația de a nu mai avea nici un fel de datorii, de a avea o balanță comercială și de plăți echilibrată. Aceasta va trebui să constituie una din preocupările de zi cu zi, in toate unitățile noastre, în toate sectoarele de activitate. (Urale și 
aplauze puternice, îndelungate; 
se scandează: „Ceaușescu Și 
poporul!“, „Vom reduce din im
port, și vom crește la export!“).Desigur, dragi tovarăși, dacă vom da mai mult cărbune, și îndeosebi cărbune cocsificabil, vom reduce importul și va fi un lucru foarte bun — și trebuie să facem aceasta. Dacă vom da oțeluri de înaltă calitate, vom reduce importurile — și chiar trebuie să renunțăm complet la importuri. Aceasta va însemna, de asemenea, un lucru foarte important pentru e- conomia noastră națională. Deci este necesar să acționăm și în direcția sporirii producției necesare exportului, dar și a creșterii producției de materii prime și materiale in țară, pentru â reduce importurile. Aceasta stă în puterea noastră — și a- vem acum capacități industriale în stare să rezolve aceste probleme în bune condiții.Dar, mai este necesar să ne gîndim și ce producem pentru export. Am discutat chiar aici la Hunedoara această problemă. Una este să exportăm oțeluri comune, și alta este să exportăm oțeluri de calitate. Putem obține, pe aceeași tona de metal’, cu aceleași materii prime, cu ceva aliaje —- care însă nu reprezintă o valoare prea însemnată —. precum și cu ceva mai multă muncă, mai multă disciplină și atenție în elaborarea șarjelor, oțeluri cu valoare de 2, 3, 4 și chiar 5 ori mai mare. Aceasta ■ va însemna o valorificare superioară a muncii, a activității clasei noastre muncitoare, a siderurgiștilor și metal urgiștilor din Hunedoara și din întreaga țară. Acest lucru este însă valabil pentru toate sectoarele . de activitate. Deci trebuie, să acordăm atenția necesară realizării unor produse de înaltă calitate, valorificării superioare a materiilor prime, a muncii poporului nostru! (U- 

răle și aplauze puternice, înde
lungate; se scandează „Ceaușescu și poporul!“, „Hunedoara — 
calitate!").Este necesar să unim toate forțele; în fiecare unitate avem muncitori de înaltă calificare, avem maiștri, avem ingineri, tehnicieni, oameni cu o înaltă competență, în stare să soluțio

neze problemele; avem, de a- semenea. sectoare de cercetare, avem institute de cercetare. Toate trebuie să-și unească forțele pentru a soluționa■?" în comun problemele perfecționării și ridicării calității produselor românești, valorificării superioare, realizării unui stadiu nou, superior al economiei românești care înseamnă : calitateși eficiență mai bună în toate, sectoarele ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“),Dragi tovarăși.Am obținut rezultate minunate în construcția socialismului; într-o perioadă istorică scurtă am parcurs mai multe etape istorice. Sîntem în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Țara noastră s-a dezvoltat puternic ; producția industrială este de 50 de ori mai mare decît înainte de război. De asemenea, producția metalurgică, a siderurgiei este tot cam de 50 de ori mai mare. Toate acestea se pot observa în marile complexe . industriale, în platformele noi din toate județele patriei noastre. S-a vorbit aici de dezvoltarea Hunedoarei. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine cum se prezenta Hunedoara înainte de război, sau în 1945, în 1948, în 1950 — și cum se prezintă astăzi. S-au dezvoltat orașele, satele noastre; am construit mult, s-au creai condiții de locuit, de viață, tot mai bune pentru oamenii mun
cii. Toate acestea demonstrează forța și capacitatea clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste .— ale întregului nostru popor, care, unit în jurul Partidului Comunist Român, își făurește în mod conștient viața sa nouă, viitorul liber comunist! 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul".Mai avem însă multe de făcut, tovarăși. Trebuie să nu uităm nici un moment că realizarea Programului partidului cere eforturi serioase în toate domeniile, cere organizare mai bună a muncii în toate sectoarele, cere să.acționăm cu .mai mult spirit de răspundere în întreaga activitate economi co- socială.. Este necesar să facem totul pentru lichidarea lipsurilor, a minusurilor care mai există in diferite sectoare de activitate. Nu doresc, nici aici, la Hunedoara, șă mă opresc asupra unor .minusuri și lipsuri ; ie-am discutat cu tovarășii — și cred că vor ’ ține seama de ele. Cred că organizațiile . de partid, consiliile oamenilor muncii, toate colectivele de oameni ai muncii vor înțelege că ne- formulînd critici, în această mare adunare populară acord un credit concret și exprim încrederea în capaci atea oamenilor muncii, in frunte cu organizațiile de partid, cu consiliile de conducere, de a lichida aceste lipsuri ș'i de a demonstra că și hunedorenii sînt în. stare sâ obțină rezultate mai bune în toate sectoarele .și să reprezinte un detașament revoluționar, .de frunte al clasei muncitoare românești. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“).Așa cum am menționat ieri în Valea Jiului, este necesar să acordăm o atenție deosebită ridicării pregătirii profesionale și tehnice a oamenilor muncii. Noile utilaje și mașini de înaltă tehnicitate cer muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri cu cunoștințe deosebite — și trebu

ie să facem totul pentru a ridica continuu nivelul cunoștințelor lor tehnieo-profesionale, prin perfecționarea activității în școlile de pregătire a viitorilor muncitori și specialiști.In fond, tovarăși, trebuie să fim conștienți că problema demonstrării forței și capacității poporului nostru de a-și făuri o viață nouă independentă, de a demonstra superioritatea — mă refer la societatea noastră socialistă — asupra societății capitaliste, constă în munca -oș» menilor muncii, â clasei muncitoare, a intelectualității, a țărănimii ! Oamenii hotărăsc făurirea noii orînduiri; ei mînuiesc mașini, ei le făuresc .deci de capacitatea lor de dfeafte. de gîndire, depinde și nivelul dezvoltării societății noastre! De aceea, trebuie să învățăm, să învățăm și iar să învățăm, tovarăși. Să devenim buni meseriași în toate domeniile, buni revoluționari, buni comuniști, buni patrioți. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„C e a u ș e s c u și popo
rul !“, „Ceaușescu să trăiască 
— Hunedoara să-nflorească!").Am ascultat lozincile scandate aici, foarte frumoase. Desigur, partidul are un rol important în conducerea societății noastre. Tovarășii strigau aici: „Ceaușescu să trăiască, Hunedoara să-nflorească". Sigur, eu pot, îndepli- nindu-mi rolul, însărcinarea da
tă de partid, de popor, de dup. neavoaștră, să. fac totul pen-.. a merge treburile cît mai bine. Dar cei care asigură ca Hune-’ doara să înflorească sînteți dumneavoastră, prin munca dumneavoastră. Nu veți face acest lucru — Hunedoara nu va îi. flori ! Deci; dacă vreți să înflorească Hunedoara, trebuie să munciți mai bine! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu să trăiască, Hune
doara să-nfiorească!"),Partidul sînteți dun. ? . .-'-as- tră, partidul este popor u,'?»-- El organizează și elaborează căile dezvoltării societății, dar hotă- rîtoare este munca clasei muncitoare, a poporului. Numai în deplină imitate, numai prin munca poporului, vom făuri și socialismul dezvoltat și comunismul în România, vom asigura independența și suveranitatea patriei noastre !. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„C e a ti ș e s c u — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și popoful !". „V’om 
munci ^i vom lupta, planul îl 
vom real za !“).Este necesar să acordăm o a- țenție corespunzătoare și vității politico-educative, de fol> mare; a’om Ui pi nou, constructor, conștien t al socialismului. Tre- ’ buie să dezvoltăm activitatea artistică de masă — și știu că in Hunedoara aveți rezultate bune în această privință. Chiar aici văd niște formațiuni artistice, care, ai» văzut că prezintă spectacole bune. Aveți costume minunate ale artei populare, aveți deci o bază puternică și ’ o tradiție veche în activitatea cultural-artistică — și trebuie să o dezvoltăm, să o ridicăm pe trepte noi atît din punct de vedere al măiestriei cît și al conținutului, făeînd totul pentru ca arta noastră, activitatea cultural-artistică să devină o forță puternică în construcția socialismului și comunismului (Aplauze și urale pu
ternice, se scandează „Ceaușescu 
și poporul

De asemenea, trebuie să ne ocupăm și de activitatea de edu-. cație fizică, de sport, și — ceeăv ce am spus și ieri la Petroșani
(Gontinuare în pag. a 8-a)
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Cuvîniarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

! la marea adunare populară din municipiul Hunedoara
(Urmare din pag- a 2-a)- este valabil și pentru Hune- oara. Pe lingă un stadion bun, 1 aveți și echipe sportive bune ! 

Aplauze și urale puternice).Desigur, sînt multe domenii de | ctivitate cărora trebuie să le cordăm toată atenția. Hotărît ste, însă, îndeplinirea în bune ondițiuni a planului de dezvol- are economfco-socială. Aceasta ere din partea organizațiilor de ■artid, a comitetului municipal jfdSSdoara, a comitetului jude- de partid, o mai bună or- m iz a re a muncii și unirea e- Orturilor tuturoi- celor ce mun- esc _din toate sectoarele de ac- ivitate, în ■*" felizarea marilor arcinL-^de stau' în fața oameni- or muncii din județul Ilunedoa- a. Am ferma convingere că în lunedoara dispunem de puter- lice detașamente revoluționare, ie organizații bune de partid, ie sindicat, de tineret, de orga- îizații de femei. Dispunem, deci, ie forța necesară pentru îndeplinirea în 'bune condițiuni a marilor sarcini, în așa fel în- :ît Hunedoara să devină un Ijentru tot mai puternic al producției industriale, un centru ■evoluționar, patriotic. (Aplauze 
ii urale puternice : se scandea
ză : „Ceaușescu să trăiască •— 
Hunedoara să-nflorească !“).Dragi tovarăși,Punînd pe primul plan problemele dezvoltării patriei noas- 
re socialiste. noi desfășurăm, otf’dată, o intensă activitate in- ațională pentru o politică de de destindere, de indepen- iență națională, fiind convinși Să numaj în condiții de ,, pace poporul nostru î.și poate îndeplini programul de făurire a somații socialiste multilateral , zvoltate, că numai în aceste pondiții oricare popor își poate realiza programul dezvoltării sale. Deci, pacea constituie problema fundamentală a zilelor noastre pentru progresul și bunăstarea fiecărei națiuni, a întregii îiri. (Aplauze și urale; 
se- sC'Hdează îndelung: 
„Ceaușescu — paceIn viața internațională sînt 
încă multe .probleme complicate. Continuă cursa înarmărilor, se 

Pe traseul vizitei în municipiul Hunedoara.

acumulează noi armamente, inclusiv armamente nucleare care pot astăzi să distrugă de cîte- va ori întreaga omenire. Se înrăutățește situația economică ca urmare a crizei, dar și a politicii imperialiste de dominație și asuprire. Se înrăutățește situația țărilor în curs de dezvoltare.De aceea, este necesar să facem tctul pentru unirea forțelor maselor populare de pretutindeni, a popoarelor, împotriva politicii imperialiste și. colonialiste, pentru a pune capăt pentru totdeauna politicii de asuprire a altor popoare. Este binecunoscut că popoarele au obținut succese remarcabile în cucerirea independenței lor politice și acționează cu toată fermitatea pentru consolidarea și dezvoltarea independenței naționale. întotdeauna România a sprijinit și va sprijini lupta popoarelor pentru independență, pentru o viață mai bună și mai dreaptă. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — pace!“.Este necesar să se acționeze cu înalt spirit de răspundere pentru încetarea conflictelor mi. litare existente și pentru soluționarea problemelor numai pe calea tratativelor. Oricît de grele și îndelungate ar fi tratativele, ele sînt de preferat și sînt incomparabil mai ușoare decît o luptă — chiar simplă, care produce victime omenești, uriașe pagube materiale ! Iată de ce trebuie să se acționeze cu toată răspunderea pentru a se trece la soluționarea problemelor dintre s:ate pe calea tratativelor.Doresc ca și de aici, de la Hunedoara, să menționez din nou că este necesar să se acționeze pentru soluționarea deplină a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru retragerea Israelului din Liban, pentru asigurarea independenței și suveranității Libanului, pentru rezolvarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare a poporului palestinian, pentru făurirea unui stat palestinian independent. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“)•

Trebuie să facem totul pentru trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmare nucleară, Este necesar să. se a- sigure un echilibru al forțelor pentru a înlătura pericolul vreunei agresiuni ; dar acest echilibru trebuie să se realizeze prin reducerea continuă a nivelului înarmărilor, prin realizarea dezarmării sub un control internațional corespunzător. Trebuie să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru, retragerea și distrugerea celor eixstente, pentru o Europă. fără nici un fel de rachete nucleare, — nici cu rază medie, nici mai mică de acțiune r—,■ pentru o Europă fără arme nucleare. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandea
ză : „Dezarmare — pace!"), •Puternicele manifestări și mișcări de pace din Europa și de pe alte continente — la care s-a alăturat cu întreaga . forță și poporul nostru prin marile manifestații din toamnă și din prima parte a acestui an, prin cele 18 milioane de semnături pe Apelul pentru pace adresat Organizației Națiunilor Unite, — au demonstrat și demonstrează cu putere forța luptei popoarelor pentru pace, faptul că masele populare, națiunile lumii dispun de forța necesară și pot să oprească cursa înarmărilor, pot determina trecerea la dezarmare, pot să asigure pacea, să facă totul pentru a asigura dreptul vital al oamenilor, al popoarelor — la existență, la viață, la libertate și independență. (Urale și aplauze puternice, 
prelungite; se scandează:
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — pace!“).România este hotărîtă si facă totul pentru a-și aduce contribuția la încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid din toamna acestui an, pentru realizarea unei conferințe de dezarmare și încredere în Europa, pentru continuitatea reuniunilor de cooperare și securitate în Europa. Tre

buie să acționăm pentru dezvoltarea unor relații noi pe continentul nostru, pentru unitatea Europei, bazată pe respectul o- rînduirilor sociale și al independenței tuturor națiunilor eurd-, pene. (Urale și aplauze puter
nice).Dezvoltăm puternic relațiile de colaborare cu țările din Balcani — Ca parte a securității europene —-, ne pronunțăm pentru transformarea Balcanilor în- ti-o zonă a cooperării pașnice, într-o zonă fără arme nucleare. Dorim ca Balcanii să devină o zonă a colaborării pașnice, un exemplu de relații între state egale Î1T drepturi ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România extinde larg relațiile «ale cu țările în curs de dezvoltare. Considerăm că trebuie să se întărească solidaritatea tuturor acestor state, să facem totul pentru realizarea unei not- ordini economice și politice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, pentru asigurarea progresului mai rapid al țărilor slab dezvoltate —; care se găsesc în această situație ca urmare a dominației și. asupririi colonialiste și imperialiste.Sînt multe probleme. de soluționat în lume. Toate acestea cer unirea forțelor popoarelor, a tuturor acelora care se pronunță pentru pace, pentru independență națională. Este necesar să crească contribuția tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale și, în primul rînd, a țărilor miei și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. Tre. buie să facem totul ca Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale să aibă un rol mai important în soluționarea problemelor, ca hotărî- rile și măsurile stabilite de a- ceste organizații să fie respectate de toate statele lumii. Este necesar să facem totul pentru a asigura o ordine nouă, bazată pe deplina egalitate în drepturi, pe. 

respectul independenței și suveranității, pe neamestecul în treburile interne, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează: „Ceaușescu
— pace !“).în spiritul hotărîrilor Congresului al Xll-lea, al politicii noastre externe, dezvoltăm larg relațiile cu toate țările socialiste. Considerăm că trebuie să facem totul pentru depășirea divergentelor dintre ele. pentru întărirea solidarității și colaborării tuturor statelor socialiste — convinși că aceasta va reprezenta un factor important în politica de pace, de independență, în a- firmarea forței și prestigiului socialismului în Iunie. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate)- Dezvoltăm puternic relațiile cu țările lumii a treia, cu statele în curs de dezvoltare și nealiniate. precum și cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor de egalitate, a principiilor coexistenței pașnice. Avem convingerea fermă că trebuie să se instaureze relații noi între toate statele lumii, pentru că numai astfel se pot realiza pa-' cea și independența popoarelor, se poate asigura viitorul liber și fericit al omenirii ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu — România, sti
ma noastră și niîndria !“).Dragi -tovarăși și prieteni,în încheiere, aș dori, încă o dată, să exprim satisfacția pentru ceea ce am constatat în a- ceste două zile în unitățile miniere și industriale pe care le-am vizitat, pentru munca și entuziasmul cu care oamenii muncii din Hunedoara, din toate sectoarele, acționează în vederea îndeplinirii hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului. Avem minunate impresii despre întîlnirîle și manifestările oamenilor muncii, care au demonstrat și demonstrează —- ca întregul popor, de altfel — voința fermă de a acționa, sub conducerea comuniștilor, a Partidului Comunist, pentru realizarea neabătută a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al <■ Xll-lea al partidului. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează : Ceaușescu— P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“).Bazat pe aceste constatări și impresii, am deplina convingere că hunedorenii din toate sectoa- . rele — și mineri, și siderurgiști, și metalurgist! — din celelalte domenii de activitate, inclusiv - țărănimea, vor acționa cu în- > treaga fermitate și răspundere și ' vor îndeplini în bune condiții sarcinile de plan pe acest an, vor face totul să ocupe un loc cit mai de frunte — șî dacă se poate chiar primul loc în î n t r.e c e r e a între județe. Eu vă d o f e s c succes în această activitate ! (Apla
uze și urale puternice, prelungi
te ; se scandează : „Ceaușescu 
si poporul!“, „Ceaușescu *— 
P.C.K. !“)-Cu această convingere vă a- dresez, dragi tovarăși, încă o dată, urarea de succese tot mai mari în întreaga activitate, mul- , tă'sănătate și multă fericire! (Urale și aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — pace 
Intr-o atmosferă de mare însu
flețire și de puternică unitate, 
toți cei prezenți Ia marea adu
nare populară, aclamă și ovațio
nează minute în șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pen

tru secretarul general al parti
dului și președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Hunedoara

Marea adunare populară din municipiul Hunedoara
• O încununare a noului și fructuosului dialog de lucru purtat de secretarul general al partid u_ lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, timp de două zile, cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale de pe meleagurile hunedorene, a constituit-o marea, adunare populară desfășurată,1 vineri, în municipiul Hunedoara. Zeci de mii de locuitori ai municipiului și județului au ținut să fie pre-• zenți la acest moment culminant al vizitei de lucru — cea de-a noua din ultimii 17 ani —-■ a conducătorului partidului și statului nostru în județul Hunedoara, conștienți că epoca prosperității multilaterale a județului, Ca de altfel a întregii țări, se leagă de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost deschise minele Paroșeni, Bărbăteni și Livezeni, Combinatul siderurgic Hunedoara s-a împlinit cu noi obiective — furnalul nr. 9 de mare capacitate, oțelăria e- leetrică nr. 2r laminorul nr. 2 de semifabricate și laminoarele de sîrmă nr. 2 și nr. 3, noua fabrică de oxigen — la Călan, alături de uzina veche, centenară, s-a înălțat, practic, un nou combinat — prin furnalele de mare capacitate nr. 3 și hr. 4, o uzină cocsochimică, o nouă turnătorie, o fabrică de aglomerare —, dotarea tehnică în minerit și metalurgie dezvoltîndu-se neînce. tat. Au fost construite întreprinderile de tricotaje din Hunedoara și Petroșani, de confecții din Vulcan, fabricile de încălțăminte din Hunedoara și de mobilă din Petrila. Unitatea de produse electrotehnice din Petroșani și țesatoria de mătase din Lupeni, ultimele două planificate să intre în producție pină la sfîrșitul acestui an. Și tot în acești ani de referință, județul Hunedoara a ajuns unul dintre cei mai mari producători de 'energie electrică din ■ țară prin construirea termocentralei de la Mintia, a devenit producător de materiale de construcție și de ciment. împliniri, multe la număr, au fost consemnate și pe plan social și cultural. Sînt cîteva din temeiurile care i-au făcut pe hune- doreni să iasă cu mic cu mare, tineri și vîrstnici, la întâlnirea cu iubiții oaspeți. ■Pe stadionul municipal, unde s-a desfășurat marea adunare populară, domnea o atmosferă sărbătorească. împrejurimile vibrau de uralele și ovațiile mulțimii — o mare de oameni flutu- rînd stegulețe și eșarfe roșii și - tricolore, scandînd pentru partid și secretarul său general. Formații artistice de amatori, în frumoase costume populare caracteristice acestei zone, interpretau cintece și dansuri din Bogatul folclor irinedo) eon.Pe mari pancarte se putea citi: „Trăiască Partidul ComunistRomân în frunte cu secretarulsău general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, „Munca, cinstea, omenia —- Ceaușescu — România!", „Partidul, Ceaușescu, România „Ceaușescu să trăiască România să-nflorească“, „Ceaușescu România, pacea și prietenia 1", „Ceaușescu — Pace!". Erau înscrise, de asemenea, an- ' gajamente în. întîmpinarea Conferinței naționale a partidului și• a celei de-a 35-a aniversări a Republicii, pentru continua ridicare a calității produselor, pen-- tru înfăptuirea neabătută a sar-, cmiior de plan pe acest an și pe întregul cincinal, a hotftrîri- lor Congresului al XI 1-lea al• partidului. ■ , A iApariția la tribună ă tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și, statului a fost sa* utată cu îndelungi pl a ize șl ovații. S-a scandat „Ceaușescu și poporul", „Partidul — Ceaușescu — România", „Ceaușescu —■ P.C.R.", Ceaușescu, fiu iubit, la noi bine ați venit". Erau cuvinte izvorite din adîncul inimilor, 

pline de căldură și recunoștință față de cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Omul niciodată obosit' în truda pentru a asigura prosperitatea și fericirea poporului, viața sa în liniște și pace.Iubiții oaspeți răspund cu căldură manifestărilor de stimă și prețuire ale mulțimii. Grupuri de pionieri și șoimi ai patriei o- feră tovarășului N i c > 1 a e Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, frumoase buchete de flori.Marea adunare populară a fost deschisă de primul secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., tovarășul Radu Bălan, care a spus : -Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim la această mare adunare populară cele mai alese simțăminte, de adîncă stimă și respect și înaltă prețuire pe care minerii și siderurgiștii, energeticie- nii și constructorii, oamenii ogoarelor și intelectualii hunedoreni le nutresc față de dumneavoastră, ilustru conducător al partidului și. statului, inspiratorul și ctitorul uriașelor transformări revoluționare pe care țara noastră le-a realizat îndeosebi dup« Congresul al IX-lea al partidului.Vă rog să-ini îngăduiți, tovarășe secretar general să vă aduc un călduros omagiu in numele organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii hu- nedoreni,' odată cu cele mai alese mulțumiri pentru abnegația și devotamentul eu care slujiți interesele fundamentale ale națiunii noastre, năzuințele milenare ale întregii omeniri pentru pace, bunăstare și fericire.’■ Adresării tovarășei academician doctor inginer E lena Ceaușescu, militant remarcabil al partidului nostru, om de știință de renume mondial, sentimentele noastre dc profundă stimă și aleasă considerație pentru neobosita activitate politică,. științifică și socială pusă în slujba înfăptuirii consecvente a politicii interne și externe a partidului și statului ' nostru, dezvoltării și afirmării, continue a științei, învățămîntului și culturii românești.Pentru organizația județeană de partid, pentru marile detașamente muncitorești din această zonă, repetatele întîlniri de lucra ale dumneavoastră au fost decisive în dezvoltarea generală a județului Hunedoara.Ca urmare a sprijinului generos pe care ni l-ați acordat, numai in ultimii cinci ani, volumul fondurilor fixe productive a crescut de 1,5 ori, iar prin cei aproape 39 miliarde lei destinați investițiilor în acest cincinal, vom întări și mai mult puterea economică a județului.In '‘minerit punem în valoare noi zăcăminte de cărbune în Valea Jiului dezvoltăm masiv — așa cum ne-ați indicat și cu ocazia vizitei de ieri — producția Re -utilaje miniere și acțiunea de l mecanizare a extracției. Importanțe noi capacități se află î(n execuție pentru atragerea în circuitul productiv a noi minereuri de fier și nemetalifere.Pentru creșterea producției de metal, noi obiective siderurgice au fost construite pe platforma din Călan; bateriile de cocsifi-- care nr. 1 și 2, furnalele nr. 3 și 4>. turnătoria de piese Re fon-1 tă, aglomeratorul nr. 1. Zestrea tehnică a Hunedoarei a fost îmbogățită în această perioadă cu noul laminor de semifabric ate, iar în masivul Retezat prinde contur una din cele mai mari hidrocentrale de pe rîurjle interioare ale țării, însoțită de o salbă de hidrocentrale, ...

' Aspect de pe traseul vizitei în municipiul Petroșani.Prin grija permanentă a partidului, a dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin sprijinul multilateral pe care ni l-ați acordat, județul Hunedoara deține azi locul întîi pe țară la producția de energie electrică, minereu de fier și huilă, locul al doilea la fontă, oțel, laminate, cocs metalurgie și minereuri complexe, deținem poziții importante la alte produse de bază ale economiei naționale. Se poate spune că în prezent județul Hunedoara are un rol preponderent în asigurarea țării cu cărbune, metal, minereuri, energie electrică și aite produse.... Pe opt luni din acest an am produs peste plan . 78 milioane kWh energie electrică, am depășit prevederile la export cu 8,6 milioane iei, și am pus în funcțiune 26 obiective de investiții^ dintre care patru în devans.Vă raportăm,, mult stimate tovarășe secretar general, că acționăm cu fermlte pentru transpunerea în viață a programului de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii. Tn Valea Jiului și în celelalte orașe, ca urmare a măsurilor inițiate de dumneavoastră,- au fost construite noi unități ale industriei u- șoare, în care sint cuprinse- mii de soții șl fiice ale minerilor ;;și siderurgiștiîbr ; s-au dat în folosință inii de apartamente, ; școli și1 grădinițe, case Ide cultură, ei- ..hematografe ; ; s-a realezat; o 'vastă- rețea comercială și de servicii.Odată cu dezvoltarea eiono- mico-socială, un accent deosebit punem pe formarea și dezvoltarea Conștiinței socialiste a oamenilor, pe însușirea unei concepții noi față de muncă și in- tresele generale ale societății, acționîttci inai ■ insistent pentru iinștaurareâ în obiectivele noas-i; tre a unui climat de înaltă răspundere, de ordine și disciplină, în spiritul hotărjrilor de partid și ă Regilor țării; ; rA.itun do ieali/ările blne pe care le-am înregistrat sîntem conștienți ' că mai avem și o seamă de lipsuri în realizarea 'producției nete și fizice, sporirea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumurilor’ de materii prime, materiale, energie e- lectrică șl combustibil, asigurarea unei înalte eficiente a întregii activități, i 'Neîmplimi ile cu car< ne c< u- fruntăm în Valea Jiului în realizarea producției fizice se da- toresc faptului că avem o seamă de deficiențe în pregătirea și folosirea forței de muncă, a utilajelor, că nu am instaurat peste tot un climat puternic de or

dine, disciplină și răspundere. In agricultură unde dispunem de rezerve — mai cu seamă în zootehnie — considerăm că nu am făcut totul pentru valorificarea eficientă a resurselor.Pentru înlăturarea acestor lipsuri, organizația județeană de partid, cele municipale, orășenești și comunale1, consiliile oamenilor muncii vor 'acționa cu perseverență și intransigență re. voluționară, pînă la eliminarea lor definitiva și ridicarea întregii activități economice a județului la nivelul sarcinilor pe care le impune actuala- etapă de construcție socialistă a țării, magistral formulate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, în Expunerea la Plenara din 1—2 iunie a.c.Folosim prilejul , acestei emoționante adunări pentru . a exprima adeziunea deplină și a- probarea unanimă față dc politica externă a partidului .și sta-., tului nostru, al cărui strateg și vizionar sînleți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. Participarea dumneavoastră nemijlocită la elaborarea, formularea și promovarea unor principii și inițiative valo-' roase de politică externă, la desfășurarea unor acțiuni practice ale României în relațiile interna., ționale a asigurat creșterea prestigiului țării, la afirmarea ei ca țară care militează activ pentru destindere, pace,, colaborare, pentru dezarmare, pentru bunăstarea și fericirea tuturor popoarelor lumii.Ne angajăm în fața dumneavoastră că — in întîmpinarea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român și a celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii — ne vom mobiliza exemplar forțele pentru transpunerea în viață a marilor sarcini ce le avem de îndeplinit în 1982 și în perspectiva întregului cincinal, pentru ca județul Hunedoara să aducă o contribuție și mai importantă la lîtl- făptuireă neabătuta a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la realizarea mărețului program al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea și prosperitatea scumpei. noastre patrii, România. Socialistă. 7In continuare, a luat cuvîntul tovarășul Sabin Faur, director general al Centralei industriale siderurgice Hunedoara, care a spus : ; ■ : lMult iubite șf stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată to; a ășă Elena (Rai u.Bucuroși de a saluta cu cel mal înalt respect și căldură. deosebită prezența ia Hunedoara a celui mai iubit fiu al neamului

nostru, gînditorul și luptătorul neobosit pentru triumful socialis. mului și comunismului în România, pentru continua înflorire și prosperitate a patriei — tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului —. avem prilejul de a ne exprima totodată adeziunea față de întreaga politică internă și externă ă partidului și statului nostru' al cărei arhitect și promotor este conducătorul nostru iubiți c Ne bucură și ne onorează p-" zență aici, la adunarea hunedo- renilor, a stimatei tovarășe academician doctor inginer ' Elena Ceaușescu, eminent om politic, activist de seamă al partidului și statului nostru, ilustru om <d știință, care prin întreaga activitate contribuie Ia dezvoltarea multilaterală a țării, la.afirmarea pe plan mondial a științei. în- vățămîntului și culturii românești. *Prezența dumneavoiwtră . . -.pit iubite șl stimate tovarășe g }ae Ceaușescu, în niijlocul bOR'ni- lor muncii de la Hunedoara constituie un prilej deosebit pentru a vă raporta că de la ultima vizită pe care ați între- prlns-o în combinatul nostru, oamenii muncii au înfăptuit ferm prețioasele dumneavoastră indicații, asig’urînd o evdluție ascendentă a producției, corespunzător nevoilor econoniiei naționale, asigurînd reducerea importurilor de oțeluri și a consumurilor-specifice de materii prime. materiale, combustibili- si enmgie. , ' ■Acționînd cu hotărîre pentru transformarea combinatului hu- nedorean într-o puternică un iu.”* te furnizoare de oțeluri de înaltă calitate, am reușit c-a, odată eu l satisfacerea cerințelor interne tot mai exigente, să realizăm produse în condiții de competitivitate ridicată și pentru piața externă. în prezent, mai bine de .jumătate din cele 4 milioane tone de oțel reprezintă oțelurile de calitate, aliate și înalt aliate, livrate într-o largă gamă. Besigur, rezultatele noastre din acest an ar putea ti mai .mm, dacă, s-ar fi asigurat aprovizionarea ritmică și iii cantități suficiente cu. materii prime, dacă am fi eliminat la timp lipsurile ce s-au manifestat în propria noastră activitate. Sîntem conștienți, de asemenea — așa cum ați subliniat dumneavoastră si astăzi, In vigita. făcută în combinat —, că dispunem-încă de valoroase rezerve potențiale, prin valorificarea cărora putem asigura produse cu performanțe calitative superioare, concomitent eu reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiț*-. ale, combustibil, energie și creș^
{Continuare în pag. ă 5-a)
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Marea adunare populară d n municipiul Hunedoara
(Urmare din pag. a 4-a) . unitatea noastră rezerve, tamente confortabile ; s-au lărgit rețeaua, comercială și de transport în comun. a crescut neîncetat nivelul de trai al celor ce muncesc.....____ .. . _____ Toate realizările și înfăptui-Vă dorim dumneavoastră, mult rile social-economice din Călan stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, viață lungă, multă sănătate și bucurii, spre

posibilități insuficient valorificate. Ne angajăm să muncim.: și mai bine, cu mai multă eficiență, situîndu-ne pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă.
terea în continuare a coeficientului de valorificare mai eficientă a metalului.Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător iubit si stimat al poporului nostru, vă asigurăm că siderurgiștii hunedo- reni își însușesc întrutotul preți- binele și. fericirea poporului ro- oasele indicații pe care nț le-ați mân. dornic să trăiască în pace, dat astăzi la fața locului și ne angajăm să acționăm cu înaltă responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru asigurarea economiei naționale cu cantități sporite de metal și de calitate tot mai bună.Vă rog să-mi permiteți să vă transmit dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sti- - ei tovarășe Elena Ceaușescu, ni numele întregului nostru colectiv de muncă cele mai .calde urări de sănătate, putere muncă și viață lungă. 6pre nele și fericirea poporului mân.în cuvîntul său, tovarășa 
genia Spineanu, maistru confectioner, secretar al Comitetului de partid de la Fabrica de încălțăminte Hunedoara, a spus:Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimatăCeaușescu,Stimați tovarăși. Cu profundă admirație si re- dumnea- to vârâse numele i indus. județului,.. urarea fierbinte de bine ați venit în Cunoaștem activitatea din anii în slujba idealurilor celor mai scumpe ale clasei muncitoare, ale întregului popor român. Sîntem mîndre că in fruntea partidului comunist, a țării -vă aflați dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, omul cutezător, dîrz și neînfricat, luptătorul revolu- ,.ț lunar de excepție al epocii ,contemporane; promotorul mul- g tor inițiative și acțiuni valoroase de politică externă ale României pentru pace, dreptate și echjțate în re lațiile dintre state și popoare. Noul nostru destin, de femei muncitoare, ’active și ■ egale bărbaților în -făurirea istoriei, a devenit posibil datorită dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, del care ați sesizat că în județul nostru, județ al mineritului și siderurgiei, ăl industriei grele în general, a fost neglijată integrarea în producție a forței de muncă feminină. Ca urmare a indicațiilor dumneavoastră, în ultimii zece ani s-au construit fabrica de încălțăminte în care lucrez și eu, țesătoriile de mătase din Deva și Lupeni, fabrici de confecții și tricotaje la Pe*- troșani, Vulcan și Hunedoara, fabrici de mobilă, de pîine și ■ lapte, alte numeroase unități care au permis încadrarea în producție a mai multor mii de femei din orașele județului.Pentru toate acestea, mulțumim din inimă partidului nostru, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, distinsei tovarășe Elena Ceaușescu, care nu a contenit nici un moment- să militeze pentru ca în România femeia să ocupe poziția ce i se cuvine în producția de bunuri materiale și spirituale, in întreaga viață socială.Vă raportăm, tntilt' stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că fabrica în care muncesc, deși tînără, a reușit să înregistreze în |jpeare an producții corespun» zătoare sarcinilor de plan și rezultate economico-financiarc bune. Pe 3 'luni din acest an, ața <;.tm s-au raportai azi și eu ocazia vizitei, ne prezentăm cu tofi indicatorii de plan. îndepliniți ți depășiți. Mai sirii desigur și în

de bi- ro-
Eu-

tovarășă Elena
cunoștință vă adresez i voastră, mult iubite Nicolae Ceaușescu, în femeilor muncitoare din tria ușoară ajudețul . Hunedoara, și prețuim viața și dumneavoastră pusă fragezi ai copilăriei

în libertate si prietenie cu toate popoarele lumii.A luat, apoi, cuvîntul tovarășul Nicolae Chi’ra, maistru fur- nalist principal la Combinatul siderurgic „Victoria" Călan, care a spus : ' 'Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimai®’ tovarășă Elena Ceaușescu,Siderurgiștii din Călan au primit azi cu deosebită satisfacție și bucurie vizita dumneavoastră mult iubite tovarășe secretar general, și a stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. Aici, la această mare adunare populară am mandatul de a vă transmite în numele oamenilor muncii de la Călan cele mai vii mulțumiri pentru îndemnurile și indicațiile date cu prilejul vizitei în unitatea noastră și de ă. vă exprima, tovarășe secretar general, cele mal alese cuvinte de dragoste și respect, de recunoștință și admirație pentru activitatea dumneavoastră neasemuită, continuă și perseverentă, pusă în slujba celor ce muncesc, a patriei noastre, scumpe, Republica Soci «listă Român ia.Vă raportăm și, la această mare adunare populară, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că numai în ultimii trei ani: la Călan au fost construite două furnale de mare capacitate, prima linie a noii fabrici de aglomerare, două baterii..de cocsificare, iar în prezent se accelerează lucrările la turnătoria de piese din fontă și la' linia a doua a fabricii de aglomerare. Prin obiectivele noi intrate în funcțiune sau care vor produce pînă la sfirșitul anului, producția industrială a Combinatului .siderurgic j, Victoria"Călan, va înregistra o creștere de la 1,3 miliarde, lei în 19110 la aproape ’3 miliarde lei în acest an.Odată cu dezvoltarea combinatului, cu construcția marilor obiective industriale de aici, s-a modernizat și înfrumusețat .considerabil orașul nostru, s-au construit o casă de cultură, o policlinică, o nouă școală, apar--.

sint rodul politicii înțelepte a conducerii partidului și statului nostru, a grijii și activității dumneavoastră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. In numele siderurgiștilor, din Călan, vă rog să-mi permiteți să vă adresez Cele m-ai- că.ldurpăse mulțumiri pentru grija permanentă ce o pur.tați îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale , tuturor oamenilor muncii din patria noastră.Vă urăm din adîncul inimilor noastre, multă sănătate și viață lungă, dumneavoastră și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune pe drumul construirii socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.Exprimînd dorința celor pre- zenți. a tuturor locuitorilor județului, primul secretar al Comitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul.• Primit cu vii și îndelungi a- plauze, cu puternice urale și a- clamații, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.Cuvîntarpa secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție și cu deplină aprobare de toți cei prezenți, fiind subliniată în repetate rîn- duri cu vii aplauze și ovații, participanții dînd o semnificativă expresie hotăririlor ferme de a acționa cu abnegație și dăruire, cu elan revoluționar, 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, pentru realizarea integrală a prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a-și aduce o contribuție sporită la înfăptuirea hotărîrilbr Congresului al XlI-lea al partidului. ;Luînd cuvîntul in încheierea adunării, primul secretar al Comitetului județean de partid a spus:Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Făcîndu-mă ecoul gîndurilor și simțămintelor participanților la ’ această , mare adunare populară,

cu ale

ale tuturor -celor care au trăit entuziasmul pe care prezența dumneavoastră îl generează, în- găduițl-mi, mult stimate tovarășe secretar general, să vă mulțumesc din adîncul inimii pentru vizita întreprinsă în județul- 
nostru, pentru orientările și indicațiile pe care ni le-ați trasat cu acest prilej.Avînd în dumneavoastră cel mai strălucit exemplu de muncă neobosită, de dăruire și patos revoluționar, de identificare cele mai nobile aspirațiipoporului, vom răspunde vibrantelor îndemnuri pe care ni le-ați adresat, cu noi fapte de muncă, cu realizarea integrală a tuturor sarcinilor ce ne revin.Să ne trăi ți. ani mulți, în deplină sănătate și putere de muncă, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, stimată Elena Ceaușescu !Trăiască Partidul Român, în frunte cu său general, tovarășul Ceaușescu !Marea adunare populară din municipiul Hunedoara se încheie într-o atmosferă de vibrant patriotism. Zecile de mii de participant aclamă din nou cu însuflețire, ovaționează îndelung pentru partid și secretarul său general, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste.Această grandioasă adunare populară a încheiat vizita de lucru a secretarului general al partidului în județul Hunedoara. Aprecierea călduroasă a rezultatelor muncii, a realizărilor obținute, analiza exigentă făcută în spirit comunist, revoluționar cu detașamente de frunte ale clasei muncitoare din Valea Jiului și din cetatea fontei șp oțelului, reprezintă pentru oamenii muncii din această parte a țării un ajutor de mare preț și de perspectivă în activitatea complexă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. îndemnurile secretarului general al partidului pentru o muncă mai eficientă, mai bine organizată, impusă de etapa pe care o străbate patria noastră, reprezintă sarcini concrete pentru munca ; organelor și organizațiilor de partid, pentru conducerea unităților vizitate, pentru toți oamenii mun- 1 cil.' Hotărîrea de a da viață sarcinilor stabilite cu prilejui noului dialog de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Hunedoara și-a găsit o expresie elocventă în manifestarea entuziastă făcută de locuitorii, aceș-

tovarășăComunist secretarul Nicolae

a

tor străvechi meleaguri românești la'plecarea sa din țndoici.-. • piui HunedoaraOvații nesfîrșite. «reie puternice, cuvinte calde la ..adresa partidului'nostru comunist; a secretarului său general, a patriei noastre socialiste, au .pus în evidență atașamentul profund al oamenilor muncii din această, parte a țării la politica internă și . externă a partidului și statului nostru, profundele lor sentimente de stimă și dragoste ce le . poartă tovarășul ui NicolaeCeausescu.Ecourile rodnicului dialog delucru al tovarășului NicolaeCeaușescu cu oamenii munciidin județul Hunedoara dăinuie cu intensitate și vor dăinui: mereu în conștiința minerilor, si- derurgiștilor, hidroenergeticieni- lor, a tuturor oamenilor muncii din județ, însuflețindu-i, orien- tîndu-le activitatea viitoare pusă în slujba dezvoltării județului, a progresului și prosperității întregii țări.Pe platforma din fața stadionului a avut loc solemnitatea plecării din județ a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Mii de oameni ai muncii ovaționează cu însuflețire, scandează cu pu- '■ tere „Ceaușescu — P. C. R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu ■— pace !“.O gardă alcătuită din militari ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.S-a intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Tineri pionieri și •: șoimi ai patriei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, cu dragoste și emoție, frumoase buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. și-au luat un călduros rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat, de la hunedoren-ii prezemți pe platoul din fața stadianului.Primul secsetar al Comitetului, județean Huipdoara al* 
P.C.R., l-a asigurat "Tf* tovarășul Nicolae Ce-jușescu e,ă organele și organizației^ de partid, comuniștii, toți oamenii muncii dift județ vor acționa cu toată energia pentru a transpune în viața sarcinile și Indicațiile date cu prilejul noii vizite de lucru în județul Hunedoara;

Ir, aclamațiile și uralele mulțimii, elicopterul prezidențial a deeotet. irdreptîndu-se spre Sn.agbv.. '

Instantaneu din timpul

baterii..de


'Urmară din pag. 1)bine-ați venit!“, „Stima noastră si mîndria — Ceausescu România !“.La coborîrea din elicopterul prezidențial tovarășul Nicolae Geaușescu, tovarășa.- Elena Geaușescu, au tost salutați de Viorel. Păcurar, secretarul Comitetului orășenesc Călan al P.C.R.Secretarul general al partidului a lost primit și aici cu cele mai înalte onoruri, la fel ca în toate unitățile și localitățile vizitate.La intrarea în combinat, inai- ții oaspeți au fost salutați de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Vladimir David, directorul Combinatului siderurgic Călan, de reprezentanți ai Consiliului oamenilor muncii.In fața unei machete se prezintă stadiul actual și perspecti. va dezvoltării acestei unități siderurgice. Reține mai în.tîi atenția că, prin aplicarea indicațiilor date de secretarul general al partidului aici, la Călan, s-a re-' alizat o platformă siderurgică cu cea maj mare densitate din țară Pe această platformă, aflată acum în stadiu de finalizare au fost puse în funcțiune, în ultimii doi ani, un furnal cu o capacitate de 1000 metri cubi, două baterii de cocsificare care produc anual 660 000 tone cocs metalurgic, o fabrică de aglomerare cu o capacitate anuală de 1 650 000 tone și alte unități siderurgice complimentare. La a- ceste unități, cît și la cele ce urmează să se mai construiască atît . proiectele cît și utilajele sint realizate integral in țară, a- sigurîndu-se astfel importante economii valutare.In prezența tovarășului Nicolae Geaușescu, cronica muncii și vieții acestui tînăr și important centru siderurgic al țării a înregistrat două momente importante : secretarul general al partidului a inaugurat, în aplauzele miilor de constructori, și siderur-_. giști, a tovarășilor din conducerea partidului și statului nostru intrarea în probe tehnologice a furnalului hr. IV de pe noua platformă, avînd o capacitate de 1000 metri cubi, și amplasarea a încă două cocserii, III și TV, una dintre ele profilată pe cocs de turnătorie și dimensionată la o producție anuală de 330 000 tone. Și aceste unități sînt rodul gîn- dirii și muncii proieotanților și constructorilor de utilaje siderurgice din țara noastră.
Pe parcursul vizitării secțiilor furnale și cocserie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de ministrul de resort și de directorul general al combinatului. că la această unitate, datorită soluțiilor tehnice de înaltă eficiență ce se aplică, gazele de furnal și cele de cocsificare se recuperează și se folosesc a- proape integral.Secretarul general a apreciat această preocupare și a cerut ca ea să fie extinsă în toate unitățile noastre siderurgice. De asemenea, a cerut ca ia amplasarea și ridicarea celorlalte construcții siderurgice să se aplice experiența acumulată pînă acum, folosindu-se cît mai rațional și eficient terenul, ■ . La plecare, siderurgiștii l au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Geaușescu o manifestare deosebit de caldă, dînd expresie, încă o dată, bucuriei lor de a-i avea ca oaspeți dragi. Adresîn- du-li-se, secretarul general a spus : „Doresc să adresez oamenilor muncii din Călan calde felicitări pentru realizările deosebite de pînă acum și urarea, de a obține succese tot mai marj în îndeplinirea planului pe acest an.. Vă doresc ’ dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, multă sănătate și multă fericire, La revedere, dragi tovarăși".Văzduhul se umple de ovații și urale. Din nou 6e aclamă pentru partid și secretarul său general. pentru patria socialistă.In această atmosferă vibrantă, elicopterul prezidențial decolează îndreptîndu-se spre vechea vatră a siderurgiei românești — Hunedoara

Aici este vizitată Oțelăria e- lectrică nr. 2 a combinatului, unde se face o analiză concretă a posibilităților de care dispune marele combinat siderurgic hu- nedorean pentru a furniza economiei naționale produse de tot mai înaltă calitate., Tovarășul Nicolae * Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de ministrul industriei metalurgice, Neculai Agâ- chi, precum și directorul general al combinatului Sabin Faur.. In cadrul discuției de lucru, specialiștii au relevat extinderea pe care a cunoscut-o și o cunoaște combinatul, care, acum, dă anual o producție de aproape 4 milioane tone de oțel. S-a arătat că în centrul atenției colectivului se află — ca probleme prioritare — diversificarea producției de oțel și creșterea continuă a calității acesteia, a- similarea unor noi sortimente, în vederea reducerii importului, diminuarea consumurilor materiale, îndeosebi a consumului energetic, modernizarea instalațiilor, promovarea progresului tehnic și perfecționarea teh-* nologiilor existente.O imagine sugestivă a dezvoltării combinatului, a valorosului său potențial tehnic și u- man, a capacității creatoare a siderurgiștilor hunedoreni, o o- feră Oțelăria electrică nr. 2, pe care sînt invitați să o viziteze tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului. Gazdele au prezentat această importantă unitate industrială, care este un obiectiv nou, dispunînd de două cuptoare de cite 100 de tone fiecare și realizînd o producție de peste 300 000 tone de oțel pe an. Ea este profilată în producerea de oțeluri aliate și slab aliate, de oțeluri-carbon de calitate .superioară, destinate fabricației tractoarelor și autocamioanelor. Dacă în primii ani de funcționare aici se turnau circa 20 de mărci de oțeluri, în 1982 se elaborează peste 100 de mărci. Numai în acest an au fost asimilate șapte noi mărci de oțeluri speciale, utilizate în ramuri de vîrf ale economiei naționale: aeronautica, energetica nucleară și altele. Cuptoarelor oțelăriei le-au fost aduse recent o serîe de îmbunătățiri Constructive, care au contribuit la creșterea siguranței lor în exploatare și la sporirea durabilității zidăriei refractare din vetre. Elaborarea, cu aceeași zidărie refractară, a peste 3 500 de șarje într-o campanie — ultimul nivel atins — constituie cea mai bună performanță din țară.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost înfățișată o modernă instalație — aflată în curs de realizare — pentru decarburarea avansată și dezoxidarea superioară a oțelului, în scopul îmbunătățirii calității. Cu ajutorul acestei instalații, vor putea fi elaborate cele mai bune mărci de oțeluri.în timpul vizitei,, apreciind realizările și preocupările siderurgiștilor hunedoreni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri hotărîte pentru asigurarea neeeșa’^ilui de profile grele pentru toată prdtiucția de rulmenți, a țării, astfel îneît .șă se elimine importul de asemenea profile. Tot în legătură cu aceasta, s-a indicat să se extindă gama sortimentală de o- țeluri destinate fabricației rulmenților. Secretarul general al partidului a subliniat, de asemenea, necesitatea de a se ac-, ționa, în continuare, pentru diversificarea producției, pentru obținerea unor oțeluri de calitate tot mai bună, pentru reducerea consumurilor energetice, pentru recuperarea și valorificarea materialelor secundare rezultate din procesul de elaborare a metalului. li'Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu vizitează, în continuare. Uzina de laminoare. Și aici secretarului general al partidului i se face o primire entuziastă, deosebit 

de călduroasă. Tineri și tinere oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu flori, le adresează e- moționante cuvinte de bun venit.Vizita începe în laminorul de sîrmă nr. 3, laminor pus în funcțiune în anul 1979. După modelul acestuia, realizat, în proporție de 95 la sută cu utilaj românesc, au fost proiectate u- nități similare la Zalău, Beclean și Focșani. Aici se laminează cord metalic, sîrmă destinată . construcțiilor de la centralele nuclearo-elcctrice și cele pentru producția de apă grea.Următorul moment al vizitei l-a constituit laminorul de bile, de asemenea, proiectat și realizat în cadrul combinatului siderurgic de Ia Hunedoara. Se dau explicați^ în legătură cu activitatea principală ce se desfășoară aici — valorificarea superioară a metalului, prin folosirea semifabricatelor declasate. Apoi, se prezintă configurația viitorului laminor ce se va construi în cadrul uzinei, proiectat la o capacitate de 50 000 de tone anual, și care va produce bile cu diametre între 70 și 120 de mm. In scopul valorificării capetelor de țeava, tot în cadrul uzinei urmează a fi construit un laminor cu o producție de 20 000 de tone pe an — ce va produce o gamă, diversă de profile de laminate. Secretarului general a partidului i se prezintă, de către gazde, etapele de modernizare pe care le va cunoaște laminorul de sîrmă nr. 1, care prin folosirea unor procedee noi, va a- sigura reducerea consumului de metal cu 2 Ia sută și cu cea. 40 Ia sută a toleranțelor de laminare, precum și creșterea pro- • prietăților mecanice ale sîrmei. Sînt înfățișate, totodată, preocupările pentru recuperarea resurselor energetice, care s-au concretizat în importante realizări.Secretarul general al partidului se oprește apoi în fața unei microexpoziții, amenajată în laminorul de semifabricate nr. 1, unde gazdele arată că în prim planul preocupărilor se află asimilarea de profile noi, cu proprietăți deosebite.Un moment deosebit la laminorul de semifabricate nr. 2, secretarului general al partiduluii se raportează- , -de către maistrul principal Alic Iosif, că unul din importantele obiective ale colectivului secției, caja de 950 de mm, se află în probe tehnologice la cald. De la pupitrul de comandă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, urmăresc, pentru cîteva clipe, modul în care funcționează acest utilaj modern, de concepție românească, îi felicită pe laminbriști pentru succesul lor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat în legătură cu măsurile ce urmează ă fi luate pentru completarea unor dotări la laminorul de semifabricate nr. 2, în scopul diversificării producției prin realizarea oțelului inoxidabil pentru rulmenți și a celui aliat. pentru țevi, precum și; în laminorul 800.’. A- Preciind valoarea producțiilor suplimentare ce se vor realiza Pe această cale, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că acest program de modernizare a uzinei. trebuie să șe înfăptuiască pe suprafețele existente, 'recomandând, totodată, să se acționeze în continuare pentru, redu- cefea .consumurilor energetice și recuperarea tuturor materialelor refolosibile.în încheierea vizitei la grupul ■ de laminoare al Combinatului Siderurgic de lai-Hunedoara,; tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pe siderurgiștii hunedoreni pentru realizările obținute,ii îndeamnă să facă totul pentru a da țării oțeluri de calitate superioară, pentru a valorifica la maximum dotarea tehnică bună de care dispun.Cuvintele secretarului general, al partidului au găsit un puternic ecou în conștiința și inimile acestui destoinic colectiv muncitoresc, care 'îl salută din nou, cu cele mai alese sentimente de prețuire și ; recunoștință. pe con

ducătorul iubit al partidului și statului.Coloana oficială s-a îndreptat apoi spre zona de est a orașului, acolo unde sînt amplasate două din noile și modernele u- nități ale industriei ușoare — 
întreprinderea de încălțăminte 
și cea de tricotaje tip lînă, construite din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dealtfel, cinci dip Cele șase întreprinderi ale acestei ramuri, existente în. județul Hunedoara, sînt rodul indicațiilor secretarului general âl partidului. După 1973, în urma directivelor trasate, a- lături de „Vidra" — Orăștie, în județ au fost înălțate Țesățoria de mătase de la Deva, întreprinderea de tricotaje de la Petroșani, cea de confecții de la Vulcan. precum și cele două unități hunedorene. care toate realizează o producție industrială anuală în valoare de peste 1,7 miliarde lei. Ca urmare, forța de muncă feminină existentă în județ, este eficient utilizată, în mai puțin de zece an; creîndu-se 7 000 de locuri de muncă în întreprinderi moderne.Mii de femei au ținut să fie prezente la acest emoționant și semnificativ eveniment — vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu în întreprinderile lor. Ele au ovaționat îndelung pentru secretarul general al partidului, uralele și aplauzele, florile oferite cu drag fiind elocvente dovezi ale prețuirii și respectului pe care muncitorimea hunedoreană le nutresc, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca de altfel, întreaga noastră clasă muncitoare.La intrarea în întreprindere, distinșii oaspeți sînt întîmpinați de Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare și de Dumitru Pintilescu, directorul general al Centralei industriei pielăriei, cauciucului și încălțămintei care-i invită să viziteze o expoziție . ce găzduiește produse reprezentative ale unităților industriei ușoare din județ. Țesăturile de mătase,. într-o bogată paletă coloristică, tricotajele din fire fine, cu o croială elegantă, încălțămintea suplă și durabilă, hainele diif blănuri naturale eța. late în expoziție probează bunul gust și preocuparea permanentă a producătorilor pentru realizarea unor mărfUrj de calitate superioară, într-o gamă sortimentală bogată, care răspund celor mai variate exigențe ale beneficiarilor din țară și de peste hotare. Fiind informat că în a- c.est an industria va dispune de 49 de milioane de piei de iepure, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea pregătirii minuțioase a tăbăcirii și industrializării pentru ca produsele realizate din aceste piei să fie oferite cît mai repede cumpărătorilor. . ~Se intră în întreprinderea de încălțăminte unde sînt produse I peste 1,3 milioane perechi de încălțăminte anual. Aici, unde tinerețea este la ea acasă —, media de vîrstă a oamenilor munci:, din care 98 la sută sînt femei, nu depășește 23 de ani — preocuparea permanentă a colectivului, puternic « stimulat de sarcinile mobilizatoare trasate de conducerea de partid și de stat, o constituie valorificarea superioară a materiilor pri- Inle, obținerea unor produse' u- șoare, comode și rezistente. In: paralel, s-au intensificatactîunjle pentru reducerea consumurilor materiale, -astfel incit, în 1983, întreprinderea va lucra pe baza ■ normelor de. consum prevăzute pentru 1985. D'e altfel, și în acest an, consumu- rile materiale au fost substanțial reduse, ele fiind mai mici decît media pe centrală. în consens cu preocupările care domină sectorul încălțăminte pe plan mondial,, și aici au fost întreprinse ample studii și cercetări pentru ușurarea gre.utății încălțămintei, care au avut drept rezultat realizarea unor produse competitive, ușoare și durabile. Felicitînd tînărul colectiv al u- nității pentru rezultatele obținute în reorganizarea fluxurilor 

tehnologice, care vor conduce la obținerea unei producții suplimentare de peste 500 000 perechj de încălțăminte în spațiile de producție existente, secretarul general a urat noi succese în muncă și multă sănătate harnicelor muncitoare hunedorene. . .Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat se îndreaptă apoi spre întreprinderea vecină — cea de tricotaje tip lînă. Și aici, oamenii muncii fac o primire entuziastă oaspeților dragi, Sînt prezenți lulia ȘtațnătOiîi, director general al Centralei industriei tricotajelor și Cornelia Vizitiu, directoarea întreprinderii, care informează că, în a- ceastă unitate, ca urmare a măsurilor luate, pentru creșterea e- ficienței economice, productivitatea muncii anuale, calculată pe baza producției nete atinge peste 118 000 lei pe muncitor. Din 1978, an în care întreprinde-^ re.a funcționează Ia întreaga cr pacitate, aici se realizează anul. 1,8 milioane bucăți tricotaje, în exclusivitate din materii prime românești: melana, poliesteri,diverse amestecuri și combinații de fire, lînă indigenă. Secretarului general al paridului îl sînt prezentate o serie de produse realizate pe baza unor tehnologii superioare puse la punct în întreprindere. Sînt apreciate în mod deosebit compleurile pentru femei, vestele și puloverele realizate prin ingenioase îmbi- nări din bucățile de tricot rezultate în urma croirii. Un interes deosebit au stîrnit tricotajele din melană în amestec cu materiale refolosibile obținute în urma prelucrării gogoșilor de mătase, fustele plisate direct în mașina de tricotat, bluzele și jachetele din fire fine. Aplicarea unor tehnologii proprii a asigurat reducerea normelor de consum și creșterea productivității muncii. Pe această bază, au fost obținute tricotaje cu tușeu plăcut, de calitate superioară, cu stabilitate dimensională și durabilitate la purtare, astfel îneît 80 la sută din volumul total al producției realizate îl constituie cele de calitate lux și extra. Specialiștii întreprinderii au obținut rezultate deosebit de bune * și în j-educerea consumurilor de materii prime prin modificarea parametrilor de structură ai tricotului, creșterea fineței firelor, și reducerea numărului acestora Ia sistemele de alimentare, prin folosirea de fire cu efecte speciale, de amestecuri de fibre' naturale cu chimice și prin reducerea pierderilor de fabricație. • Rezultatul acestor acțiuni — consumul de materii prime s-a redus pe primele opt luni ale anului cu aproape 22 la sută. Din economiile obținute astfel . s-au confecționat peste 200 000 bucăți tricotaje.Secretarul general al partidului a felicitat colectivul de oameni ai muncii pentru produsele foarte frumoase realizate, exprimîndu-și încrederea că și în continuare nu va fi precupețit nici uh efort pentru ca activitatea desfășurată aici să poarte amprenta unei înalte e- ficiențe,. a calității și competitivității.De ia întreprinderea de tricotaje, tovarășul *'• Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Geaușescu. s-aii îndreptat într-o mașină deschisă, spre stadionul „Corvinul" unde s-a desfășurat marea adunare populară.Pe întregul traseu, care a străbătut principale . artere ale municipiului, mii de hunedoreni și-au exprimat cu deosebită căldură sentimentele de înaltă prețuire și dragoste față: de secretarul general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu multă 6im,patie și căldură manifestărilor prietenești, de stimă și dragoste aîe celor aflați de-a lungul trotuarelor, care scandau cu putere „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu •— pace !“.
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Din resurse proprii, importante economii 
la I. F. A. Vîscoza LupeniConsiliul oamenilor de la I. F. A. Vîscoza m unciiLupeni 

se- ocupă asiduu de aplicarea iui . mecanism economico-fi- nânciar, de creșterea eficienței economice. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, în primul semestru din 
1982, planul la indicatorul calitate a fost realizat, obținîn- 
du-se 53,1 la sută fire de cali
tate A-|-B din totalul producției, față de 52,3 Ig sută cit era planificat. Nivelul cheltuielilor la 1000 iei producție marfă a înregistrat o reducere de 57 lei. Economiile la cheltuielile materiale au fost realizate ca urma
re a măsurilor îmbunătățirea mentelor. Dar 

conducerea existat pentru Rezul- se a-

luate pentru structurii sorti- o importantă 
eontribuție au adus-o meseriașii,acționînd pentru recuperarea materialelor refolosibile și. reducerea consumurilor în activi
tatea de întreținere și reparații, în cadrul secțiilor de bază ale întreprinderii, sub comitetului de partid, a 
o permanentă preocupare realizarea unor economii, latele n-au întîrziat să rate. în primele șapte luni ale acestui an angajamentul colectiv privind economiile a fost îndeplinit și chiar depășit la unii indicatori. Economiile realizate la combustibili echivalează cu consumul planificat pe 3 zile in întreprindere, iar economiile energie electrică echivalează energia care se consumă îndecu12 zile de producție. în obținerea acestor rezultate bune s-au evidențiat în mod deosebit Andrei Rusaș, Liliana Ferăstrău, Marin Tulpan. Ștefan Prună, Florentina Mitrei, Anișoara Soacă, Erna Fai'eaș, Elena Co- China Maria Berhard. Ana ș Printre minerii de la Vulcan, 

■ de ani și ani de zile ește bine- 
! cunoscut un nume aureolat de J renume și prestigiu. Este nu-, 
‘ mele pe care îl poartă Ștefan J Gantz, fn cei 27 de ani mun

ciți la l M. Vulcan a învățat 
multe la înalta școală a mun
cii. încă din primii ani de 
minerit a străbătut repede 

treptele afirmării, după doi ani 
de muncă în subteran i-a fost 
încredințată o brigadă pe care 
să o conducă. Ștefan Gantz, 
tînăr pe atunci, împreună cu 
ortacii lui, s-au impus încă din 
primii ani. Răsfoind colecția 

. ziarului nostru, din anul 1958 
încoace am întâlnit foarte des 
numele lui printre fruntașii 
minei Vulcan. Dornic de afir
mare, nu a precupețit nici un 
efort de a smulge din încleș
tarea cu muntele cît mai mult 
cărbune de care țara avea și 
are atîta nevoie. L-am întrebat 
pe Ștefan . Gantz, cam dte 
tone de cărbune a extras îm
preună cu ortacii în cei 25 de 
ani de cînd se află la con
ducerea brigăzii. „Păi, să tot

Boanță, Elena Epure, ElisabetaBirceans-S, Nastasia Moldovan, Ion Bojincă,Gheorghe. întreținere și fluxul produc- o îmbunătățire
Victor Hîrșovescu,Iosif Iacob, Viorel Pienariu, Iosif Lazăr, lorgaActivitatea de reparații de pe ției a cunoscut considerabilă. Merită să fie subliniat efortul colectivului de lăcătuși pentru reducerea opri-

mașinile, de filat. O contribuție la recondiționarea pieselor au adus-o totodată maiștrii și elevii de la atelierul-școală ai Școlii generale nr. 3 di.n Lupeni. în acest atelier au fost rectificate și recondiționate 300 de „revolvere" pentru mașinile de filat.Pentru a asigura piese de schimb — deficitare în procurare . —, în vederea efectuării reparațiilor capitale din luna
■ ■■■■■■ BIS ■■■■■■■■■■ Ci ■■■■■■■!

RECUPERARE — RECONDIȚIONARE — REFOLOSIRE■■■■■■■■■■■■■■ iulie, meseriașii de la Vîscoza au efectuat și unele lucrări de mare finețe. Astfel au fost recondiționate 100 de ventile din inox și trebuie menționat că un singur ventil costă 3 510 lei !Datorită iscusinței de care au dat dovadă lăcătușii, strungarii și electricienii, în fiecare lună din acest an au fost obținute în medie economii de ■ circa 200 000 lei la piesele de schimb. Dar ceea ce este deo-

«■■■■■■■■■■■■■ rilor în circulația băii de filare și în filatură. Conștienți că de ei depinde — in calitate de proprietari, producători și beneficiari —- nivelul realizărilor, muncitorii, maiștri și inginerii au depus mari strădanii pentru punerea în valoare a resurselor proprii. Dind dovadă de receptivitate față de propunerile muncitorilor, conducerea între- pi’inclerii a militat și acționat pas eu pas pentru înfăptuirea a- cestora. Cu sprijinul conducerii întreprinderii au prins viață i- deile maistrului Simion Ce- tean, electrolăcătușilor Ioan Moise, Ștefan Varga, Gheorghe Me- saroș, Alexandru Șolderea, Iu- liu Sălâjan. Iar acestea ș-au materializat in zeci de mii. de lei economii. Pompetele dozatoare se aduceau din import, cu efort valutar. Dar în prezent sînt rectificate cele vechi și re- utilizate. Numai în ultimele trei luni a-u fost redate circuitului producției 520 pompete dozatoare. In acest fel valoarea e- conpmiei realizate numai . prin rectificarea șl recondiționarea unei singure pompete este de 408 lei. Au mai fost reintroduse in circuitul producției axe principale și ..revolvere" pentru
Un nume de miner

onorat cu pilduitoare fapte de muncă
fi ext ras vreo 2 milioane de 
tone, din care pe puțin vreo 
100 000 de tone peste sarcina 
de plan pe care am avut-o“. 
In toți acești ani i-au trecut 
prin mină mulți ortaci, poate 
de ordinul sutelor, unii dintre 
ei (cei care au urmat ulterior 
institutul de înv&^ mint. superior) conduc destinele produc
ției fiind ingineri, alții coordo
nează munca lui și a celorlalți 
ortaci, fiind astăzi maiștri mi
nieri, cum este cazul lui Victor 
Coteanu și Grigore Zăgăianu, 
iar cei mai mulți sînt mineri 
destoinici, șefi de brigadă în 
cadrul sectorului I din care 
face și el parte sau la celelalte 
sectoare de producție ale mi
nei. Mulți, foarte mulți s-au 
calificat fiind în brigadă la el. 
Un exemplu în acest sens: 
din cei 4 șefi de schimb «are

sebiț de important, din piesele recondiționate astfel, la mai multe repere s-a asigurat un stoc tampon de piese necesare întreținerii și reviziilor periodice. Durata de staționare a utilajelor s-a micșorat considerabil, comparativ cu anul trecut. Planul producției nete la. nivelul întreprinderii s-a depășit cu 700 000 lei, iar la productivitatea muncii realizările întrec sarcina planificată cu 1 203 lei, față de angajamentul <je 140 lei de persoană. Rezultatele bune obținute prin recuperarea, recondiționarea și reintroducerea în circuitul economic a unor repere importante de piese de schimb este o dovadă că în întreprindere există mari rezerve și posibilități de continuă sporire a eficienței econo- mice. Se confirAiă o dată mai mult, și prin acest exemplu, că o Importantă rezervă o constituie însăși economisirea în orice întreprindere.
Sub coordonarea 

maistrului Dumi
tru Catilina, echipe 
complexe de la 
Șantierul 1 Petro, 
șani al T.C.H. lu
crează la definiți, 
varea acoperișului 
primului bloc al 
ansamblului 
cuințe' din 
centru civic 
troșaniului.

Foto :
Șt. NEMECSEK

se numesc Florin Șerban, Ma
zes Iacob, Mihai Suciu și Vla
dimir Sorbdoc, ultimii trei 
și-au început activitatea la el 
în brigadă urmînd cursurile 
școlii de calificare, iar astăzi 
sînt mineri de nădejde ai bri
găzii. - Inginerul loan Tureanu,. 
șeful sectorului I, are numai 
cuvinte de prețuire despre 
Ștefan Gantz: „Totodeauna a 
știut să-și organizeze bine 
munca în abataj, știe, cum 
să-și apropie oamenii cu care 
lucrează, știe să se facă înțe
les de către ortacii lui. Ce mai, 
dacă toți șefii de brigadă ar 
fi ca el, realizarea planului nu 
ar ridica nici o problemă la 
mina noastră". Și așa este. 
Brigada pe care a condus-o și 
o conduce Ștefan Gantz nu a 
creat probleme, a fost constau, 
tă în depășirea sarcinilor de

Brigada condusă 
de Dumitru Tămîrș, 
de la sectorul l, 
este apreciată, pe 
drept merit, la mi. 
na Lupeni ca un 
colectiv de mineri 
destoinic. Lună de 
lună realizează zeci 
de metri cubi exca
vați peste plan în 
lucrările miniere pe 
care le sapă în 
subteran. In clișeu : 
brigadierul cu or. 
tacii Costică Ghioa. 
că, ton Ciorean și 
Ion Brătuleasa.

de io- 
noul 

al Pe-

V. STRAUȚ

< >

plan. In acest an productivita
tea muncii planificată a fost 
depășită în medie cu 800 kg 
pe post, iar producția extrasa 
suplimentar de brigadă se ri
dică la peste 3 000 tone de căr
bune, în cele opt luni (le anu
lui.

în cei 27 de ani lucrați la 
mina Vulcan nu i-a plăcut să 
se „plimbe" de la un loc de 
muncă la altul, de la un sec-, 
tor la altul, schimbările s-au 
făcut numai din dispoziția 
conducerii. Întotdeauna a mers 
acolo unde i s-a cerut, știa 
că dacă trebuie să schimbe lo
cul de muncă este în folosul 
întreprinderii și de aceea nu 
a zis niciodată nu. A răspuns 
mereu prezent acolo unde a 
fost nevoie de el. Omenia 
l-a caracterizat întodeauna pe 
brigadier. A format Întotdeau-

■■

■■

■
■
I

■ ■■
■

Constructorii din xjadrul șan
tierului Petrila al I.C.M.M. își 
dovedesc vocația atît în ceea 
ce privește construcțiile indus
triale cît și în domeniul locu
ințelor. în luna februarie ei au 
început înălțarea a două blo
curi pentru minerii de la I. M. 
Lonea cu un total de o sută 
de apartamente.

Noile edificii sociale „ti prins 
contur în prelungirea < 
Iui 6 August. Despre 
lucrărilor la cele 100 d 
tamente, maistrul Mih 
gescu ne-a spus : „Am î 
nat și multe greutăți, da 
învins printr-o mat .. •• . 
ganizare a muncii, reușind 
ne încadrăm în graficul ile e- 
xecuție și în angajamente. 
Spre exemplu la blocul B, care 
numără 40 de apartamente, a- 
cum se lucrează la finisajele 
interioare și se toarnă mozaicul. 
La partea exterioară se exe
cută tencuiala și termos zolația 
Ia terasă. Celălalt bloc, care 
numără 60 de apartamente, se 
află la structura de rezisten
ță a etajului patru",

Ritmul bun de lucru de pe 
șantier promite terminarea a- 
cestui ansamblu social — care 
va contribui la sporirea zes
trei orașului și Ia bunăstarea 
minerilor cu încă 100 de apar
tamente — conform graficelor, 
adică la blocul B cu 40 de a- 
partamente confortabile, ter
men 15 septembrie, iar cel 
de al doilea bloc cu 60 de a- 
partamente va putea fi recep
ționat, după cum ne asigura 
maistrul coordonator Mihai 
Murgescu, în 30 octombrie, 
probabil cu un ușor devans.

De Ia același interlocutor am 
reținut și notat numele celor 
mai harnici constructori de pe 
acest șantier, cu care colecti
vul se mîndrește: Gheorghe 
Gîrban, Nicolae Avram, Ște

fan Bălășoiu, Pavel Jugănaru 
și Ștefan Pantaze,

Vasile BELDIE

. ru-■i arsul pair- . -Mur- .
,.r;i-
: am

or-'
să

Oi

w %

na din brigada pe care a ton- 
dus-o o familie, din care mai 
pleca cineva și venea un ortac 
nou, care era ajutat să se in
tegreze în mecanismul brigăzii. 
Totdeauna. a ținut la ordine și 
disciplină și de aceea nu se 
poate vorbi la ei în ^„familie" 
de nemotivate sau de părăsi
rea locului de muncă înainte 
de încheierea șutului. Toți cei 
11 membri ai brigăzii sînt oa
meni vrednici —' începînd cu 
cei 4 șefi de schimb, minerii 
Laszlo Lucaci, Vasile Băiaky, 
Virgil Gheorghe, Petre Manole și toți ceilalți. Nu peste mult 
timp, apropiindu-se de vîrsta 
pensionării, comunistul Ștefan . 
Gantz, va trebui să se retragă 
din rîndul colectivului, dar 
este mîndru că a „crescut" 
mulți mineri, pe care i-a învă
țat cite ceva din tainele a- 
cestei meserii și care pot ori
când să îi ia locul și să ducă 
brigada mereu înainte pe dru
mul succeselor în producție, în 
asigurarea cărbunelui atit de 
necesar economiei naționale.

Gheorghe BOȚEA
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Difuzarea documentului final 
al Conferinței PugwashVARȘOVIA 3 (Agerpres). — Agenția P.A.P. a difuzat documentul final ăl celei de-a 32-a Conferințe Pugwash, la care au participat 180 de oameni ae știință din numeroase țări ale lu- fțiii, între care și România.In document, participanții au evidențiat necesitatea înghețării grabnice a producerii, experimentării și amplasării armei

nucleare, a rachetelor de transport și a bombardierelor pentru arme nucleare. Consiliul Pug- wash apreciază că o sarcină importantă o reprezintă înlăturarea pericolului folosirii arsenalului nuclear „de intimidare" în confruntarea cu forțele nuclea
te.. 1 : ' ' 1In contextul securității euro-

pene, se atrage o atenție deosebită asupra pericolului pe care îl comportă planurile NATO de a amplasa pe teritoriul Europei occidentale noi tipuri de rachete nucleare și rachete de croazieră. Documentul își exprimă, de asemenea, sprijinul pentru crearea de zone denu- clearizate în Europa. - «.
Demisia guvernului danezCOPENHAGA 3 (Agerpres).Primul ministru al Danemarcei Anker Joergensen, a prezentat vineri demisia guvernului său reginei Margarethe a Il-a, care 

a acceptat-o, informează agen-

A 17-a săptămînă

în legătură cu 
conferința arabă 

la nivel înaltBEIRUT 3 (Agerpres). — Libanul a hptărît să participe la conferința arabă la nivel înalt, care va avea loc între 6 și 8 septembrie în orașul marocan Fes, a anunțat Radio-Beirut, citind un comunicat guvernamental. Delegația libaneză la reuniune va fi condusă de bu Khater, ministru menționează aceleași surse.
★LONDRA 3 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Cheldi. Klibi, aflat în vizită oficială la Londra, a declarat că intîlnirea arabă la nivel înalt va avea loc la Fes, în Maroc, la data stabilită (6 septembrie), informează agenția marocană de presă M.A.P.

țiile internaționale de presă. In aceeași zi, șeful statului a început consultările în vederea formării unui nou cabinet.Potrivit agențiilor internațio- . nale de presă, demisia a intervenit după refuzul diferitelor partide politice de a sprijini măsurile economice drastice propuse de Anker Joergensen în vederea soluționării problemelor economice Care confruntă Danemarca.

în cosmos

căA- Le-
MOSCOVA 3 (Agerpres). Agenția TASS informează pentru cosmonauții sovietici natoli Berezovoi și Valentin bedev a început cea de-a 17-asăptămînă de lucru la bordul stației științifice „Saliut-7“. In ultimele zile, ei au îndeplinit un nou ciclu de experimente în cadrul amplului program de cercetare a resurselor naturale ale Terței și de studiere a mediului înconjurător și au executat o serie de măsuri profilactice la bordul stației.

Ședința Consiliului 
de Miniștri 

al R. P. UngareBUDAPESTA 3 (Agerpres). — Agenția M.T.l. informează că, la Budapesta, a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare care a examinat un raport cu privire la stadiul îndeplinirii planului de dezvoltare a economiei naționale în anul în curs și a audiat raportul privind situația creată domeniul financiar.La ședință s-a constatat că, din cauza situației nefavorabile, care continuă să se deterioreze, din economia mondială, precum și din cauza evoluției unor procese și tendințe interne într:o direcție care se abate de la plan, condițiile pentru realizarea principalelor obiective stabilite sînt serios îngreunate. De aceea, guvernul a cerut organelor de conducere, întreprinderilor, cooperati- tivelor și instituțiilor.bugetare să întreprindă noi eforturi, în afara măsurilor deja trasate, în . scopul reducerii cheltuielilor de producție, în primul rînd al consolidării regimului de economisire a energiei și materialelor.

“r PENTRU ORICE SERVICIU, 

SE PLĂTEȘTEIlie Roșia este conducător auto la E. G. C. L. Vulcan pe autocisterna 31 UD 5846. în u>na din Zilele trecute, avînd u.n drum la Petroșani, a tras mașina in parcarea din piață, a lăsat motorul să meargă, mașina neasigurată și a plecat la cumpărături Spre norocul său, mașina i-a fost „păzită" de agentul de circulație, care, pentru serviciul făcut, l-a pus la plată — a- mendă contravențională. Tot la fel ar fi procedat oare și cu autoturismul proprietate personală ? Conducerea întreprinderii ce are de spus despre asemenea conducător auto, care lasă mijloacele de transport la îndemîna oricui ?
RECOMANDĂRI

Joseph A- de stat, .
Raportul GATT despre situația critică 

a economiei mondiale

• ATENA 3 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a avut, din nou, vineri, înainte de 
a părăsi Atena, convorbiri cu primul ministru elen, Andreas Papandreu, informează agenția A.N.A. Se precizează că în cursul întîlnirii au fost trecute în revistă ultimele evoluții în problema palestiniană.

GENEVA 3 (Agerpres). — Stagnarea comerțului internațional și a producției materiale, creșterea șomajului și adîncirea crizei încrederii în sistemul financiar internațional au contribuit la crearea celei mai critice situații economice globale, de la marea depresiune din anii '30, apreciază raportul GATT, publicat, vineri, la Geneva, care evaluează evoluțiile economice mondiale din ultimele 20 luni. Aceste evoluții sînt apreciate drept „paralele periculoase" cu cele care au precedat marea criză economică de la începutul a- nilor 30. După ce se referă la tensiurțe înregistrate în cadrul sistemului financk'.r internațional, în anii '70, documentul a- rată că, în același timp, asupra economiei mondiale au fost e- xercitate presiuni puternice ca urmare a accentuării protecțio-

nismului, majorării dobînzilor bancare și prețurilor la produsele energetice la niveluri- record.Protecționismul în. sine constituie un grav pericol pentru comerțul internațional și poate declanșa tulburări grave în sistemul financiar internațional —relevă raportul.In continuare se atrage a-tenția asupra faptului că, înprima jumătate a anului în

curs, nu s-a evidențiat nici o ameliorare a comerțului internațional, care, valoric, a scăzut cu 1 la sută în 1981, înregistrînd . astfel, pentru . prima dată 1958, un declin, lumul producției teriale a crescut, numai 1 la sută trat creșteri masive ale șomajului, a cărui rată medie ă ajuns, în țările industrializate occidentale, la 8 la sută.

Întrucît vremea a devenit instabilă în ultimul timp în Valea Jiului, pe măsura -Jj'- , trării in toamnă, se rect, £ dă să se adopte o-eonc! preventivă, să se circule cu S viteză redusă și cu atenție sporită pentru a se evita e- venimentele rutiere. Totodată se apropie începerea noului an școlar și deci copiii, care au fost plecați să-și petreacă vacanța în alte localități se întorc acasă. De aceea se recomandă copii care se circulă se joace.Părinți, pentru a evita accidentele nedorite, suprave- gheați mai atent copiii pe stradă și la locurile de joacă, ■nu îi lăsați singuri acolo unde sînt expuși pericolului de accidentare. ' .Automobiliști, circulați cu viteză redusă la trecerile de pietoni și acordați prioritate de trecere acestora 1*Duminică, 5 septembrie a.c., este permisă circulația autoturismelor proprietate personală înmatriculate sub număr FĂRĂ SOȚ.

multa atenție la au mai uitat cum și pe unde pot să
din vo-Totodată, de bunuri ma- anul trecut, cu și s-au înregis-

t ritMIi.RLL CONSILIULUI
DL STAT al R.P, Chineze, Zhao Ziyang, l-a primit pe Gamani Corea, secretarul general al Conferinței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare — 
UNCTAD, care se află într-o vizită la Beijing. După cum relatează agenția China Nouă, în cursul convorbirii care a avut loc au fost discutate probleme legate de cooperarea dintre China și UNCTAD, de rolul acestui organism al O.N.U. în promova- ' rea comerțului și cooperării in- . ternaționale și îndeosebi în extinderea cooperării economice și tehnologice între țările în de dezvoltare.

FORȚELE FRONTULUI
RABUNDO MARȚI pentru berare Națională (FMLN)Salvador au continuat operațiunile de hărțuire a trupelor trimise împotriva lor, în special în zona departamentului Usulutan — transmite postul de radio „Venceremos" al FMLN.

TENSIUNILE CE CARACTE-Rțz.LÂZA in prezent relațiile comerciale și economice dintre Piața comună și S.U.A. au atins „ut, nivel periculos", a apreciat Gasțon Thorn, președintele Comisiei C.E..E, in cadrul unei 'reuniun, consacrate relațiilor dintre C.E.E., S.U.A și Japonia,

curs
FA-Eli- din

ale cărei lucrări se desfășoară la Alpbach (Austria).
' IN LLN< AUGUST, șomajul a cunoscut o nouță creștere în R.F. Germania. După cum a a- nunțat, vineri, Oficiul federal al muncii, de la Nurnberg, șomajul a afectat luna trecută 1 797 100 persoane, adică 7,4 la sută din populația activă, față de 7,2 Ia sută în iulie și 5,5 la sută cu un an în urmă.

LA NAIROBI A FOST ANUN
ȚATA descoperirea, în zona colinelor Samburu din partea cen-> trală a Kenyei, a maxilarului superior al unui hominid ce a trăit cu aproximativ opt milioane de ani în urmă — informează agenția France Presse. S-a precizat că descoperirea a fost făcută de un grup de cercetători condus de omul de știință nipon Hidemi Ishida, care lucrase înainte de aceasta în zonă timp de doi ani, fără să fi găsit nimic notabil.

Convorbiri cehoslovaco-bulgarePRAGA 3 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la încheierea vizitei președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Grișa Filipov, în R.S. Cehoslovacă, și a convorbirilor avutepreședintele Guvernului Cehoslovace, se arată că s-a făcut un schimb de păreri cu pri-
cu Lubomir Strougal,R. S.

vire la stadiul relațiilor dintre cele două țări în toate domeniile și au fost stabilite măsuri de dezvoltare a lor în continuare.Agenția C.T.K. precizează că au fost examinate, de asemenea, probleme internaționale, în special ale luptei pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lumea întreagă.
Rubrică realizată 

cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani I'V
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Agendă energetică șl tehnîco-ștlînțifîcăBEIJING 3 (Agerpres). — Cercetările în domeniul utilizării surselor neconvenționale de e- nergie, desfășurate de specialiș. tii chinezi din municipiul Tianjin — important centru industrial al R.P. Chineze — au permis inițierea unui proiect original și simplu, care constă din amenajarea pe balcoanele și pe acoperișul unui bloc de locuințe cu cinci etaje a unor instalații de încălzire a , apei cu ajutorul energiei solare. In felul acesta fiecare dintre cele 75 a- partâmente ale clădirii respective va beneficia zilnic de' o cantitate'de circa 100 litri de apă încălzită pînă la 60 grade.

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — Africa ar putea să devină un exportator major de. energie e- lectrică pentru Europa — a apreciat un grup de specialiști ai Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa și ai unor institute, europene de resort. Potrivit studiilor efectuate de aceștia, este posibil, din punct de vedere tehnic, să se construiască o serie de sisteme de centrale hidroelectrice de mare capacitate pe diverse cursuri de apă africane al căror debit este deosebit de mare, dispunînd, totodată, de căderi de apă adecvate pentru construcțiile energetice.

Mica publicitateVÎND convenabil motocicletă „Simson" cu ataș, motor și piese rezervă, strada Aviatorilor, bloc 46/41, Petroșani. (1 037)VÎND Dacia 1 100, Dealul Ba- bii, nr.' 19 A, Vulcan. (1 036)VÎND casă, una cameră și dependințe, strada Salcîmilor, nr. 4A Petroșani. (1 035)TINERI căsătoriți, fără copii, căutăm cameră mobilată sau nemobilată, la bloc. A se adresa Craiova, telefon 12966. (1 025)
DIVERSESoția, fiica, fiul și familia Rusu, îi urează luiALZNAVER'VICTOR cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani și a ieșirii la pensie „La mulți ani I" cu sănătate.' (1031)

HtMtPETROȘANI — 7 Noiembrie: 1 Bonner fiul ; Unirea: Destine I romantice.
ILONEA ”... ' jSingapore,XT T'KTrA A ‘ ~ ' ' *LONEA : Un echipaj pentruANINOASA : Escadronul hu-

sărilor zburători.VULCAN ; învingătorul.LUPEN1 — Cultural : Angela merge maj departe.URICANI : Comoara din lacul de argint.
TVTelex.Matineu de vacanță. Film serial: „Lumini 

umbre" episodul 18.

11,0011,05
11,30 Și

12,45 Moment folcloric.13,0018,3518,5019,0019,25
La șfîrsit de săptămînă.Șăptămina politică. 1001 de seri.Telej urnal. Sport.A patriei cinstire — moment poetic.Teleenciclopedia.Ritmuri tinerești.Film serial: „Lumini 
umbre", episodul 20.

21,30
22,2022,30

Intîlnirea de sîmbătă seara. Spectacol de varietăți .umoristice, muzicale,’ regrafice.Telejurnal.Melodii îndrăgite.
co-
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> aUm<n<SIRa)<As Petroșani «r N a<Mce»cu - 2, telefoane 4Î6 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (sec|ii), IIPARUL : Iipogrofia Petroșani, str. N tJauescu - Z


