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Cti pianul pe trei trimestre îndeplinit
în preajma 

probelor
Șantierul modernizării 

^reparației Petrila, obîec- 
tiv do investiții care se 
realizeezd cu principalul 
scop de a asigura crește
rea producției de cărbune 
înnobilat, destinat siderur- 
giei românești, respectiv 
dublarea la Petrila a ca
pacității actuale de pro
ducție pentrb semicocs, 
cunoaște la această-oră fe
bra ultimelor pregătiri în 
vederea începerii probelor 
tehnologice la prima linie 
de spălare». La bilanțul 
primelor trei trimestre ale 
anului, executanții obiecti
vului — constructorii și 
montorii. șantierului nr. 1 ' 
Petrila al l.C.M.M. — ra
portează depășirea planu
lui de investiții la acest 
obiectiv cu peste 4 mili
oane lei. Se cuvine subli
niată și cu acest prilej 
contribuția unor, puternice 
formații de muncă 

«șantierului — între 
cele conduse de
Popa, Mihai. Racz. Vasile 
Boboc, Ion Dobre. Vasile 
Aui’el, Aristică Boian, Pe
tru Albu — a căror depă
șire medie a sarcinilor lu
nare s-a situat în acest 
an la peste 10 la sută. 
Este demn de evidențiat, 
(^ «^ert’menea, aportul caT 
clrelor tehnico-inginerești.

Sectorul V al I. M. Lupan
• De la începutul anului, 10 OOfr tone de 

cărbune eocsificabil peste prevederi
Colectivul, sectorului. V al minei Lupeni rapor

tează îndepl.’n.irea cu un important avans a sarci
nilor la producția fizică de cărbune eocsificabil pe 
primele trei trimestre’ ale anului. Aici, undo țșd: 
parcursul lunilor anului au fost obținute depășiri 
constante ale sarcinilor de plan, au fost extrase 
peste prevederi, pînă in prezent, 10 300 tone de căi’-: 
bune cccsiftonbil.

Notabilă în acest context este contribuția bri
găzilor din abatajele sectorului, aflate intr-o vie 
competiție pentru a da țării cît mai -mult cărbune, 
în această lună, pe primele locuri' ale întreceri;, 
prin rezultatele obținute, se situează brigăzile 
conduse de Vasile Rusu — în abatajele frontale, 
și Nicolae Rusu — îri: abatajele cameră, o contri
buție valoroasă Ia succesele întregului colectiv re
venind și formațiilor conduse de Dumitru Boca. 
Victor Butnariu. loan Rotaru si loan Trif.
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■ Tovarășul N i c o l a e. 
Ceăușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președinte
le Republicii Socialiste. 
România, ă făcut., marți, 
28 septembrie, o vizită de 
lucru în județul Covaspa.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

întîlnirea a prilejuit și 
-aici, ca în toate celelalte 
județe vizitate . .in această 
perioadă 
Conferinței Naționale' a 
partidului — eveniment 
cu profundă semnificație 
politică in viața patriei 
noastre — un rodnic Și 
amplu dialog cu făuritorii 
bunurilor, materiale. Au 
fost analizate cu precădere 
p ro blemele in dep 1 i ni r i i
sarcinilor de plan pe acest

Marea adunare populară din 
municipiul Sfîntu Gheorghe

an și pe întregul cincinal, 
precum și căile și modali
tățile prin care Județul 
Covasna să. realizeze un 
salt calitativ în întreaga 
activitate economică, să 
asigure o înaltă eficiență 
în toate sectoarele produci 
ției materiale, în vederea 
atingeri; obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
XII-lea al partidului.

Și de această dată,
menii muncii din județul 

■ Covasna — români, 
ghiari,- secui' — 
întîmpinat pe 

premergătoare ■ Nicolae Ceausescu 
de . ’

; Și

oa-

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu. • 
lui în județul Covasna s-a 
încheiat cu o mare adu
nare populară, care a a- . 
Vut loc în Piața Libertății 
din municipiul Sfintu 
Gheofghe. <

- Zeci de mir de locui
tori ai orașului și din lo
calitățile învecinate — 
muncitori, țărani coopera., 
tori, intelectual;, elevi, ți
neți și vîrstnici. 
mâni. maghiari

ma-
1 au 

tovarășul 
i cu 
vibran- 

alea- 
această

manifestări 
tă dragoste 
șă prețuire. în 
primire caldă, entuziastă, 
și-a găsit, de asemenea, 
expresie profundă, recu
noștința celor ce 
ies..; și muncesc 

de veacuri
meleaguri

frățiți.
aceste

tră- 
în- 
pe 

fată

■ ■ ■ :: -. . ' : - : ' ■ 
' reafirme și cu acest pri- 

• lej sen ti-mentele de pro.
fundă dragoste și aleasă 
prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșeu pentru 
■acith'itatea sa neobosită 
pusă în slujba propășirii 

- tării, -bunăstării poporului, 
creșteri: necontenite a
prestigiului României soci
aliste în lume. în piață 
domnește o atmosferă săr
bătorească, vibrantă, . ca
racteristică întîlnirifor se
cretarului general al parti, 
dului cu oamenii muncii,

de partid;- față de r5;,-eta- 
rul: său jJnnral. j ' ;

Primul popas, se-face la 
' Tîrgii Secuiesc, oraș ce-'își 

leagă evoluția dinamică 
de vizit i <•'■-. ur.tâ
aici de secretarul general 
al partidului, țrvarsșul 
Nicolae .Ceaure-c.n in 
urmă cu 15 ani.

Ora 8.30. Elicopterul pre
zidențial- aterizează pe 
stadionul orașului, \ împo
dobit sărbătorește. Mii de 
cetățeni lai orașului și ai 
localităților înv cei na te au 
venit să salute și să u- 
r eze ■ bun vein1 t - condu< ă - 
torului partidului 'șl sta- 
tului. - 1 ii :

Miile de - icetățeni afle ti 
pe stadion — români, ma. 

- gliiari si secui, băr
bați și femei. tineri 
si vîrstnici — au 
transformat solemnitatea

(Continuare. în pag. a 4-a)

cu ,, făuritorii bunurilor•<-.* 
materiale și spirituale de 
■pe întreg cuprinsul patriei.

Cu deosebită bucurie, cu 
puternică însuflețire este 
salutată apariția tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceausescu, 
a celorlalți tovarăși din 
cond ucerea partidului si 
statului în tribună. Cei 
aproape 69 000 de pertici- 
paați o'vațiohează înde
lung. aclamă cu entuzi-

I. F, A. „Viscoza" Lupeni

Noi coordonate ale
dezvoltării

■■■

(Continuare în pag. a 4-a)

Roadele pămîntului

-

Mircea BUJORESCU

(Continuare In pag a 2-alIoan LASCU
AA.

cu 
mai 
pla-sănă- 

artifi-

de unde se 
aiîta „piatră

ine s-ar fi
acum 3-

realizează 
cuprinse 

pe post și 
post. Tot

în
de 

Pri- 
Po-

in
trans- '

care

un 
de 

cum 
lim-

ti-
fapt 

r s-a 
re-

glndit
3—4 -ani că 

satul cu iz de le-

un „bulgăre" 
cărbune sub 
scris „Prima

«■■■
in pagina a 3-a

în condiții de deplină 
securitate a muncii

| Manifestări educative
cu o problematică variată
IPe agenda de lucru a 

organizatorilor Festivalu
lui „barmis ’82" in aces- 

f te zile figurează acțiuni 
• de o largă arie tematică. 
Iln săptămîna culturii 

și educației petrilene

I „Freamătul 
comitetele sindicatelor și troșani vor fi 
consiliile

I oamenilor 
muncii de 

tntreprin, 
de rile tni-

Iniere și pre- 
parația căr
bunelui din

Iaraș au a- 
sigurat, ieri,

Ițială participare a oame
nilor muncii la dezbateri

I axate pe probleme de 
| organizare științifică a

I producției și a muncii.
Tot ieri, în bibliotecile 

cluburilor din Petrila,

I Lonea, Vulcan, Lupeni ți 
Vricani au fost inaugu-

Irate expoziții de 1_. 
sub genericul:

» partidului 
| nostru, o
1 pace, cooperare și coexis_ 
Itență pașnică". La biblio

teca de pe lingă Casa de
I cultură Petroșani
4 consultate apariții de car- 

« te tehnică expuse 
tulatura „Noutăți 
ne rit : construcții de ma

—șini extractive".

Astăzi, din programul 
Festivalului filmului do
cumentar „Valea Jiului 
’82" se realizează .. acțiuni 
ce întrunesc o mare ade
rență din partea publi
cului. La Liceul de ma- 

adincului", tematică-fizică din Pe- 
vizionate 

proiecții și 
dezbătute 
filmele do
cumentare 
„Pe Valea 
Frumoasei", 
„întoarcerea 
la viață" și 
ani“.o substan- „Omul la 5 ____

în sala de spectacole

di- 
Liceului 

Petro- 
să vizi- 
„Patru 
„Nadia

carte. tii“
„Politica 

și statului 
politică de

pot fi

sub ti. 
în mi'

a cinematografului 
Noiembrie", cadrele 
dactice și elevii 
industrial minier 
șani sînt invitați 
oneze peliculele 
băieți de aur", 
Comaneci", „Handbaliș- 

și „Sporturi tradiți
onale din China". In zi
lele imediat următoare 

.muncitoarele de la între
prinderea de tricotaje 
din Petroșani se vor in- 
tîlni cu regizoarea Feli
cia Cernăianu de la Stu
dioul cinematografic 
lexandru Sahia".
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e ruta Cîmpu 
Neag — Bărbătem 
și retur e 

du-te-vino! Mașini 
tone, „RABIt", 
se spune în 

curent. Șoferi
, Aparent zvăpăiați, cu 

mare și blue-jearis, 
ce importanță are. 

Fiecare dintre ei trans
portă in. basculantele de 
peste, 209 dc cai putere, 
bogăția inestimabilă a 
vechilor locuri de legen
dă și istorie contempora
nă de la Cîmpu lui Neag 
— cărbunele. Cărbune 
eocsificabil, așteptat de 
cuptoarele veșnic arzînde. 
Jiul de Vest curge mo
latec, parcă nepăsător 
aici, în Retezat, se scrie 
o nouă istorie. Pe pajiști 
cai albi, cai negri, cai... 
Pe stînga șoselei, din 
cînd în cînd, cite un bă- 
trîn jian, cu cioareci albi 
și laibăr doldora • de a- 
mintiri se întreabă 
barbă 
portă 
arde".

gendă, expresie a vieții 
așezate, zona de o rară 
valoare și ‘ frumusețe et- 
nojolcloric-ă, va 
producător de 
eocșificabii ■? 
realitatea o 
Din inițiativa 
superioare de

deveni 
cărbune. j 

Dar. iată, 
dovedește, 
conducerii 
partid și

șampanie, un brad 
împrejurimi frumos 
podobit, un cintec 
„La mulți ani și 
tăie focu’t de .

Revelion. Ieri, la ora 
12, Cariera Cîmpu lui 
Neag și-a lealizat sarci
nile de plan la extracția

de stat, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
cariera de cărbune Cîm
pu lui Neag a devenit, în 
scurt timp, un puternic 
producător de cărbune, 
în fața clădirii adminis
trative, 
mare de 
care stă

.tonă de cărbune extrasă 
la cariera Cîmpu lui 
Neag —- trimestrul IV, 
anul 1980". De atunci... 

fîrșit de septem- 
brie ’82. Ieri, la 

ora 12,00, colectivul 
de oameni ai muncii de 
la carieră și-a oprit ac
tivitatea pentru cîțeva 
minute. Ar fi ^trebuit

de cărbune pe anul 1982. 
Cu trei luni mai devre
me. Peste 280 000 tone 
de cărbune pentru țară. 
Fiecare lună s-a înche
iat cu producții supli
mentare cuprinse intre 
2 000 și 10000 tone de 
cărbune. Aceasta înseam
nă că, raportat la numă
rul oamenilor care alcă
tuiesc acest destoinic co
lectiv, la Cariera Cîmpu 
lui Ncag se 
productivități 
între 8,8 tone 
12,5 tone pe 
referindu-ne la rezultate, 
în atenție a stat perma
nent pregătirea noului 
front de lucru, prin des-

copertări (f>40 710 mc de 
la începutul anului, 
238815 mc steril, 
mult decît sarcina 
mficată).

are este, de 
modul in care

’’A ajuns ia acest 
cord?: In primul rînd, 
vremea frumoasă, absolut 
necesară desfășurării ac
tivității,. „la zi“. Apoi, 
așa cum ne spunea ing. 
Nicolae Vucan, șeful sec
torului, crearea 
nentă de noi 
prin pușcare,

perma- 
f conturi, 

, , , ... întreține
rea și folosirea Ta para
metri a capacității 
încărcare, ajutorul 
țios al autobazelor

de 
pre- 

de 
transport Orăștie, Hațeg, 
Deva și Petroșani. Nu in 
ultimul rînd, la buna, 
desfășurare a producției 
au contribuit conturarea 
treptelor de la cota 775 
pînă la 825. întreținerea 
drumurilor ' de acces, 
treținerea punctelor 
haldare (Păroasa, 
beagu și, mai nou, 
iăna Marc).

îV
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vedere din Petrila

(Urmare din pap. 1)

Din activitatea 
consiliilor populare

r Propunerile cetățenilor contribuie la 
perfecționarea vieții social-economice

Ritmul de dezvoltare 
social-economică din Pe
trila a determinat o sus
ținută activitate a con
siliului popular orășenesc 
pentru a contribui, cu e_ 
ficiență sporită, la per
fecționarea condițiilor 
de viață ale oamenilor 
care trăiesc și muncesc 
în această localitate. 
Principalele acțiuni care 
concentrează, în egală 
măsură atenția și efortul 
gospodarilor orașului, sînt 
mai multe lucrări, dar 
unele de mare actuali
tate deoârece au impli
cații deosebite în viața 
social-economică. A în
ceput, de mai mult timp, 
acțiunea de modernizare 
a arterei principale pe 
porțiunea de Ia intrarea 
în oraș pînă în cartie
rul 8 Martie. Lucrările 
au evoluat bine, dar e- 
dilii ne mărturiseau că 
nu sînt ajutați suficient, 
eU continuitate, de stația 
Raizer din Livezeni. 
Odată cu aceste lucrări 
se desfășoară și alte ac
țiuni : de îmbunătățire a 
canalizării orașului și de 
construire a două poduri 
(în zona 
Lonea). 
crările 
poduri 
fășoară 
nu evoluează 
lași nivel cu 
tanța lor în viața ora
șului. Aici constructorii 
șantierului din Deva al 
întreprinderii de drumuri 
și poduri Timișoara mun_

I __________________

dintre Petrila și 
Din păcate lu- 

la 
care 
de

cele
se 

doi 
la

două 
des
alt 1, 

i ace- 
impor-

♦

cesc uneori doar cîteva 
ore pe săptămînă. în a- 
ceastă perioadă, cînd 

. timpul este frumos, sem.
nificația lor nu poate fi 
apreciată așa cum . tre
buie, dar localnicii știu 
că atunci cînd 'vremea 
va fi nefavorabilă, cir
culația se va desfășură 
cu mari dificultăți în 
această zonă de trafic 
intens.

La concretizarea aces
tor obiective deputății au 
o participare activă, mo. 
bilizînd cetățenii la toa
te acțiunile edilitar-gos- 
podărești care contribuie 
la continua îmbunătățire 
a vieții locuitorilor. A- 
cesta este scopul tutu
ror eforturilor consiliu, 
lui popular care, în în- 
tîmpinarea alegerilor de 
deputați și a Conferinței 
naționale a partidului, 
pornind de la propune
rile și sugestiile locuito
rilor, eete orientat cu 
consecvență către reali
zarea și perfecționarea 
tuturor dotărilor social- 
culturale. în acest sens 
munca deputaților este 
de mare valoare. Planul 
de construcții social-cul. 
turale este realizat la zi 
și, dacă conducerea Gru
pului de șantiere Valea

Jiului al T.C.H. nu 
depțasa lucrătorii de 
blocul 62, sînt condiții 
să se dea în folosință 
locuințe și peste cota 
este prevăzută.

în Petrila, mai ’ales 
clubul sindicatelor, 
desfășoară în aceste zile 
o suită de manifestări 
politico-educative și cul- 
tural-artistice prilejuite 
de aniversarea a 50 de 
ani de activitate a coru
lui mineresc „Freamătul 
adîncului**. Acest edificiu 
a cunoscut, în ultimele 
luni, ample lucrări de 
modernizare. Ele s-au în. 
cheiat în cea mai mare 
parte oferind locuitorilor 
un foarte frumos spațiu 
pentru acțiunile educa
tive, culturale și artisti
ce. La toate aceste lu
crări au participat activ 
oamepi ai muncii de la 
Fabrica de mobilă, pre- 
parația cărbunelui, mina 
Petrila, șantierul din Pe
trila al T.C.H., sectorul 
E.G.C.L. și alții. în a- 
ceastă acțiune s-a inte
grat însăși prețuirea oa
menilor muncii pentru 
viața cultural-educativâ 
și pentru corul mineri
lor „Freamătul adîncu- 
lui“, formație care are 
contribuții deosebite nu 
numai în stimularea ac
tivității culturale, ci și 
cea 6ocial-go6podărea6Că, 
pornită din mijlocul mi
nerilor și preparatorilor.
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ar cel mai impor- 
tant element ră- 
mine, aici la Cim

pu lui Neag, ca peste 
tot, de altfel, OMUL. O- 
mul care mînuiește ma
șina, care muncește sub 
soarele dogoritor sau 

- sub încîntătorul 
stele, sub ploaia necru
țătoare sau sub Ci. 
ninsorilor. Dacă 
tul, cu inerentele 
stîngăcii, a fost mai greu, 
acum experiența își spu
ne euvîntul, stabilizarea 
oamenilor este o reali

tate nu o noțiune de șe
dință. Ei, „carieriștii", 
cum li se spune prin 
partea locului, ei cu cele 
zece ore de lucru ale lor, 
ei cu naveta *lor de , o 
oră dimineața și una sea
ra, ei care „pleacă in 
zori și vin în amurg", 
sînt eroii acestui rezul-

>

cer cu

tăișul 
începu- 

tui

Roadele 
pămîntului 
tat de prestigiu. Pînă la 
sfîrșUul anului, de la 
Cimpu lui Neag se vor 
extrage, peste sarcini, 
mai mult de 60 000 tone 
de cărbune. Dacă e mult 
sau puțin o știu excăva- 
loriștii, Victor Pătrășco. 
iu, Ștefan Băbeanu, 
Pinczker Carol, Boko A- 
dalbert, Constantin Radu 
sau tinărul Balint Fran- 
cisc, sondorii Aurel 
Bumba și Laszlo Bumbi 
(tineri absolvenți ai li
ceului industrial), Mir
cea Dincă sau Ștefan Ki- 
raly. Ne-o pot spune 
conducătorii auto Gheor- 
ghe Drăgoi, loan lovesc, 
Marius Loga (autobaza 
Orăștje), Gheorghe Bel- 
dea, Luca Popa și Ale-

/ xandru Marușcă (autoba
za Hațeg), ne-o pot. spu
ne toți cei care muncesc 
la Cariera Cimpu lui 
Neag. Pentru toți, de 
altfel, ieri a fost o zi 
mare. Discuțiile purtate 
„în groapă" la cota 
sau pe treapta de la 
așa ca între vechi 
noștințe, ne-au făcut 
privim. în ochi, unde 
le-am citit satisfacția. Sg- 
iisfacția că fac parte din 
primul colectiv de mun
că din Valea Jiulu£-care 
și-a realizat sarcinile a - 

' nuale. .
imagine semnifi- 

ț A căliră. Ieri, la ora 
12, într-o grădină 

de lingă carieră, două fe
mei scoteau de sub braz
dă cartofi. La cîțiva me. 
tri excavatoarele „mușr 
e,au“- cărbunele dătător > 
de lumină Șt căldură. > 
Roadele pămîntului... ț.

775
825, 
cu- 
să-i

-1>>>
j . 
T”

>

Notă

de

baci 
s-au

a urca Ia 
urcă toam- 
poale spre

spre za- 
netulburată

păcii scrijeliți la răs- 
pîntii ; uneori eetnn că 
au trecut pe acolo oa-

Bucuriile toamnei

de 
în 

fost 
s-ă

Ca sub un vertij, tras 
de penelul -lui 
Gogh, galbenul a cu
prins corolele copacilor menii, 
în' acorduri cromatice, 
de la intens la staco- 

i jiul amestecat cu ocruri.
Numai cerul își păs
trează, sub clopotul in. 
finitului, culoarea o- 

Ș dihnitoare a unui al
bastru nepătat. Pe lin
gă piraiele abia pîlpî- 
ind sub ferigi, plopii și 

• arțarii seamănă mires
me amărui, iar o pală 
de vînt, ghicită, mîn- 
gîie întristarea verde- 
lui spălăcit între ierbu. 
rile devenite fin. Nu- 
mai muntele, semeț în 

ț măreția lui sălbatică,
i așteaptă musafirii,
■ aceleași cărări cu

I* stîna lui 
Burdea, mioarele 
adunat cerc solar peste 
pajiștea văduvită 
flori. Nici cîinii turmei 
nu mai bat 
riște, acum 1 
de pași.

Și totuși, 
munte, cum 
na dinspre 
vîrfuri, ducînd cu mine 
rucsacul bucuriei pe 
care, gîndesc, îl voi 
umple cu toate culorile 
și miresmele naturii.,, 
este încă una din bucu
riile acestei îneîntătoare 
toamne.

Maria DINCĂ

instalatorii sanitari Victor Olteanu și Mircea Contiș, 
doi tineri muncitori ai Grupului de șantiere Alba lulia, ce 
lucrează in zona noului centru civic din Vulcan.

CURSURI UE GALI-
b' (C-A
3 u a

RE-’.La 1. M. Petrila 
țwplvțt ; cursurile, de

C d .1 i. i. ’ itare, cu durată/ . de. 
joi. io houli serie de

arbifii/ieri. ■ Se „are -în ve-
ea și in anul urmă-

tQ’E . s;ă se" organizeze un
cui-i.' în 5-eeași speclalî-
Ute,-;

K ' MRIRORECITAL.

„Filigran1* de la Casa de 
cultură din Petroșani vor 
susține mîine (la ora 19) 

micrbreeital de satiră. 
că- 

al

un
umor și muzica folk la 
friinul de nefamiliști 
ninei Livezeni.

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT

Rivalitate greșit înțeleasă

regulamentului
jucat au fost... arbitrii?!!

Preferind invective, a- 
menințîndu-i, și ce-i mai 
grav I — incitînd specta
torii împotriva arbitrilor 
pentru că, chipurile „nu 
au chef să arbitreze", au 
creat o tensiune nervoa
să înaintea meciului de 
seniori. Arbitrii au fost 
deci de vină că nu au 
încălcat regulamentul, 
neadmițînd disputarea 
partidei fără asistență 
medicală... ? Supunem a- 
tenției C.M.E.F.S cele în
tâmplate duminică la Pe. 
trila, socotind că trebuie 
eliminate — pînă nu e 
prea tîrziu ! —' astfel de 
lacune din viața fotba
listică a municipiului.

loan Alexandru TATAR
P. S. Situația (cînd de, 

eșecul echipei Hidromin 
cică s-ar fi făcut vino- 
vați... arbitrii) s-a repe
tat duminică. 26 septem
brie, cind așa-zișii an
trenori ai lui Hidromin, 
Deleanu și Hanz au a- 
dresat cuvinte greu de 
reprodus arbitrilor. Cu
rat... pedagogic ! — nu-i 
ășa 7 .;' .'. . -i

Sîmbătă, 18 septembrie, 
etapa a IV-a a campio
natului județean de fot
bal — seria Valea Jiului 
a programat pe terenul 
„Jiul" (stadionul vechi) 

meciul dintre Hidromin 
Petroșani și Sănătatea 
Vulcan. Partida însă nu 
s-a disputat deoarece e- 
chipa țjazdă (Hidromin) 
nu a asigurat asistență 
medicală! Firește, corni-, 
sia județeană va omologa 
întâlnirea, dînd meci cîș- 
tigat cu 3—0 echipei oas. 
pete (Sănătatea). Să nu-și 
fi știut gazdele obliga
ția ? Este un caz izolat? 
— ne-ăm întrebat. Nu ■— 
a venit răspunsul a doua 
zi. cînd. la Petrila, echi
pa gazdă (Preparatorul) 
n-u a . asigițțat asistența . 
medicală la partida 
juniori, programată 
deschidere. Cine a 
de vină că jocul nu 
disputat ? După părerea 
delegatului echipei de se
niori, sing Ion Bistri- 
ceanu și a lui Ion Bîl- 
dea (care pretinde că ar 
fi antrenorul echipei de 
juniori de la Petrila) vi» 
novați, că partida nu s-a

tori, chiar și atunci cînd 
respectiva unitate are pro
gram de vinzare. Așa cum 
s-a petrecut și duminică, 
26 septembrie, . cînd Ia 
ora 9,40 magazinul era 
închis, deși, la intrare aș. 
tepta chiar și, 
cu marfă

la căminul de nefamiliști 
și în sala de apel a I. 
Uricani.

M.

patru competitoare din 
Vale au datoria să-și înțe
leagă obligațiile și anume 
jucătorii pe. acelea le a 
practica fotbal de calitate, 
iar suporterii pe acelea 
de a-i susține, dar sțxirtiv, 
pe favoriții lor. Iubitorii 
jocului cu balonul rotund 
din Valea Jiului așteaptă 
ca în viitoarele meciuri 
confruntările să deyină 
pasionante iar actele Tef" 
probabile, incompatibile

La startul actualei edi
ții a campionatului diviziei 
C la fotbal s-au aliniat 
patru divizionare din Va
lea Jiului, respectiv repre
zentativele minerilor din 
Lupeni, Paroșeni, Vulcan 
și .Aninoasa. Repartizarea 
acestora într-una dintre 
cele mai valoroase serii 
(a IX-a) alături de forma
ții redutabile (Dacia Orăș- 
tie, Unirea Alba lulia, 
Minerul Ghelari, Explor- 
min Deva, Victoria Călan, eu etica sportivă să dis- 

. pară de pe stadioanele 
noastre. Asociațiile sporti
ve, conducerile întreprin
derilor miniere din 1 
peni. Paroșeni, Vulcan 
Aninoasa pot și trebuie să 
insiste mai mult pe latura 
educativă pentru că nu
mai in acest fel rivalita
tea existentă între aceste 
formații va fi bine înțe
leasă. în întîlnirile direc
te dintre aceste formații 
se prevalează dorința de 
întrecere și nicidecum a- 
ceea de a obține cu orice 
preț punctele puse in joc. 
Victoria să revină unspre. 
zecelui mai bine pregătit, 
celui care o merită. indi.""\' 
fereci pe care dintre sta
dioane s-ar desfășura în
trecerea și cărei repre
zentative a minerilor ar 
aparține acesta. Pentru că 
toate sînt din Valea Jiu
lui.

Metalul Ăiud și altele) 
-■face ca disputele pentru 

un loc cit mai bun în cla
sament să fie interesante. 
Urmărind întîlnirile direc
te dintre Minerul Vulcan 
și omonimele sale din Pa. 
roșeni și Luperii am a- 
juns la concluzia că jucă
torii prezenți în teren nu 
s-au .preocupat de joc în 
sine, motiv pentru care 
partidele au depășit în 
nenumărate rîndurj limi
tele fair play-ului comba
tiv, Desele altercații dintre 
componenții acestor echi
pe soldate cu cele ale 
conducătorilor au culminat 
cu ale spectatorilor degra. 
dînd în mare ..măsură spec, 
tacolul fotbalistic. Nu este 
mai puțin adevărat că și 
arbitrii au o parte din 
vină datorită deciziilor e- 
ronate și compensatorii 
dar și în aceste cazuri a- 
sociațiile sportive ale celor

Lu- 
I Și

Prof. 'Teodor TI.’II’A

centrul Petroșanîului au 
atins o semnificativă -otă 
a execuției : încheierea fi
nisajului exterior al ,ees. 
tui obiectiv cultural reali, 
zat într-o concepție f- , 
atrăgătoare, asigurînd. 
odată, confortul spectato- 
rilor.

onierilor și șoimilor pa
triei din Petrila este or
ganizat un schimb de ex
periență in vederea per
fecționării muncii de edu. 
cație cu pionierii. Parti
cipă comandanții-instruc- 
tori de unități și detașa
mente pionierești din toa
te școlile din oraș. .Schim
bul de experiență se in-
' ' J cu o adunare cu 

ceremonial model desfășu
rată la Școala generală

îg VA INFORMAM

la 
in.

ARTISTL 
cultură 

(instructor 
finalizat

Rubrică realizată de 
T. SPATARU

că 
.rtscați să admirați numai- 
lacătul de pe ușă dacă

o mașină

lacătul de pe ușă 
doriți să vă aprovizionați 
cu legume si fructe de se. 
zon de la unitatea nr. 22 

■ >n Lupeni ■. . igă blocul 
'200). Aceaștă situație poa
te fi constatată, așa cum 
ne-au. sesizat .cîțiva locui-

■ BRIGADA 
CA a Casei de 
din : Uricani 
Viorel Jude) a 
pregătirile unui nou text: 
„Pe la noi, pe la cărbune*1, 
în zilele următoare ea va 
susține primele spectacole

O GOSPODARII de 
mina Livezeni lucrează .... 
tens în aceste zile la ter
minarea izolației la aco
perișul unei băi destinată 
femeilor care își desfășoa- 

_ră activitatea în întreprin
dere. Ește o amenajare cheie 
frumoasă, modernă și ne-

, eesară, realizată în urma _ T___
‘propunerilor făcute de fe.‘ nr. 2 Petrila. 
meile de la mină.

■ CONSTRUCTORII
■ ASTĂZI, ia Casa pi- noului cinematograf



Unitate reprezentativă 
a industriei chimice din 
municipiul nostru, I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni, dispu- 
nind de un colectiv de 
oameni harnici, depune 
strădanii încununate de 
succese pe linia moder
nizării proceselor de fa
bricație, extinderii capa
cităților de producție ți 
asigurării unor condiții 
optime de muncă la ni
velul cerințelor actuale 
în deplină securitate ți 
siguranță. Perioada de 
timp care a trecut de la 
începerea amplelor modi
ficări structurale pe linia 

afluxului tehnologic, a 
crețterii capacității _ de 
producție a întreprinderii 
a condus la modificări în
semnate pe linia perfec
ționării producției ți a 
muncii, a îmbunătățirii 
cgăCjfflar de muncă.

Dînd viață indicațiilor 
stabilite 
NICOLAE 
secretarul 
partidului, 
sitelor de 
Hunedoara chimițtii 
orașul Lupeni au realizat 
numai in primul semestru 
ai acestui an 862 tone 
fire de mătase artificia- 

, lă, 1,6 milioane lei piese 
de schimb. Dar. realiza
rea cu care se mindresc 
cel mai mult o constituie 
noua investiție : instalația 
de fire tip visează prin 
Care se vq asigura în 
următorii ani o produc
ție mai mare de 2,5 ori 
decit cea actuală, pre
cum ți noi locuri de mun
că, îndeosebi pentru fe
mei, • pentru soțiile ți fi
icele minerilor. După pu
nerea in funcțiune a noii 
instalații de fire prevăzu
tă in ultimul an al actu
alului cincinal, personalul 
I. F. A. „Viscoza" va a- 
junge la circa 3 000 oa
meni. Pentru toți cei ce 
muncesc aici sînt create 
condiții de muncă cores- 

Jftmzătoare, la nivelul 
tehnicii mondiale în 
cest domeniu de 
tate. In pagina de 
prezentăm pe scurt 
dintre preocupările 
ale, precum ți perspec
tivele dezvoltării acestei 
unități economice.

de tovarășul 
CEAUȘESCU, 
general al 

cu prilejul vi- 
lucru în județul 

din

In actualul cincinal, ca 
urmare a indicațiilor date 
de tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu pri
lejul vizitelor de lucru in 
județul Hunedoara, de a 
crea noi locuri de muncă 
îndeosebi pentru femei, in 
orașul Lupeni au demarat 
ample lucrări de investiții 
pe platforma industrială a 
I. F. A. „Vis
coza". Aici. a 
fost construită 
o modernă țe_ 
sătorie și este 
în plină des
fășurare 
strucția 
noi 
de 
a 
artificială de tip vîscoză. 
Instalația de fire cuprinde 
trei hale principale de 
producție și este dotată cu 
utilaje moderne și utilități 
la nivelul tehnicii mondi
ale, de mare productivi
tate și sțguranță în funcți. 
onare. Platforma industri
ală a I.F.A. va avea o 
centrală termică proprie, 
care îi va asigura în între
gime aburul tehnologic și 
termoficarea. In - locul ve
chii gospodării de com
bustibil va fi construită o 
alta, modernă, în cadrul 
căreia toate operațiunile 
de încărcare-descărcare, 
transport și pînă la ali
mentarea cazanelor vor fi 
în întregime . mecanizate.

De-a lungul întregului flux vechea instalație se apro- •
tehnologic de fabricație pie de limitele legale, în

noua instalație va fi redus 
considerabil. In hala de 
bobine, în secția de finisa, 
je textile, încă din faza de 
proiectare a noii instalații 
s-a prevăzut rezolvarea 
problemei zgomotului. S-a 
ținut seama și de faptul 
că în noua instalație tre
buiesc asigurate locuri de

sînt prevăzute modernizări 
și automatizări.

Profilul producției finite 
se va divei.‘ifica în mod' 
considerabil. în noua insta
la’ia de fire ,<e va începe 
producția și confecția ce
lofanului. Pe calea auto
matizării se va reduce 
cons’derabil ilaitui fizi«s

Largi perspective pe calea
£ modernizării producției întreprinderii 

instalații „___— 
producție 

firelor de mătase etl muncitorilor în compa
rație cu actualele condiții 
de muncă pe vechiul flux. 
Se vor realiza îmbunătățiri 
considerabile ale 
ilor de 
asigura 
curi de 
meserii, 
prezent 
drele necesare la 
chimic din Lupeni și 
institute, de învățămînț su
perior din' țară.

Printrg operațiunile 
lucru de‘ pe fluxul tehno
logic, care vor cunoaște 
modificări și modernizări 
structurale deosebite se 
numără xantogenarea, al- 
calizarea, defibrarea, pre- 
maturarea. Nivelul zgomo. 
tului, care în prezent.

condiți- 
muncă și se vor 
nu numai noi lo- 
muncă, ci și noi 
pentru care în 

se pregătesc ca- 
Liceul 

la

de

muncă specifice femeilor 
și s-au asigurat vestiare 
și dotări sociale moderne. 

Pentru
condițiilor 
prevăzute, 
măsuri
Practic, pentru muncitorii 
de la cele trei cazane de 
abur tehnologic, efortul fi
zic va dispare, prin intro
ducerea unui flux conti
nuu de benzi transportoa
re direct din buncăre și a 
unor utilaje de ridicat și 
transport uzinal. Nivelul 
concentrațiilor de gaze și 
noxe va dispare aproape 
complet de la locurile de 
muncă de pe fluxul teh
nologic, nu numai de la 
noua, ci și de la vechea 
instalație de producție.

îmbunătățirea 
de muncă eînt 
de ' asemenea, 

corespunzătoare.

O întreprindere moder
nă, care va asigura într-o 
perspectivă apropiată 3 000 
de locuri de muncă, de Ia 
meseriile de bază pînă la 
cele pentru care se cere o 
înaltă calificare de specia
litate, prinde contur alături 
de I. F. A Vîscoza. Nu
mai în primul semestru al 
acestui an volumul de in
vestiții realizat pentru mo

dernizarea și 
dezvoltarea 
producției in. 
treprinderii a 
fost de aproa
pe 50 milioane 
lei. întreprin
derea noastră 
pășește ferm pe 

calea îmbunătățirii activi
tății economico-financiare. 
Pe 8 luni din acest an, 
nivelul cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă 
a înregistrat o reducere 
totală de 57 lei, din care 
49 lei la cheltuielile ma
teriale. Planul producției 
nete a fost depășit. Pro
ductivitatea muncii pe om 
a crescut cu 1 203 lei. 
Prin aceste fapte în
tregul nostru colectiv 
își exprimă hotărîrea 
de a face totul pentru a 
contribui la înfăptuirea e. 
xemplară a sarcinilor ce-i 
revin din istoricele docu
mente ale Congresului al 
XlI-lea al P.C.R.

Ing. Rodica TATULICI, 
directorul I. F. A. Viscoza

!
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în premieră
La 1. 

se află 
un coș 
fumul și cenușa rezul
tate de la centrala ter
mica proprie vor fi dis
persate la mare înălți
me. Turnul coșului va 
avea 210 m înălțime. 
Ceea ce constituie 
acesta o noutate 
premieră națională este 
o instalație specială, 
la nivelul tehnicii mon
diale, pentru spălarea 
gazelor înainte de 6. 
vacuarea prin 
Prin spălarea 
«labilă a gazelor se 
vor reține procentaje 
ridicate de substanțe 
nocive, astfel incit po
luarea mediului va fi 
mult redusă în zona o- 
rașului Lupeni, Con
strucția noului coș 
fum a demarat și 
fi finalizată în 
viitor.

F. A, „Vîscoza" 
în construcție 
înalț, prin care

la 
în

de 
va 

anul

a- 
actiyi- 

față 
cîteva 
actu-

Noua instalație de producție a firelor de mătase artificială de pe platforma 
industrială a I. F. A. „Vîscoza". In cele trei hale principale - prin care producția 
actuală va spori de 2,5 ori - a început montajul primeior utilaje.

•MV®

Rețineți 
și evitați!
• Prudenta nu 

seamnă frică ! 
denta nu este

• Folosiți 
benzile f 
numai în scopul pentru 
care au fost construite.

• Nu neglijați utili
zarea echipamentului 
de protecție în mediile 
toxice.

• Consumul abuziv 
de băuturi alcoolice fa
vorizează îmbolnăvirile 
profesionale.

• Obișnuința este a 
doua natură. Să ne o- 
bișnuim a respecta cu 
strictețe, în orice îm
prejurare, normele de 
protecție a muncii.

• O condiție sigură 
a protecției la locul de 
muncă este respecta
rea riguroasă a tehno
logiilor de lucru. Nu 
încălcați în nici o îm
prejurare tehnologiile 
de lucru !

in-
Impru- 

curaj ! 
lifturile, 

transportoare,

Pentru ușurarea efortului fizic
Pînă nu demult, în cadrul I. F. A. „Vîscoza" 

existau anumite locuri de muncă unde puteau să 
lucreze doar bărbații Un astfel de loc de muncă 
a fost și depozitul de produse finite, unde opera
țiunile curente cereau un important volum de 
efort fizic.

In prezent, in depozitul de produse finite lucră, 
rile sînt accesibile și femeilor. De ce ? Fiindcă în 
acest depozit au fost mecanizate toate lucrările 
grele. Aici manipularea produselor finite se face 
cu mijloace moderne de încărcat și de transport. 
. Mecanizarea operațiunilor care presupun mari 

eforturi fizice face parte dintr-un amplu program 
întocmit de conducerea întreprinderii, după consul
tarea 4argă a unor muncitori și maiștri, care au 
făcut propuneri valoroase. Aplicarea acestui pro
gram constituie o dovadă grăitoare a grijii perma
nente față ele om, de condițiile de. lucru la fiecare 
loc de muncă'în cadrul întreprinderii.

I

Pagină realizată de 
Viorel STRAUȚ

Operațiuni modernizate
în prezent, anumite o- 

perațiuni pe fluxul tehno. 
logic, cum este de pildă 
xantogenarea se pot efec
tua doar de operatori 
care poartă măști de pro
tecție împotriva gazelor. 
Dar în curind, atit la ve
chile instalații cit și la 
cele-noi, la operația amin
tită, in locul obișnuitelor 
Barate, se vor introduce 

"Utilaje moderne de tip 
Simplex, care rezolvă în

condiții superioare pro- 
. țecția la locul de muncă 
și reduc considerabil ema
națiile de sulf ură de car
bon. Odată cu aceasta, în 
comparație cu actualele 
condiții de lucru, în sec
țiile de bază, pe întregul 
flux tehnologic de fabri
cație a firelor de mătase 
se vor asigura microcli
mate din care sînt mult 
diminuate concentrațiile de 
gaze toxice.

După reutilarea începu
tă în anul 1975, la I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni nu nu
mai că a sporit conside
rabil capacitatea de pro
ducție, ci S-ău făcut . în
semnați pași înainte pe 
calea îmbunătățirii. activii 
tații de protecție a mun
cii. Au fost înlocuite 
complet instalațiile de 
ventilație, cu altele noi, 
moderne, de mai mare ca
pacitate. Numai pentru 
îmbunătățirea i condițiilor 

ventilație din secțiile 
bază ale întreprinderii 
fost cheltuite fonduri 
valoare

tru echipament de. lucru și 
de protecție, ca de exem
plu costumele antiacide, 
mănuși, salopete speciale, 
halate.

Pentru instruirea perso
nalului S-a înființat, un 
cabinet special destinat 
activităților de protecție a

iar acolo unde este cazul 
se stabilesc măsuri cores
punzătoare pentru reduce, 
rea concentrațiilor de noxe.

Un însemnat rol 
diminuarea zgomotului 
are extinderea dotării
mașini de răsucit de • tip

în 
îl 

cu

de 
de 
au 
în 
1 000 000 lei.
procurate din fondurile 
pentru protecția muncii 
materiale igîenico-sanitare 
în valoare de 120 000 lei. 
Muncitorilor li se asigură 
unguenți pentru protecția 
pielii împotriva acțiunii 
acizilor și bazelor, medi
camente, săpun, perii. 
Personalul care lucrează 
în medii cu toxine bene
ficiază gratuit de lapte și 
sifon. In medie, într-un 
singur an, Ia niveluj. între
prinderii sînt alocate 
sume de 300 000 lei pen-

de aproape 
Anual sînt

îmbunătățiri substanțiale pe 
linia protecției muncii

muncii, cabinet bine dotat 
cu materiale, planșe, ma
nechine, grafice. : Intr-un 
laborator care aparține 
compartimentului de pro. 
tecție a muncii sînt desfă
șurate zilnic analize toxi
cologice 
personalul 
dispune de balanță anali
tică, spectrofotocalorime. 
tru. fonometru, luxmetru. 
sondă Pitot și aIte dotări 
moderne. Periodic, după 
un program stabilit, se 
fac determinări de noxe' 
la fiecare loc de muncă/

în acest scop 
laboratorului

textima. Acestea sînt mult 
mai silențioase și în pre
zent două hale din secția 
de răsucit sînt dotate cu 
astfel de mașini. ■

în scopul cunoașterii 
normelor și reglementări
lor cu privire la protecția 
muncii se folosesc metode 
diverse. Dintre acestea a- 
mintim proiecția unor fil
me, instruirile periodice 
la nivelul formațiilor de 
lucru, propaganda vizuală 
la locul de muncă prin

afișe și planșe, iar pentru 
caAiriie deosebite, de ava. 
“ii, este constituită for
mație specială de salva
tori. Aceștia sînt bine in- 
struiți și pregătiți, gata 
orieîn.' să intervină pen
tru protejarea personalii. 
Iu" și instalațiilor.

Acord irid atenția accesa, 
ră aciivității de protecție 
a muncii, rezultatele.- bune 
nu iniirzie să serrate. In 
ultim': ■ni număr-.P de

; ■' tie -
nsi- 

imbu- 
t o 

a <c- 
i ! io- 

■.It-rea 
comicelor

■■ahi.
accidente in cadrul 
prinderii a scăzut, 
derabii. Acest fapt 
curăței- ccnstitu e :: 
noi uri îndemn de 
ționa cu fermitate 
tărire pentru cut.oa 
și respectarea 
de protecție a muncii, cen
tru a realiza sarcinile 
de producție în condiții 
de securitate deplină la 
toate locurile de muncă;

Sing. Stela ILYFS, 
responsabilă cu proiecția 

muncii la I.F.A. „Viscoza"
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Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE
(Urmare din pag. I)

sosirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Tîrgu Secu
iesc într-un moment săr
bătoresc,: de înaltă vibra
ție ptJtriotică.

Secretarm general al 
partidului a adresat tutu
ror celor prezenți un sa
lut călduros și cele mai 
bune urări, Cuvintele, ros
tite de conducătorul parti
dului și statului nostru 
au fost primite cu înde
lungi urale și ovații. Se 
scandează din nou nume
le partidului și al secreta, 
rului său general în acea 
firească alăturare deveni- 

același 
drogresu_ 
României

Nicolae 
tovarășa 
iau loc

tă simbol și, în 
timp, garanție a 
lui necontenit al 
socialiste.

Tovarăș u1 
•Ceaușescu și
Elena, Ceaușescu
într-o mașină deschisă. în
drepți nd u-se spre platfor
ma industrială a orașului.

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu. 
lui a început la întreprin
derea <le izolatori electrici;

Directorul întreprinderii 
a relevat principalele pre
ocupări ale colectivului în 
valorificarea superioară a 
materiilor prime, utilizarea 
cu maximum de randa
ment a capacităților de 
producție, asimilarea unor 
produse noi, cu parametri 
superiori în exploatare.

Intr-o expoziție .au fost 
prezentate cele mai noi 
produse ale unității. Slut 
vizitate secția de elemen
te ceramice, și cea 
produse din steatit 
sculărie și de autoasam- 
biare

Apreciind dotarea teh- 
nicâ existentă și produc
tivitatea ridicată ce se 
realizează aici, secretarul. 
general al partidului a ce
rut să se asigure o mai 
bună folosire a spațiilor și 
capacităților, pentru a asi
gura pe această cale spo
rirea considerabilă a pro
ci ucției.

Secretarul general al 
partidului a avut cuvinte 
de apreciere pentru reali
zările colectivului și i-a 
cerut să persevereze pe 
linia diversificării produc, 
ției, îmbunătățirii calității 
și performanțelor produ
selor realizate.'

întreprinderea mecanică, 
Următorul obiectiv al vizi
tei în orașul Tîrgu Secu
iesc, este una din cele 
mai puternice unități in
dustriale ale județului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt primiți cu 
entuziaste manifestări de 
bucurie și dragoste de oa
menii muticii care lucrea
ză aici, români, maghiari 
și secui.

Directorul întreprinderii 
raportează secretarului ge.

de 
de

neral al partidului cum 
au fost puse în aplicare 
indicațiile date cu prilejul 
vizitei efectuate în anul 
1974.

Gazdele prezintă, de 
asemenea, tovarășului
Nicolae Ceaușescu ultime
le -noutăți tehnice.

în halele vizitate, secre
tarul general al partidului 
cere să. se treacă la mă
suri hotărite pentru 
bunătățirea condițiilor 
muncă, concomitent cu 
ținerea 
energie 
tă, este 
ună cu 
ierului și a -întreprinderii, 
posibilitatea folosirii . mai 
judicioase a spațiului de 
producție prin introduce
rea unei, noi linii tehno
logice de tratament termic 
automat. ■ .

T o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu felicită colecti
vul de oameni aî muncii 
pentru realizările de pînă 
acum. ‘ '

Dialogul- de lucru a con
tinuat la Asociația econo
mică intercooperatistă pen
tru îngrășarea bovinelor — 
Tîrgu Secuiesc. Tovarășul 
Nicolae ..Ceaușescu a ana
lizat cu factorii de răs
pundere din ministerul de 
resort, cu organele agricole 
județene, cu alte cadre de 
specialitate o serie de pro
bleme legate de programul 
actual șî de perspectivă 
privind folosirea rațională 
a . pămîntului, ridicarea 
permanentă a producțiilor, 
agricole, dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale, creș
terea efectivelor de ani
male, sarcini de, mare râs. 
pundere ce 
lucrătorilor 
tură.

La sosirea ._____  ....
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat sînt salutați cu deo
sebită căldură de numeroși 
lucrători din domeniul a- 
griculturii.

Directorul general al 
direcției agricole județene, 
informează despre drumul 
parcurs de agricultura ju
dețului în ultimii 17 ani, 
despre modul cum se ac
ționează pentru creșterea 
producției agricole vegeta
le și animale, pentru ridi
carea eficienței 
activități.

Tovarășul

îm- 
de

ob. 
dede economii 

electrică. Totoda- 
analizată, împre- 

conducerea minis-

revin tuturor 
din agricul.

în unitate, to-

întregii

Tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu a apreciat re
zultatele obținute de lu
crătorii ogoarelor din ju
dețul Covasna și a reco
mandat factorilor de răs
pundere să ia măsurile ne
cesare în vederea termi
nării pînă în anul 1985 a 
lucrărilor de desecări pe 
întreaga suprafață prevă
zută, iar unitățile cultiva
toare de cartofi să obți
nă constant 35—40 tone

producție la hectar.
Dialogul secretarului ge

neral. al partidului că spe
cialiștii din agricultura 
județului s-a concentrat, a- 
poi asupra principalelor 
aspecte privind creșterea 
eficienței activității în zo
otehnie. '

Apreciind rezultatele ob
ținute de lucrătorii asoci
ației, secretarul general 
ai partidului a recoman
dat ca procedeul de creș
tere și îngrășate a anima
lelor de aici să fie extins 
și în alte unități din ju
deț.

Coloana oficială de ma
șini străbate din nou zona 
industrială a 
Tîrgu Secuiesc, unde -mii 
de oameni ai muncii, ro
mâni, maghiari și secui, 
își manifestă entuziasmul, 
satisfacția pentru noua vi
zită de lucru a conducă
torului partidului și sta
tului nostru, dind glas ho. 
tărîrii lor de a intensifica 
eforturile, alături de între
gul. popor, pentru conti
nua dezvoltare a econo
miei naționale, pentru în
florirea necontenită a 
României socialiste.

în drum spre municipiul 
Sfîntu Gheorghe, se face o 
oprire pe unul din tere
nurile Cooperativei agri
cole de producție din co
muna Cernat.

Numeroși țărani coope
ratori, aflînd că secretarul 
general al partidului se 
află pe ogoarele lor, au 
venit să-i adreseze căldu
roase cuvinte de „Bun ve. 
nit!“.

Imediat după sosire, se.
- cretarul general al parti
dului se îndreaptă spre 
terenurile cultivate cu cai’, 
tofi, unde combinele string 
producția acestei toamne.

împreună cu membri 
din conducerea cooperati
vei și specialiștii de la in
stitutul de cercetare și pro
ducție a cartofului se dis
cută în amănunt despre 
soiurile cultivate în aceas
tă zonă, modul în care s-a 
respectat densitatea prevă
zută la hectar, producțiile 
obținute pînă în prezent.

Luîndu.și rămas bun de 
Ia țăranii cooperatori din 
Cernat, secretarul general 
al partidului a apreciat 
activitatea desfășurată de 
ei indicîndu-le în același 
timp ca toate utilajele de 
recoltare și mijloacele de 
sortare să fie folosite din 
plin, toți locuitorii să par

ia aceste lucrări, 
încît întreaga recol- 
fie pusă la adăpost, 
evite pierderile.

agricole de stat Cîmpu trecut — tovarășul Nicolae 
Frumos. Secretarul general Ceaușescu și tovarășa
al partidului este intimpi. Elena Ceaușescu urmăresc 
nat de directorul întreprin- procesul de fabricație și
derii, de reprezentanți ai montaj al axelor nemotoa- 
Trustului I. A.S. Covas
na, de mecanizatori 
lucrători ai întreprinderii.

în cadrul discuției pur
tate aici, secretarul gene
ral al partidului a subli- mărită și siguranță în ex. 
niat cerința aplicării fer
me a măsurilor apte să 
asigure 6trîngerea la timp 
și fără pierderi a recol
tei acestei toamne și 
gătirea în cele mai 
condiții a producției 
iui viitor.

Vizita continuă pe

o solemnitate deosebită, de 
profundă vibrație 
tică : inaugurarea 
ziției sculpturale 
Viteazul".

ic, utuu^K: 'in uvuswuvyia Lopra'uakt
și autovehiculelor, autobuze- amplasată 

lor, basculantelor și re
morcilor Aceste axe se 
remarcă prin portantă

procesul de fabricație și

re, utilizate -ia construcția

ploatare.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu apreciază suc
cesele obținute de munci
torii Și specialiștii. între
prinderii și cere să se ac
ționeze, în continuare,

pre-
bUne
anu- 

pentru creșterea permanen.
_ _  ...... .. . . plat- tă a calității și fiabilității, 

orașului forma industrială a launi- produselor, pentru realiza.

ticipe 
astfel 
tă să

•-să se _ .
Următoarea oprire are 

loc pe unul. din terenurile 
aparținînd Cooperativei a- 
gricole de producție din 
Moacsa.

Ultima unitate agricolă 
vizitată a fpst ferma nu
mărul 5 a întreprinderii

clpiului Sfîntu Gheorghe. 
Un prim dialog are loc la 
întreprinderea de aparata. 
je Și motoare electrice.

■ Directorul 
prezintă realizările oame
nilor muncii de aici.

în cadrul dialogului au 
fost evidențiate preocupă, 
rile susținute ale colecti
vului întreprinderii în ve
derea creșterii și diversi
ficării producției de apa- 
rataj și motoare electrice, 
pentru continua ridicare 
a calității și realizarea la 
timp a sarcinilor de ex
port.

Apreciind realizările des. 
toinicului colectiv, tovară- î 
șui Nicolae Ceaușescu in
dică să se asigure finali
zarea programelor de dez. 
v’oltare a producției și de 
ridicare a calității, pune
rea în fabricație a echi
pamentelor electrice pen
tru autoturismul „Oltcit", 
dezvoltarea și diversifica
rea fabricației de motoare 
electrice, continuarea ac
țiunilor de reproiectare a 
produselor și tehnologiilor, 
în vederea reducerii con
sumurilor de materii pri
me și materiale, în mod 
deosebit a consumului de 
metale neferoase.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu vi
zitează întreprinderea de 
mașini, agregate și suban- 
samble auto, care a fost jurămîntjii lor de credință 

de a face totul pentru în
făptuirea luminosului Pro. 
gram al partidului, a in
dicațiilor și orientărilor 
date de secretarul său ge
neral, spre binele și feri
cirea națiunii noastre so
cialiste.

Momentul solemn al în- 
mînăriî cheii orașului 
Sfîntu Gheorghe a fost su
bliniat prin îndelungi a- 
plauze și ovații, prin în
suflețite urări la adresa 
patriei, a partidului și 
secretarului său general.

Nicolae 
tovarășa 
s-au în- 

. . uralele
neîntrerupte ale celor pre
zenți, spre locul unde ur
mează să se desfășoare

rea întregii gamă de cutii 
de viteză necesare auto
vehiculelor de transport și . 
tractoarelor grele, inclusiv 

întreprinderii ' pentru noile tipuri ce vor 
fi construite.

După încheierea vizitei 
de lucru pe platforma in
dustrială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu străbat, într-o 
mașină deschisă, în acla
mațiile a mii și mii de lo
calnici, străzile municipiu
lui .Sfîntu Gheorghe, în- 
dreptîndu-se spre piața 
centrală a orașului. 

Aici are loc o fes
tivitate cu adîncă semnifi.

• cație. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu li se în- 
mînează, in semn de alea
să dragoste și profundă 
recunoștință, cheia muni
cipiului Sfîntu Gheorghe. 
Dind glas simțămintelor de 
care sînt animați cei ce 
trăiesc în această parte a 
țării — români, maghiari 
și de alte naționalități, 
primarul orașului; arată 
că locuitorii acestei așe
zări, ridicată la rang de 
municipiu, aduc și cu a- 
cest prilej omagiul lor ce
lui mai iubit fiu al po
porului pentru activitatea 
neobosită pusă în slujba 
înfloririi și prosperității 
patriei, bunăstării fiilor 
săi, fără deosebire de na
ționalitate, împreună eu

construită în ultimii ani, 
pe această platformă in
dustrială a municipiului 
Sfîntu Gheorghe.

Problemă examinată aici 
este aceeași care se .pune 
astăzi în întreaga industrie 
constructoare de mașini — 
creșterea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, 
Directorul întreprinderii 
subliniază, în cadrul dis
cuției că, înțelegînd impor
tanța și actualitatea aces
tei sarcini, colectivul uni
tății și-a îndreptat cu stă
ruință eforturile în’ direc- Tovarășul 
ția fabricării unor produ
se cu caracteristici tehni- 
co-economice superioare.

în cea mai nouă secție 
a unității — intrată în 
funcțiune în trimestrul

Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
dreptat apoi, în

a

patrie, 
compo. 
.,Mihai

Esplanada pe care este 
această operă 

artistică de mare forță e- 
voeatoare este inundată de 
lume, 
cordurjle unui marș 
trimite la figura de

Răsună vibrant a- 
ee 
ier 

gendă a marelui voievod, 
primul întemeietor al sta
tului român, unitar.

După prezentarea celor 
mai în alte onoruri milita
re și intonarea Imnului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in
vitat să dezvelească monu
mentul. , fl. - "

Pe frontonul monumen
tului este gravat numele 

• marelui domnitor ce sim
bolizează în’ conștiința 
neamului lupta vitejeas. 
că, plină de sacrificii. pen
tru independență, neatîr- 
nare și unitate națională. 
Sînt înscrise, de asemenea, 
cu litere aurii emoționan- ... 
te cuvinte ce vor întipări 
în istorie evenimentul de 
astăzi : „Acest monun^țat 
a fost inaugurat în ziuă****., 
de 28 septembrie 1982, ’
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România".

După dezvelirea monu. 
mentului, văzduhul se um
ple din nou de puternice 
aplauze și urale.

Corurile reunite aici di.fi 
' tot județul,'toți cei aflați 

în aceste momente în 
Piața Libertății, tineri și 
vîrstnici, î-omâni, ma
ghiari și secui, băr
bați și femei, oameni 
de cele mai diferite pro
fesii, interpretează „Mar
șul lui Mihai Viteazul".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elen» 
Ceaușescu privesc monu. 
mentul, apreciază deose- 
bita sa valoare artistică 
și istorică, îl felicită CU 
căldură pe autorul aces
tei lucrări, sculptorul 
George Rădulescu Gir.

Răsună acordurile cunos
cutului -cîntec patriotic, cu 
adinei rezonanțe în inima 
și conștiința întregul 
nostru popor, „Partidul f-2 
Ceaușescu — România".

Acest remarcabil mo
ment trăit astăzi de toți 
locuitorii orașului ' Sfîntu 
Gheorghe, ai județului 
Covasna, se încheie într-o 
atmosferă de mare sărbă
toare, străbătută de dra
gostea pe care cei ce tră
iesc și muncesc pe .aces
te meleaguri o poartă, ală
tur, de întregul nostru 
popor, secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Marea adunare populară din municipiul Sfîntu Gheorghe
(Urmare tin pag. 1)

asm, cu dragoste și înflă
cărare

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor de 
dragoste și recunoștință 
ale partici'panți’or.

Marea adunare populară 
a fost deschisă de tova
rășul Ferdinand Nagy, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Covasna al 
P.CJi.

în continuare, au luat 
cuvîntul tovarășii Mircea 
Florescu, directorul între
prinderii de mașini, agre
gate și subansamble auto 
— Sfintu Gheorghe, Daczo 

.Iosif, maistru, secretar ad. 
junct al Comitetului de 
partid de la întreprinde
rea mecanică Tîrgu Secu
iesc, Simona Buzilă, secre. 
tar al Comitetului U.T.G.

de la întreprinderea de a. 
parataj și 
ce Sfintu 
nar Iosif, 
Socialiste, 
operativei 
ducție Cernat.

Exprim înd voința comu
niștilor, a tuturor oame
nilor muncii prezenți la 

marea adunare populară, 
primul secretar al Comi
tetului județean de partid 
a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugă
mintea de a lua cuvîntul.

Intimpinat cu vii și în
delungi aplauze, cu puter
nice urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Roma, 
nia. .

Cuvîntarea secretarului 
general ăl partidului a fost

motoare electri- 
Gheorghe, Mol- 
Erou al Muncii 
președintele Co- 
agricole de pro.

urmărită cu deosebit inte
res, cu deplină aprobare 
și profundă satisfacție, 
fiind subliniată în repe
tate rînduri cu îndelungi 
aplauze, urale și ovații. 
Participanții au dat ast
fel glas hotărîrii lor de a 
face totul 
rarea unei 
țe întregii 
tru a spori 
dețului la 
triei noastre socialiste, de 
a înfăptui cu înaltă răs
pundere hotărîrile ~ 
greșului al 
P.C.R., de a 
rezultate cît 
Conferința 
partidului.

Făcîndu-se
rilor și sentimentelor tu
turor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din 
județul Covasna, a vorbit 
în încheierea marii adu
nări populare primul se.

pentru asigu- 
înalte eficien- 
activități, pen_ 
contribuția ju. 
înflorirea pa-

Con-
XlI-lea al 

întîmpina cu 
mai bune 

Națională a

ecoul gîndu-

cretar al Comitetului ju
dețean de partid.

Marea adunare populară 
din municipiul Sfîntu 
Gheorghe s-a încheiat în 
aceeași atmosferă vibran
tă, de înălțător patriotism, 
oamenii muncii din jude
țul Covasna 
cu fermitate 
îndemnurilor 
lor formulate_______ _____
general al partidului, să-și 
sporească contribuția la 
înfăptuirea marilor sar
cini ce revin județului din 
amplul program al edifi
cării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Zecile de mii de parti
cipant! aclamă din ncru, 
cu însuflețire, ovaționează 
îndelung pentru partid 
și secretarul său general, 
pentru continua înflorire 
a patriei noastre socialiste.

Tineri și tinere, îmbră-

angajîndu-se 
să dea viață 
si orientări- 
de secretarul

cați în frumoase costume 
populare, specifice acestei 
zone a țării invită pe tova 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să se prindă in 
hora unirii — simbol al 
unității de neclintit a în
tregului nostru popor ' în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, al 
înfrățirii în cuget și sim
țire a oamenilor muncii 
din patria noastră, al e- 
galității depline in drep
turi, fără deosfebire de na. 
ționalitate, a tuturor cetă
țenilor României socia
liste.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu aceleași calde 
sentimente de stimă • și 
dragoste cu care au fost 
înconjurați pe întreaga 

._durată a vizitei de locui-

fiorii județului Covasna, 
în această atmosferă vi

brantă se desfășoară ce
remonia plecării secreta
rului general al partidu
lui din municipiul Sfîntu 
Gheorghe,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la reprezen
tanții organelor locale de 
partid și de stat.

Vizita în județul Co
vasna, ca de altfel între
gul dialog din această 
toamnă bogată, purtat de 
secretarul 
partidului 
bunurilor materiale și spi
rituale, se înscrie ca un 
moment.de deosebită im
portanță, de forță mobi
lizatoare a tuturor oame
nilor muncii în înfăptui
rea hotărîriîor Congresului 
al Xlî-lea al partidului.

general al
cu făuritorii
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