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Debut rodnic în luna noiembrie
I. M. LUPENI Șl SECTORUL VI, 415 TONE DE 

CĂRBUNE PENTRU COCS.

1. M. PAROȘENt
■ MINERII DE LA PAROȘENI 

AU REALIZAT ȘI DEPĂȘIT SAR
CINILE DE PLAN ALE PRIMEI 
ZILE DIN LUNA NOIEMBRIE CU

B Contlnuînd seria succeselor ob
ținute în ultima decadă a lunii oc
tombrie, colectivul de mineri, ingi
neri și tehnicieni de la MINA LU- 
PENI A EXTRAS INCA DIN PRI- 
MA ZI A LUNII, PESTE SARCINI- TONE.
LE DE PLAN, APROAPE 3000 TO _ 
NE DE CĂRBUNE PENTRU COCS, sectorul IV, cu un plus de aproape 

200 tone de cărbune, obținut prin 
strădania minerilor din brigăzile 
conduse de CONSTANTIN CIOBĂ-

■ In fruntea întrecerii, se află

Patru dintre sectoarele de pro
ducție și-au depășit sarcinile aferen
te zilei de 1 noiembrie: SECTORUL ----------
IV, 435 TONE, SECTORUL III, 214 NOIU. IOAN CIBEA ȘI KALMAN 
TONE, SECTORUL V, 118 TONE GEZA,

Record
Brigada lui Nicolae Kalman a atins 

de înaintare de 185 ml

Cu principalii indicatori 
de plan depășiți

Colectivul de oameni ai 
muncii de la IPSRUEEM 
Petroșani a încheiat pri
mele zece, luni din acest 
an cu însemnate depășiri 
la principalii indicatori e- 
conomico-financiari. . Pla
nul la producția globală a 
fost depășit cu 11 milioane 
lei, la producția marfă cu 
8 milioane lei, iar la pro
ducția netă cu 660 000 lei. 
In cele zece luni au fost 
livrate întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului și 
din țară peste 2000 tone 
de mașini și utilai tehno
logic pentru lucrări mi
niere. din care 
18 000 de stîlpî SVJ.. 
total piese de schimb 
nul a fost depășit 
30 000 000 lei, iar lă 
fecții metalice 
15 000 000 lei.

aproape
La 

pla 
cu 

con-
CU peste

o viteză
j De la Lupeni ni se comu- 
I nică o reușită de excepție: 
i MINERII DIN BRIGADA

DE PREGĂTIRI CONDU
SA DE NCOLAE KAL
MAN, din sectorul VI, au 
realizat, pe luna octombrie, 
O AVANSARE DE 185 
ML la săparea galeriei de

bază a panoului 18/1 din 
stratul 5 blocul IV, depă- 
șindu-și astfel propriul 
record realizat cu un an în 
urmă, cînd au atins o vi
teză de 150- ml pe lună. 
Succesul are' la bază înal
ta profesionalitate a mi
nerilor brigăzii, dintre

care se remarcă Filip Bili- 
boc, Balint Venczel, Ioan 
Szell, șefi de schimb, Tra
ian Irimuș și Ion Pinte- 
can, în folosirea intensivă 
a combinei de înaintare, 
în organizarea și susține
rea locului de muncă.

Coloana fără de a

ț realizărilor dintre
congrese

Brigada condusă de 
minerul Simion Budes- 
cu este una dintre for
mațiile fruntașe ale sec
torului III al minei Uri- 
cani. In fotografie, o 
parte dintre ortacii bri
găzii.

I
I
Î
I

A
șit, întruchipare a visu
lui de înalt al genialului 
Brâncuși. Prin 1909 era 
un atelier ca oricare al
tul, cu cîțiva muncitori 
și utilaje rudimentare. In 
1938, producția totală a 
uzinei era cL.-l.. 
producția realizată 
doar 4 (patru) zile 
anului 1980.

fa ată, în 1965, 
I Congresului

IX-lea, de

ici s-a zămislit ne- colectivul uzinei a pășit 
muritoarea Co- ferm pe noi trepte de 
Ioană fără de sfîr- dezvoltare. Producția mar- . 

fă a depășit 100 milioa- ț 
ne, productivitatea mun- 1 
cii s-a ridicat la aproape / 
100 000 lei, pe om al mun- J 
cii, se produceau peste ț 
700 tone utilaj minier și i 

uepa wiaia a 500 tone utilaje prototip, 1 
echivalentă cu 2300 tone piese de schimb, ț 

în Oamenii au crescut oda- l 
ale tă cu uzina, s-au perfec- ’ 

ționat, au mers în pas )
LVI “ /

_____  pas) 
cu noile tehnologii, pre- 1 

cele ' 
din >

l

anul 
al 

cînd 
în fruntea partidului și 
țării se af i tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stră
lucitul exponent al epo
cii de aur a 
României șl-a pus am
prenta înnoirii, a dezvol
tării impetuoase și în 
activitatea Uzinei de re
parat utilaj minier din 
Petroșani, U.R.U.M.P., 
cum intrase în conștiința 
oamenilor din Valea căr
bunelui. Alături de mi
neri, pentru ușurarea e- 
fortului fizic al acestora, (Continuare în pag. a

gătindu-se, deslușind 
mai noi cunoștințe 
domeniul tehnicii.

După ce, la indicația | 
secretarului gene- i 
ral al partidului, ‘ 

dezvoltării tovarășul N i c olaej 
Ceaușescu, uzina a fost l 
profilată pe construcția de / 
utilaj minier, un pas u- * 
riaș în dezvoltarea sa, un | 
real cîștig pentru econo- / 
mia Văii Jiului, pentru » 
asigurarea mineritului cu

Mircea BUJORESCU ț 
' . a 2-a) |

Vizita de lucru a 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
în unități industriale 

și de cercetare 
din Capitală

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a vizitat, vineri, 2 noiem
brie, alte unități industria
le și de cercetare științifi
că din Capitală.

Conducătorul partidului 
și statului a continuat e- 
xaminarea, cu conducerea 
unor ministere. economice, 
centrale industriale de pro-

hicului detașament mun
citoresc al Capitalei și-au 
reafirmat dorința fierbinte 
ca la apropiatul forum al 
comuniștilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în suprema funcție 
de secretar general al parti
dului, văzînd în aceasta 
garanția sigură a obținerii 
unor noi și mărețe iz- 
bînzi în înfăptuirea Pro
gramului partidului de e- 

____ ____________ .... , dificare a societății socia
lii, specialiști, a unor pro- liste multilateral dezvol- 
bleme legate de introdu
cerea mai rapidă a pro
gresului tehnic, ridicarea 
calității produselor, spori
rea productivității muncii, 
reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, 
a combustibililor și ener
giei electrice, 
eificienței Întregii 
tăți, onorarea la ’ 
tuturor sarcinilor 
port.

Pretutindeni, 
Nicolae Ceaușescu a 
întîmpinat cu cele 
calde sentime'nte de dra
goste și recunoștință. Oa
menii muncii din întreprin
derile vizitate și-au expri
mat, și de această dată, prin 
emoționante manifestări, 
nețărmurita dragoste, sti
ma și recunoștința față de 
secretarul generai al parti
dului, președintele Repu
blicii, care conduce cu în
țelepciune și cutezanță re
voluționară destinele na- 
țunii pe calea 
și păcii. realizării obiectivelor prio-

Asemenea întregului po- ________ J___________
por, reprezentanții puter- (Continuare în pag. a 4-a)

tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Primul obiectiv înscris 
în programul vizitei l-a 
constituit întreprinderea 
textilă „Dacia**.

Analiza a cuprins pro
bleme principale privind 
creșterea și modernizarea, 
producției textile, în con
cordanță cu dezvoltarea 
generală a industriei noas
tre ușoare, cil cerințele și 
exigențele beneficiarilor 
interni și externi.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze cîteva secții de 
fabricație, precum și ex
poziția întreprinderii, care 
înmănunchează o gamă 
largă de țesături, ce se re
marcă prin 
modelelor și 
litate și bun 
comandat ca 
lectivului să fie concentra- 

bunăstării țe Cu precădere în direcția

creșterea 
i activi- 
timp a 
de ex-

tovarășul 
fost 
mai

diversitatea 
culorilor, ca- 
gust. S-a re- 
eforturile co-

Sectorul de investiții al I. M. Vulcan

Mobilizare exemplară pentru dezvoltarea
și modernizarea minei

iectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, sarcini privind 
punerea în funcțiune a 
noilor capacități de pro-

Și la mina Vulcan, ca 
dealtfel Ia toate între
prinderile miniere din Va
lea Jiului, lucrările de in
vestiții se bucură de o
mare atenție, datorită fap- ducție, pentru a răspunde 

dinamicii ascendente a 
preliminariilor, creșterilor 
planificate.

Făcînd o retrospectivă a 
activității din acest an, a- 
prcciem ca bună perioada 
primelor două trimestre,

tului că de activitatea 
noastră depinde 
rea viitoarelor

_de producție.
sectorului am
cu responsabilitate 
nile ce ne revin din pro-

asigura- 
capacități 
In cadrul 

dezbătut 
sarci-

cînd sarcinile de plan la 
toți indicatorii au 
realizate și depășite, 
trimestrul al III-lea 
înregistrat minusuri 
crările de deschideri, 
am depășit lucrările

la

fost
In - 

am 
lu- 

dar 
de

Ing. Aurel HISEM, 
șeful sectorului investiții, 

I.M. Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)Foto: T. ALEXANDRU
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Repere 
la sfîrșit de 
sâptâmînâ

Și în această săptămînă, 
în așezămintele de cultură 
din Valea Jiului, avem 
posibilitatea de a participa 
la manifestări deosebit de 
interesante. Dintre acestea 
recomandăm cîteva citito
rilor noștri care vor să-și 
petreacă timpul liber în 
mod practic și util.

B Lă clubul din Petrila, 
oamenii muncii sînt invi
tați (astăzi, ora 17) la 
colocviul de istorie „200 de 
ani de la izbucnirea marii 
răscoale a țăranilor con-

Horațiu ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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cra- 
cu 

TRICOLOR**, acțiune pio
nierească națională, de
clanșată la începutul lu
nii octombrie și dedicată 
Congresului al XIII-lea 
al partidului, a ajuns în 
Valea Jiului la fazele pe 
localități. Astfel de ma
nifestări politico-educa
tive și cultural-artistice 
vor avea loc astăzi (ora 
17) la Lupeni și Petrila, 
urmînd să se desfășoare, 
în zilele viitoare, 
Banița (4 noiembrie), 
ricani și Vulcan (6 
iembrie), Petroșani 
noiembrie). Stimulînd 
tențialui creator al copi
ilor, aceste acțiuni pio
nierești exprimă atît 
preocupările pionierii >r, 
cît și angajamentul 
de a obține rezultate foar
te bune la învățătură, în 
activitățile din cercurile 
aplicative, în sport și la 
muncă patriotică, în do
meniul educativ și cultu
ral. Faza pe localitate a 
acțiunii se încheie cu un 
program artistic în care

Mobilizare exemplară 
pentru dezvoltarea 

și modernizarea minei

■ „ȘTAFETA 
VAȚELOR ROȘII

se valorifică creațiile li
terare și de artă plastică 
ale pionierilor care 
magiază prin versuri 
imagini artistice apro
piatul Congres al XIII-lea 
al partidului.

o-
Și

■ SCHIMB DE EX
PERIENȚA. eIn cJBrul

la
U- 

no-
(8 

po

DIN VIATA 
SCOLII
activităților metodice des
tinate perfecționării ca
drelor didactice, la Liceul 
economic și de drept ad
ministrativ din Petroșani 

l°r a avut loc un schimb de 
experiență la care 
participat profesori de 
limba română din școli
le generale și liceele mu
nicipiului, cu tema „Pro
iectele de tehnologie di
dactica în sprijinul mo
dernizării activității de 
predare". Un proiect 
tehnologie a fost prezen-

tat de prof. Margareta 
Pasternak (Liceul eco
nomic și de drept admi
nistrativ), fiind urmat de 
dezbateri. Această acțiu
ne metodică a fost pre
cedată de simpozionul 
„Horea, Cloșca și Crișan 
în literatura română", or
ganizat de filiala Petro
șani a Societății de Ști
ințe Filologice în cadrul 
manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 200 de 
ani de la marea răscoală 
condusă de Horea, Cloșca 
și Crișan. Au susținut co
municări prof. Mircea 
Munteanu („Horea, Cloș
ca și Crișan în dramatur
gia română") și prof. Io
nel Pădureanu („Horea, 
Cloșca și Crișan în poe
zia română").

I

au

de

■ DE LA ÎNCEPUTUL 
acestei săptămîni, peste 
600 de elevi ai Liceului 
industrial din Petroșani 
participă cu hărnicie la 
sortatul roadelor cîmpu- 
lui și grădinilor ce sînt 
însilozate la depozitul Is- 
croni al C.P.V.I.L.F.

Tiberiu SPATARU_____________ J

Lacul 
de acumulare 

„Valea de Pești4 fi

1 
\ 
I
V

Ă4

Coloana fără de
(Urmare din pag. t)

utilaje moderne, de mare 
i complexitate și capacita

te. A apărut o nouă și 
stringentă necesitate — 

1 gîndirea tehnică proprie, 
concepția, capacitatea de 
asimilare și adaptare a 
utilajelor ce urmau a fi 
construite la condițiile 
concrete ale stratelor car
bonifere din bazinul nos
tru. Toate, puse în sluj
ba aceluiași deziderat — 
să smulgem pămîntului 
cit mai multă bogăție, a- 
cumulată de milenii și 
„ascunsă" în întunericul 
adîncului, cu eforturi fi
zice cît mai mici.

Primul an „plin" 
de producție în noua „for
mulă" — aceea de 
structori, nu doar de 
panatori" de utilaj 
nier — a fost 1980, 
mul an de după Congre
sul al XIII-lea al parti
dului. „Graiul" cifrelor 
este edificator ; în anul 
1980 la I.U.M. Petroșani 
producția marfă era de 
peste 400 milioane lei, 
producția globală depășea 
600 milioane, producti
vitatea muncii a ajuns la 
150 000 lei pe om al mun
cii, numărul muncitorilor

a depășit 2000. Se pro
duceau de aproape 7 ori 
mai multe utilaje mi
niere și de 3 ori mai 
multe utilaje prototip, fa
ță de 1965, iar la piese 
de schimb producția s-a 
dublat, față de același an.

con
ode- 
mi- 
pri-

oloana fără de 
ț sfîrșit a realiză- 

iilor dintre con
grese se etala spre înalt, 
spre simbolul infinitului. 
„Ce am realizat noi de 
la Congresul al XII-lea 
și pînă acum, în anul 
celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului ?“, 
întreba, 
singur, directorul 
prinderii, inginerul 
Kelemen. " 
tat mult — ne 
interlocutorul, 
total al investițiilor 
acești patru ani a 
de 762 milioane lei. Am 
crescut valoarea produc
ției marfă, față de 1980, 
cu 240 milioane lei, în 
condițiile sporirii produc
tivității muncii cu 85 000 
lei pe om al muncii. Nu
mai această creștere a 
productivității muncii 
este egală cu productivi
tatea pe care un om al 
muncii o realiza în 1965. 
Față de 1980, am dublat

sfîrșit
cantitatea dc. utilaj mi
nier pe care-1 producem, 
precum și de utilaj pro
totip. Producem 
75 000 stîlpi 
echipament 
valoare de 
lioane lei. 
nuală a producției 
bale depășește un 
liard (!) lei. Complexele 
noastre — SMA-1, SMA-2, 
combinele CA-1, CA-2 — 
sînt deja prezențe obiș
nuite în mineritul Văii 
Jiului și a! țării".

anual
de. abataj și 
hidraulic, In 
peste 175 mi- 
Valoarea a- 

g lo
rn i-

se
răspunzîndu-și 

între- 
Iosif 

,Ne-am dezvol- 
spunea 

Volumul 
în 

fost

ă ne aducem .iram-
te. In 1948 — 520 
vagonete si pres

tări de servicii dc 3 mi
lioane I Restul vine fă- 
cînd comparații, compa- 
rînd aceste cifre, în spa
tele cărora stau 
ruri de netăgăduit, 
tre care, cel mai 
și mai obiectiv 
cela că și la 
<a dealtfel, în 
țară, Coloana fără 
sfîrșit a realizărilor 
tre congrese este 
sia politicii 
partidului, a 
rului său, 
Nicolae Ceaușeseu. 
aceasta stă forței no< 
și de aceea o urmăm 
clintit.

adevă-
Pin- 

mare 
este a- 
I.U.M.P., 
întreaga 

dc 
cin- 

expre- 
ințelepte a 

eondu.ăto- 
tovarățul

In
.tră
r,c-

$ 
I 
I 
I 
I
l 
i

*
a

(Urinare din pag. I)

săpare; și' betonare cu 30 
ml. In luna octombrie, si
tuația ,s-a redresat și avem, 
per total, o depășire de 
15 mii In general, pro
ductivitatea muncii a 
fost realizată iar, în cadrul 
brigăzilor conduse de 
Constantin Niță și Costă- 
che Buță, a fost depășită. 
Nereaiizările din trimes
trul III se datoresc mal a- 
les faptului că brigăzile 
sectorului nostru au fost 
luate de la fronturile de 
lucru și orientate spre e- 
xecutarea unor’ lucrări au
xiliare, pentru urgentarea 
punerii in funcțiune a u- 
nui flux de transport pe 
benzi,, deosebit de impor
tant pentru soarta produc-, 
ției.

La ora actuală, în funcție 
de necesitățile imediate 
ale minei, executăm, eu 
rezultate bune, o seric de 
lucrării .'de deschideri, care 
asigură în perspectivă, vi
itoarele capacități de pro
ducție. Cele mai impor
tante lucrări de , deschi
deri.sțnt, în această pe
rioadă! : săparea galeriei
magistrale ‘ la orizontul 360. 
Lucrarea merge .bine,. bri
gada condusă de Constan
tin Niță înregistrează a- 
vansări rapide, . superioa
re sarcinilor. .Magistrala 
este o! lucrare care se în
tinde pe tot Timpul minier; 
executarea săpării unei 
galerii transversale la tivi

DEZBATERE. La clubul 
sindicatelor din Petrila a 
avut loc zilele trecute o 
dezbatere cu tema „Pro
iectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist 
Român — orientări de 
însemnătate istorică pen
tru dezvoltarea și conti
nua înflorire a patriei pe 
calea socialismului și co- 

. rhuhisinului". Organiza" 
* tă de Comitetul ot’ășe- 
| nesc de partid, manifes- 
I tarea a. stimulat o parti

cipare activă a oameni- 
. lor muncii din întreprin

derile și instituțiile ora-
. șutai. (T.S.)

și instituțiile ora-

VINATOARE; Mîi-LA
ne este b altă duminică 

zontul 360. Această galerie 
transversală va asigura 
pregătirea rezervelor de 
cărbune din blocul 7. De 
aici va h exploatat căr
bune chiar din primul tri
mestru al anului 1985. Lu
crarea se înscrie în grafi
cele de execuție, fiind în
credințată celeilalte. brigăzi 
fruntașe a sectorului — 
cea condusă de Costache 
Buță. O lucrare de mai 
mare întindere în timp 
este executarea planului 
înclinat spre Qjâzdntul 300, 
Planul înclinat este săpat 
descendent și va avea un 
rol deosebit pentru des
cinderea noului orizont de 
bază al minei, destinat 
preluării producției, trans
portului cărbunelui și steri
lului, aprovizionării aba
tajelor care v'or deversa 
la acest orizont.

In paralel, colectivul sec
torului nostru execută și o 
serie de lucrări de pregă
tire. Cu o brigadă lucrăm 
la amenajarea unui flux 
de benzi la orizontul 420.

Din eîte se poate vedea, 
colectivul nostru este mo
bilizat pentru a-și onora 
exemplar angajamentele, 
fiind conștient că de acti
vitatea sa depinde viitorul 
minei. In felul acesta, prin 
devansarea lucrărilor de
deschideri, înțelegem noi
sa întimpmăm mai ele fo
rum al comuniștilor ro
mâni — Congresul ;il
Nlll-lca al partidului.

co-finan<iar <u peste 
20 000 bâ la încasări. 
(Gh. C.)

dedicată de membrii fi
lialei Petroșani a AJVPS 
urmăririi și vinarii mis
treților, Toate grupele de 
vînători și-au programat 
acțiuni in ierem Obiec
tivul principal îl consti
tuie mistreții, dar nu vor 
i'i oviliți de tirul puști
lor nici lupii, vulpile, 
câinii și pisicile hoinare, 
precum și alte animale 
răpitoare. (T.Ț.)

DUPĂ CUM NE IN
FORMEAZĂ Gabriela An- 

' draș, directoarea cine
matografului „Cultural" 
din Lupeni, colectivul ins
tituției raportează la în
cheierea lunii octombrie, 
frumoase rezultate. Ast
fel, planul la numărul de
spectatori, a fost depășit 
cu peste 2900 de specta
tori, iar planul economi-

Gospodăriți cu răspundere 
și chibzuință

APA POTABILĂ l
In urma unei perioade îndelungate în care pre

cipitațiile au fost insuficiente, pentru refacerea re
surselor de apă, atît în barajul de la-Valea de Pești, 
cît și la celelalte surse de captare, nivelul.apei pen
tru alimentarea localităților Văii Jiului este foarte 
scăzut (cincizeci la sută din capacitate).

In vederea prevenirii perturbațiilor în alimenta
rea eu apă potabilă, întreprinderea de gospodărire 
comunală și locativă Petroșani .face uri apel insis
tent către toți consumatorii individuali și colectivi 
din Valea Jiului să gospodărească cu răspundere și 
chibzuință apa potabilă.

CETĂȚENI!
EVITAȚI ORICE RISIPĂ f
ESTE IN INTERESUL NOSTRU, AL TU

TUROR, SA GOSPODĂRIM JUDICIOS APA 
POTABILA I

DOTĂRI. Pentru o mai 
promptă servire a popu
lației, în urma sugestiei 
noastre din nota „D’ale 
comerțului", unitatea Ca- 
fea-expres din noul car
tier Petroșani-Nord a fost 
dotată cu un -aparat cu 
capacitate dublă față de 
cel vechi. Așa da recep
tivitate 1 (V.S.)

CIT A FOST VARA DE 
LUNGĂ... In spațiul din
tre blocurile de lingă se
diul nou al Școlii gene
rale nr. 1 din Petroșani 
s-au montat în aceste 
zile aparate dc joacă pen
tru copii : leagăne, tobo-
gane, hinte. Cît A fost 
vara de lungă, copiii s-au 
jucat și ei cum au putut.

Dar mai bine mai tîrziu 
decât deloc... (M.B.)

INFORMAM E.G.C.L. . 
Lupeni că în subsolul j 
inundat al blocului A5 . 
din strada Parîngului 24, I 
nivelul apei a ajuns în J 
apropierea tabloului elec
tric de siguranță. Loca- • 
tarul Bacoșcă Ion a băs I 
tui. pe la multe uși, a . 
expus situația mai mul- I 
tor oameni și a ajuns ieri, g 
în sfîrșit, la noi. Sîntem | 
în pragul iernii, tovarăși | 
gospodari ai orașului, fa- . 
ceți ceea ce se cuvine în I 
această situație ! (T.S.) I

Rubrică realizată de I
T. SPATARU I

Sport • Sport 6 Sport
FOTBAL, DIVIZIA A

Se întrevede revirimentul 
băieților noștri• •

UNIVERSITATEA CRA
IOVA — JIUL PETRO
ȘANI I—0 (1—0). Pe Sta
dionul „Central" din Cra
iova, în fața a peste 15 090 
<le spectatori, echipa mi
nerilor din Valeu Jiului a 
demonstrat că locul 17 pc 
care îl ocupă în clasament 
nu i se cuvine, evoluția de 
Joi a Jiului i-a pus pe gîn- 
duri pe suporterii craio- 
verii. Intr-adevăr, Jiul în
cepe să-și regăsească „al
bia", practicând, mai ales 
în a doua repriză, un joc 
de un înalt nivel tehnic
și spectacular, culegînd a- 
plauze la scenă deschisă. 
Craiovenii au atacat în 
-trombă, nepermițînd ad
versarilor să treacă . de 
mijlocul terenului circa 
15 minute, Cămătaru, Cîr- 
țu, Irimescu au asediat 
.poarta lui Cavai, și de a- 
eeastă dată bravul nostru 
portal' și'a demonstrat 
clasa, reținîhd sau res- 
pingînd șuturi periculoase, 
încercările pe contraatac, 

‘inițiate de Sălăgean, Bălu- 
ță și B. Popescu, au creat 
panică în defensiva . con
dusă' de ■ experimentalul 
Ștefănescu. In min. 31, la 
o fază căra nu anunța ma
re pericol, Irimescu, cu 
„spatele", la circa 17 m, a 
reușit, din' întoarcere, să

ȘOFERI ȚA GRĂBITA
Despre șoferi am tot 

scris la această rubrică, 
Jată-ne puși in situația 
să inserăm și o întimpla- 
re cu o... șoferiță. In da
ta de 1 noiembrie, Emi
lia Estera Stoica, Condu
cător auto la autobaza de 
transport a C.M.V.J. a 
depășit două autovehicu
le pe pasarela spre 
I.P.S.R.U.E.E.M. ce tra
versează calea ferată. Și, 
pentru a nu face doar 
două boacăne, a intrat și 
pe bulevardul Republi
cii pe sens interzis. A 
fost amendată și permi
sul i-a fost reținut in ve

lovească balonul șt șutul 
acestuia surprinzîndu-1 pe 
Cavai : 1—0, “.Mai ratează 
Cămătaru (33), Ungureanu 
(voleu pește poartă, 35) 
și Cîrțu (38), șut în stîlpul 
din dreapta al porții. In 
a doua parte a jocului, 
antrenorii Cavai - și Ho
man îi înlocuiesc pe Flo- 
rescu cu Călin și Stoines- 
cu cu Dosan, mizînd mai 
mult pe „cartea" atacului, 
ceea ce, în mare, le-a reu
șit ; cenibinînd inteligent 
și declanșând prin Băluță 
(care, împreună cu Mănăi- 
lă de la craioveni, au fost 
cei mai buni de pe teren) 
și B. Popescu, numeroase 
contraatacuri tăioase, ea 
de exemplu cele din min. 
58, 65 și mai ales 68, eînd 
șutul lui Călin era să-l sur
prindă pe Lung. In ciuda 
rezultatului, Jiul, în cea 
de a doua parte a, jocului, 
a fost eu mult peste nive
lul partenerei sale de joc. 
In acest meci. Jiul ne-a 
demonstrat că e capabil să 
joace de la egal la egal cu 
orice echipă, ceea ».<• ne 
face să credem că și*a 're
găsit „albia". Mai trebuie 
consemnat și debutul . cu 
dreptul al lui B. Popescu 
în divizia A.

Vasilc STAFIE

derea suspendării. D- cj, 
atenție șoferile !

INCA DE LA PLECARE...
...de pe loc, Gheorghe 

Hălăucă (2 IID 2677). nu 
s-ă asigurat, fiind pe 
punctul de a tampona un 
alt autovehicul. Dacă a- 
puca să plece, cine știe 
ce „năzbîtii" mai făcea. 
Pînă una-alta, i-a fost re
ținut permisul de con
ducere.

☆

Duminică, 4 noiembrie 
a.e., au drept de circula
ție autoturismele proprie
tate personală îmnatri- 

’.ulate sub număr CU SOȚ,

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani
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Oaspeți ai Văii Jiului

pentru arta autenticăPledoariev‘Atractive acțiuni 
politico-educative

„cintarea
ROMÂNIEI”

i

i. 
i

Oamenii muncii din în
treaga Vale a Jiului întîm- 
pină cu deosebite înfăptuiri 
marele forum al comuniș
tilor. Perspectivele lumi
noase pe care proiectul 
«le Directive ale Congresu
lui al XlII-lea le deschide 
în fața întregii națiuni, 
adeziunea deplină a țării 
la propunerea de realegere 
in fruntea partidului a ce
lui mai iubit dintre fiii 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
fac din zilele premergă
toare congresului adevă
rate sărbători ale muncii, 
în plan politico-educatiii 
străbat rezultatele deosebi
te obținute de întreaga ța
ră pentru a cinsti cum se litățile județului . nostru în 
cuvine momentul istoric al 
congresului..

Aceste zile de eferves
cență politică se caracteri
zează prin deosebite ac
țiuni de cunoaștere de că
tre toți oamenii muncii a 
documentelor programati
ce ale Congresului, a ope
rei teoretice, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar generat al pa'rtidulu.i. 
In acest sens am organi
zat și organizăm dezbateri, 
simpozioane, mese rotunde 
în cadrul așezămintelor de 
cultură, al întreprinderilor 
și instituțiilor, în cadrul 
căminelor de nefamiliști. 
Ne propunem ca aceste ac
țiuni să.’ pună în evidență 
tradițiile • luptei revoluțio
nare a ’Clasei muncitoare; 
a întregului popor, pen
tru dreptate socială și na
țională, pentru bunăstarea 
materială și spirituală a 
națiunii noastre. La buna 
desfășurare a întîl- 
nirilor cu oamenii muncii 
din Vale își vor aduce con
tribuția-cadre de speciali
tate de ‘lă Institutul de 
nîinc și din școli și Muzeul

■i ’

mineritului. Bibliotecile 
vor organiza expoziții de 
carte social-politică sub 
genericul „Din gîndirea so
cial-politică și filozofică a 
președintelui României so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Expoziții de fotografii și 
de artă plastică grupate 
sub genericul „Țara, oa
menii și faptele lor“ vor 
fi deschise în zilele con
gresului la sediile tuturor 
așezămintelor de cultură. 
Cenaclurile literare vor 
organiza seri de poezie pa
triotică și concursuri de 
creație și recitare, iar cl- 
necluburile vor prezenta 
filme eu subiecte din rea-

săliie de apel ale între- 
pr ihderilor miniere.

Ca o încununare a aces
tor manifestări, pe tot 
parcursul lunilor noiem
brie și decembrie au loc 
în cluburile muncitorești 
și la Casa de cultură din 
Petroșani treceri în revis
tă ale tuturor formațiilor 
artistice din municipiu, în 
cadrul etapei orășenești a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ediția a 
V-a. Spectacolele concurs 
se vor desfășura sub sem
nul evenimentului istoric 
.pe care îl așteptăm, pu- 
nînd încă o dată în valoa
re bogăția, spirituală a oa
menilor, realizările socie
tății noastre, dragostea 
fiilor pămîntului românesc , 
pentru patrie, partid, pen
tru tovarășul . Nicolae 

. Ceaușescu, secretar general 
al partidului.

Ana POPESCU, 
președinte al Comisiei 

pentru activitatea politică 
și cultural-educativă de 

masă, din cadrul 
Consiliului municipal al 

sindicatelor

Repere la sfîrșit de săptămîriă
(Urmare din pag. 1)

duse de Horea. Cloșca și 
Crișan"' Colocviul este 
condus de prof. Margare
ta Szdke, ■ Tot în Peti i- 
la,. la căminul de nefami- 
liști, iubitorii .. literaturii 
își, dau întîlnire cu rea
lizatorii medalionului li
terar Mihail Sadoveanu, 
(miine, ora 11). ■ Litera
tura este .prezentă și la 
Lupeni, unde . tot dumini
că (ora 10), biblioteca clu
bului, muncitoresc invită 
tinerii, ia medalionul „Cite

Reverberații
GHEORGHE BOZU, Lu

peni: O avalanșă de 
i u tcresante in 
„Ex libris". Cititorii 
tri cunosc activitatea 
maiorilor, acestei arte, 
niaturale: Dafinel —
nea din Vulcan, losif 
Imann din Ltipeni, 
Radulescu din Alba lulia 
e? AHntrucît la. sărbătorile 
celei de a Xll-a ediții a 
„Nedeii vulcănene" am 
prezentat pe larg expozi
ția republicană pe această 
temă. O succintă istorie a 
ex-libris-ului puteți prezen
ta în pagina noastră dumi
nicală de „Magazin". Cît 
plivește articolul „Univer
sitatea cultural-științifică 
la Lupeni", ați însăilat doar 
titlurile cursurilor și nu
mele lectorilor. Ne-ar in
teresa o analiză a activi
tății acestui forum* demo- 
mocratic cultural-științi- 

fic, J

date 
materialul

noș- 
ani- 
rin-

Dui- 
Tel-
Al.

fost unul dintre animatorii 
săi Jaime Losada, un pro* 
fesionist de elită, format' 
în institutele de profil și 
teatrele pariziene.

— De ce, neapărat, 
I.orca ?

— Spania a pierdut, în 
perioada franchistă, floa
rea intelectualității; se 
simțea nevoia unei școli 
de teatru, mâi ales acum 
cind gustul public este a- 
menințat de televiziune, 
care programează prea 
des pelicule americane cu 
împușcături, crime și Ma

il școală și o pledoarie în fia., S-a petrecut un fel de 
‘ 1 . . ’ * artistică, Ori

urmașii săi, 
sufletul spre 
comunicare, 

de exprima-

Pe la începutul deceniu
lui IV, marele poet și dra
maturg spaniol Federico 
Garcia Lorca întemeia o 
companie ’teatrală itine
rantă „La Barraca", me
nită sâ facă din scenă p 
armă de culturalizare a 
maselor. Cinci decenii mai 
apoi, doi mari actori din 
Madrid, Jaime Losăda și 
Alicia Hermida, reiau ini
țiativa și repertoriul creat 
de poetul căzut sub gloan
țele represiunii franchis- 
te. Aranjuezul, o localitate 
la circa 50 km de capitală 
spaniolă, a devenit astfel

unei trupe spaniole, după 
război, în România. O ța- 

■ ră. îneîntătoare, prin . pei- 
< săj și oamenii săi. Publi

cul, mai ales cel din Pe
troșani cu toate că nu . 
înțeles limba spaniolă 
vibrat în ritmul versurilor 
lui Lorca, ăl cîntecelor _■ 
populare , culese și armoni
zate de poet, a aplaudat 
replicile și pantomima ac
tor ilor în piesa „Dori Cristos 
bal", ne-a transmis emo
ția sa. Oamenii de teatrțl 
cu care no-am întîlnit' lai

’ I.A.T.C., în teatrele vizitai 
te, ne-au ajutat să înțele
gem că, indiferent de lim-' ' 
bă, există o mare familie 
a artiștilor adevărați, care 
consideră scena un mijloc 
eficient de comunicare cu 
masele. Sîntem impresio
nați de înalta școală ro
mânească de teatru, 
de ce, ne-am propus 
revenim în România, 
un spectacol

I: PROGRAMUL
TRECERII IN REVISTA 

A FORMAȚIILOR 
ARTISTICE

4 noiembrie, VULCAN
— formații și soliști de 
muzică ușoară și folk; 
10 noiembrie, URI- 
CANI, toate formațiile 
artistice și soliștii; 11 
noiembrie, PETROȘANI
— formații folclorice ; 

LUPENI
teatru; 

18 noiembrie, PETRO
ȘANI — formații și so
liști de muzică ușoară 
și folk; 22 noiembrie, 
PETROȘANI — monta
je literar-muzieale și 
recitatori; 24 noiem
brie, PETRILA — bri
găzi artistice, grupuri 
satirice; 25 noiembrie, 
PETRILA — formații și 
soliști de muzică ușoară 
și folk; 1 decembrie, 
PETROȘANI — forma
ții corale, formații și 
soliști de muzică ins
trumentală; 1 decem
brie, LUPENI — gru
puri și soliști de muzi
că folk; 2 decembrie, 
LUPENI — formații și 
soliști de "muzică ușoa
ră; 8 decembrie, LU
PENI — revistă-estradă; 
9 decembrie, PETRO
ȘANI — brigăzi artisti
ce, grupuri satirice ; 9
decembrie, LUPENI — 
muzică populară, for
mații coregrafice; 15 de
cembrie, LUPENI — 
brigăzi artistice, monta
je literar-muzieale; 16 
decembrie, .LUPENI — 
formații corale; 16 de
cembrie, PETROȘANI — 
formații de teatru; 1‘ 
decembrie, PETRILA - 
formații corale, de tea 
tiu și muzică populară 
20 decembrie, PETRO 
ȘANI — coregrafie.

i
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17 noiembrie,
— formații de
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favoarea teatrului popular, imburghezire 
demn continuator al „co
mediei del’arte". La primul 
mare turneu în Estul Eu
ropei (U.R.S.S., România 
și Iugoslavia), colectivul 
artistic alcătuit din profe
sioniști, absolvenți și stu- 
denți ai școlii de teatru 
„La Barraca", au poposit 
și în Valea Jiului, specta
colul lor fiind primit cu 
interes de iubitorii Thaliei. 
Interlocutor pe marginea 
activității companiei ne-a

•»

Lorca și noi, 
ne îndreptăm 
iubire, spre 
cu mijloacele 
re ale artei autentice.

— Ați fost oaspeți bi- 
neveniți la Cîmpina, Bu
zău, Ploiești, București, 
Craiova, și acum ai mi
nerilor din Valea Jiului, 
Cu ce impresie plecați 
din România ?

— Este primul turneu al

Iată 
Să

de mimică,; 
inspirat din lirica M Lor
ca, dramaturg și poet că
ruia îi rămînerri credin
cioși.

Ion VULPE

liniștea

Lumina
se deșteaptă sălbatic 
descojită din întuneric

șlefuită peste neant 
ca lin curcubeu de Suflet

mîinile '
eu fibre,.d:C flori 
caută nemărginirea 
la hotarul zilei de mîine,

Mircea ANDRAȘ

Confesiunea regizorului 
de film Iulian Mihu

„Am intîlnit, la Petroșani, = ? , c 
cei mai buni spectatori ai mei”

nemateci, cu stagiuni*Cinematograful „Pa- ____ , ______
ringul" din Petroșani a permanente, nu mă mai 
programat, luni după-a- miră deci dragostea pen- 

a treia premieră tru cea de ă „șaptea"

In imagine, un aspect 
din timpul vernisajului 
expoziției ce a avut loc 
în noul centru civic Eu
pen i.

sate românești șînt,. atîția 
Horea sînt". ■ La Casa 
de cultură din Petroșani, 
mîine, la. ora 11, membrii 
cenaclului literar „Pânait 
Istrati" se înțîln’esc îritr-b 
ședință de lucru. ■ In sala 
de apel ide la’ I.M. Uricani 
are loc astâziț ora 10.30), <> 
dezbatere, „cu tema’ „Legile 
țării, legile noastre*1. . ■ 
Iubitorii' dansului sînt aș
teptați de toate .

. buriJe muncitorești
clu-
din 

Vale și ' ' Casa de cultură 
din -Petroșani, să participe 
sîmbătâ și duminică la se
rile de discotecă cu un pro
gram muzical deosebit 
atractiv.

O nouă prezență ex po
zițională în peisajul artis
tic al Văii Jiului, mai bine 
zis al orașului Lupeni, ne 
dă prilejul să vă întregim 
portretul activității deose
bit de rodnice din dome
niu acum la sfîrșit de an.

Ca dovadă a iubirii pen
tru frumos, manifestată de 
membrii cercului „Paleta'*, 
condus de inimosul și veș
nic tînârul Iosif Tellmann, 
o nouă „personală", apar- 
ținînd uneia dintre cele 
mai tinere artiste plastice, 
se înscrie pe. afișul expo- 
zțțional. al orașului Lu
peni..' : '■

Camelia Balint, de mese
rie pictor decorator în ca
drul I.C.S.A.—A.P. Petro
șani, reușește, în pofida

miază, a 
de gală din acest 
noul film românesc 
rorîle", ecranizare 
„Surorile Boga“ de 1 
Lovinescîl. Filmul 
lansat în prezența 
delegații de cineaști 
bUcureșteni, între 
s-au aflat regizorul 
lian Mihu, actorul 
cea Stoian și Marina 
Constantin eseu, din par
tea Casei de filme „Unu". 
Regizorul Tulian Mihu a 
cărui bogată fii mog rafie 
aste cunoscută de cine
filii noștri (din 1955, a 
realizat peliculele : „La 
mere**, „Viața nu iartă", 
„Poveste sentimentală", 
„Procesul alb", „ Felix și 
Otilia", „Nu filmăm să 
ne amuzăm", „Alexan
dra și Infernul", „Marele 
singuratic", „Lumina pa
lidă a durerii" ;,Comoa
ra", „Omul și umbra", 
unele dintre ele distinse 
la .festivalurile naționa
le sau internaționale) a

.............. “ ar-
an, tă, în rîndul minerilor, 

„Șu- constructorilor de utilaje, 
după al celorlalți oameni

11 oi ia l...— 11 JI..
a fost

Unei

a*
muncii din Valea Jiului.

care
iu-

Mir-

pentru cultivarea artei
vârstei sale (doar 26 de 
ani) „șă cucerească prin 
spontaneitate, curaj și, mai 
ales, talent" așa cum «a- 
firma conducătorul ?ereu- 
lui, 
Aflată la prima expoziție 
personală, după alte cinci 
expoziții colective, Camelia 
Balint este absolventă a 
Școlii populare de artă —. 
clasa Iosif Szilvessitef. 
Membru al cercului „Pa
leta" doar de un an, ea 
expune, în holul florăriei, 
din noul centru civic al 
orașului Lupeni, lucrări ce 
o atestă ca reprezentantă 
a impresionismului și post- 
impresionismului. Lucrări 
ca „Nostalgie", „Vis de ia
nuarie", „Vară tîrzie" 
„Toamna", „Octombrie**,

aduc cu ele parfumul aces
tui anotimp încărcat de 
belșug și aer curat, degajă, 
așa cum arată și denumirea 
primei lucrări, ' nostalgia 

cu ocazia vernisajului. pentru un anotimp care ne 
duce, inevitabil, spre un 
nou bilanț al vieții. Așa 
cum această expoziție este 
un bilanț al capacității ar
tistei de a se apropia 
oameni.

Și, ea b completare, 
un amănunt: ieri, la, 
18, în holul cinematogra
fului „Cultural" din Lupeni 
o noua prezență a artei 
plastice vernisajul ex
poziției personale ăparți- 
nînd lui Vasile Vasiuc, un 
alt membru al 
„Paleta*1.
_ _____ _ Al.

de

încă
ora

cercului

TATAR«ș

— Astfel de cuvinte 
elogioase au fost rosti
te, și de alți cineaști ve-, 
niți pe meleagurile 
noastre'. Ne măgulesc 
fiindcă nu sînt rodul 
politeții, ci pentru că 
atestă o stare efe spirit 
a Văii Jiului. Să reve
nim la „ Surorile'1.

,— Cu opera luj floria 
Lovinescu m-am intîlnit 
în 1962, cînd, după sce
nariul iui, am turnat 
„Poveste sentiinentală". 
In ultimul meu film sce
nariul nu sc suprapune 
exact pe conținutul pie
sei. Am descoperit eu 
acest prilej o actriță ex
celentă, pe lingă consa- 
crații Adela - Măreuleseu, 
T r a i a n Stăhețscu, 
Ileana Predescu ete. ' — 
Viorica Dinicu. Ea va 

meu 
film „Anotimpul iubirii", 
al cărui scenariu îl sem
nez împreună eu Mihai 
Istrâțescu. Va fi un film 
despre contemporanii noș
tri.

... ,.................  Ea
avut amabilitatea să răs- juca șj în viitorul 
pundă întrebărilor jioas -• ' ■ ■ ■

— De ce ați optat 
pentru premiera de ga
lă în Valea Jiului ?
— In primul rînd, în

tre realizatorii filmelor, 
românești și întreprin
derea eiiipmatografieă a 
județului Hunedoara s-ă 
stabilit, de-a lungul ani
lor, o fructuoasă colabo- 
rare. Am răspuns invi
tației directorului acestei 
întreprinderi . E.neric lTo- 
rovit.z și pentru motivul 
Că una din cele trei ,,su
rori" este interpretată de 
o tînără și talentată ar
tistă a Teatrului de- stat 
„Val. a Jiului", Viorica 
Dinicu. Așteptările 
ne-au fost înșelate — 
intîlnit la Petroșani 
mai buni spectatori 
mei, sinceri, 
spontan. Știu că doar la 
București și in munici
piul Petroșani există ei-

— Ce alte proiecte vă 
frăniintă ?

nu 
am 
cei 
ai 

reacționînd

— Un film cîntat, cu 
Olga Tudorache și Ileana 
Predescu, după „Gaițele" 
lui Al. Chirițescu.

— V-ar interesa un 
scenariu despre bărba
ții-subteranului ?
— Ani văzut, cu ani în 

urmă, un film a lui John 
Lord, intitulat parcă „Cit 
de verde a fost valea
noastră". Un film exce
lent. Dacă: aș întîlni ■ un 
scenariu bun, mi-ar face 
plăcere să dedic un ast
fel de film vrednicilor 
bărbați ai breslei minori
tului din Valea Jiului,

Ion VULPE
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în unități industriale și de cercetare din

(Urmare din pag. I> se impune reduce- Dialogul secretarului ge-rât că 
rea, în continuare, a dura- neral al partidului cu cei 
tei de execuție a utilajelor ce muncesc în această 
destinate programelor prio- cunoscută întreprindere a 
ritare și exportului.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări colec
tivului pentru succesele 
obținute în special în do
meniul extinderii tehnolo
giilor de prelucrare.

Dialogul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cU cei 
ce muncesc la întreprinde
rea de confecții și tricotaje 
București, cu conducerea 
M misterului I ndustriei U- 
șoare și a Centralei in
dustriale de resort a fost 
axat pe valorificarea supe- 
rioara a materiilor prime zane energetice cu fiabili- 
indigene, diversificarea și 
ridicarea în continuare a 
calității confecțiilor și tri
cotajelor, creșterea ]—
ductivității muncii și a 
competitivității produselor 

pe piața mondială.
Grafice și panouri au 

pus ta lumină volumul și 
diversitatea activității cen
tralei și a întreprinderii 
bucureștene, a cărei pro
ducție realizată în de
cursul unui ah poate asi
gura necesarul de confec
ții pentru întreaga popu
lație a țării.

Secretarui general al 
partidului a fost invitat să 
viziteze cîteva secții de 
bază ale întreprinderii un- 

Preoteasa, cu cadrele de de se realizează confecții 
. penury femei și bărbați. A

fost remarcat primul ro
bot utilizat ta industria 
confecțiilor, realizat de 
specialiști ai întreprinderii 
bucureștene și folosit la 
ambalarea produselor. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca acest agregat 
modern, de mare produc
tivitate să fie asimilat de 
industria de specialitate 
și generalizat în între
prinderile de confecții din 
țară. In același timp, a 
cerut specialiștilor să asi
gure introducerea unor li
nii tehnologice, care să 
permită automatizarea o- 
perațiunilor din procesul 
de confecționare a artico
lelor de îmbrăcăminte.

In cadrul unei expoziții 
a fost prezentată colecția 
de modele de confecții pen
tru primăvara și vara a- 
nului viitor.

La plecarea din între
prinderea de confecții și 
tricotaje, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat calde 
felicitări întregului colectiv 
pentru realizările obținute 
și a cerut să se acționeze, 
în continuare, cu perseve
rență pentru automatiza
rea într-un grad și mai 
înalt a producției, crește
rea productivității 
și a calității, pentru 
produsele realizate 
să-și sporească, în 
nuare, competitivitatea pe 
piața internațională.

Vizita a continuat la în
treprinderea „Vulcan".

ritare care stau în fața in
dustriei textile: folosirea
cît mai eficientă a materi
ilor prime, reducerea con
tinuă a consumurilor ma
teriale, de combustibil și 
energie, diversificarea Și 
ridicarea permanentă a ca
lității țesăturilor, îmbună
tățirea finisajului, apli
carea unor tehnologii mo
derne și înnoirea produc- 

• ției, valorificarea supe- 
- rioară a produselor la ex

port
La plecare, secretarul 

general al partidului a fe
licitat colectivul unității și 
i-ai cerut să acționeze, în 
continuare, în vederea rea
lizării unor produse de o 
calitate tot mai înaltă, în 
condițiile creșterii eficien
ței economice a întregii ac
tivități.

De aici, coloana 
șiai s-a îndreptat 
întreprinderea de

coloana de ma- 
; spre 

_____ -J utilaj 
chimic „Grivița Roșie", una 
din puternicele citadele 
ale industriei Capitalei, ca
re produce utilaje tehnolo
gice complexe destinate 
diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale, precum și 
pentru export.

In cadrul acestei noi 
vizite, tovarășul Nicolae 
Ceaușesca a analizat, îm
preună eu ministrul cons
trucțiilor de mașini. Petre

conducere și specialiștii 
uzinei, modul cum se în
făptuiesc sarcinile pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal, cum se acționează 
pentru asimilarea în fa
bricație a unor utilaje de 
mare complexitate pentru 
industria chimică, petro
lieră, pentru înfăptuirea 
programelor economice 
prioritare, pentru crește
rea eficienței întregii ac
tivități. Muncitorii, teh
nicienii, inginerii au rea
lizat cu succes principalii 
indicatori economici pe 10 
luni, o atenție deosebită a- 
cordînd, așa cum a indicat 
secretarul general al parti
dului, realizării producției 
marfă vîndută și încasată, 
celei destinate exportului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost 
șă viziteze cîteva 
cele mal importante sectoa
re ale întreprinderii, prilej 
de examinare a procese
lor de fabricație, a tehno
logiilor promovate, care 
asigură o înaltă producti
vitate și calitate.

Secretarul general al 
partidului a indicat minis
terului de resort să stu
dieze posibilitatea extin
derii noilor procedee teh
nologice și în alte unități 
industriale din țară, a ro
botizării unor operații, ce
ea ce va permite o redu
cere a consumurilor de 
metal și, implicit, o creș
tere a eficienței, o ridica
re a productivității mun
cii. De asemenea, s-a ară-

invitat 
dintre

r i LM fc

VULCAN —■ Luceafărul: 
Un american la Paris.

LUPENI — Cultural : 
Scopul și mijloacele.

URICANI : Cartierul
veseliei.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Trecătoarele iu
biri; Un‘. r Povestea că
lătoriilor; Parîngul: Mar
fă fur- to.

LONE A: Păcală, I-II.
ANINOASA : Baloane 

de curcubeu.

Capitală
gat, a utilajelor specializa
te.;;; ;;E; .;;;

Secretarul general al 
partidului a apreciat mă
surile tehnice adoptate și 
a indicat să fie sporit nu
mărul mașinilor multiax 
și al agregatelor speciale, 
de mare randament.

S-a vizitat, în continuare, 
secția turnătorie, unde au 
fost discutate probleme le
gate de sporirea capacității 
și modernizarea fluxuri
lor de producție. Și aici 
au fost evidențiate avanta
jele importante create de 
extinderea turnării de pre
cizie, a tehnologiilor carac
terizate prin nivel' tehnic 
înalt.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ■ cerut să se 
finalizeze cît mai grabnic 
lucrările de modernizare a 
turnătoriei, paralel eu ex
tinderea capacității ei de 
producție, să continue ac
țiunile vizînd îmbunătă
țirea condițiilor de mfincă 
în acest sector.

Exprimînd aprecieri la 
adresa oamenilor muncii 
de la „Timpuri noi" pen
tru realizările lor deosebi
te, conducătorul partidu
lui și statului .nostru le-a 
adresat felicitări și Ie-a 
cerut să acționeze și în 
viitor cu aceeași perseve
rență pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al producției.

La fel ca ta prima zi a 
vizitei, conducătorul parti- 

importante dului și statului nostru a 
fost primit în întreprinde
rile vizitate cu sentimente 
de profundă dragoste și 
respect, de recunoștință 
pentru tot „ceea ce a făcut 
Și face ca patria npăstră 
și capitala ei să devină tot 
mai puternice, să urce noi 
trepte de progres și civili
zație. In toate unitățile vi
zitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de mii de oameni ai 
muncii — tineri și vîrst- 
nici, cu onoruri militare, 
cu multe flori, cu ovații 
și urale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
muită prietenie acestor 
emoționante manifestări, 
expresii elocvente ale le
găturii de nezdruncinat 
dintre partid și popor, ale 
dragostei nețărmurite a 
întregului popor față de 
cel care conduce cu înțe
lepciune și fermitate revo
luționară destinele națiu
nii noastre.

Cei care au participat la 
acest nou dialog de lucru, 
l-au încredințat pe secre
tarul general al partidului 
că importantele indicații și 
orientări date și cu acest 
prilej vor mobiliza Ia o 
muncă mai intensă colec
tivele întreprinderilor vi
zitate, hotărîte să întîmpi- 
ne cel de-al XIII-lea Con’ 
greș al partidului cu fapte 
demne de puternicul deta
șament al comuniștilor, al 
oamenilor muncii bucu- 
reșteni.

în turnătoria de fontă, cît 
și în cea de oțel a între
prinderii și să se acționeze, 
în continuare, cu fermita
te, pentru modernizarea 
halelor sectoarelor calde, 
asigurîndu-se astfel o înal
tă productivitate a muncii 
și condiții de lucru dintre 
cele mai bune. Secretarul 
general al partidului a a- 
rătat că experiența bogată 
a constructorilor de ma- __ — ___ —
șini de la „Vulcan*, hotă- bune realizări pe 
rîrea lor de a promova cu 
curaj progresul tehnic în 
toate sectoarele întreprin
derii să fie preluată și de 
alte unități de profil ta 
vederea introducerii celor 
mai avansate tehnologii cu
noscute pe plan mondial.

Următorul obiectiv în
scris pe agenda vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost Institutul 
de cercetare științifică, in
ginerie tehnologicii și pro
iectate pentru sectoare 
calde. Creată în urmă cu 
11 ani din inițiativa secre* 
tarului general al partidu
lui, această unitate, cu fi
liale la Iași, Brașov, Cluj- 
Napoca, Sibiu, Timișoara 
și Reșița, este specializată 

_____________  în cercetarea, proiectarea' 
Inferiori"" cît și al creșterii Și experimentarea ta labo- 
randamentului acestora. 
S-a cerut conducerii mi
nisterului de resort și în
treprinderii să ia măsuri 
pentru devansarea cons
trucției cazanelor moder
nizate de 510 tone, astfel 
îneît acestea să fie termi
nate pînă în septembrie a- 
nul viitor, să se acorde 
permanent o atenție deo
sebită îmbunătățirii caii* 
tății acestora. Secretarul ge
neral al partidului a cerut 
conducerii Ministerului In
dustriei Metalurgice să ia 
măsuri urgente pentru rea
lizarea în țară a tuturor țe
vilor necesare noilor caza
ne, astfel îneît să se elimi
ne în totalitate importul 
în fabricarea acestor pro
duse de mare însemnătate 
pentru economia noastră 
națională.

In secțiile de mecanică 
grea, secretarul general al 
partidului a fost informat 
că se află în curs de asi
milare o nouă gamă a u- 
nităților de pompare pen
tru industria petrolieră du
pă o tehnologie perfecțio
nată, care prezintă avan
tajul că la aceiași para
metri de lucru se obține 
în exploatare un consum 
de energie cu 30 la sută 
mai mic. Tot în această 
secție au fost prezentate 
diferite produse și agre
gate realizate în cadrul 
programului de autoutilare 
după o concepție proprie.

Au fost vizitate, apoi, 
sectoarele calde ale între
prinderii.

Apreciind preocuparea 
pentru folosirea de tehno
logii moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se extindă procesele 
tehnologice avansate atît

început în sectoarele de 
cazangerie, unde se reali- , 
zează produsele de bază 
ale unității. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că ta cinstea a-, 
propiațului forum al comu
niștilor, unitatea și-a în
deplinit planul pe 10 luni 
la principalii indicatori de 
producție, în condițiile spo
ririi eficienței economice. 
Gazdele au prezentat mă
surile ce au fost luate 
pentru înfăptuirea indica
țiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la realizarea unor ca

rențe. S-a indicat, totodată, 
ca institutul bucureștean să 
devină o puternică unita
te de cercetare și. produc
ție, un institut-întreprin- 
dere, precizîndu-se că aici 
trebuie să fie ’ concepute, 
realizate și puse în func
țiune două linii modulate 
de turnare pentru oțel și 
fontă, care prin gradul lor 
de automatizare să se si
tueze la nivelul celor mai 

plan

tate sporită, cu parametri 
ridicați de exploatare, ca- 
pabile să valorifice ta cele 

pro" mai bune condiții cărbu* 
a nele energetic de care dis

pune țara noastră.
Apreciind aceste reali

zări, tovarășul 
Ceaușescu a cerut 
acționeze cu toată perse
verența ta direcția moder
nizării construcției de ca
zane, atît sub raportul va
lorificării combustibililor

Nicolae 
să se

mondial.
Tovarășul N i c o 

Ceaușescu a cerut ca 
tățile specializate din 
drul Ministerului I. 
triei Constructoare de Ma
șini să-și îndeplinească mai 
bine funcția de furnizor 
general de utilaje destina
te sectoarelor calde.

Apreciind rezultatele 
obținut în domeniul tur
nării da precizie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat necesitatea extin
derii acestui procedeu, cu 
deosebire, la piesele de 
motoare ce se realizează la 
întreprinderea „23 
gust* din Capitală, 
odată, s-a indicat ca expe
riența bună acumulată în 
asimilarea unor materiale 
de bază și auxiliare pen
tru turnătorii să fie extin
să în viitor, respectîndu-se 
cu strictețe standardele de 
calitate pentru toate mate
rialele. .

S-a vizitat, ta continua
re, întreprinderea „Tim
puri noi", unitate căreia îi 
revin sarcini 
pe linia producerii de com- 
presoare, motocompresoa- 
re, grupuri electrogene ce 
stat solicitate în multe ra-

1 a e 
uni* 
ca- 

Indus-

Au- 
Tot-

muncii 
ca 

aici 
conti-

ratoarele proprii și în în
treprinderi a unor proce
se tehnologice, scule, dis
pozitive, verificatoare Și 
utilaje speciale din dome
niul prelucrărilor la cald. 
Aici se lucrează după un 
program coordonat de Con
siliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, sub 
directa îndrumare a tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicola e muri ale economiei națio- 
Ceaușescu este informat, în 
legătură cu modul cum s-a 
acționat pentru îndeplini
rea sarcinilor primite cu 
prilejul precedentei vizite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat să sar
cina de bază a cercetării o 
constituie modernizarea 
capacităților prin sporirea 
gradului lor de automati
zare și mecanizare, asi- 
gurîndu-se creșterea pro
ductivități muncii, redu
cerea consumurilor de e- 
nergie și materiale, obți
nerea unor produse de cea 
mai înaltă • calitate și 
performanțe ridicate, 
bunătățirea condițiilor de 
muncă. Pornind de la re
zultatele obținute, condu
cătorul partidului și 
tului nostru a indicat 
experiența pozitivă 
mulată să fie extinsă 
sectoarele calde, urmînd 
ca, în maximum doi ani 
acțiunea de modernizare 
să se încheie ta toate 
nătoriile din țară. In 
pul îndeplinirii acestei 
cihi, s-a 'apreciat că 
necesară p legătură 
strînsă între 
de cercetare a institutului 
și cea de producere a uti
lajelor și tehnologiilor afe-

cu 
îm-

sta- 
ca 

acu
ta

tur-
sco- 
sar- 
este 
mai

activitatea

IV

13,30
13,35

16,35

Telex.
La sfîrșit de săptă" 
mînă (color).
Panama — docu
mentar.

Săptămîna politică. 
Telejurnal (pc).
Congresul al XIII- 
lea — noi trepte 
ale edificiului so
cialist. Reportaj. 
Teleenciclopedia. 
Film artistic. Prie
teni de duminică. 
Producție a studiou
rilor franceze. Pre
mieră TV.

21,20 Recunoașteți inter
pretul? (color). Spec-

19,35
20,05

' tacol cu public rea- 
ljzat în orașul Si
biu.

22,25 Telejurnal (pc).
22,35 In lumina reflec

toarelor (color). Ba
letul , „Carmen". 
Fragmente.
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nale.
In cadrul unei

zătoare expoziții, tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înfățișate stadiul 
îndeplinirii sarcinilor 
plan pe anul ta curs 
angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, mă
surile adoptate în scopul 
sporirii 
muncii, 
murilor de metal și ener
gie, ridicării nivelului teh
nic și calitativ ăl produse
lor.

Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen
tate principalele procedee 
tehnologice care au 
extinse în sectoarele 
Avantajele deosebite 
acestor metode se 
dese în reducerea adausu
rilor de prelucrare, elimi
nare a numeroase operații 
de strunjire și frezare, un 
grad de precizie

cuprin-

de 
și

productivității 
reducerii consu-

fost 
calde, 

ale 
oglin-

grad de precizie ridicat, 
care influențează hotărî- 
tor sporirea productivită
ții muncii și a calității 
produselor.

Vizitarea secției de pre
lucrări mecanice a eviden
țiat preocuparea colecti
vului pentru mărirea gra
dului de automatizare a 
operațiilor' executate pe 
mașini-unelte, extinderea 
utilizării mașinilor-agre-

Mica publicitate
Mulțumesc din inimă tu

turor celor care mi-au a- 
dresat calde felicitări cu 
prilejul pensionării. ' 

Coca D. MUSCALIUC

Soția, fiul, fiica, ginerele, nora și copiii, anunță 
cu adîncă durere încetarea din viață după o lungă 
și grea suferință a celui care a fost scumpul nostru 

SARU CONSTANTIN
înhumarea azi, ora 15. (2856)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nica 
Eugen, eliberată de 
C.T.C.E. Tg. Jiu. O declar 
nulă. (2858)
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