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Să acționăm cu fermitate pentru realizarea 
planului la extracția de cărbune și minereuri, 
în condiții de deplină securitate a muncii

ms

Ieri, a avut loc, la Petroșani, plenara Comitetului județean de. partid cu activul din minerit. Au participat membrii și membrii supleanți ăi Comitetului județean de partid, membrii birourilor municipal Petroșani și o- rășenești din Valea • Jiului, reprezentanți ai unor organizații de masă și , obștești și ai instituțiilor' județene de sinteză, cadre cu munci de răspundere în organele colective de conducere ale unităților din industria extractivă a județului, conducători ai compartimentelor de protecție a muncii din întreprinderile miniere, alte cadre din activul de partid și Ide stat al județului.Plenara a adoptat la ordinea de zi: Raportul pri
vind sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, consi
liilor oamenilor muncii din 
unitățile miniere de reali
zare a producției de cărbu
ne și minereuri, în condi
ții de deplină securitate, în 
baza concluziilor comisiei 
de cercetare a avariei pro
duse la mina 
probate de 
tidului.Raportul dezbaterile au adusparticipanților le mobilizatoare organelor și organizațiilor de partid, colectivelor muncitorești din industria extractivă a județului, pri-

V'ulean, a- 
conducerea par-prezentat și pe marginea lui in atenția sarcini- ce revin
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Din cuvîntui parti- 
cipanților la dezbate
rile Plenarei Comite
tului județean de 
partid.

ț Nu spunem o noutate,1 afirmînd că brigadierul2 este, cei care dă „ritmul"V de muncă al brigăzlii. Că
V*ț
V 
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V
V
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producției minereuri, din docu- alvi nd creșterea de cărbune și sarcini reieșite montele Congresului NIH-lea al partidului, vi-zînd dezvoltarea bazei de materii, prime și resurse e- ndrgetice a țării, ca factor primordial al progresului
Plenara 

Comitetului 
județean 

de partid 
cu activul din

minerit

din județul I-Iuncdoara va beneficia de fonduri în sumă de aproape cinci miliarde lei, investiți în’ executarea unor apreciabile volume de lucrări de deschideri și pregătiri, construcții miniere în subteran și la suprafață, asigurarea unor mijloace tehnico-materiale și dotări de protecție a muncii.S-a relevat că, prin modul ferm și dinamic în care organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii și comitetele sindicatelor au acționat pentru temeinica pregătire a planului 1.986, soluționarea probleme importantecondiționează îndeplinirea sarcinilor energica a activitatea fructuoasă, de la începutul anului rezultate pozitive în tracția de cărbune și nereuri. Astfel, planificată de huilă a fost depășită cu 24 000 tone, cea de ne energetic

peunorcare
1-conomico-social al patriei. După cum se știe, pentru înfăptuirea prevederilor din acest domeniuprioritar al economiei noastre naționale, statul alocă ăn de an importante loace financiare, te modernizării țilpr de producție existente și realizării unor noi o- biectiye, prospectării punerii în valoare a resurse minerale utile, tării Unităților miniere cu mașini, utilaje și instalații moderne, de înaltă productivitate și eficiență, promovării unor tehnologii de' lucru adecvate zăcămintelor noastre, asigurării unor condiții de muncă în deplină securitate. Numai îh acest ăn, mineritul

mij- destina- capacită-
și

noi
do

'f

îs?

și mobilizarea colectivelor la susținută șis-au înregistrat ex- mi- producț ia netă peste cărbu-—: cu mai mult de: 114 000 tone, s-au realizat suplimentar 1200 tone fier în minereu marfă, 620 tone plumb. cupru și, zinc în concentrate, s-au executat în rhis 23 000 ml lucrări miniere de deschideri și pregătiri, au crescut pro- ductivitățile fizice in aba-
(Continuare în pag. a 2-a)
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el are ortacii : pe care și-i. merită,î deci pe care i-a format, in spiritul muncii din subteran . și al disciplinei acestei munci. Am putea spune chiar, fără să exagerăm, că brigadierul bun se vădește atunci. cînd el... lipsește, cînd. brigada lui „merge" bine chiar în absență sa. Adică atît de . temeinic i-a imprimat un anume „stil", îneît el a devenit durabil..Este, acesta, cazul brigăzii lui Qavriia Mesaroș

Marți, 20 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii . Socialiste România, a început, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită de lucru în județul Satu Mare.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu prilejuiește, ca de fiecare dată, analiza, împreună cu organele cale de partid și de cu cadre economie, muncitori producție.Hale ale dezvoltării econo- mico-sociale a județului, stabilirea căilor și modalităților de perfecționare a activității în toate domeniile de care depind progresul material, prosperitatea oamenilor care trăiesc și muncesc în această parte a țării. Comuniștii, oamenii muncii din Satu Mare se mîndresc cu rezultatele obținute în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- le'a al partidului. Orașele și satele, întregul județ, au’ dobîndit o nouă înfățișare, prin marile transformări care au avut loc aici, ca pretutindeni în țară, în a- nii „Epocii N i c o 1 a e Ceaușescu", care au devenit perioadă de referință, cea mai bogată în împliniri.Oamenii’ muncii, locuitorii din aceâstă veche vatră de țară au întîmpinat

lo- stat, de conducere din cu specialiști și din unitățile de aspectelor esen-

pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul .... nora] al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu deosebită bucurie, cu cele mai alese sentimente de respect, . de înaltă ■ prețuire. Pe aeroportul din Satu Mare, unde a aterizat a- vionul prezidențial, mii de muncitori,, țărani, intelectuali', tmeri și yîrstnici au. venit să salute cu multă căldură, cu entuziasm pe conducătorul partidului și statului, a cărui strălucită activitate este pusă cu pilduitoare dăruire și abnegație revoluționară în slujba dezvoltării socialiste a patriei.'Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Eler/a Ceaușescu le-au fost adresate calde cuvinte de bun venit, în numele comuniștilor, al tuivror celor ce trăiesc și muncesc în a- ceastă parte de țară, de către Maria Bradea, prim-se- cretar al Comitetului județean de partid., După datină, un bat în localnic a invitat pe distinșii oaspeți, în semn de deosebit respect și înaltă considerație, să guste din pîinea, sarea și vinul ospitalității.Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai patriei au oferit tovarășului Ceaușescu și Elena Ceaușescu buchete de flori,

ge

Nicolae tovarășei frumoase

Oamenii muncii aflați pe aeroport au aplaudat cu ■ însuflețire, au ovaționat în-, delung, au scandat cu putere numele partidului și al secretarului său generai.Tovarășul Ni c o 1 a e Ueaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns eu prietenie acestor entuziaste manifestări.In continuare, la bordul elicopterului prezidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat către Cărei, localitate care, la fel ca și celelalte așezări, a cunoscut în ultimele două decenii importante transformări economice și sociale. înfăptuirea politicii partidului nostru de dezvoltare, a tuturor zonelor țării a condus la o permanentă înflorire, a o- . rașului.La aterizarea elicopterului prezidențial cei pre- zenți au aclamat eu hisu- flețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, po tovarășa Elena Ceaușescu, au scandat urări pentru partid și secretarul său general, pentru patria socialistă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au parcurs în- tr-o mașină deschisă principalele artere ale așezării populai dă primire.Pe întregul traseu, laț ia le-a făcut o și însuflețitoare
(Continuare in pag. a 4-a)

după-amiezii, N i co I a e
Jntllmre cu membrii Biroului 

Comitetului județean Satu Mare al P.C.R./cu 
cadre de răspundere din industrie și agriculturaIn cursul tovarășulCeaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit. în cadrul unei ședințe de lutru, cu membrii Biroului Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., cu alte cadre cu mUnci de răspundere în activitatea de partid și de stat din județ.Potrivit stilului de lucru care îi este propriu, bazat pe cunoașterea aprofundată. la fața locului, a pro- blemelor ce se desprind

din desfășurarea activității în diferite domenii producției materiale, creației științifice și ; cii politico-educative, cretarul general al partidului a inițiat această întîl- nire cu factorii de condu-
l - ale ale mun- se-

cere din județ în cadrul căreia au examinat împreu». nă concluziile ce s-au desprins după vizitarea unor unități industriale și agricole, a localităților urbane și rurale cuprinse. în, programul vizitei. ' ... .. . - "
Azi, îir jurul orei 11,00,posturile de Radio și Te

leviziune vor transmite direct adunarea populară pri-
lejuii'ă de vizita de lucru a tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Român, președintele Republicii Socialiste 
în județul Satu Mare.

Nicolae 
Comunist 
România,

Sjș'ș

Mi

Aspect din timpul desfășurării lucrărilor plenarei

de. la mina; Paroșeni. Brigadierul,. avînd în vedere, de na da de această nouă de producție, aflată încă la începuturile drumului mecanizării. Despre ceea ce a realizat, el și ceicîți- va colegi de muncă aici, vom scrie cu alt■ prilej. Acum intenționăm Să relevăm uh alt aspect sem- ' nificativ t faptul că bri- -

experiența . sa, se află mai multe luni la .mî- Bărbăteni, : pentrt) a o competentă mina ajutor ortacilor de la.capacitate
gada care lucrează la Pa- roșeni în panoul IV, stl’a- tul 1.1, blocul 1 continuă șirul bunelor ’. rezultate. La conducerea ei a venit un alt miner de nădejde, Mihai Bărbăcaru. Cu „lecția Mesaroș" bine învățată, în perioada.. îni-a fost șef. de .care își arată randamenteler ea 1 iz atprezent cil 5,9 tone pe post în plus față de .cele planificate. Ceea ce - s-a

care schimb. Și roadele în - ridicate, e pînă in

reflectat, desigur, in bilanțul de producție sectorului I, în cele proăpe opt mii de ■ de cărbuni? în plus de sarcinile revenite găzii, : Evident, faptele muncă, prezentate ciut, sînt elocvente sine. Dar tot . atît ., semnificative — și venim la această . pentru a o sublinia mai bine — este. că. brigada a

ala-tone' față bri-de siic- in de re- idee,
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Luna manifestărilor politîco-ideologice, 
cultural-educative și sportive •

Muncă asiduă, pasiune 
pentru cintul coralAn de-'an, participarea bucuria să ne intîlnim șl pe țarini artistic, cu for-

C.T. DIACONU

(Continuare in pag a 2-a) ț

corului „Madrigal" al Conservatorului de Muzica „Cîprian Porumbescu".. și a delegației de creatori a. Uniunii ■ Compozitorilor și Muzicologilor din . țara noastră , la manifestările organizate în această luna se constituie într-un excelent prilej pentru a cunoaște realizările _ econo- mico-sociale ale minerilor, ale . tuturor celor ce trăiesc și muncesc în minunata Vale a Jiului; împlinirile spirituale ale , a- ceștor oameni. care, cu multă dragoste de frumos, contribuie la pastrarea și ridicarea pe noi trepte a tradiției culturale . minerești, r ' " ' : ; :' Pentru creatori, dar și pentru interpreți . această vizită poartă amprenta informării și doeumenferii pentru ca viitoarele creații care vor reda, prin mesajul lor estetic, viața oamenilor de aici, minerii, să fie cit mai , adine an-
< ■ e m prezm tul iftst usocialist. ■ ■ -

lu acest ari, am avut

mâții corale de amatori ceea ce ne permite nouă, compozitorilor, ș§ le cunoaștem mai bine posibilitățile de exprimare muzicală, nivelul tehnic-inter- ■pretativ, pentru ca lucrările noastre care le sînt dedicate să fie scrise .astfel îneît să se bucure de cele mai bune condiții de interpretare. Duminică, am ascultat două coruri formate din artiști- amatori; este vorba de grupul coral „Armonii tinere" al cotnitetu- 1x1 i l'.T.C. din I.U. M. Petroșani și corul de cameră at Liceului de . maternati- ca-fizică, tot din Petroșani, formații corale dirijate de prof. Horațiu Alexandrescu. ' Cunoșteam, parțial, activitatea acestor, formații, încă din întîlniri- le noastre anterioare, Cu
Prof. univ. <lr, 

MARIN CONSTANTIN, 
artist emerit, 

dirijorul corului 
„Madrigal"

(t'antuiuare io pag
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Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

„Laudei omului muncii și creației sale“
Acțiuni 

de propagandă 
științifico-tehnică Continuă seria de manifestări organizate- în sprijinul creșterii cantității și calității producției de cărbune cocsificabil și energetic organizate în cadrul' Lunii manifestărilor poli- iico-ideologice, cultural- educative și sportive „Laudă omului muncii și .creației sale".
• La Petrila a avut loc marți o prezentare de carte tehnică. In fața minerilor și a cadrelor tehni- eo-inginerești a fost prezentat, printre alte lucrări, „Manualul inginerului de mine", avînd ca autori cadre didactice de la Institutul de mine. Manifestația, a fost organizată de comitetul sindicatului de la I.M. Petrila și librăria „7 Noiembrie" din oraș., • Astăzi, la I.M. Lupeni este programata dezbaterea cu tema „Creșterea producției și productivității muncii pe baza modernizării tehnologiilor de extracție". Dezbaterea, fa

ce, parte clin ; săptămîna culturală „Flori de mai", și este organizată de comitetul Sindicatului pe întreprindere.• Mime, la C.C.S.M.,are loc sesiunea de referate și comunicări eu; tema „.Securitatea muncii in minerit — sarcinii primordială a factorilor de. conducere a: producției și a muticii". Organizează consiliul .științific. al C.C.S.M.
« La I.M. Vulcan ale toc în ziua de 23 mai masa rotundă eu terna „Itedlice- ica cheltuielilor de producție — sarcină prioritară trasată de Congresul 

aliXlIl-lea al P.C.R.". Manifestarea se va desfășura în organizarea c.o.hi, și a comitetului sindicatului 
din întreprindere.

II. DOBRQGEANU

Muncă asiduă, pasiune 
pentru cîntul coral

(Urinare din pag. I)bucurie, toți compozitorii prezenti am remarcat progresul real din punct de vedere tehnic al celor două formații, grija inter- preților pentru formarea sonorității corale. Cele două formații au în a- cest moment capacitatea tehnică și muzicală de a reda mesajul estetic la un înalt nivel calitativ. In fața auditoriului, cele două coruri, unul mixt, celălalt de voci egale au dovedit că posedă tehnica e- chilibrării sunetului prin inteligență individuală și colectivă, prin capacitatea de adaptare și ștâpîni- re a materialului și spațiu! u5 soiț'dr. Spre exemplu, foi mația „Armonii tinere", din- motive obiective; s-a prezentat incompletă numeric. Cu toate ’ a- cestea. sub aspect muzical, datorită măiestriei dirijo
rului și interpret ilor, a inteligenței de care vorbeam, nivelul artistic a fost foarte bun, fâcîndu-ne să credem că formația este completă.AmîndoUă corurile ,m dovedit că stăpînesc un repertoriu larg, variat, pro- nunțînd fiecare vocală în deplin consens cu semantica frazei literare și muzicale. Arborînd în concert piese cu caracter . di ferit, unele cu caracter folcloric, altele îh limbi străine, f< rniațiile au demonstrat o tehnică vocală care le pr i mite redarea stilistică a. lut l arii. Linia melodică cjUasidoimtă curge lin, rezultat al strădaniilor de a ștăpîni aspectele variate ale tehnicii.Corul ele voci egale al liceului a dovedit o imaginație debordantă în de

monstrarea tehnicii colo-, risticc. Corul „Armonii tinere" ăl I.U.M.P., cor e- minamente muncitoresc, prin componență a dovedit mobilitate, forță, trecînd cu ușurință de la cîhtecul popular prelucrat în . manieră clasică — pîbsa „S-a dus cucul" de Sabin Dră- goi — la jazz-ul coral —- piesa „Minerii" de Lau- rențiu Profeta. Puține sînt acele coruri care ..știu să folosească tehnică vocală în spiritul lucrării muzij- ■ cale, ințelegînd astfel comunicarea artistică. Trecînd de la vioiciune, bucurie, la duioșie sau vigoare, fiecare ipostază sufletească a căpătat o expresie înnobilatoare pe chipul și înprivirea interpreților ;în timpul actului de ere- , ație. Acesta este drumul bine ales, ,pe care cele două formații trebuie să evolueze.Cele două formații sînt prea puțin cunoscute în Iară. Este nevoie ca ele să fie sprijinite, să participe, cît mai ties în concerte, ja festivaluri corale naționale și iiitej-județene. Vor . obține desigur binemeritate succese Muncă lor a- siduă, pasiunea pentru cîntul coral —- iată garanția viitoarelor împliniri muzicale. Păcat că lipsa unor costume adecvate vîrstei lor — interpreții nu depășesc 30 de ani — si mai ales a- decvate stilului lor, muzical Ic umbrește efortul.Membrilor celor două formații le urez cele mai călduroase izbînzi pe viitor, pentru că ei, tinerii de azi, sînt cei care vor duce mai departe făclia tradiției corale minerești din Valea Jiului, expresie a muncii eroice din a- dîncuri îngemănate cu frumosul artistic.

PlenaraComitetului județean de partid cu activul, din minerit
(Urinare din pag. D Acolo, însă, unde organele și organizațiile <lte:, partid, consiliile oameni-. lor mtincii, conducătorii pror’esdor de, producție, factorii cu responsabilități in -domeniul protecției muncii nu se ocupă eu fermitate și exigență de urmărirea și soluționarea o- .. perativă a tuturor neregulilor și abaterilor; de la disciplina tehnologică și de securitate a muncii, au loc evenimente care . determină- imobilizări de capacități, dereglări ale proceselor de producție, accidente. O înlănțuire de asemenea abateri, de superficialitate și indisciplină, de minimalizare a pericolelor semnalate a condus la gravul accident de la I.M. . Vulcan, din luna martie - a.c., soldat cu apreciabile pagube materiale și victime omenești.In cadrul.plenarei au fost aduse la cunoștința părți-. cipanțilpr' și au fost ‘însușite în deplină unanimitate, concluziile î: comisiei de partid și de stat care a anchetat, din însărcinarea conducerii partidului și statului cauzele produce? rii evenimentului, responsabilitățile și sancțiunile aplicate' și a hotărît sancționarea pe linie de partid a comuniștilor care s-au făcut vinovați de producerea accidentului. S-a a- preciat că avaria s-a datorat ; unor grave încălcări ale normelor tehnologice și de proiecție a muncii, ignorării unor reglementări și măsuri atit din partea unor muncitori, conducători. ai proceselor de pro- ddeție și cadre cu munci de răspundere de la mina Vulcan, cît și a unor specialiști de la Combinatul minier Valea Jiului și de la Inspectoratul teritorial de stat pentru protecția muncii, care aU manifestat superficialitate, lipsă de răspundere în exercitarea atribuțiilor profesionale pentru care sînt retribuiți. Plenară a considerat că deși există o bază telmico- materială modernă, la î- nalți parametri de funcționalitate pentru preveni- , rea accidentelor, deși există un cadru organizatoric bine stabilit și responsabilități concrete în domeniul protecției muncii, practica dovedește că se perpetuează abateri și nereguli de la aceste norme, acte de indisciplină și de ignora

re a pericolelor care generează avarii și accidente, dereglări' ale fluxurilor productive, imobilizări ale capacităților de producții», nerealizarea sarcinilor. Responsabilități pe linia protecției muncii revin și organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești din cadrul I.M. Vulcan și de la nivelul ofașiis*"' lui Vulcan, care «ir și-au subordonat consecvent și: prioritar preocupările și

metodele de lucru realiză- rii sarcinilor de plan, res- . pectării riguroase a tehnologiilor de lucru și a normelor de protecție a muncii,, nu au imprimat fermitate și spirit de răspundere la toți muncitorii, la toate locurile de muncă, e- ficiență acțiunilor de control și analizelor efectuate în activitatea de producție. La rîndui lor, Sindicatele — care au sarcini concrete în asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă, în urmărirea desfășurării proceselor de producție șî respectarea instrucțiunilor și normelor de tehnica securității — nu și-au îndeplinit în mod corespunzător aceste sarcini, ău tolerat existența u- nor lipsuri și neajunsuri în disciplina de producție, în domeniul protecției muncii, nu au dat corisistență și eficiență controalelor și acțiunilor întreprinse.In baza concluziilor comisiei de partid și de stat care a cercetat cauzele și urmările accidentului colectiv de muncă de_,la mina Vulcan, plenara activului de partid din minerit a adoptat un bogat program de măsuri privind sarcinile . ce revin organelor; și organizațiilor ele partid, dc masă și obștești, consiliilor oamenilor muncii, tuturor conducătorilor proceselor de producție și specialiștilor din industria exil ac tivii a județului, în vederea- prevenirii și înlăturării lipsurilor- și neajunsurilor din domeniul protecției muncii, instaurării unui climat de fermitate, exigență și răspundere față/de întreaga, activitate productivă din mineritul județului nostru, pentru derularea sa fluentă, la parametrii superiori, de calitate și eficiență și în condiții optime; de. securitate a muncii;Plenara Comitetului județean de partid cU activul din minerit a accentuat, în încheierea lucrărilor, asupra răspunderilor mari, sarcinilor mobilizatoare ce revin în acest an și în continuare industriei extractive din județul nostru — ca urmare a necesităților crescînde ale economiei naționale de ^cărbune și resurse minerale, considc- rînd că acestea vor trebui să determine din partea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, a comitetelor sindicatelor, din fiecare unitate, de ia nivelul orașelor și municipiilor mobilizarea exemplară a tuturoi colectivelor din minerit la realizarea și depășirea producțiilor planificate, în condiții de se» curitate deplină a muncii, la sporirea contribuției județului Hunedoara la dezvoltarea multilaterală a patriei.

ta.je și, în general, în sub- tei an. PrepCupîhdu-se stăruitor și responsabil de organizarea proceselor, de producție, folosirea cu randamente sporite a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din - dotare, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-niâteiiale, atit la nivelul unităților, cît și. al fiecărui loc de muncă, în- reprinderile miniere Paro- șeni, Lonea, Dîlja, Barza, Hunedoara, exploatările miniere,Deva, Coranda-Cer- tej, Mintia-Vețel, ca și u- zinele de preparare care le deservesc și-au îndeplinit și depășit ritmic sarcinile de plan, își aduc contribuții însemnate la realizările pe ansamblul județului. e t
De asemenea, s-a subliniat in cadrul plenarei că la majorițatea unităților miniere din județ se dă o atenție deosebită asigurării condițiilor și menținerii unui climat de desfășurare a activității în deplină securitate, ele prevenire a pericolelor care ar putea genera, accidente și avarii. Pentru creșterea gradului de securitate a muncii se alocă an de an importante mijloace financiare și materiale. Toate unitățile carbonifere din Valea Jiului dispun ele instalații moderne de aeraj, de stații telegri. zumetrice — pentru măsurarea concentrațiilor de gaz metan clin atmosfera locurilor de muncă unde pot tipărea i»aze de mină — ca și de instalații de degazare .a straielor de cărbune și?de e'. i a apelor clinsubteran, de utilaje derambleiere, înnăniolire șiintervenție, de echipamente de prStecl.ie și de lucru. Există, așadar — s-a subliniat în cadrul plenarei — toate condițiile materiale, tehnice și organizatorice pentru a asigura desfășurarea continuă și rodnică a activității productive și respectarea întru totul a normelor și reglementărilor de protecție a muncii. Folosirea cu grijă și răspundere a acestor mijloace de securitate, a muncii, aplicarea cu rigurozitate a normelor, , reglementărilor și hotăririlor proprii adoptate pe linia protecției muncii, exercitarea unor controale și analize temeinice a neregulilor și abaterilor săvîrșite și luarea operativă a măsurilor corespunzătoare au făcut ca în multe unități miniere, cum sînt I.M. Lonea, I.M. Petrila, E.M. Coranda-Cer- tej,' I.P.E.G. Deva, uzinele de preparare a cărbunelui și minereul ilor din județ, în Sectoare productive ale minder, numărul accidentelor de muncă’ și avariilor să. fie tot mai mic. activitatea productivă — mai rodnică.

Depășiri 
însemnate la 

confecții textileȘi în această lună, colectivul întreprinderii de .confecții din Vulcan adaugă noi succese rezultatelor bune dobîndite în lunile anterioare. Ne referim la depășirea cu 1 milion lei a indicatorului confecții textile.Din relatarea telefonică 
a economistei Margareta 7eides, directorul întreprinderii, am reținut că. în această săptămîna, beneficiarilor. din U.R.S.S. le va fi expediat un nou lot de confecții a căror valoare se ridică la 2-milioane lei.Contribuția de bază realizarea produselor confecții —- debsebit... apreciate pe piața ' externă — revine muncitoarelor din formațiile de lucru 2A, 2B, •« 3A, 3B și 4A și 4B. (Gh.O.)

ț
Itu, Zoltan Bodiș, Vasile I Manolăche, Eugen Luau. ’Și încă un element care ilustrează seriozitatea cu care oamenii din această brigadă înțeleg exigen-

Școala brigadierului
(Urmare din pag f)devenit un- colectiv ătît de omogen, atit de pu- 

! pe propriile-i picioare, cum I
țternic, îneît trăieștenîeirvnrSf» jse spune. Altfel spus, in țele actuale ale unui minerit modern: aproape? toți (cu puține excepții) * sînt calificați îhtr-o a do- * ua meserie. De aceea, cînd este cazul, ei ape-

realizările prezente ale brigăzii se află încorporată și munca, de ce nu, de educator a lui Gavrila Mesaroș, care, iată, acum, în interesul producției, al întrajutorării minerești, „șemnea- I ză“ pontajul la o altă nnină. Și se află, desigur, 1 încorporate eforturile pentru obținerea cantități sporite.de .... , . ....,bune depuse' -de .' toți cei în cunoștință : 28 de ortaci, între care, latoc de frunte se află contribuția minerilor sșefi de prevină asemenea schimb Vasile Bărbăca-

—..... - 1 leazâ foarte rar la servi- |
a(îl J

ciile... echipei service a 1 minei, pentru simplul? motiv că pot s'ă remedie- j
!
V 
ț inei- ț

ze, cu forțe proprii, defecțiunile care apar la utilajele din dotare. Oaieunorcăr- sînt minore. devreme ce, , i de cauză fiind, ei exploatează complexul în lașa fel îneît sădente tehnice.
A

a 
I 
I 
I 
I 
I

la de de
tema fer Rovinari și la I.U.M.în minerit" — iată schimbului de experiență Tg. Jiu. Urmărind organizat azi de CIT și comitetul sindicatului. I.M. Lonea. Acțiunea vaMASA ROTUNDA. Azi, începe la ora 14. (Al.H.j i iIa I.M. Uricani are loc omasă rotundă- cu tema - EXCURSIE DE STUDII.„Cum contribuie autocoft- ducerea muncitorească la perfecționarea noului mecanism economico-finan- ciar". Organizator — comi- .telul sindicatul ui pe mină.(Al.Ii.).

drăgitul cîntăreț gălățean Alexandru Jula.
Studenții din anul IlI-sub- ingineri, cursuri serale, de la Facultatea dc mine și Facultatea de mașini și însoțiți Czibula lucrări au

procesul de fabricare, funcțio- la nare, întreținere și reparații a mașinilor miniere, aceste excursii de studii contribuie ‘la întărirea le- ..... ............găturii învătămînt-produc- mâi autobasculanta de ție. (T.S.) '.........................................................................-MUZICA UȘOARA. In unitățile specializate pentru vînzarea discurilor cu înregistrări muzicale (inclusiv ia magazinul universal „J i u 1“) poa- .te fi achiziționat discul nu-i lipsește nimănui
instalații miniere, de conf. dr. ing.

S
), . Robert și șef deing. Iosif GrUneamțu,
IIMB DE EXPE- efectuat ieu o excursie de conținincl melodii ipter- fA. . „Tehnologii noi studii în bazinul carbom* pretate de talentatul și. în-

CINE-I PĂGUBAȘUL? Să pierzi un obiect mărunt nu-i un lucru deosebit. Dar să „pierzi" dita- .' ' ' A 16tone — costînd silte de mii de lei ! — și să stai liniștit... Ce mai; de pbste 6 luni, în spatele Casei pensionarilor din Lupeni, autobasculanta 31 I1D 7465 își așteaptă stăpînul. Chiar

La această imunizare sînt invitați să se prezinte la’dispensarele medicaleNOUL MERS AL TRENURILOR va apare și în acest an la sfîrșitul lunii mai.; Informăm cu acest , ,prilej pe cei interesați că localnicii-, flotanții, cît și publicația va putea fi procu- cei aflați temporar în alte localități ’ decît cea de domiciliu, cu copiii din grupa de vîrstă menționată.
Rubrică realizată de 
Alexandru TATAR

rțjtă de la Agenția de voiaj C.F.R. Petroșani, precum ,și de la casele de bilete ale stațiilor C.F.R. din orașele Petroșani, Vulcan și Lupeni.INTRE 25—30 MAI a.c., se va administra vaccin anei tipoliomielitic la copiii banală... autobasculantă de nășcuți între 1 februarie 16 tone ? 1985 — 31 martie 1986.
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Să acționăm cu fermitate pentru realizarea planului 
la extracția de cărbune și minereuri, 

condiții de
Ing. Dan SURULESCU, 

director general al CMVJ: Puternic mobilizați de ma- gistrala cuvîntare rostită 
de tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, cu prilejul aniversării partidului, minerii Văii Jiului s-au angrenat puternic, prin eforturi unite, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru creșterea continuă a producției de cărbune, sporirea potențialului teh- nico-economic al lor combinatului, rea calității și

securitate muncii
Din cuvîntul participanților la dezbateriOrganele și organizațiile sindicale din Valea Jiului au tras învățămintele cu- evenîmentele mina Vulcan, neajunsuri evidențiate de întreprinse în privind securitate a neajunsurile și 'abaterile- care aii fost criticate aici cu atîta severitate întru totul justificate, am tras învățămintele necesare și pentru îmbunătățirea activității sindicatelor în acest domeniu întregului colectiv, am re- atît de ușit ca și în acest an să avem o depășire a planului la producția de cărbune de peste 19 000 tone, obținut pe seama creșterii productivității muncii care a fost mai mare cu 142 kg pe post față de cea plani i'intă. Rezultatele mun-

explozivi, ne obligă să cunoaștem întotdeauna perfect monografiile de armare, tehnologiile de lucru. Un artificier cu adevărat bun trebui© să știe, inain- te de a intra în mină fiecare loc de muncă, precum și dispozițiile de pușcare pe lucrări. Pentru o deplină protecție a omului și zăcămîntului, pentru un artificier este obligatoriu notarea, de 3 ori, a concluziilor reieșite din verificările abatajului: înainte, de încărcarea găurilor de împușcare, după încărcare și apoi după împușcare... Iri ceea ce mă privește pe mine și ortacii pe care îi reprezint, ne angajăm să facem totul ca activitatea crete în sprijinul întăririi să ne fie încununata de ordinii, disciplinei, a răspunderii față de respectarea N.I’.M. Trebuie îmbunătățită mai ales instru

pricina deranjamentelor tectonici* a defectelor e- lectromccamce, a , unor piese de schunb de slabă calitate. Hotărâtoare în obținerea unor producții sporite sint faptele șimunca minerilor, de a- ceea trebuie să se. acționeze mai mult în direcția ridicării calificării, în scopul muncii. Din stabilizării noilor încadrați in muncă.
Ilie FADUCEL, secretar 

al comitetului de partid 
— l.M. Lonea: Ca urmare a activității responsabile a ; organizației de partid, a

semnate abateri și neglijențe. : Concesiile cît de mici, determină perpetuarea, accentuarea și acumularea lor, mărirea factorului de risc cțj efecte imprevizibile.Sancțiunile propuse aici și care ne Vizează direct, măsurile disciplinare luate pînă acum —. față de care îrrii exprim deplinul acord ■— sint severe dar necesare. înțelegem că ele au și un scop educativ, preventiv. Termal de aceea pornim de la premiza că problemele sporirii producției de cărbune și. creșterii productivității muncii înt-’-o ștrînsă ... concordanță cu cele impuse de protecția și asigurarea securității muncii se cer

i teh-Unități-ridica- nivelului tehnic al producției, creșterea productivității muncii și a eficienței, îmbunătățirea organizării și a gradului de' securitate a muncii.In acest cadru, vorbitorul s-a i ef erit la rezulta tele bune obținute de întreprinderile miniere Paro- șeni, 1— . ----- _Cîmpu lui Neag, la efortu- urmărite cu toată vigoarea,

venite din tragice de la din celelalte care au fost analizele. unitățile miniere ’ starea de
cu

Lonea, de cariera
important protecția muncii în nerit. Ne-am analizat cu răspunde!e activitatea și ani trecut la acțiuni con-

ca mi
rile altor unități minierepentru realizarea sarcini-lor de plan, subliniind că acolo unde preocupările au vizat buna pregătire a producției, sub toate aspectele, efectele se vădesc în îndeplinirea și depășirea preliminarului zilnic. Sînt însă situații — cum este cazul minelor Petrila, Dîl- ja, Livezeni, Bărbăteni și Uricanî — în care, prin ne- respectarea propriilor programe, producția ‘ trului 11 are pînă zent de suferit.Referindu-se la tele colective de

permanent, zi de zi, cu toată perseverența și fermitatea.
rezultate bune, pe măsura condițiilor de muncă și Viață care ne-au fost ere-, ale • de partid, de se<-r»»ta-

trirnes- în pre-acciden- muneă, ^înregistrate în luna martie la mina Vulcan, vorbitorul s-au unor.ji arătat că acestea produs pe fondulgrave abateri de la disciplina tehnologică, fiind ■ (țfectul. încălcării legislației in vigoare, a normelor de protecție a muncii. Asemenea aspecte trebuie înlăturate definitiv clin -activitatea unităților miniere, în spiritul analizei exigente făcute de conducerea superioară stat. Au măsuri continuă rii muncitorești, de întări- : .be . a asistenței tehnice în procesul de producție, de optimă organizare a activității combinatului. Aceasta trebuie să se situeze la nivelul dotărilor de care dispun în prezent miniere, în așa fel planul la producția cărbune să fie realizat, în condiții de deplină securitate a muncii.
Aurel BARLEA. prim- 

secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Vulcan: ■Plenara de astăzi, prin substanța analizei făcute de raportul prezentat și a măsurilor preconizate, ne întărește convingerea că singura cale de urmat pentru perfecționarea activită- ș țH. '; noastre și înlăturarea neajunsurilor este, aceea a muncii concrete, desfășurată la toate eșaloanele — cu accent deosebit în cadrul sectoarelor, formațiilor de lucru și, nu în ultimă instanță, la nivelul îmbunătățirii substanțiale, a stilului de muncă al conduce- Hi< r colective. In acest spirit Comitetul orășenesc de partid Vulcan și-a reconsiderat propria activitate . ■ ' /Cele două evenimente, de la Vulcan soldate cu pierderi de vieți omenești reprezintă un sever a- vertisment pentru a nu tolera nimic și a fi intransigenți în întreaga ; activitate de partid, a organizațiilor de masă și conduee- iilor colective față de cele mai mici și aparent nein-

de partid, și de fost stabilite noi de îmbunătățire a ' ăutoconduee-

unitățile incit de

l’articipanții urmăresc- cu răspundere desfășurarea dezbaterilor.
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Aurel LAPUȘCĂ, direc

tor general al CMN Deva: Vorbitorul a informat plenara despre faptul că toți cei 17 000 de oameni ai muncii din cadrul unităților centralei au înregistrat împliniri meritorii în ce privește realizarea și depășirea* planului pe patru Juni la minereuri deplumb, zinc, fier. O atenție deosebită, paralel eu preocuparea pentru creșterea productivității muncii, s-a acordat aspectelor de securitate a muncii, mai cu seamă în ce privește prevenirea stărilor preacci- dentale. In afcdst scop, au fost cheltuite, de la bugetul statului, peste 10 milioane de lei, s-au creat laboi atoare de psihologie a muncii, s-au inițiat măsuri pentru instruirea personalului muncitor. De asemenea, se are în vedere, încă din faza de proiect și de avizare a noilor investiții, asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea activității pro- ductive în deplină siguranță- .'
Mihai BLAGA, 

șef de brigadă 1»
Lupent: Eu și ortacii mei știm că cei mai mari dușmani ai noștri sînt metanul și praful de cărbune. Dar și indisciplina. De a- ceea, este o lege pentru noi că trebuie să respectăm normele de protecție, că trebuie să veghem ca toți oamenii din brigadă să le cunoască Și să se Confor-In continuare, la ale în să

fi mai. nostru va lori-

miner, l.M.

îneă de pe băncile amfi- teatrelor institutului, la viitorii ingineri, cuiibștințe- le și a forma deprinderile necesare — în acest scop, orele de practică în producție dovedindu-se e- fi elen te, colaborareaUnitățile miniere din Valea .Jiului contribuind la ă aprofundarea condițiilor concrete din întreprinderile unde absolvenții institutului vor lucra.
Ing. Ioan BESSERMAN, 

directorColectivul noastră încă.din prima lună anului in realizarea cu succes a sarcinilor de plan. Im zi foșeni ducție peste bune.Șînțem beneficiarii unei dotări tehnice deosebite. Am acordat și vom acorda în continuare o importantă _ deosebită valorificării de- ‘ pline a zestrei tehnice de care dispunem pentru .'a asigura creșterea producției de cărbune în condiții de eficiență sporită. Vorbitului s-a referit la măsurile ce se vor întreprinde pentru a da patriei cît mai mult cărbune in condiții de deplină securitate a muncii, l ■ ă ■ ■■/■■■ ■"In încheiere, vorbitorul a spus ; „Avem toate condițiile create ca și în a- cest an să ne realizăm și să ne depășim sarcinile de plan la producția fizică de cărbune în asa feT îneît să ne situam pe un loc fruntaș între minerii Văii Jiului și ai țării;' Aceasta, numai prin respectarea disciplinei tehnologice și'-a muncii''. ;. " i ;
Tng. Andrei SENZACO- 

NI, șeful sectorului I al 
I.M. Lupenî : Un lucru mai trebuie avuț în vedere, după opinia mea: retribuirea muncii din sub- • teran să stimuleze, în egală măsură preocuparea minerilor și a 'maiștrilor pentru realizarea planului 
de producție în condiții de respectare a normelor de securitate minieră. In a- cest context, de la regulile de siguranță a muncii hii se admit nici un fel de derogări I Intorcîndtt-niă acasă, în sector, voi acționa cu toată exigența și fermitatea pentru întărirea ordinii și disciplinei astfel ca extracția cărbunelui și-realizarea planului să se fa< a în condiții de deplină respectare a normelor de securitate mi
nieră.

l.M.de a fost Paroșeni : la mina mobilizat 
acolectivul minei Pa- raportează o pro-supli montară de 22 000 tone de căr4

rul său . toMir.lșulNicolae Ceaușescu, Minerul nostru de onoare.
Prof. dr. ing. Dumitru 

1 ODOR, rectorul I.M.F. : In ansamblul procesului de învățămînt destinat pregătirii viitorilor specialiști, un loc distinct ii ocujiă problemele de securitate' minieră, ale familiarizării studenților cu principiile generale și , cu Aspectele specifice de protecție a muncii în minerit, a subliniat vorbitorul. Institutul dispune, în acest ,senS, ele o bază didactică modernă, iar cercetările în domeniu ale cadrelor didactice S-aU materializat, în uiumul timp, in zece titluri de cursuri pentru Uzul studenților. Șe impune, însă, o mai mare exigență, pentru a transmite.

cii noastre puteau bune dacă organul de partid și c.o.m. ficau mai eficient potențialul uman și material al unității. Am în vedere folosirea intensivă a dotării tehnice, a numărului ma- *re de brigăzi ce nu-și realizează planul. Ne confruntăm și cu probleme personal, de structură efectivelor.Comuniștii, toți oamenii muncii de la mina Lonea înțeleg, mai mult ca oricînd, necesitatea de a extrage cit măi mult cărbune, de calitate superioară, ență și deplină securitate omului șia muncii. implică o responsabilitate
Ing. Traian AVRAMES- deosebită.

CU, inspector șef adjunct tificierilor,
la ISTPM, grupa Petroșani: specifice munciiIn cele luni care au trecut din a- cest an, inspectorii ISTPM, grupa Petroșani, au efec- " tuat în întreprinderile miniere din Valea Jiului un mare număr de controale preventive și de îndrumare. Cu prilejul acestor 
controale au fost depistate multe deficiențe în activitatea de exploatare a cărbunelui. Majoritatea acestor, deficiențe se datorau nerespectârii tehnologiilor de lucru, aeraj necorespunzător, acumulări de metan și praf de cărbune peste limitele admise și alte cauze. Vorbitorul s-a refeiit: la sancțiunile a- plicate împotriva celor care au încălcat normele de securitate a niUncii în subteran și,.....................șurile ce luate în se preîntîinpina astfel abateri, îneît numărul cîdenteloF să se 1‘educâ.

Petru BARB, președin
tele Consiliului municipal

per-i tn-ras-
oamenilor, activitatea inspectorilor obștești de protecție a muncii, pregătirea profesională' și de cultură generală a întregului sonal.-Sindicatele se vor plica mai mult și eupundere în soluționarea a- cestor cerințe, precum și în asigurarea unor condiții optime de muncă și securitate, în subteran, în întărirea climatului de ordine și disciplină.

ștefan DUCEAG. artifi
cier, ■ l.M- Livezeni : Pentru noi, artificierii, respectarea normelor de pro- în condiții de efici- tecție a muncii, securitatea zăcămîntului

de a

aContribuția ar- prin operațiile noastre, aproape cinci dar și pentru că utilizam
Imperativ pentru fiecare colectiv

.neze Ier. . _____ ...vorbitorul s-a referit eforturile brigăzii, sectorului, pentru ca următoarele două luni șe ajungă la nivelul planului, pentru ca începînd din august să se recupereze restanțele înregistrate în prima parte a anului, din Petroșani at sindicatelor

totodată, la mase impun a fj viitor pentru a de 
ac-

înaltă responsabilitate ! dine și disciplină, hotărâtoare este perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și organelor eo...ectîve de conducere, creșterea răspunderii șî competenței ca-, drelor fată • de desfășurarea normală a procesului prcducțiV-,v '''5‘ Rod* al grijii deosebite a conduce: ii partidului față de dezvoltarea și nizărca mineritului Jiului, unitățile .... .. .hiiiiiore dif'pun de o puter- pen- nică bâză condiții optime a procesului productiv, pentru realizarea integrală a sarcinilor la extracția de cărbune. S-a subliniat că în a- sigurarea climatului de or-

Climat dePrincipala concluzie desprinsa din dezbaterile din cadrul plenarei, desfășurate într-un înaltă răspundere și gență partinică, a fost perativul — subliniat
climat de exi- iih-<a un fir roșu. atît. de materialele supuse dezbaterii, cit și în intervențiile participanților la discuții — a asigura un climat ordine și disciplină, înaltă răspundere față respectarea normelor protecție a muncii în care colectiv minier condiție hotărâtoare tru desfășurarea. în

dede de de de fie- moder-.'Văii noastretehniCo-ma tonală pentru -realizarea prevederilor, pfog ram ului creștere a producției cărbune in condiții securitate deplină, aiă este însă comportamentul
de. de de Esonți- atitudinea, cadrelor.

al întregului personal, acțiunea umană, responsabilă și competentă, pentru valorificarea acestui potențial tehnico-mațerial, în conformitate cu normele de securitate in subteran.Măsurile adoptate . de plenară, activitatea i'es- ponsabilă pe, care sîn! .chemate: să o desfășoari organizațiile de partid, ca drele, întregul personal mi n ier constituie o garau ți . sigură a -.îmbunătățirii ac tivității tuturor tcoișctive' lor miniere, a realizării t xemplare a sai'cinilor c le revi n în sporirea pr< ducției de cărbune, în de, voltarea b izci energetice țării, in conformitate . iv prcvedi iili . hotărârilor1.Congresului al Xlll-lea al pa, - tidului.



MIERCURI, 21 MAI 198fi4

Vizita de lucru
in

a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
județul Satu Mare

(Urmare din pag. I) niuncii, a eficienței economice ’ calea sigură a ridicării bunăstării întregului nostru popor.Cunosc de mult Careiul. Orașul a început să se dezvolte, dar doresc să vă spun acum, la această în- tîlnire — și să spun și Comitetului orășenesc de partid și Consiliului Popular'Că se impune trecerea la a-

Grupuri de tineri și tinere 
in costume sătmărene întregeau prin cîntec 'și dans această atmosferă de sărbătoare.’ Pe platforma industria
lă a Careiului s-a vizitat 
Fabrica de instalații și uti
laj tehnologic, unitate construită la indicația pnearea rerma a uuuuPitarului general al paitidu- Congresului consiliilorpopulare privind sistematizarea localităților. In cîți- va ani Careiul trebuie să devină un oraș modern, să poată oferi condițiile cele mai bline. de muncă, dar și de viață, pentru constructorii socialismului care trăiesc aici. xVă -doresc succese în în- ♦reaga activitate, multă sănătate și fericire I ,La revedere, dragi tovarăși ICuvintele și urările a- dresate de conducătorul partidului și statului nostru au fost primite cu deosebită bucurie și satisfacție de toți cei prezenți, subliniate cu repetate și îndelungi aplauze și urale.Elicopterul prezidențial a aterizat apoi în apropierea cii pentru succesele înre- localității Sanislău, comu- gistrate, tovarășul Nicolae nă distinsă în anul 1985Ceaușescu a indicat să fie cu înaltul titlu de Erou alcontinuate acțiunile des- Muncii Socialiste pentrutinate creșterii productivi- ocuparea locului I în îri-tății muncii, ridicării ca- trecerea socialistă timp delității produselor și plinirii, în cele mai condiții, a sarcinilor privind producția destinată exportului., I.a plecarea din Cărei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați CU aceleași sentimente de " " dragoste și stimă de mii " și mii de localnici pre- * zenți pe stadionul orașului. ’ Răspunzînd ovațiilor în-nite din piepturile miilor porumbului. Cu Un — gest de cetățeni, tineri și yîrst- nici, prezenți pe stadion, tovarășul Nicol 
Ceaușescu â spus :Dragi tovarăși, S’intem bucuroși că, ’ cadrul vizitei de lucru județul Satu Mare,

• - _ plicarea fermă a hoțariri-
lui. Fabrica din Cărei, care â pus bazele industriei constructoare de mașini în a- ceastă localitate, produce transportoare cu bandă din cauciuc și asigură aceste produse pentru diverse ramuri ale economiei națio
nale și pentru export.’ Vizitarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovalășâ Elena Ceaușescu, a unor sectoare de bază . ale fabricii a oferit posibilitatea aprecierii măsurilor V luate în scopul asigurării unei mai bune organizări a producției și a muncii, a creșterii productivității muncii, astfel îneît pînă , - în 1990 șă se obțină dublarea acestui indicator de bază.Adresînd, la plecare, felicitări colectivului fabri-

productivi- ca- înde- bune

zările obținute, felicitîndu-i cu căldură, urîndu-le noi și importante succese în muncă.La plecare, conducătorul partidului și statului a fost salutat din nou cu recunoștință fierbinte, cu deosebită stimă și aleasă considerație de colectivul de oameni ai muncii de la stadion „Mondiala".au ovaționat îndelung, au Pe întregul traseu

ma nemijlocit sentimentele de înaltă stimă și prețuire, de profundă recunoștință.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost rugați să guste din pîinea ospe- ției. Pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu emo-

Gazdele. informează pe secretarul general al partidului că au transpus în viață indicațiile și orientările date la precedentele vizite cu privire la recon - ' strucția localității afectate de inundațiile din luna mai 1970.Secretarul general partidului este invitat să' ție buchete de flori.Cei prezenți pe r.t. au ovaționat îndelung, au Pe întregul traseu slră- scandat cu- însuflețire nu- bătut' pînă la reședința o- mele partidului și al se- “ '......cretarului său general.Luînd loc într-o mașină, deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa prețuire față dc tovarășul Elena Ceaușescu au răspuns eu prietenie acestor calde manifestări.Cu aceeași bucurie și entuziasm l-au întîmpinat pe conducătorul partidului și statului nostru menii muncii de 
întreprinderea „23 August" din Satu Mare, care a cunoscut o puternică dezvoltare îndeosebi în ultimele putere două decenii, fapt eviden- P.C.R. !“, , țiat de creșterea de circă porul !■*, 6 ori a prodUcției-marfă și de 23 de ori a exportului.Vizitarea principalelor __sectoare de fabricație a necon- evidențiat că aplicarea de tehnologii noi vizează practic toate fazele procesului de producție, constituind obiectul unui amplu program realizat de specialiștii întreprinderii.Secretarului general

de muncitori din întreprinderile productive din oraș și clin localitățile învecinate i-au întîmpinat cu pîine și sare1, cu foarte < multe flori, cu cîntece și dansuri . care dădeau expresie bucuriei lor, dragostei față de conducătorul partidului și al țării;
O mică expoziție a rea- . Uzărilor, ca și panouri și grafice edificatoare ilustrează concludent drumul parcurs de această unitate în cei 16 ani de existență, interval în care succesive dezvoltări și modernizări au situat-o printre întreprinderile de ' importanță republicană.Pretutindeni în secțiile întreprinderii, tovarășul. Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost, salutați cu multă căldură de muncitori și muncitoare. Cu unii dintre ei au stat de vorbă, interesîn- du-se de munca și viața lor.Apreciind preocupările colectivului de oameni ai muncii de aici pentru dezvoltarea, modernizarea și diversificarea producției, precum și în privința imprimării unei cote tot mai ridicate eficienței întregii activități, secretarul general al partidului a re- ... ________ __ ________comandat muncitorilor, fac» tovarășul N i c o1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se îndreaptă spre 

întreprinderea agricolă de 
stat Odoreu. Artera care duc’e spe această unitate este străjuită de mii de oameni, femei și bărbați, tineri și vîrstnici.Directorul unității prezintă principalele culturi. Sînt amplu înfățișate evoluția efectivelor de bovine și, în special, a producției de lapte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat a- poi să vadă expoziția care ilustrează dezvoltarea zootehniei în județul Satu Mare. Pe o suprafață întinsă, in cadrul fermei nr. 1 a X.AiS. Odoreu au fost prezentate rasele de animale zonate în această parte a țării, care constituie baza materială a programelor de efective și a producției din județ. De asemenea, sînt înfățișate preocupările cadrelor de, specialitate din agricultura județului pșptru ... realiză- dernizăre a fabricației, per- „,;v. ; *•,-— speciale fectionarea tehnologiilor, privind creșterea animale- ......... 1loi de muncă, a iepurilor rirea 'gradului de valorifi- de casa, dezvoltarea pisci-și de

alviziteze o expoziție, în care sînt prezentate roadele activității oamenilor muncii din agricultura județu- lui. In ultimii 20 de ani, producția totală de cereale a crescut de peste 3,6 ori, iar cea horticolă de aproape trei ori. Creșteri însemnate s-au înregistrat și la. producția de lapte, carne, lînă, ouă. Totodată, sînt prezentate o serie de produse ale industriei mici,' rod al preocupărilor pentru valorificarea deplină a resurselor locale de materii prime. Un loc aparte îl ocupă în cadrul expoziției mașinile și utilajele produse de atelierele unităților pentru mecanizarea agriculturii din județ; Tovarășului N i c o l a e Ceaușescu îi sînt prezentate realizări în domeniul utilizării energiei venționale, mașini și utilaje agricole.Din centrul comunei.

ficială din Satu Măre, zeci de inii de locuitori ai municipiului au dat glas sentimentelor de dragoste șiNicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, bucuriei de a-i saluta ca oaspeți, satisfacției pentru această nouă și rodnică vizită de lucru, moment de însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea în , continuare a județului. Ei' au aplaudat și -ovaționat cu entuziasm, au scandat cu „Ceaușescu — „Ceaușescu și po- „Ceaușescu tinerii I", expresie a unității întregii noastre națiuni în jurul erojcului său partid comunist, al secretarului său general, cel mai iubit și stimat fiu al țării, ctitorul de geniu al României socialiste moderne.
☆Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, marți după-amiază, noul 

centru civic al municipiu
lui Satu Mare, remarcabilă realizare arhitecturală. • Elementul principal ■ al compoziției urbanistice îl constituie sediul politieo- adniinistfativ, materializat intr-o' generoăsă verticală, care exprimă năzuința către mai bine și mai frumos, un impunător, edificiu, me- taforă -a mîndriei și demni- , tații tuturor locuitorilor din? , această parte a țării.Noul centru include, de asemenea, Casa de cultură a sindicatelor, construcție care dă posibilitatea organizării unor multiple acti- . vități, răspunzînd nevoi- ....................... - .- lor spirituale ale colectivi- plinesc.-.sarcinii®, le-a strîns tații. Cele două construcții i-n- t- - a. sînf unite printr-Un amfiteatru pe malul Someșului, destinat spectacolelor îrr aer liber. Centrul civic cu- pî'inde, de asemenea, ; magazin universal, unități comerciale pute să răspundă mai ridicate exigențe, blocuri de locuințe însumînd aproape o mie de apartamente cu confort sporit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au apreciat în mod deosebit originalitatea și soluțiile arhitecturale folosite, frumusețea construcțiilor. Totodată, s-a indicat, edililor municipiului să extindă amenaja- ■ rea Someșului,, să construiască'un baraj. în amonte pentru a menține un luciu de apă curată pe toate porțiunile de rîu ere traversează orașul, să fie extinse plarftațide de arbori ornamentali, să se realizeze lucrări de ’altă monumentală, care să' contribuie la sporii ea frumuseții noului centru civic, a .localității în general. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au a- dresat calde felicitări pen- - tru aț-eastă prestigiu.

oala

țorilor de răspundere această materie primă bază — cînepa — să mai bine valorificată, se accentueze preocuparea pentru ridicarea în continuare a calității produselor, pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale.La despărțire, secretarul general al partidului a spus ;Dragi tovarăși, doresc să vă adresez un salut călduros și să vă felicit pentru activitatea desfășurată în primele luni ale acestui an și ale noului cincinal. U- rez oșenilor succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire. La revedere, dragi ^tovarăși I - -fertil la rădăcina cîtorva Toți cei prezenți au o- vaționat îndelung, au dat expresie bucuriei prilejuite de întîlnirea cu cel mai iubit fiu al națiunii noastre, pentru cuvintele generoase ce le-au fost ă- dresate. •- Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena. Ceaușescu- la ■ Ne- grești-Oaș â prilejuit uh autentic - dialog cu făuritorii bunurilor materiale, menit să adauge noi componente calitative muncii și vieții locuitorilor de pe a- ceste străvechi meleaguri ale patriei.Dialogul- purtat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizita de lucru întreprinsă pe frumoasele pin. juri sătmărene a continuat ■ în comuna Odoreu. La co- borîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu și

4 ani consecutiv.Pe ogoarele fermei 3 Ciumești a Cooperativei agricole de producție Sanislău, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat starea culturilor de grîu, orz, și porumb, apreciind densitatea și buna întreținere a acestora.De secretarul general al partidului s-au apropiat cu căldură cooperatorii care, îri număr foarte mare, e- rau prezenți la prășitul firesc, semnificativ, tovarășul Nicolae Ceatișescu, 11 se alătură, ia săpa unei femei și adună, cu grijă și îndemînare, pămîntul plante. Apoi se întreține prietenește cu cîțiva dintre cei ce lucrau în parcela vizitată. Le recomandă să muncească în continuare cu hărnicie-pentru obținerea de producții superioare la grîu, de 8000 kg boabe lă ■hectar, iar în terenurile ni-, sipoase, care dețin o pon-, " dere mare în zestreașa va adiesez : : k irnitafii. să cultive.

. delungate, uralelor izbuc-
a e

în în avem prilejul să venim, din nou, și în orașul Qarei, să ne întîlnim cu oamenii mun- ' cii, cu harnicii locuitori ai acestei străvechi localități care reamintește de lupta pentru libertate și independență a poporului nostru.Doresc dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Cărei, 
în numele Comitetului Central al partidului, Consi- . fiului de Stat și guvernului, al meu personal, un siilut călduros, revoluționar, împreuna eu cele mai bune urări'. ;Am vizitat una din în- - trcprinderile. dumneavoas- . tră și am constatat cu mul
tă satisfacție succesele ob- • ținute în realizareă și depășirea planului pe primele luni ale acestui an, pe primele luni ale cincinalului — ceea ce înseamnă că este un început buh.Aș dori să adresez cestui harnic câleetiv, turor oamenilor muncii Cărei felicitări pentru 'succesele obținute și urarea de a realiza în bune con- : dițiuni planul pe acest an, de. a face totul pentru obținerea unei producții de bună calitate, pentru creșterea productivității

u uiiiiieci 5*» tutuvuitorilor orașului

nr.

z clară a-unității, să cultive, alături de pomi fructiferi, pepeni verzi, în timp te culturile de cereale și plante tehnice să fie amplasate în solurile cu cernoziom.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe cooperatori, pe toți locuitorii comunei pentru frumoasele rezultate obținute în cursul anului trecut și în primele patru luni din acest an, urîndu-le . să obțină recolte bogate, noi succese și în viitor.
a-tuci in

cu de fie să

această

rea programelorlor de muncă, aculturii, sericiculturii creșterea animalelor blană.Tovarășul N i c o 1

tovarășa Elena CeaușescuIn continuare, elicopte- sînt salutați cu deosebită\ căldură de mii detori ai comunei.Pe fațadele caselor.rul prezidențial a aterizat în orașul Negrești-Oaș. Întreaga evoluție dinamică a localității este indisolubil conducă- și al ță- c o 1 a elocalității este legată de numele torului partidului rii, tovarășul N i Ceaușescu. .Iată temeiurile pentru care vizita șului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, la întreprinderea de in și 
cînepă s-a constituit într-o• adevărată\ sărbătoare. Mi i'

profunde tovară-

locui-ei au arborat drapele ale patriei și partidului, au așezat cele mai frumoase covoare și țesături lucrate de femeile de aici. Este o expresie vie a sentimentelor de prețuire pe . care oamenii de pe aceste locuri j le nutresc, asemenea între- guJui nostru popor, față de conducătorul partidului și statului nostru. tovarășul NiColae Ceaușescu. ■ •

- . 3 e Ceaușescu apreciază eforturile depuse pentru sporirea efectivelor de animale și creșterea producțiilor în zootehnie și recomandă factorilor de răspundere să se preocupe în permanență de mărirea numărului de animale și în zonele de deal și de munte. de îndeplinirea întocmai a prevederilor din programele speciale adoptate pentru acest sector de bază al agriculturii.In ovațiile și urările lucrătorilor din această u- nitate, elicopterul prezidențial se îndreaptă spre ;: Satu Mare. d;;-,-,;,'. j?. ;;Pe stadionul „Olimpia", unde zeci de mii de locuitori din reședința județului, tineri și virstnici, au venit în îhtîmpinarea con- ducătorului partidului și statului pentru a-i adresa urări de buh venit. în orașul lor, pentru a-și expri-
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al partidului i-au fost înfățișate, în cadrul unei expoziții, cele mai noi produse aflate în nomenclatorul de fabricație care se disting prin caracteristici tehnice și funcționale la cel mai înalt nivel înregistrat pe plan mondial, cu un design modern, atrăgător. In toate secțiile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa ElenaCeaușescu au fost înconjurați cu deosebită dragoste și respect de oamenii muncii. -i-' •In repetate rînduri, secretarul general al partidului a discutat cu muncitori, interesîridu-se de condițiile lor de muncă, de modul în care își înde- 'mîinile, le-a urat mult succes în activitatea viitoare,. al; partidului a cerut să se continue procesul de mo-Secretarul general
să se ia măsuri pentru spo-căre a produselor la export. 'In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae .Ceaușescu a apreciat eforturile depuse tic colectivul întreprinderii „23 August", rezultă- tele bune pe care le-a obținut și' i-a urat succese tot mâi mari în îndeplini- - rea sarcinilor importările ce îi revin în acest cincinal,Secretarul general partidului a vizitat în? continuare întreprinderea 
confecții „Mondiala**, tate a industriei- ușoare, ale cărei se bucură de o largă apreciere pe piața internă și peste hotare.In cadrul dialogului secretarului general al partidului cu colectivul de la „Mondiala" au fost examinate probleme ale sporirii produc- ef iciențeic o 1 a e

al
de 

um- noastre produse

și diversificării ției, ale creșterii economice.Tovarășul N îCeaușescu a adresat muncitoarelor, muncitorilor, în- . tregului colectiv cuvinte . de apreciere față de rea li

un alte conce- celor

realizare . de
Vizita înMare continuă.județul Satu
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