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Rezultatele înregistrate de minerii Văii Jiului 
după două decade impun

Mai multă răspundere și hotărîre 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

a sosit în județul Maramureș, 
într-o vizită de lucru

Rezultatele înregistrate de minerii Văii Jiului la încheierea celor două decade din această lună pot fi considerate și sînt, după cum o atestă cifrele statistice, cele mai slabe rezultate obținute într-o astfel de perioadă de la începutul anului. In nici o lună din acest an Combinatul minier Valea Jiului nu a înregistrat, la încheierea primelor două decade, un procent ațît de mic idoar 89,3 la sută) în îndeplinirea sarcinilor de plan. Eforturile depuse de minerii de la Paroșeni, Lonea și colectivul de oameni ai muncii de la cariera Cîm- pu lui Neag, materializate în depășirea sarcinilor planificate pentru această perioadă, nu au putut a- coperi minusurile acumulate de celelalte unități miniere, minusuri care sînt cuprinse între 2251 tone (I.M. Aninoăsă) și 15 651 tone II.M. Petrila).Această situație trebuie să dea mult de gîndit, în primul rînd conducerilor tehnice de la nivelul întreprinderilor miniere care trebuie să acționeze cu
Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive 

„Laudă omului muncii și creației sale" 
OASPEȚI Al VĂII JIULUI

Ecouri, impresii,
proiecte

De curînd s-a încheiat vizita de informare și 
documentare a delegației Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din R.S.R. condusă de prof. univ. Ni
colae Călinoiu, rector al Conservatorului de muzică 
„Ciprian PorulUbescu" din București, președintele 
Uniunii, și a corului .^Madrigal" dirijat de prof, 
univ. dr. Marin Constantin, artist emerit.

Cu ocazia vizitei am putut audia patru concerte 
corale — la Lupeni, Vulcani, Petroșani și Uricani — 
susținute pe scenele cluburilor muncitorești și7 a 
Teatrului de stat „Valea Jiului". A avut loc, în 
cadrul vizitei, un microspectacol și o întîlnire a 
creatorilor cu minerii de Ia mina Livezeni, precum 
și o întîlnire a compozitorilor cu două formații co
rale din municipiu.

La încheierea vizitei am solicitat unora dintre 
oaspeții Văii Jiului veniți pentru a cunoaște bine 
împlinirile materiale și spirituale ale minerilor, 
cîteva' impresii, cîteva gînduri, proiecte de creație 
inspirate din ceea ce au văzut în aceste zile.

VASILE VESELOV- 
SCHI, compozitor : „Vizita ă fost deosebit de interesantă. Am întîlnit pretutindeni. oameni amabili, ospitalieri, cu dragoste de artă. Nu mă aflu pentru ■prirna dată în Valea Jiului. 
De. fiecare dată ne-a uimit puterea de muncă a acestor oameni . deosebiți, minerii, oameni care știu să-și ta’ă exemplar datoria i« șo.o i loi. Oi.iva- da înaltei lor conștiințe muncitorești. Am. remarcat în sălile de spectacol mult 

mai multă hotărîre, cu mai multă răspundere pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan, mai ales că, în ancheta noastră de la început de an, a- prejape toți directorii : minelor precizau în numele colectivelor pe care le conduc, că au create toate condițiile pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan pe acest an. Firesc trebuie să punem acum cî- teva întrebări : cum au fost valorificate aceste condiții, cît de temeinică a fost această apreciere, dacă numai după două decade din- tr-o lună, mina, de exemplu Petrila, acumulează un minus de peste 15 600 tone de cărbune ? Și mina Petrila nu constituie singurul exemplu. Dîlja, la încheierea primului trifnes- tru avea un plus de peste 4400 tone de cărbune, iar în cele două decade trecute din această lună ar'e un minus de.4637 tone. Situația e mai dificilă la Băr- băteni ; în primele două luni ale anului acumula un plus de 306 tone, iar în cele două decade ale lunii mai un minus de aproape 4300 tone. Și la Uricani 

tineret, elevi cu dragoste' de cîntec, de frumos. Fără îndoială, impresia puternică pe care mi-au lăsat-o își va pune amprenta asupra creației mele, erista- lizîndu-Se în noi idei muzicale".
THEODOR BRATU, com

pozitor : „In prun plan, ea importanță este întîlnirea noastră cu oamenii, un
■ău Anchetă de opinie '; 

realizată de
11 ora (iu AI. EX AN DR ESf U

(Continuare in pag. a 2-a)

minusul după două decade este mai mare decît pl tisul celei mai rodnice luni. Toate aceste rezultate au fost înregistrate, repetăm, după ce la început de an conducătorii întreprinderilor miniere dădeau asigurări certe că au fost create toate condițiile pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan a- nuale. Dar toate asigurările nu au nici o valoare a- tîta vreme cît ele nu sînt confirmate de rezultatele obținute. Trebuie și este absolut necesar ca atît conducerile colective ale întreprinderilor miniere, specialiștii Combinatului miniei Valea Jiului, dar și organizațiile de partid și sindictt să intensifice acțiunile de creștere a producției de cărbune, de folosire intensivă, eficientă a tehnicii din dotare, pentru întărirea ordinii, disciplinei și securității muncii, pentru mai buna folosire a timpului de lucru afectat procesului de producție. ■ '? '
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

LA PETRII-A 
Efervescențe 

spirituale
„Primăvara petrilea- 

riă“, săptămînă a culturii în orașul de pe Jiul de Est programează în aceste zile interesante acțiuni politico-educative și culturale.După cinedialogul organizat la clubul din Petrila, marți, de către Comitetul orășenesc de cultură și educație socialistă, pe marginea filmului „Pas ni doi", cinedialog la care a . participat actorul Ciau- diu Bleonț, a urmat vernisajul unei expo- ziții de caricatură deschișii la clubul din Lonea, Ia care expun artiști plastici aniatoi i din oraș.
(Cont, in pag. a 2-a)

IN PAGINA A 3-A 
F E ME I L E 

prezența prodigioasă în 
toate domeniile vieții 
economice și social-cul- 
turale.

In continuarea vizitei de lucru pe care o efectuează, în aceste zile, în partea nord-vestică a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, a sosit, .miercuri după-amiază,' în județul Maramureș.Populația acestui străvechi leagăn de istorie și cultură românească l-a primit pe conducătorul partidului și statului nostru cu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă, expresie a profundei recunoștințe pentru tot ceea ce, în anii socialismului, s-a făcut și se face ca Maramureșul, în pas cu întreaga țară, să-și sporească continuu vigoarea economică, asigurînd locuitorilor județului condiții de muncă și de trai tot mai bune. Maramureșenii prețuiesc în cel mai înalt grad grija manifestată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, conducătorul încercat al partidului, al patriei noastre socialiste, de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politie, savant de largă recunoaștere internațională, pentru continua înnoire a acestor plaiuri românești.Elicopterul prezidențial a aterizat pe Stadionul din. municipiul Sighetu Marmației.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa. Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu deosebită dragoste de miile de ' locuitori ai orașului și ai localităților învecinate, care, prin urale și aplauze prelungite, au exprimat bucu- .ria și satisfacția tuturor .cetățenilor județului de a-i avea din nou ca oaspeți dragi. Se scanda îndelung, cu însuflețire, numele partidului nostru comu
întîlnire, în cadrul unei consfătuiri de lucru cu 

Biroul Comitetului județean Maramureș 
al P. C. R.' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întîlnit, miercuri după- amiază, cu membrii Biroului Comitetului județean

încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Satu MareTovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au continuat, miercuri, vizita.de lucru în județul Satu Mare.In cm sul dimineții, programul a cuprins vizitarea unor unității industriale din municipiul Satu Mare, fiind analizate cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, ai ministerelor și centralelor de specialitate, cu conducerile întreprinderilor. probleme privind stadiul îndeplinirii planului lă toți indicatorii, perfecționarea organizării producției și a muncii, creșterea calității fiecărui produs. ridicarea continuă a eficienței întregii activitățiZeci de mii de oameni ai muncii de cele mai diferite
(Continuare in pag a 4-a) 

nist și al secretarului său general, al patriei socia- . liste.In numele tuturor celor , ce trăiesc și muncesc pe - aceste străvechi. vetre românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de primul secretar al'Comitetului județean Maramureș al P.C.R., tovarășul Va- sile Bărbuleț. care le-a a- dresat cu deosebit respect un călduros „bun -venit".După datina străbună, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să guste din pîinea, sarea și vinul ospitalității acestor frumoase ținuturi.Dintr-o mașină dese Insă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu. prietenie manifestărilor pline de căldură ale mulți- . mii. ■■.Â i. ;In această atmosferă de puternică însuflețire, oaspeții dragi s-au îndreptat spre primul obieejti v înscris în programul vizitei' de lucru în județul Maramureș.1/e-a lungul principalelor. artere ale orașului, .transformate în adevărate, culoare vii, domnea ace- eâși atmosferă entuziastă. Sighetu Marmației, care, a sărbătorit nu demult 650... de ani de existență atestată., a făcut o aleasă primire.Dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii maramureșeni a început la 
Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Sighetu 
Marmației, unitate reprezentativă a industriei de profil, ce dispune de țin 'înalt nivel de înzestrare —------:«———____ —tehnică și care asigură o (Continuare în pag. a 4-a)

Azi, în Jurul orei 11,00, posturile de radio și 
televiziune vor transmite în direct din municipiul 
Baia Mare adunarea populară prilejuită de vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în județul Maramureș.

Maramureș al P.C.R. In cadrul Intîlnirii s-a analizat modul în care se acționează în vederea înfăptuirii liotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, a

Marea adunare populară din 
municipiul Satu MareVizita de lucru efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Satu Mare s-a încheiat, miercuri lă amialB, printr-o impresionantă a- dunare populară, desfășurată în piața noului centru civic al municipiului Satu Mare.Peste o sută de mii de oameni ai muncii din liras și din alte, localități ale județului —, muncitori, tehnicieni, ingineri, țărani cooperatori. intelectuali, e- levi, tineri și vîrstni.ei — au fost prezenl i la această mare adunare. Ei au venit să-și reafirme, și cu . acest f 11lej, ' sentimentele de 

valorificare, superioară a lemnului provenit din bogatul fond forestier de care dispune județul Maramureș. ' ■Tovarășului N i -c o 1 a e Ceaușescu i-au fost . prezentate evoluția principalilor indicatori, economici, modul cum au fost traduse în practică sarcinile ; și indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejui vizitei de lucru, anterioare, rezultatele acțiunii de organizare și modernizare a ' proceselor de producție.Vizitînd secția de mobilă curbată a întreprinderii, unde se realizează un bogat sortiment de scaune, secretarul general al partidului a urmărit cu atenție fluxul de. fabricație, S-a interesat de condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor. • j V ;• -O expoziție amenajată în incinta întreprinderii a oferit posibilitatea cunoașterii talentului și ..măiestriei oamenilor, muncii din această mare unitate economică maramureșeană. a rezultatelor muncii lor materializate în sortimente de mobilă și alte produse finite de o tot mai bună calitate.Apreciind rezultatele înregistrate in ceea ce privește valorificarea complexa a materialului lemnos, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii combinatului, muncitorilor, specialiștilor să-și intensifice eforturile^ în vederea reducerii în continuare a consumurilor . de materii prune, materiale,

obiectivelor planului de stat pe anul în curs și pe întregul cincinal, a programelor de dezvoltare -e- conomico-socială a jude-,, țului. , .„

profundă dragoste și recii- y noștințâ față de; cel mai i iubit fiu al națiunii noas- I tre, tovarășul,: NicolaeCeaușescu. «le numele căruia silit legate cele mai strălucite realizări din istoria țării.Apariția la balconul sediului Comitetului județean de partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elenâ - Ceaușescu, . . a fost salutată cu puternice și îndelungi aplauze și ti- ■ rale, cu imnuri in cinstea patriei și partidului. a conducătorului său încercat.
(Cunlinuu. e in pag »' 4 aj
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Ritmicitate în predarea animalelor 
și produselor la fondul de statȚ situația predărilor din Va-s lea Jiului evidențiază ritmicitate și încadrare în, indicatorii de calitate. Au fost predați 938 hectolitri lapte de vacă (planul acestui, an este de 8000 hecto- . litri), 554 hectolitri lapte <le oaie (plan : 1940hectolitri), 868 de iniei, 700

a doua juțiiătate a mai, în fiecare an, animale în' In lunii crescătorii de cep pregătirile în vederea urcării animalelor lă munte. Dar tot în această rioadă se manifestă o ten si licăre a acțiuni i predare a animalelor produselor animaliere fon<Iul lie staff responsabilitatea politică a gospodarilor re au .încheiat Despre această prioritară în consiliilor populare oferit detalii tovarășul Petru Verdeș, Secretar ăl Consiliului popular municipal Peuoșaiîi.— fiind o componentă «1. măre însemnătate a activității fie iautogospo- tiâfire și autoaproviziona- , re teritoi ială, predările de animale si produse animalieri' la fondul ele stat sintetizează. de fapt, eficiența măsurilor întreprinse de consiliile populare, legăturii permanente, dialogului cu cetățenii, marca majoritate a dărilor manifestă , responsabilitate față de acțiune de interes deosebit pentru economia națională. La sfii și tul celei de-a doua decade din această lună

pe-in- deȘl la exprimind moralei i- ;contracte, acțiune activitatea -ne-a
Din activitatea 

cansiiiifor populare

capete bovine totalizînd 234,4 tone (olan ■ 1610 capete .— 531 tone).
— Care este semnifica

ția acestei situații sinteti---- Mai intri că, în spiritul hotărîrilor Congresului al Ul-iea ăl consiliilor populare, înregistrăm rezultate, .pozitive care des-: chid perspective bune în acest an. In ai doilea rîhd, efectivele dc animale au crescut în Vaiea Jiuluia
api și acest fapt este deosebit gospo- de grăitor pentru continuitatea preocupărilor tradi- această ționale de îngrijire a ani-malelor în această zonă favorabilă creșterii 'animalelor. Avînd în vedere sarcinile din planul de dez-

La Petrila

voltare economică și socială a municipiului, rezultate bune sînt la Petroșani, în comuna Banița și la Uri- cani, așadâr în localități în care gospodarii dețin ’ efective sporite de animale și își onorează așa cum se cuvine această datorie patriotică.
— Ce priorități sînt a- 

cum pe agenda de lucru 
a consiliilor populare în 

acțiuni ? predările . produse cetățeni.populare,
domeniul acestor I — Continuă mieilor și, a.tor . contractate de Toate (consiliile cu sprijinul deputaților și. ( al unor tigiu în lor, manifestă o ( sistem atică, zi 1 11 i că preocupate in mod tar de predările la . ___di? .stat deoarece in aceste zile va începe urcarea la pășunatul alpin. Așadar, din săptămîna aceasta se . desfășoară și străvechiul o- , bicej pastoral, oilor. Cetățenii, rii. dc animale își foarte bine sarcinile le-au luat în primul rnestru al anului,

gospodari cu preș- viața eolectivități- aienție și sînt priori- fondul
măsuratul .deținâto- cunosc ; ce și tri- aștfel. că se intensifică și predă" rile de/ănimale și produse animaliere în aceste zile din luna mai, '

Tiberiu SPÂTARU

Efervescente spiritualeRezultatele înregistrate in aceste două decade din lună mai demonstrează, «lin păcate,, că numai cu angajamente fără acoperire în fapte nu se pot realiza sarcinile . de plan, iar «locșor iile și termocentralele au nevoie de cărbune nu de vorbe, oricît de frumos ar fi ele spuse. Numai eu angajamente nu se pro- ■ duce nici Cocs, nici energie.Trebuie o activitate susținută, o organizare perfectă și, mai ales, o mobilizare de excepție. Or, pentru realizarea acestor dezide- imperative de teh- binc Jiu-

(l)rmare din pag. I)Astăzi, tot în cadrul aceleiași suite de manifestări, va avea loc la clubul din Petrila, în- eepînd cu ora 14, o 
masă rotundă dedicată 
Anului Internațional al 
Păcii. In holul clubului este deschisă o interesantă expoziție de ma- xinlafilie și, filatelie la care expun colecționari din oraș.Simbătii. „Fiii Petri

la la ora 10? iar duminică, parada portului . popular, memorialul folclo
ric „Gicu Popa" și spectacolul folcloric de la zona de agrement vor încheia o șăptămînă a culturii bogată, cuprin- zînd manifestări diversificate tematic,, care au dat un nou impuls vieții spirituale u orașului. (Al. FI.)- .

lei" se vor întilni clubul I.M. Petrila iar

rate, a acestor 
nu este nevoie decît hotărîrb, capacitate nică, măsuri ferme, gîndite. Minerii Văii lui trebuie și pot să acționeze cu mai multă răspundere, eu mai multă fermitate și hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor plan. Exemplul oferit minerii de la Loriea și roșeni, de colectivul 
roi Cîmpu lui Neag monstrează că planul poate fi îndepliniț și chiar depășit. Categoric, cele două mine sînt exemple elocvente. Una (Paroșeniul) a- vînd o bogată zestre tehnică, iar cealaltă (Lonea), f’pl’cînd tehnologii clasice, dar îmbunătățite, perfecționate. Sînt exemple care trebuie urmate pentru că țara așteaptă de la minerii Văii Jiului, cărbune inai...mult, mai bun .și mai.,ief-

de dePa- carie- de-

I
I I
I
I

Noile spații de invăiăinînt ale I.M.P.

■1 1

Foto : Ai. TATAR

(Urmare din pas l)

>

public dornic de artă care trăiește și muncește într-o Vale a Jiului mereu mai frumoasă. Dc altfel, o Consecință directă a condițiilor de viață superioare ale minerilor de azi o 1 constituie efervescența spirituală. MLaii plăcut foarte mult, cele două coruri,. „Armonii tinere" al lUMP și formația camerală a Liceului de matematică-fizică. Cele doua forma iii au demonstrat că au sufletele deschise către frumusețe. Component ii lor sînt - tineri, unii foarte . tineri. Cu dibăcie și răbdare se. a- propie de marea muzică. Unii sinț muncitori, - ceilalți vor fi în curînd, unii vor f i, poate m a tematicien i sau ingineri. Toți la un loc, aflațj încă la vîrsta fqr-.personalității, vor mereu d of in ța : de a sau măcar de a as- înțclegînd de o ma- superioară muzica.
mării purta cin ta culta, nierăAcesta este :: marele cîștig; avem nevoie de personalități, indiferent de 1 domeniul activității. Omul viitorului va îmbină crea- tbr munca și frumosul.Am scris, ca urmare a trecutei vizite in mijlocul minerilor, O pieșă corală. Voi scrie în continuare. Sînt încă sub impresia în-

impresiitilnirii cu rainprli Liveze- hiului ; poate pentru ei șe va naște un eîntec".
TEMISTOCLE POPA, 

compozitor: „O vizită plină de învățăminte, de e- moții. Recent am scris o piesă corală intitulată „Minerii" — s-a interpretat în primă audiție de către corul Radioteleviziunii cu a- proape două săptămîrii în urmă. Cu ocazia vizitei am dăruit formației corale „Armonii tinere" o altă lucrare inspirată din munca minerilor. Pentru mine minerii sînt cei mai statornici prieteni".veronica bojescu, 
membră a corului „Madrigal" : „Sincer regr et că turneul nostru s-a înche
iat. Am încercat să aducem omagiul nostru acestor minunați oameni, minerii, prin muzică. Am încercat să aducem arta la izvoare- 1 le luminii".

LUCICA MINEA, studen
tă. Conservatorul de muzică 
„Ciprian Porumbescu" : „Sint. încă în emoții. Nu pot crede că am cîntat pe aceeași scenă timp \ de patru zile alături de extraordinarul „instrument" coral, „Madrigal", condus de maestrul Marin Constantin. A fost cel mai frulrios dar. pe'care această .primăvară mi-1 putea oferi.Aici, în Valea Jiului am

cunoscut mulți oameni, ospitalieri, amabili. Publicul, ea orice public, a fost mai mult sau mai puțin omogen. Am încercat și cred că am reușit să mă adaptez și să cînț bine. Oricum, am . pus în fiecare apariție pe scenă toată ființa mea".
SMARANDA OȚEANU, 

critic muzical : „Impresionantă și cea de-a cincca întîlnire a „Madrigalului" cu minerii Văii Jiului. Am înțeles, ascultîndu-1, alături de spectatorii prezehți în sălile de spectacol cît de mare este bucuria celor veniți la concert. Publicul s-a întîlnit cu cei map buni prieteni, componenți ‘ : ai „Madrigalului". Pretutindeni am simțit respectul oamenilor pentru artă, do- rtnța de a reasculta Unele dintre bijuteriile corale românești și universale, dar și bucuria de Ti auzi noi ■ creații, cum au fost „Cîn- tec nou despre mineri" de Marin Constantin sau „Primăvară; primăvară", de Dan Miiiai Goia, amîndouă fiind prime audiții absolute.Despre fiecare moment al vizitei se poate vorbi separat; fiecare avîndu-și propria personalitate.Ain simțit în fiece clipă sinceritatea -și permanența dialogului între muzică-
[ și ascultător".

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT •.-SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL, DIVIZIA BJIUL PETROȘANI — MI
NERUL LUPENI : 7—1(6—1). Derbyiil municipal, dar și al polilor clasamentului seriei a IH-a din eșalonul secund, a pus în lumină marea diferență de valoare dintre nerul, precum și forma de excepție a lui Lăsconi în acest retur.Detașarea s-a produs din start, suita golurildr a fost deschisă de Lăsconi, după o cursă impetuoasă pe a- ripa stingă, finalizată cu un șut necruțător în unghiul lung (min. 2). Peste alte . două minute, același penetrant atacant a reluat in plasă, balonul respins a fost operă conlucrării cede Coge, după șutul lui Băluță. O nouă cursă în adîneime, dar pe aripa

Jiul și Mi-
dreaptă, a lui Lăsconi, s-a na (27), care a trimis pe prestație mediocră, Băluță soldat cu. centrarea ideală : lîngă Toma. După o bară,. (58. 69) Flprescu (59. 66), Muițescu (158, 74) au greșit ținta, ‘ ' Marton tare la ni (64, această nele emoții. Colceag' și chîmiș s-au complicat' slab penaltyul, dar ultimul in fața careului mare, apărător, s-a mișcat. A doua oară Lăsconi nu i-a mai lăsat vreo speranță lui Marton : 6—1.După pauză învingătoriinu s-au mai arătat con- • .centrați în fazele de fina- modificare a tabele!

pentru Dosan (8): 3—0. Scorul fluviu s-a profilat tot printr-o reușită a lui Lăsconi (12) — reluare dintr-o bucată ă șutului deviat de ultimul apărător. O altă . combinație în fața careului minerilor l-a găsit în poziție favorabilă pe golgete- rul partidei (19), balonul l-a „șters" pe Vancea și a poposit în plasă: 5—0. Golul de onoare al oaspeților

„semnată" de Lăsconi, jocul s-a desfășurat în aceeași direcție, dar Marton, înlocuitorul lui Coge, n-a fost îngenuncheat decît în trtiri, 36,' cînd Bățălan l-a faultat în careu pe... Lăs- cohi. Vancea a executat
robinsonadei e J Ui s-au dovedit salu- șuturile lui Lăsco- 75). E drept că, în repriză a trăit u- Ne- însâ mai s-a du-

80, cînd, Lăsconi a preluat păsa antrenorului său Mul- țeseu și l-a învins, din nou, pe Marton.Victorie categorică a Jiului care avansează speranțe într-o comportare bună Ia Căvnic. Jocul echipei învingătoare s-a „legat" cu ușurință, combinațiile surprinzătoare au avut de multe ori c. epilog șuturi pre- acest. sens Lăsconi bună dreptate ero- întîlniri care multă vreme

ACȚIUNE . TINEREASCA. In perioada 23—25 mai, ■ .17 țineri de Ța. I M. Lupeni vor petrece frumoase zile dc destindere. într-o cursșe pe ruta Tg Jiu ■— Rîmnicu Vîicea — Sibiu — Alba lulia Geoagiii Băi. (G.B.) e: X șli ■/ 4

ex-

mult Postelnicu (72) întrecut în driblinguri, pă ce a depășit portarul a întîrziat șutul și balonul a fbst respins de pe linia porții de Buzduga. Ultima |J ............... deBățălan l-a servit pe Pău- Uzare, Vancea a avut o marcaj s-a petrecut1 în mirt.lor trei juniori, primind p centrare de la Ungurcanu, nu s-au mai

eise, în este, pe Ul unei răinîne amintirea suporterilor.
JIUL : Toina b;

va
înPopescu (Florescu), Buzduga, Neagu, Stana — Szekely, (Găman), Muițescu, Dosan — Băltită, Vancea, Lăsconi.

Ion VULPE

se refac marcajele ’ rutiere, cadrul ACM Petroșani Facem apel la conducătorii nalizează, în aceste auto să le respecte le protejeze.FERMA, Lingă abator din Vulcan, liul popular orășenesc Construit o fermă anexă pentru creșterea porcinelor, Construcția este in fază de finalizare.

fi- zile, la
fostulConsi-a

lucrările de betonare curtea interioară a I>1: nulul 74 de pe strada Republicii, din noul cartier Petroșani Nord.
la sediul Casei pensionarilor. (V.SJ < culturii socialiste pentru tineret". (Al. H.)

EDILITARA. Echipa 
condusa de Vasile l.ică, din

EXCURSIE. Casa pensionarilor din Petroșani organizează o excursie de zile la Oradea și lix. Excursia va în zilele de 28, 29 a.v. cu autocarul

LEGUME. De la începutul lunii mai, unitățile întreprinderii comerciale de stat pentru legume și fructe au desfăcut către popu-
73
95 și 10

CENACLU. Creatorii Ii- terari din Valea Jiului vor participa în ziua de 24 mai șlație. 240 tone cartofi," tone legume de cîmp, tone legume de seră tone, de fructe. : : , .
e ClCl.OTURi.SM. La Petroșaniși Lupeni vor avea loc în ziua de 24 măi acțiuni cicloturistice sub genericul „Trasee de rezonau- . . ță-în.istoria mișcării rtiun- la clubul CFR. Cei Ce pitorești dJn județul Hunedoara". Tinerii din cele două orașe vor vizita o- bi ec ti ve soci a 1-eco n o in i ceși istorice din Valea Jiului.dinpolitice.

Și

treiFe-locmai' Acțiunea face - parte 'In- : „Luna educației
Băileavea- și 30OJT.scrierile se primesc zilnic revoluționar-patriotice

la un spectacol de muzică și poezie care va avea loc urmează să citească din creația lor, sînt rugați să fie prezenti la redacție sîmbă- tă, la ora 10. (Al’. Ii.)AUTOBUZE. Aflăm că, la AUTL, au intrat, de cu- rînd, în dotare 4 noi autobuze de tip UD-117.

I
I

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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ispect de la consfătuire.

lin valori» schimb IF*
de experiență 

intre comitetele 
si comisiile de femei

După cum am mai informat,.. Petro- șaniul a găzduit săptămîna trecută un interesant schimb de experiență între comitetele și comisiile de femei din județ. Manifestarea a reunit sub genericul 
„Creșterea conștiinței socialiste a femei
lor, a spiritului lor revoluționar, factor 
hotărîtor în mobilizarea acestora la în
făptuirea exemplară a obiectivelor ce
lui de-al XHI-Jeă Congres al partidului 
și ale Conferinței Naționale a femeilor1' zeci de activjste din. principalele domenii de activitate și centre din întregul județ.

vieții economice
Avi nd sun program complex de desfășurare, instruirea a prilejuit un valoros schimb de experiență între participante, relevarea preocupărilor, modalităților de acțiune și rezultatelor obținute de comitetele și comisiile de femei din Valea Jiului, relevate atît cu prilejul vizitelor întreprinse de participante la diferite unități din municipiu, precum și în cadrul consfătuirii cu .caracter de schimb de experiență la nivel de municipiu.In cele ce .urmează înfățișăm principalele momente ale desfășurării schimbului de experiență, datele și experiența pe care Ie-a pus în evidență.

Periplu pe traseul hărniciei 
al experienței înaintate^^x rganizat, încă din 

\ Â start, ca o acțiune amplă, cu valențe calitative, cu puncte de mare interes, schimbul de experiență a reprezentantelor comitetelor si comisiilor de femei a avut ca prim obiectiv al traseului întreprinderea de utilaj minier din Petroșani.Beneficiind de o prezentare competentă a întreprinderii, asigurată de ing. Iosif Kelemeri, unității, femeile au secția „Hidraulică" ■alături de bărbați, ză, intr-un procent la sută femei. Tinere muncitoare cu experiență îndelungată, femeile de •aici au vorbit, vizitatoarelor despre munca lor, despre participarea lor efectivă la realizarea obiectivelor ce stau în fața colectivului. Pasiune și migală, gingășie și precizie — iată atu-uri prin care muncitoarele de la IliMP au obținut rezultate deosebite în muncă, succese despre care au fost informate oaspetele întreprinderii. •Vizionînd un film documentar despre activitatea întreprinderii, văzînd „pe viu" munca femeilor de la 
LUMP, discutînd cu femeile din întreprindere la locurile de muncă participantele la schimbul de experiență și-au îmbogățit cunoștințele desprinse din 
exppriența misiei de 
IUMP.Al doilea bului de experiență s-a făcut tot în „familia" femeilor de la IUMP, la grădinița cu program prelungit .din cartierul Carpați. grădiniță unde se află în îngrijirea cadrelor de specialitate copiii preșcolari ai familiilor ce-și desfășoară activitatea în uzină. Vizitînd sălile de clasă, sala de mese și dormitorul, atelierul, de creație din grădiniță, femeile participante la acțiune au fost beneficiarele unui frumos. program fistic prezentat de copiin punct de mare interes pe traseu! schimbului de experiență l-a constituit întreprinderea de tricotaje clin Petroșani, unitate de importanță majoră pe harta economică a municipiului,. .Prezentate de ing. Cor-

celeauunui
directorul vizitat unde, lucrea- de 60 ori

femeilor, ti co- femei de lapopas al solîim-

nelia Iloiu, directorul întreprinderii, Elena Antal, secret a r u 1 comitetului de partid, rezultatele deosebite obținute de niuncitoarelp de aici, atît la produsele destinate pieței interne cît și destinate exportului, - conturat portretulcolectiv de muncă caracterizat prin pricepere și ingeniozitate, pasiune și hărnicie. VorbindU-se despre muncitoare ca Viorica Buță, Iuliana Dragoș, Gica Alciea, Marta Orban, Vetu- ța Apostu, Ana Szatmari, Elena Dinu, Eliza Covaci, ea să ntunim numai cîteva dintre sutele cu care fabrica se mîndrește, li s-a creat Vizitatoarelor o imagine sugestivă a hărniciei și dăruirii în muncă. Toate ă- ceste muncitoare fruntașe au avut posibilitatea ca, dîscutînd, lîngă mașini, cu femei ce lucrează în diferite unități economice din județul nostru, să efectueze un util schimb de opinii, de idei, să-și îmbogă- țească reciproc cunoștințele. O surpriză'deosebită au pregătit celor veniți în vizită muncitoarele din atelierul de creație-proiccta-" re o pahadă a modei. în care au fost prezentate reușite modele și articole vestimentare, prezentarea lor dovedindu-se o „carte de vizită" deosebit, de apreciată.-izita a continuat, la întreprinderea de confecții din Vulcan, pe traseul parcurs pî- nă aici, pfezentîndu-se vizitatoarelor 'municipiului

nostiTl cartierul de locuințe Aeroport, platforma industrială Livezeni și obiective economice, turale și turistice.La Întreprinderea confecții din Vulcan, fost prezentate, prin ducătorul unității reta Zaidăs și comitetului de partid. Victoria Roșea, realizările a- cestei noi unități industriale.Prezentînd * experiența comisiei de femei, rezultatele obținute prin modernizarea fluxului tehnologic din fabrică, muncitoarele Victoria -Ene, Liliana Fesner, Carolina Banhazi, Adela Matei, Elena Man- clia, Aurica Fornade, Mariana, Pătulea au purtat un dialog fructuos cu reprezentantele diferitelor colective din județul nostru. Vizitarea u#or secții, prezentarea de produse realizate în fabrică, dialoguri fertile despre cum și cît poate contribui acest schimb de experiență la generalizarea experienței înaintate în rîndul femeilor din județul Hunedoa- Ia — iată ’principalele momente ale vizitei la întreprinderea de confecții din Vulcan.
Itelor, k-aunîntă

alte cul-
de 1 au 

coni’ Marga- 
secretarul

deexperiență și comisi- evidențiat

n cadrul, schimb de riență, fost program artistic, evoluție deosebi- brigada artistică de la Totodată, be-

aceluiași expe- partieipan- prezentat

Schimbul de 
între comitetele 
ile de femei a o realitate de o deosebită semnificație : faptul că alături de munca dîrză, prodigioasă a puternicelor colective muncitorești din adîncurile minelor, de pe șantiere și pu- .ternieeie citadele industriale, alături de bărbați, femeile prezente afirmă, iscusință competență, mai în toate sectoarele vieții economice și social-cul- turale din Valea Jiului.Despre acest adevăr, participantele la schimbul de experiență s-au convins în. cursul vizitelor în diferitele unități economice și instituții din Valea Jiului. Dincolo de acest adevăr evident, schimbul de experiență a relevat activitatea multilaterală, formele multiple de educare și stimulare a muncii și creativității femeilor, rată de către și comisiile de municipiu.Comitetele și de fetiței au

economico-so-ino- fe- o- din corni că

acțiuni*rii planului rial. anal’zînd perkxlicd ii în cai e participă meile Ia' îndeplinirea biectivelor și sarcinilor transporturi, comerț și operație, industria precum și în. celelalte domenii de activitate. Corni-

ponsabilității -populației n- dulte față de creșterea și ocrotirea tinerei generații, educația sanitară și morală a tinerilor în vederea pregăti rii lor viața de familie, rea delincventei în minerilor.
DATE SEMNIFICATIVEsînt și se cu și
• Din totalul oamenilor muncii ocupați în acti

vitatea productivă și sectorul social-cultural din mu
nicipiu peste 20 000 sînt femei. • Organizația muni
cipală a femeilor cuprinde 5 comitete — la nivel de 
municipiu și orașe — și 44 comisii de femei. • Acti
vul comitetelor și comisiilor de femei numără peste 
600 de femei din diferite sectoare, de diverse pro
fesii și ocupații. « In cadrul mișcării de femei ac
ționează 11 comitete de sprijin pe lingă unitățile de 
ocrotire a copilului, 14 echipe de control muncito
resc, precum și cluburi „Femina" în localități, cu 
diverse cercuri.

desfășu- comitetele femei dincomisiile subordonat acțiunile organizatorice

tetul. municipal al femeilor, comisiile de femei din întreprinderi au promovat numeroase inițiative menite ’ te și Ie „Prietenul noului încadrat' „Judecata muncitorească1 „Femeia, factor activ realizarea sarcinilor plan", ti o'iez, eu răspund41, da de bună deservire-'

să formeze și să dezvol- pcrsonalitatea femei i să consolideze colective- de muncă. Inițiativele

u

bogatcare o a avutfeminină ! —ICRA Petroșani.participantele au fostneficiarele unei vizite deosebit de atractive în masi-A „ .vut Fauna.

Pagină realizată de 
loan DUBEK.

Al. TATA»
tricotaje PetroșaauAsistind Ia parada modei

¥ ...ti'

în de ,Eu produc, eu con- .Briga- etc. au contribuit la îmbunătățirea disciplinei în muncă și realizarea sarcinilor de plan. S-a evidențiat mai a- les activitatea prodigioasă a comisiilor de femei din unitățile unde priceperea și hărnicia femeilor se concretizează în rezultate de excepție privind realizarea planului de producție, așa cum sînt întreprinderile de confecții Vulcan și de tricotaje Petroșani care se situează în rîndul lectivelor de frunte în trecerea socialistă.Numeroase acțiuni fost organizate și prin bul „Femina44 a cărui vitate se desfășoară cercurile de educație dică, înaterialist-.științifică, sanitară, gospodărească și cercul de creație tehnico- științifică. Prin cercul educație juridică s-au ganizat acțiuni de popm larizăi-e, cunoaștere lipi icare a -legislației, in■ ' emul de educație saiiitma au fost organizate: acțiuni care aii vizat sporirea res-

pentru preveni- rîndul Prin cercyl de educație, sanitară. au mai fost abordate temele: „Copiii, bucuria vieții. Cunî îi creștem14, „Medicul ne sfătuiește14. „Combaterea sterilității, avortul toxic și implicațiile lor asupra ’ sănătății femeii", asupra îm- indicatorilor demografici etc. Alte expuneri au vizat - dezvoltai ea conștiinței socialiste a femeilor, a spiritului lor ..revolution a r, Îmbogățireaneîncetată a orizontului lor pi-bcico-ideologic și cultu- ral-.științifie.Pr•;n .ceri u 1 de educație gospodărească au fost or-. g inizaa expoziții culinare eu p'-oduse preparate cofetărie și patiserie, avut loc dezbateri care au vizat însușirea 
de alimentație ..........de curățenie și igienă. Tot cu această ocazie au fost 
difuzate diferite rețete de produse preparate, Pe plan 
gospodăresc femeile din municipiul nostru au participat la numeroase acțiuni de colectare a diferitelor materiale, de înfrumusețare a localităților, valoarea lucrărilor ridicîndu-se la peste 80 060 lei.Sînt acțiuni, inițiative și forme de activitate valoroase, api ci îate in unanimitate în cadrul schimbului de experiență. S-a subliniat, totodată, posibilitatea perfecționării și diversificării lor continue, pe măsura menirii și responsabilităților sporite ce re Vin. comitetelor și comisiilor de femei, a contribuției de înaltă răspundere pe- care trebuie- s-o - aducă înfăptuirea de dezvoltare socială.

bunătăiirii

deAunormelor rațională,

femeile la programelor economico-
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încheierea vizitei tovarășului

(Urmare din pag. I)profesii, vîrstnici și tineri, pionieri și șoimi ai patriei au venit de-a lungul stră- Jziîor, în piețele orașului să ■adreseze conducătorului iu- 
bit al partidului și statului sentimentele lor de 'înaltă stimă 'și aleasă prețuire. *
. La întreprinderea de u- 
tilaj minier, mii. de muncitori, precum și cetățeni din cartierele învecinate au făcut conducătorului iubit al partidului și statului o primire sărbătorească, plină 
de dragoste și recunoștință.I Colectivul întreprinderii sătmărene, care în toamna apestui an aniversează 75 de, ani de existență, prezintă la noua întîlnire cu ‘secretarul general al partidului un bilanț bogat.■I Secretarului general al prtidului i-au fost înfățișa
te mașini și utilaje destinate industriei miniere, ca și altor sectoare, creații valoroase ale colectivului do cercetare și inginerie tehnologică pentru utilaj minier —sisteme de mașini șl utilaje pentru 'exploatarea minereurilor și a cărbunelui în subteran, sisteme de mașini și utilaje

destinate- exploatării cărbunelui la suprafață, produse de ridicată complexitate tehnică și randament superior.Au fost vizitate în continuare mai multe secții de fabricație. Conducătorul partidului și statului s-a oprit la diferite locuri, de muncă, a stat de vorbă cu muncitorii, le-a strîns mina, s-a jnteresat .de activitatea lor.-Adresînd felicitări colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de utilaj minier din Satu Măre pentru realizările obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut în același timp să se aepr- de în conținute cea mai mare atenție ridicării nivelului tehnic al tuturor produselor, realizării de mașini și utilaje moderne, de mare randament, necesare industriei miniere, altor sectoare ale economiei naționale, ca și la export, organizării superioare a producției, extinderii mecanizării și automatizării, utilizării cît. mai eficiente a capacităților existente. . La despărțire, mii muncitori înconjoarăaceeași, profundă dragoste/ și sentimente de aleasă" sti-
decu

mă pe secretarul general al partidului.S-a vizitat în continuare 
întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje 
industria chimică.Tovarășul N i c Ceaușescu, tovarășa Ceaușescu au fost întîmpi- nați cu deosebit entuziasm de muncitorii,;' inginerii și tehnicienii întreprinderii, care și-au exprimat sentimentele de dragoste și stimă, de fierbinte recunoștință față de conducătorul partidului și statului.Au fost prezentate rezultatele obținute în sporirea și diversificarea fabricației. In cursul analizei efectuate aici, au fost abordate cu prioritate aspecte legate de mai buna folosire a potențialului tehnic și uman existent în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor cincinalului actual. In cadrul unei expoziții, au fost prezentate cele mai noi mașini, echipamente și piese de schimb pentru întreprinderile chimice, care se remarcă prin înaltul lor nivel tehnic și calitativi' :•?:'. Vizitarea „principalelor secții de producție a pus în evidență’ preocuparea

pentruo. 1 a eElena
specialiștilor unității, a întregului colectiv pentru modernizarea continuă a proceselor tehnologice, inclusiv prin realizarea cu forțe proprii a unor utilaje și dispozitive necesare înnoirii și modernizării fabricației.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri pentru asimilarea unor utilaje de nivel tehnic ridicat necesare punerii în funcțiune a unor obiective de investiții din industria chimică, ; pentru lărgirea gamei de piese de _ schimb ce urmează să în- locuiască pe cele din import. S-a indicat să se acționeze pentru mai buna utilizare a spațiilor existen-, te, pentru organizarea mai judicioasă a fluxurilor tehnologice, în așa fel îneît să sporească substanțial- volumul producției pe actualele capacități. ;In încheierea vizitei, secretarul general al partidului, a adresat felicitări colectivului de muncă pentru rezultatele obținute și i-a urat noi și tot mai importante succese în activitatea sa. ,

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a sosit
(Urmare din pag. 1) a

Marea adunare populară
(Urmare din pag. I)Tovarășul Ni c o 1 a e• Ceaușescu și tovarășa Elena 'Ceaușescu au răspuns cucăldură la ovațiile entuziaste. la manifestările pline' de« dragoste și stimă . ale tuturor celor prezenți ' in. noua și frumoasa piață publică a municipiului Sa-• fu Mare.1 Adunai ea a fost deschisă dț tovarășa Maria Bradea, piim-Secretar: al Comite- tițiui județean Satu Mare alj p.cIr.iL ■vîht-ul tovarășii■ îln continuare, au luat cu-

Vasile 
Cădar, directorul întreprinderii de utilaje miniere Satu Mare, Liviu Groza, președintele Cooperativei Agricole de producție- — Sanrslău, Rodica Pușcașii, directorul întreprinderii de confecții „Mondiala" Satu Măre. ,In aceste momente de aleasă sărbătoare pentru toți cetățenii județului și ai municipiului Satu Mare, cu deosebită stimă, țuire și profund în numele tuturor prezenți, primul al Comitetului județean de partid a adresat rugămintea ca la marea adunre populară să ia cuvîntul secretarul general al Partidu-

Întîlnirca

., pre- respect, celor secretar

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „y
Intîmpinat cu puternice 

aplauze și ovații a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
( EAUȘESCU. :.t/V ■ ' V-l"Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplină aprobare șl satisfacție, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și puternice aplauze, cu ovații și urale îndelungi, expresie a adeziunii fierbinți a sătmărenilor la politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, a unității de nezdruncinat a întregului popor1' în jurul partidului, - al secretarului său general. S-a dat, astfel,. expresie hotăririi locuitorilor județului Satu Mare de. . a acționa fără preget pentru aplicarea în viață a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae. Ceaușescu, de a-.și înzeci eforturile pentru înfăptuirea programului partidului.Marea adunare Iară s-a încheiatatmosferă entuziastă, de puternică yibrație și angajament patriotic. Cei pre- zenți și-au exprimat," din nou, prin însuflețite urale

și ovații, prin aclamații la adresa partidului și secretarului său general, sentimentele de dragoste și stimă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru grija ce o poartă dezvoltării neîntrerupte a județului Satu Mare, pentru actî-

popu- într-o

Miercuri, în cursul dimineții, după Vizitarea u- nor, mari unități economice ale orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au intîlnit, la sediul Comitetului județean de partid, cu un grup de membri ai partidului cu stagiu din ilegalitate.Intr-o ambianță marcată de bucuria și satisfacția celor prezenți. de a se reîntîl- ni cu secretarul general ăl partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și to'vâ-'

o amplă manifestare populară, la care au participat numeroase ansambluri artistice și sportivi, într-un decor cromatic de o deosebită inspirație. S-a aplaudat eu putere, s-a scandat cu însuflețire numele parti- |L_.___ , dului, al secretarului săuvitatea sa neîntreruptă de- general, dicată înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste, creșterii bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, a întregului nostru popor.
*

Tpvarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu călcțură, cu prietenie a- cestor entuziaste manifestări de dragoste.Adresînd cele mai pectuoase mulțumiri tru vizita efectuată," mul secretar al comitetului județean de partid â exprimat, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Satu Mare, angajamentul de a transpune neabătut în practică orientările și indicațiile date. în timpul acestei’ noi întîlriiri de lucru.In aplauzele și uralele’ miilor de cetățeni ai municipiului Satu Mare, pre-"

res- pen- pri-

energie și combustibil, i cheltuielilor de producție.Vizita continuă la Sta
țiunea de cercetare și pro
ducție pentru creșterea bo
vinelor, unde era amenajată o expoziție agricolă, semnificativă pentru ceea ce este specific producției vegetale și animaliere din această parte a țării. /Tovarășului. N i col a e Ceaușescu i se raportează că sarcina trasată cu prilejul precedentei vizite în stațiune — aceea ca Maramureșul să devină un important furnizor de animale de reproducție pentru celelalte județe ale țării — se, îndeplinește cu succes.Pe o platformă din incinta stațiunii au fost prezentate 240 de animale — vaci de lapte, vițele, tău- rași și tauri, exemplare de elită, reprezentative pentru această rasă — „Bruna de Maramureș". Secretarul general al partidului a discutat cu crescătorii de animale, le-a strînș mîini- le, s-a interesat de condițiile lor de muncă și viață, de cîștigurile obținute, i-a felicitat pentru rezultatele de pînă acum, în- siemnîndu-i să valorifice cu chibzuință baza furajeră, să crească cît mai multe animale.In fața unor panouri t- lustrînd dezvoltarea pomi- culturii, a unui stand .de fructe obținute în livezile din zonă, secretarul general al partidului a indicat specialiștilor să dovedească mai multă preocupare pentru întinerirea sistematică a livezilor, pentru amplasarea acestora în zona, colinară a județului. Trebuie să sporească grija specialiștilor pentru creșterea ponderii suprafețelor pomicole pe pod în totalul celor ocupate cu - asemenea plantații.Următorul obiectiv al vizitei de lucru efectuată de tovarășul Nicolae

» »planul, ceea ce înseamnă că sînt posibilități să în- âheiați; acest an, și, sper, întregul cincinal, cu o depășire generală a planului, adică dînd țării mai mult plumb, zinc și cupru. Așa cum știți. Congresul al XIII. lea al partidului a stabilit ca unul din obiectivele dezvoltării patriei noastre și creșterea bazei de materii prime proprii. Cunoașteți bine ce importanță au pentru economia națională a- ceste minereuri pe care le scoateți dumneavoastră.Mai sînt, desigur, probleme de mai bună organizare și, mai cu seamă ,de realizare a unui randament mai ridicat la extragerea și prepararea minereurilor - - pentru că le scoateți din mină, dar în steril rămînînd încă mari cantități de minerale utile. Sigur, aceasta nu este de fapt problema minerilor, dar prepararea este o continuare a activității miniere și dumneavoastră trebuie să pretindă în uti- e-

După marea adunare populară, mii de sătmăreni “ au venit să salute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elen a Ceaușescu la plecarea din reședința județului.Pe întregul traseu străbătut pînă la stadionul municipiului, tineri și vîrst- nici au exprimat cu deosebită' căldură sentimentele de statornică dragoste și prețuire față de secretarul general al partidului, pro- zenți pe stadion, tovarășul funda lor recunoștință față de preocuparea sa constantă pentru dezvoltarea județului Satu Mare, a întregii țări.Pe stadion s-a desfășurat
cu un grup de membri ai 
cu stagiu din ilegalitaterășa Elena Ceaușescu le-au strîns cu căldură mi ini le.Mulțumind pentru cinstea ci; li s-a făcut pi in această întilnire — expresie semnificativă a grijii secretarului general al partidului față de vechii militanți ai partidului și, totodată, ă dragostei'cu care e.-.tc înconjurat tovarășul Nicolae Ceaușescu de către întregul partid, a unității strînse în jurul său a tuturor celor ce întruchipează istoria de peste 65 de ani de luptă

Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu, au urcat la bordul elicopterului prezidențial care a decolat, plecînd spre județul Maramureș.
partidului

forței conducătoare aainațiunii noastre —, cei prezenți au ținut să exprime, în primul rînd, satisfacția pentru succesele care încununează politica Partidului Comunist Român, pentru tot ceea ce s-a înfăptuit, cu deosebire în ultimele două decenii. .Secretarului general al partidului i-a fost adresată asigurarea stimei și respectului, a prețuirii pentru politica înțeleaptă al cărei inițiator și neobosit mili-

*tant este, politică aflată la temelia progresului so_- cialist al țării, a bunăstării poporului, a suveranității, independenței și prestigiului internațional al României socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat celor prezenti îndemnul de aduce în continuare tribuția la activitatea ganizației județene de tid, ladețului, la înflorirea triei noastre socialiste.
a-și con- or- par-dezvoltarea ju- pa-
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deți celor ce lucrează preparare să extragă întregime substanțele le, pentru că depuneți forturi foarte mari pentru a scoate din subteran minereu. Aceasta va contribui la creșterea bunei a- provizionări a patriei cu metale foarte importante pentru industria noastră. (Aplauze, se scandează' „Ceaușescu și minerii !“).Doresc să urez minerilor din Baia Sprie, tyturor minerilor din această zonă, succese tot mai mari în întreaga activitate, să obțină minereuri tot mai multe și cu • conținut mai bogat. Vă doresc multă sănătate, multă fericire și „Noroc Bun !“.Mulțumind pentru cuvintele rostite cu atîta căldură la adresa muncii și rolului minerilor în viață țării, pentru îndemnurile încurajatoare’ și recoman- ’ dările primite, conducerea minei, în numele tuturor Ceaușescu în județul ... Ma-_ celor ce muncesc aici, s-a ramureș a fost Mina Baia angajat în fața șecretaru- 
Sprie. lui general al partidului că'La aterizarea . elicopte- ' indicațiile;date vor fi în- rului prezidențial, ‘ miile‘ deplimte întocmai, că " lade mineri, împreună cu familiile lor, l-au înțîmpinat per tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerul de o- noare al țării, cu tradiționalul salut „Noroc bun I", cu urale și ovații.După vizitarea unor instalații de extracție a minereurilor din subteran, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost, prezentate, principalele realizări pe primele patru luni ale unităților miniere din componență, măsurile organizare și modernizare a proceselor de producție pînă în anul 1990. ’ S-a vizitat. în continuare, o mică expoziție de minereuri extrase din subsolul maramureșean, precum și ■ componente / de Utilaje reintroduse în circuitul productiv, în urina recondi- ționărilor efectuate în atelierele proprii.l.a despărțirea de oamenii acestor locuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adre- sîndu-se celor prezenți, spus :

Dragi tovarăși,Sînt bucuros să mă in- tîlnesc din nou cu minerii din Baia Sprie. Constat simpatie cu multă satisfacție i....... țațele bune ale activității pe primele patru luni, cînd mina Baia Sprie a realizat și chiar a depășit cu ceva

Baia Sprie roadele muncii vor fi din ce în ce mai bu-ne. ’- :Elicopterul prezidențial s-a îndreptat apoi spre Baia ,Mare, orașul reședin-y ță de județ.La sosirea oaspeților dragi, pe stadionul * municipal se regăsește aceeași entuziastă atmosferă ce a caracterizat întreaga desfășurare a primei zile a vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm- d® preună cu tovarășa ElenaCeaușescu, în județul Maramureș.După obiceiul străbun, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu pline și sare, semn al înaltei cinstiri, al • caldei ospitalități.In uralele și aplauzele mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au luat loc în-a tr-o mașină deschisă, în- dreptîndu-se spre orașului.TovarășulCeaușescu.Ceaușescu
centrulo 1 a eElenaN i c tovarășa au răspuns cu . manifestărilorrezul- entuziaste, de dragoste și respect ale maramureșenilor,.Vizita de lucru în Județul Maramureș continuă.
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