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In spiritul sarcinilor trasate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

privind creșterea producției de cărbune
Cu planul pe cinci luni îndeplinit

I.M. DILJA

Beneficiind de o bogată zestre tehnică, minerii sectoarelor I și III de la I.M. Paro.șeni au depășit ritmic sarcinile zilnice, reușind în acest fel să raporteze îndeplinirea integrala a prevederilor de plan pe cinci luni cu mult înainte de termen. Extrăgînd in primele patru luni din acest an 12 500 tone de cărbune și începînd la fel de bine și luna mai, minerii sectorului I ap mai livrat economiei naționale peste prevederi în această lună încă 6400 tone de cărbune, acumulînd astfel, de la începutul imului, un plus de aproape 11)000 tone. La fel de bine s-au comportat în cele aproape cinci luni și minerii sectorului 111, care acumulează de la începutul anului
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Bulevardul Păcii — I.upeni, vedere de ansamblu. Foto : T. ALEXANDRI:

LA I.M. ANINOASA IN ZIARUL DE AZI

Pregătirea viitoarelor 
capacități de producție, 
element determinant In 

reolîzcrea sarcinilor de planO pirghic importantă redresării producției — in acest al doilea trimestru -- la mina Aninoasa o constituie, paralel cu perfecționarea tehnologiilor de exploatare clasice, folosirea mecanizării. Aceste direcții fertile sînt vizibile . și în activitatea . sectorului III,, care are o pondere importantă în bilanțul zilnic de cărbune al întreprinderii. ’ Așa după cum sublinia șei'ul sectorului, tehnicianul Petre Bîrlcanu, cele două frontale, încredințate brigăzilor Sava Robu . și Mate Francisc, amplasate în straturile 6 și 7, asigură, în 24 de ore, mai bine de 350 de . tone de cărbune. A- ceasta, în condițiile depa- ș ii randu nai clo pe p A, ca urmare a îmbunătățirii organiz; i num i, înlâ
.. ii dist îpl ne fol ir 

capacitate a uțjiajelm- din

9400 tone de cărbune peste sarcinile de plan la zi.Din cadrul sectorului I s-au remarcat frontaliștii din brigăzile conduse de Vasile Cojocaru și Mihai Bârbăcaru, care exploatează abataje echipate cu complexe de susținere mecanizată SMA 2 și combine de tăiere, cu care obțin productivități medii de 15—16 tone pe post, cu vîrfuri de pînă la 18—20 tone pe post. La rîndul lor, minerii conduși de Fran- cisc l’azakas, exploatînd un complex de mare înălțime — CMA 511 — au obținut productivități medii de 20—22 tone pe post, cu vîrfuri de pînă la 30 tone pe post, avînd o în-, semnată contribuție la obținerea depășirilor de plan pe întreprindere.

adulate. „In ultimul timp, prin reorganizarea activității sectoarelor, am avut posibilitatea să facem o bună revizie a utilajelor, să prevenim defecțiunile care mai înainte ne provocau,:. prin stagnări, pierderi de' producție. De asemenea, s-a îmbunătățit transportul de materiale, iar fluxul ele evacuare a producției funcționează în regim optim".Menținînd ridicată cheta producției, minerii, sectorului se gînclesc și acționează și in perspectiva imediată, care înseamnă folosirea unor utilaje de înalt randament. Astfel, in prezent, ortacii din brigada de pregătiri, condusă de Gheorghe Vislă conturează un nou
C.T. DIAC'ONU

șta-

(Continuare in pag. a 2-a)

deBrigada condusă 
Gheorghe Mateiprintre de fronta- Dil.ja. care ele abatajelor eu
Numărîndu-se primele brigăzi liști de la mina au aplicat tehnologia exploatare a tavan de rezistență, minerii din brigada condusă de Gheorglie Matei din Sectorul II acest an perioare ficate cu post. Ca rii productivității minerii acestei brigăzi au livrat suplimenta: economiei naționale peste IfiOO tone de cărbune, raportînd îndeplinirea sarcinilor de .plan pe cinci luni înainte de termen.

au obținut în productivități su- sarcinilor plani- 200—300 kg pe urmare a depăși- muncii.

• Propaganda vizuala 
- mereu în actualitate. 
• Expresivă sinteză a ca
pacității creatoare a e- 
levilor. • Vă informăm.(In pag. a 2-a)

• Viața colectivului - 
Azi, I.P.S.R.U.E.E.M.(In pag. a 3-a)
Luna manifestărilor politico - ideologice, cultural-edujati ve și sportive

„Flori de mai o săptămînă culturală bogatăsâptăniîna de mai-'Anul acesta, culturală „Flori a cuprins manifestări deosebit de atractive, interesante, unele dintre ele, i^ nedite, care au făcut ca viața culturală a orașului Lupeni să cunoască o adevărată efervescență.Sfîrșitul săp.tămînii aduce în prim plan manifestări ar ti tics oi. mizat , • >• tru minerii de la cele două întreprinderi din oraș, ca și . nt u _• Ic altt < al » >- ri» d o uneni i niun îAstăzi, înc < i înd • u oi a 10, V» ' .1 ■ țt iva ui ii -

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județele Maramureș și Sălajdimineață, vizita de 
a tovarășului Nicolae

cu re

Joi lucru Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în municipiul Baia Mare, a început la întreprinderea 
de mașini și utilaje mini
ere.Oamenii muncii din ă- ceastă modernă și reprezentativă unitate a industriei noastre constructoare , de mașihi au salutat bucurie și satisfacție întîlnirea lor cu secretarul general al partidului., In întîmpinarea oaspeților dragi au venit mii ele oa- . meni ai muncii din fabrică ■■ și din împrejurimi, . dintre ei cu întreaga milie.Vizita a prilejuit o plă trecere în revistă modului în care colectivul întreprinderii și-a îndeplinit sarcinile ce-i revin, a înfăptuirii indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

uniifa-ani'a

Marea adunare populară din 
municipiul Baia Mare

Baiafața

Momentul de înaltă semnificație politică ăl vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul Maramureș l-a constituit impresionanta a- dunare populară, desfășurată în municipiul “ Mare.Pe esplanada din Casei de cultură a sindicatelor se aflau peste 100 000 de bărbați; și femei, tineri și- vîrstnici — mineri, constructori de mașini, meta- lurgiști șl chimiști, textili ști și sticlari, țărani, stu- denți și elevi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîm- pinali, la apariția în balconul casei, de cultură, cu puternice ovații și urale. Nesfîrșitele aclamații dau expresie sentimentelor de profund respect, dragoste și nețărmurită recunoștință pe care, asemenea întregului popor, cei ce
Sosirea în județul SălajTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa ■ Elena Ceaușescu, joi, după-amiază, a sosit, într-o vizită de lucru în județul Sălaj.Ca și vizitele efectuate în județele Satu Mare Maramureș, întîlnirea Nicol cu locuitorii desfășoară de puternică

Șito- a e Să- în an-
varășului Ceaușescu lajului se atmosfera gajare patriotică a tuturor oamenilor muncii din întreaga țară, în vederea realizării exemplare a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul, cincinal, 

<4

Șl (1.C â- ariiatori.mului. de ficțiune nimație pentru Juriul, format clin specialiști recunoscuți la nivel republican și oameni de cultură din .oraș și municipiu, va trebui să dis- ceafnâ, timp de două zile între filmele cu care s-ău înscris în concurs peste 5p de cinecluburi din țară, urmînd a acorda premiile. Dincolo de concurs, festivalul va reliefa fără îndoială dezvoltarea amplă a cine- matog fiei 1 ama 1 o- iul crescînd al cineclubu- 

privind creșterea producției, modernizarea tehnologiilor de fabricație, diversificarea nomenclatorului de produse ce se realizează aici.Vizitând principalele secții ale întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au urmărit cu atenție, organizarea și desfășurarea fluxului de producție, a- preciind rezultatele obținute în perfecționarea a- cestuia. Secretarului’ general al partidului i-a fost prezentată, pe parcurs, bogata gamă de mașini și u- tilaje produse de unitate, între care se află filtre de presă pentru preparații de cărbune, concasoare, grătare pentru sortarea cărbunelui. reductoăre și motoare. reductoare, subansamble pentru susțineri mecanizate, transportoare cu bandă.

trăiesc și muncesc pe a- ceste meleaguri le nutresc față de cel mai iubit și stimat fiu a] națiunii noastre.Atmosfera entuziastă, de puternică vibrație patriotică ce domnea în Piața Culturii era întregită de formații artistice de amatori și profesioniste, care au interpretat imnuri dedicate partidului, secretarului său general, poporului. patriei socialiste, cîn- tece, dansuri populare specifice locului.Marea adunare populară a fosț deschisă de tovarășul Vasile Bărbuleț, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R. 'Au luat apoi cuvîntul tovarășii Nicolae Dîcu, directorul general al Centralei minereurilor Baia Ma-' re, Vas i 1 e Grigo- riu. secretarul Comitetului de partid d.e la Combinatul de prelucrare a 
a hotărîrii or celui de-al XlII-lea Congres al partidului..Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu analizează lafața locului cu reprezentan- . ții organelor locale departid și de stat, cu cadre de răspundere din tere economice, cu aliști, cu muncitori crători ai ogoarelor, ’ țațele înregistrate înte sectoare, felul în care se 

minis- speci - și lu-- rezul- diferi-
Azi, în jurul orei 11,00, posturile de radio și te

leviziune vor transmite direct din municipiul Za
lău, adunarea populară prilejuită de vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in județul Sălaj.

In de
i ilor în viața economică și culturală a țării.Vineri, sălile clubului din Lupeni vor găzdui, de la ora 18 vernisajul expoziției de artă fotografică, selecție au intrat 636 lucrări aparținînd unor artiști fotografi de prestigiu din toată țara, lucrări inspirate din realitățile soci- al-economice ale României socialiste. Participă 250 de creatori. Odată cu vernisajul-, iubitorii artei fotogiafi.ee vor asista ta 1 tivitatea d pre niere.O mu nml țir^iu. îutr-o

Pe parcursul vizitei, în dialogul direct cu oameni ai muncii din această unitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de condițiile.-lor de muncă și de viață.Apreciind modul în care ș-a dezvoltat întreprinderea în ultimii ani, ca unitate modernă cu un înalt grad de tehnicitate a pro- , clucției,. rezultatele bune în direcția asimilării uncii mare număr de produse, a promovării noilor tehnologii, a creșterii producției și productivității muncii, secretarul general al partidului a felicitat călduros colectivul unității și i-a urat noi succese în activitatea de viitor.Secretarul general al partidului a vizitat, apoi, 
întreprinderea de mașini-

(Continuare în pag. a 4-a)

luat
TOVARĂȘUL 
CEAUȘESCU.

lemnului din Siglictu. Mar- mației. și Dumitru Șer- ban, directorul Stațiunii județene de cercetare și creșterea bovinelor.
întâmpinat cu puternice 

aplauze și ovații, a 
cuvîntul 
NICOLAE _______ _________
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului ; nostru a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și puternice aplauze, cu îndelungi male șr ovații. Participanții la marea adunarfe au dat astfel expresie, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste plaiuri încărcate ele istorie", hotărîrii lor de a acționa cu hărnicie și însuflețire pentru
(Continuare în pag. a 4-a)

acționează pentru realizarea integrală a obiectivelor stabilite, căi și modalități, de ridicare continuă a calității muncii în toate domeniile de activitate. ,Sălăjenii au intîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și. tovarășa Elena Ceaușescu din primele md- menle ale sosirii in județ
(Continuare in pag a 4-a)

altă sală a clubului, vom . putea participa la un alt vernisaj, al expoziției de artă plastică cuprinzînd peisaje, portrete, realizate în maniere diferite, începînd cu pictura în ulei și- acuarelă, linogravura șt terminînd cu desenul în tuș, creion, cărbune. Prin-, tre . expozanți — artiști p l a s t i c i amatori, m e m b r i . ai cercu-l Lui de ai la plastic a „Paleta", se. află Camelia Balint,
H. AI.EXANDRESClî

(Coiitiwu net > a)

fotogiafi.ee
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Stimulator consecvent 
al realizărilor degraficele de întrecere, panourile consacrate inițiativelor muncitorești, gazetele de perete, inclusiv, „Faptul zitei", și, nu în ultimul rînd, panourile fruntașilor — prin care colectivul, oricine pășește în incintă, este familiarizat cu bărbații de elită ai minei, cu brigăzile și conducătorii acestora care, prin muncă lor dîrză, men-

■Prin conceperea și realizarea propagandei vizuale — \important și valoros mijloc al muncii politice de haasă, la mina Lonea se urmăresc, în principal, după cum ni s-a precizat, două scopuri: se are în vedere menținerea în centrul atenției a principalelor obiective ce revin colectivului în acest prim an al actualului cincinal și urmărirea cu consecventă, din aproape în aproape', a realizărilor obținute, experiența și faptele de excepție, ale colectivului.Această orientare a- organului de partid, a tului de sindicat țreprinderii este Mentă încă de la
PROPAGANDA VIZUALA 

MEREU IN 
ACTUALITATE

Luna manHestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive A

Comi teal îu- conchl- primul Ji.is de la intrarea în incintă. Prin panouri mari, sugestive, sînt redate chemarea la întrecere pe care au adresat-o minerii Lonea tuturor din industria precum și obiectivele care și le-au fixat pe cest an. De-a lungul ,; care duce la moderna dire administrativă a nei, deci pe traseul pe circulă zilnic întregul , _ serial, sînt expuse panouri realizate cu același simț al echilibrului și frumosului care rețin atenția asupra angajamentelor asumate în întrecere de colectivele sectoarelor, de formațiile de mineri din cadrul acestora, îfiaintînd spre sala ele apel, în cuprinsul și veci- • nâtatea acesteia se află ex- . puse pe locuri vizibile celelalte forme și mijloace ale propagandei vizuale —

dincolectivelor Carboniferă, pe ■ a- aleii clă- mi- care per-

țin prestigiul acestui colectiv fruntaș. Le-am . cunoscut și noi, reținînd mai , ales chipurile brigadierilor Anton Florea, Grigore Mîndruț și Anton Mihai. Am reținut și echipele de deservire fruntașe — cele conduse de Lidia Marc, Iosif Vodila și Nicolae Goadă, Am reținut .și succesul — 18 000 tone extrase, suplimentar — cu care haina a încheiat primele 4 luni ale anului — la zi, pe luna inai un ' ' ..... ..tone — ca ,fruntașe, cu plusurile lor— sectoarele Vidențiate la „Faptul lei". Gazeta „Minerul" bordează o temă de p deosebită actualitate — aplicarea prevederilor acordului global și ale acordului direct; gazeta „Sărbătoritul nostru" prezintă portretul unuia dintre minerii vrednici ai nîinei — brigadierul Gheorghe Ghiciuc, iar

plus de I860 și colectiveleIV, I si V, e-zi-. a-

excepție gazeta „Tineretul și producția" prezintă unul dintre tinerii mineri stabilizați la mină — Dumitru Ciobanu din sectorul II, Prin vitrina satirică „Sfre- deluș" aflăm, totodată, de campionii nemotivatelor în persoana lui. Ghcorghe Stoica, Ion Balea și Eugen Matbe.Tot așa, cu date concrete. ne-am putea referi Ia graficele ce oglindesc situația realizărilor zilnice în întrecere, la vitrina calității, la activitatea din domeniul protecției și securității muncii; redată de caricaturile, panourile și graficele axate pe această temă. Exemplele enumerate sînt suficient de concludente în privința valorii propagandei vizuale la mina Lonea — <’ "caracterul ei concret, secvent, combativ și corat în actualitatea tivului.Merită menționate cu|mile în perspectivă, pe aceeași linie, ale comitetului de’partid și comitetului șindîcatului. Pentru a fi mereu „pe fază" șia-și menține puterea de în- rîurire, caracterul zator, propaganda trebuie reînnoită, îmbogățită în continuu.

definită prin con- an- colec-preo-
mobili- vizualăIn acest sens : există deja preocupări concrete la - Lonea, vizînd actualizarea propagandei vizuale cu ideile, tezele și sarcinile desprinse din cu- vintarea secretarului general rostită cu prilejul gloriosului jubileu al partidu- lui.

Ioan DUBEK

! '

în urmă cu cîteva zile ă avut loc, la Deva, etapa județeană a sesiunii științifice a elevilor din licee, manifestare organizată in ;ăpeastă primăvară, cînd întreaga națiune socialistă omagiază prin fapte de muncă gloriosul jubileu al partidului, aniversarea a 
M5 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. Sesiunea științifică a fost organizată de Comitetul județean al U.T.C. și Inspectoratul școlar al județului Hunedoara.In cele 10 secțiuni (Lim- ■toa și literatura română, Umbi moderne, Istorie. Ști- ' ințe sociale. Matematică, Fizică, Chimie, Biologie- Geografie, Discipline tehnice, activitate educativă 
și metodică) au fost prezentate comunicări științifice care s-au remarcat prin rigoarea lor, zînd preocupările lor pentru studiul fie. Valea Jiului a reprezentată de ■120 de elevi din cele 1 ieee ale ' municipiului, vidențiindu-se atît iul participanților cît și Calitatea lucrărilor de la Liceul industrial minier din Petroșani, Liceul de matematică-lizică, I .iceul economic și de drept ministrativ și Liceul

sinteti- elevi- șțiinți- fost peste;T:‘ 
e- nutnă-

dustrial din Petrila. Valoarea acestei manifestări constă în .semnificațiile ei educative care contribuie la crearea unei atmosfere de. studiu îh rîndurile elevilor; potrivit -înclinațiilor și aptitudinilor fiecăruia, răsfrîngîndu-se în domeniul procesului de învăță- niînt, în calitatea pregătirii tinerei generații pentru muncă, și viață. Este revelatoare în această privință orientarea elevilor, îndrumați permanent de profesori, spre disciplinele importante de învățămîrit ; matematică, fizică, chimie,■ istorie, discipline tehnice.. Tcuiele care au constituit substanța comunicărilor reprezintă o implicare a elevilor în studiul sistematic al științei și culturii, încă de pe băncile școlii, stimulînd spiritul lor creator însoțit de formarea unei 'atitudini specifice cercetătorului științific. Re- i centa sesiune științifică a elevilor din liceele județu- ’ lui a reliefat calitatea procesului de învățămînt, eficiența educativă a disciplinelor de studiu, modalitățile concrete prin care se înfăptuiesc .orientările Congresului al XUI-lea al partidului, cu privire la sarcinile scolii.
T. SPĂTARU

DEZBATERE. Casa cultură din Petroșani orga- ■ nizează la mina Dîlja o dezbatere pe tema „Planul de, dezvoltare socială a României anul 1986 — program ■ creț de acțiune pentru grosul neîntrerupt al ti iei". Dezbaterea va avea loc astăzi. începînd cu ora 14.

economi cope con- pro- pa-

„Laudă omului muncii și creației sale“
Flori de mai“ •o săptămînă culturală bogată

(Urinar*  din pag liTiberiu Bo.șneag, Dafinul Duinea, Ioan Ga), Mihacla Grigoriu, Adrian Horhoia- nu, Titieriu Halasz. loan June, Daniela Pușca, Pa- raschiva Măran, Eliodor Aliliăileanu, Maria Pop, Radu Petre, Ai tur Sala- moii.Sînibătă, la. ora 10, la club are loc un concurs de di as o nuri și diaporame — la care voi

participa artiști fotografi amatori din municipiu județ. Manifestarea înscrie armonios în Și se acest cadru artistic creat, în mod deosebit, de artele vizuale.O premferă în acest an în cadrul săptămînii culturale „Flori de mai" o va constitui „Festivalul județean de muzică tînără" cafe va reuni interpreți și formații muzicale din tot județul. Duminică vom asista spectacolul de gală al
ei 

de 
în

La manetă (raliului de la puțul aflat in sapare la 
mina Paroșeni, mecanicul Nicolae Mihăiasa, din ca
drul sectorului de investiții.

Foto: Ovidiu PĂRĂIANU

festivalului care va însemna încheierea săpttoiînii culturale „Flori de mai* ’— 1986 și care se va desfășura. dacă timpul o va permite, 4a zona agrement Brăița. /■ ■ sAșadar, iată manifestări de înaltă ținută, atractive care. vor încununa s ă p t ă m î n ă frumoase realizăriviața spirituală a Lupeniu- lui, manifestări la care vom fi prezenți alături de publicul, de minerii și preparatorii Lupeniului, de toți cei care iubesc frumosul. Fără îndoială, față de anii anteriori, „Flori de mai" a cunoscut un salt calitativ, . rod al preocupărilor de care au. dat dovadă organizatorii. 1 T; ■
Pregătirea 
viitoarelor 
capacitâți 

(Urmare din pag. I) ,

PROGRAMUL
Universității politice și de 

conducere
— Filiala Petroșani —Cursurile universității pentru anii I, fl și III se desfășoară în ziua de luni, 26 rnai a.c., la ora 16, la Cabinetul municipal de partid.

Celuloză pentru exportInginerul Nicolae Bădica, directorul I 1ET, ne-a relatat despre pregătirile și recepțio- narea unor noi cantități de produse destinate exportului. Este vorba de 5 vagoane de celuloză și unul de mangal, produse care se află în depozitele finale de la Iscroni și Uri- cani, unde activitatea este coordonată de șefii de de-

pozite Ion Lazăr și Dumitru Bădicu.Din relatarea directorului LJ’F.T am mai reținut încă un fapt: aceia că, în- cepînd de astăzi, la Uri- cani, va intra în funcțiune o secție de sortare și prelucrare a lemnului, unde vor fi produse piese de tîmplărie necesare diferi- ților beneficiari de pe raza municipiului nostru.
O activitate permanentă, cu rezultate 

la cotele înaltei eficiențePreocupările colectir vului de oameni ai muncii de la mina noastră au vizat și modul în care au fost și. sînt utilizate diversele materiale, ne relatează economistul Ion Geană, contabilul șef al I.M., Uri- carii. In acest sens, amintesc că, în primele patru luni, economiile la cheltuielile materiale au fost diminuate cu 10 milioane lei. Principala sursă a acestor economii: acțiunile de recuperare, recondi- ționare și refolosire.Referitor la acestpect, al recuperării diverselor materiale în refolosirii, am avut o primă discuție cu tovarășul Petrică Puiu, de la depozitul de materiale al minei. 
„O coordonată a muncii noastre a constituit-o și realizarea planului de colectare. Personalul depozitului — din rîndurile căruia s-au remarcat Con-

stântin Borhină, Visarion Trifu și Ion Șandru — cu sprijinul organizațiilor de tineret din întreprindere, a colectat și predat, suplimentar planului, peste 30 tone de (ier vechi. 2 to-

as-scopul

^CCUPERARE 
/ECONDITIOMARE 

JtAEFOLOSIREne fontă, 300 kg plumb, 2 tone aluminiu și 200, hîrtie". : ' . - ‘:■Următorul. popas: erul mecanic. ; Nu pentru prima dată sing. Gheorghe Balea, șeful atelierului, ne prezintă situația pieselor recondiți- aa-

kg

onate și trimise pentru fi refolosite. Că și în cest an s-a acționat cu spirit de răspundere o demonstrează o simplă constatare: dacă s-ar fi procurat, din afară, piesele

de care eră nevoie, s-ăr fi cheltuit 6 455 000 lei. Prin recondiționarea pieselor, suma a fost considerabil mai mică: 610 000 lei, ea însemnînd cheltuieli materiale și manoperă. „A- cdasta in primele patru luni, subliniază interlocutorul nostru. La jumătatea lunii mai, valoarea pieselor recondiționate de meseriașii atelierului — în acest Sens îi amintesc pe strungarii Mihai Ballo , și Antonică Stancău, sudorii Agneta și Carol Bercii i, lăcătușii ion Pavel și Adalbert luhas sau frezorul Ghcorghe Poenaru — a a- juns de ja la 540 000 lei4*.Recuperare, recondițio- , nare, refolosire sau, pe - scurt, ,,3R", o activitate ale cărei valențe constituie o permanență a muncii colectivului de la minai Uri-• câni, s r . :
Gheorghe OLTEANU

panou, în blocul 2 din stratul 6. Sub conducerea șefilor de schimb Dumitru, SainoilăPetru Cutoși și Oprea Prau, minerii acestei brigăzi au executat lucrări " de bună calitate. Și pentru că este în tradiția muncii lor, dar și pentru un motiv în plus: ei vor prelua noua capacitate de producție, care va fi echipată cu un complex de mică Înălținîc. Exem- pl»l este concludent . nu numai pentru sectorul III — el ilustrează faptul că specialiștii întreprinderii, minerii de la Aninoasa, al cărei specific de producție era folosirea metodelor clasice, înaintează curajos pe calea mecanizării extragerii -cărbunelui.După cum ni s-a precizat, lucrările de pregătiri sînț perfect corelate cu programul de introducere în frontul de lucru a utilajului. Deja, complexul se află în atelierul de la suprafață, unde i se fac probele tehnice de verificare. „Ne mai sînt necesare — ne arăta inginerul Ion Dăbuleanu, directorul minei — barele de direcție. Am solicitat la IP.SRUEEM executarea lor mit asigurări comandă va fi termen. „Adică la sfîrșitul acestei luni, pentru ea utilajul să poată fi pus în funcțiune cît mai repede. Este și dorința echipei de sub conducerea adjunctului șefului sectorului III, Dumitru Her.Pe măsură ce brtaeii lui Gheorghe Vîslă finalizează suitorul de atac (din care nu fost executați 40 de metri), se fac amenajări pe galeriile de transport, prin care vor:trece secțiile cpto- plexului. De fapt.'avînd în vedere experiența acumulată pînă" acum, se poate spune că pentru minerii de la Aninoasa uh asemenea eveniment de producție nu mai constituie o dificultate.

Andrei Ga boș,

direcție.și am pri- că această onorată la

FEROVIARA. Pînă la in- cu atribuții în domeniul manifestă din plin. La Vul- trarea în funcțiune a noului mers al trenurilor (1 iunie) se va da în folosință un nou tronson al liniei duble ceva lega jnuni- cipiul nostru de Simeria. Este vorba de tronsonul dintre comunele Bălti și Pui. .SIMBATA la Petroșani, Comitetul municipal al U.T.C. organizează un simpozion cu tețna „Turismul și rolul său în educația patriotică a tinerei generații". Vor participa activiști ai comitetelor U.T.C.

sportului și turismului.EXCURSIE. O interesantă excursie în R.S. Cehoslovacia se va organiza între 30 iunie și 5 iulie de către filiala din Petroșani a O.J.T. Vor fi vizitate o- biective economice și istorice din țara prietenă. Traseul va cuprinde orașele Fraga — Karlovy-Vary, Ceske — Budejovice.

can au fost refăcute, pe artera pimcjpala a orașului și pe bulevardul Victoriei, toate covoarele fio-- rale. Un aer de vară timpurie domnește peste tot.

FLORL*  Grija edililor 
pentru fața orașului se

DUMINICA se va șura o nouă etapă â Costeștî '86 la volei, petiție de masă înscrisă în „Luna edllcațieî politice, revoluționar-patriotice ri culturii socialiste pentru tineret". Finalele vor avea loc la Costești, în zilele de 31 mai — 1 ilmie.

d.esfă-Cupei cam

TEATRU. Pentru din grădinițe astăzi, de la orele 10 și 11,30, Teatrul de stat „Valea Jiului" oferă la sediu, două spectacole cu „Iorgovan, fiul munților" de Nicolae Gheorghe.înregistrări muzicale. Cooperativa '.Straja" — Lupeni dispune în Și localitate de un studioii de

copiii blocului 43, accesibil: 10—17 (Uf.)IN VULCAN, la parterul blocului 3B3 (lingă cinematograful „Luceafărul") s-a deschis de curînd, o nouă unitate de reparat ceasuri și brichete cu gaz. (Gli.O.)
Rubrică realizată de 

Horaliu ALEXANORESCUînregistrări muzicale. Unitatea, situată în noul centru civic, la parterul

I
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cititorilor
Azi, I. P. S. R. U. E. E. MNu este deloc o exagerare să spunem că sfera de activitate a întreprinderii cuprinde întregul minerit al Văii Jiului. Nu numai indirect, prin piesele de schimb pe care le livrează pentru utilajele din a- ....ceste unități sau prin reparațiile capitale și curente, pe care le execută în secțiile de producție proprii, în beneficiul acelorași unități, ci și prin contribuția specialiștilor IPSRUEKM, mai precis prin munca echipelor de service, care vin în sprijinul minerilor, direct, la fața locului.Paralel, deci, eu fluxul de fabricație din secții și ateliere, s-a organizat acest „flux" al reparațiilor și montărilor, foarte important pentru bunul mers al activității de producție în subteran, l-am întîlnit, deseori pe muncitorii întreprinderii, în

punetcle principale ale muncii din minerit. De pildă, mai zilele trecute, la Live- zem, specialiștii de sub conducerea. maistrului Emil Ariton, sau. Ia mina Bărbă- teni, pe cei de sub conducerea subingirie- rului Ovidiu Borca, care reparau, acolo, complexe de mare randament. Despre o asemenea activitate avea să ne vorbească, mai pe larg, maistrul principal . Nieolae Sabrt, din cadrul secției service IPSRUEEM. Esențiale, am desprins, promptitudinea și calitatea. Cî.știgul timp la repararea unui utilaj minier-, rect Ia fața locului, înseamnă cîșiig producție, de cărbune. Iar calitatea seamnă, firește, o func ționare în rc optim, la randament sporit, a respectivului utilaj. Deci, tot tone de căr bune în plus.
Telex de producție

Planul producției 
a fost depășit, de la 
putui anului, cu peste 
milioane de Iei • Unitățile miniere au primit, în plus, din secțiile întreprinderii, 60 tone de utilaj tehnologic, îri valoare de peste 8 milioane de lei • In 
perioada scursă din acest 
an, secția de stîlpi hidrau
lici din Vulcan a produs, 
suplimentar, acest sorti
ment, în valoare de 4,87 

milioane de Iei. • La aproape 10 milioane de Iei se ridică valoarea pieselor de schimb fabricate mat mult decît prevederile planului la zi. • Se perfecțio
nează activitatea C.T.C., 
prin noi dotări ale labora
torului chimic, prin folosi
rea metodelor de verifica
re nedestructivă a piese
lor, prin analiza speetrală. 
In acest scop, se fac urne

nete 
înce-

14

- - . . » .
najăi’i, se instalează 
fectoscoape moderne.află în diverse faze execuție și vor fi finalizate în trimestrul IV două noi produse: un cărucior universal pentru operații auxiliare in galerii tip CV și un dispozitiv hidraU- • lie de moptare și dernon- tare a elementelor de combină. Ele vor contribui la ușurarea activității minerilor, la obținerea unor productivități sporite în abataje. • înnoirea pro
ducției ține pasul cu nece
sitățile întreprinderilor 
miniere beneficiare: de la 
începutul anului, în cadrul 
secțiilor de 
schimb
repere 
pentru 
raclete 
gregale 
tă presiune.

de-• Sede

piese de 
au fost produse 
pentru com bine, 

transportoarele cu 
și cu bandă, a- 

hidraulice cu inal-

Interviu fulger
—■ Sînteți de la înce

puturi aici, la
IPSRUEEM, tovarășe 
Ștefan Kezan...Exact. Mai întîi, în atelierul electric de la Var- nița, apoi eu și colegii mei am venit în aceste moderne, în secția reparații electrice, nem de utilaje ele randament, se lucrează, după cum vedeți, în condiții optime. Și, vă . asigur, se lucrează bine.

— C»t de importantă 
dumnea- 

din 
pe care o con-

hale de 1 >:-.puii;.'!t
este munca 
voastră și a celor 
brigada 
duceți ?

— Fiind 
clăti seama

in a- către ă- vor
Popescu Etelca, Petrila — , Pehtru a vi se repara, sfîrșit, cele solicitate, dresațî-vă din nou E.G.C.L. Petrila; In eeâstă vară lucrările fi efectuate.
Lăcătușu Constantin, Pe- 

trila — In unitâțite alimentare din orașul: dv. am constatat că se primesc sticlele goale. Nu nh-ați precizat la care ați fost refuzat. Reținem și sub - scriem la icleeu înființării

unui centru de achiziție a sticlelor și : borcanelor și înaintăm propunerea con- siltului popular prașeneșe.
Anonim, Aveți dreptate, Petroșani este ne anticariat, mai intilțî tă interes literaturii.
Danci» Mircea, Vulcan — Activitatea din întreprindere în perioada executării pedepsei ați făcut-o prîn-

I’etroșani — în .orașul■ .',.ir OII deoarece, tot liner-I entru valorile

tr-o sentință. După terminarea ei vii puteți integra și în alte colective . de muncă.Stoi Petru, Uricani — Sînt in'tereșante situațiile des' t ise de dv. Așteptăm să ne tijiHiteți și alte scrisori în care să ne relatați poutățî, preocupări actuale ale omenik»’ muncii și din alte domenii, nu. na- mai din transportul în comun.

Tinerețea, la ea acasâDacă am optat pentru una "din secțiile unității — este vorba cie SRIUM L- cut-o pentru faptul aceasta are „vîrsta producție" eea mai Doar un an. Și că valoarea producției de opt milioane de 12 luni, adică jumătate din cea a tuturor secțiilor uni- . tâțtt aflate în Petroș-ahi.:"Stăm de vorbă cu maistrul Petru Groza. El venit la Livezeni încă pe cîrtd aici era doar mie atelier de reparații, eu doar 28 de oameni, adică în 1980, și cînd valoaiea producției nu depășea o jumătate de milion de lei. De atunci, interlocutorul nostru, etire este și președinte de sindicat, a putut să vadă, pe viu, infuzia de tinerețe. Acum, majoritatea celor 330 de - oameni ai muncii o formează tinerii. Sînt la toate activitățile de bază : reparații combine de înaintare și abataj, reparații locomotive Diesel și electrice de mină, eompresoare; dar, mai ales, prin număr și măiestrie, ia pompe de apă și de înaltă presiune.

IPSRUEEM este o treprindere tînără, nu doar prin anul înființării Ci ' ’rețea îri ateliere și secții, de vîrstă nu depășește de ani. Tinerețea este, IPSRUEEM, at it de la acasă, âtît de peste incit este dificil să alegi.

înei. și, măi ales, prin tine- • celor care lucrează Media i 2'4 , la i ea tot.
cu susținere... 

de competențăAm stîlpi can, care este suportul succeselor înregistrate nu numai în. lunile din acest ăn, ci și în cei anteriori. Ceea ce probează o perma. o Ras- în-

întrebat,, la secția de hidraulici din Vul- care este
riență a împlinirilor, tradiție a succeselor, punsurile, formulate tr-un feL sau altul, conduc spre o aceeași cohcltizie: competența profesională, dublată de dăruirea în muhcâ. Dar mai concludente sînt, poate, răspunsurile formulate în fapte de producție, ale lui Nieplae Borbcly, șef de brigadă la strunjirea interioară a cilindrilor, ale strungarilor Constantin Drulă, loan Cornea, Ungur lăcătușilor Ludovic tiuș și Vasile But.numai cît,eva nume-simbol dintr-un catalog al măiestriei profesionale, ,,îii care, zi de zi, se „notează", cu bine și foarte bine, pro. ducția secției. Calificative la care subscriu și unitățile beneficiare ale activității de la S.S.H. Vulcan, întreprinderile miniere. Dovadă însăși solicitările mari, cărora colectivul de muncă le răspunde prin producții suplimentare, -

ale frezorilor CȘăvril si Emilia Ursa, ale
Ma-Sînt

Rubrică realizată de 
Sabin BORCAN

J

am facămică, aici este lei în
a 

de 
un

eleetricieni, vă că este .foarte importantă. Pentru că gradul de mecanizare a mi- neritului presupune o contribuție mare a profesiunii noastre. Dc pildă, a- daptăin și reparăm toata gama de transformatoare folosite în subteran. Deci trebuie să facem lucrări de foarte bună calitate, să asigut-ăm protecția antigrizutoasă.Aceasta este 
de bază a brigăzii, executăm .și alte — cum ar fi piese schimb pentru diferite tiiaje folosite în munca sectoarelor de fa suprafață, convertizoare și transformatoare de sudură,.,

o ' : -SJCeohnniis jSă: notez 
dintre fruntașii brigăzii?— Păi, pe Constantin iVi- țulescu, Aurel Fle.șer, loan Hegheduș, Constantin Viorel, Elena Mihătlă.

— Și o ultimă între
bare, legată tot de frun
tași. Anul trecut v-ați 
situat, m întrecerea so
cialistă, pe locul II pe 
întreprindere. Pentru 
anul acesta ?— Deocamdată, rezultatele primelor 4 luni ne situează pe același loc. Dar mai este timp, pinii la sfîr.șitul anului, pentru următorul pas.

activitateaMai repere deu-

Duminică, 25 mai11,30 Telex.11.35 Lumea copiilor, -s- Telefilmoiteca de ghiozdan :
Prieteni fără grai, .12,40 Din cununa cîntecu*  lui românesc. Muzică populară, (color). 13,00 Telex. '.13.05 Album duminical 14,45 .Contemporanii noș-• tri (cotar),:Reconstructori ai pă- mîntului.) Telejurnal,, ' :I Țara mea azi (color).I Cîntarea României.I Film artistic.

Drumul.Premieră TV.Producție a studiourilor coreene, (color).I Telejurnal.
Luni, 26 maii Telejurnal.I- Orizont tehnico-ști- ințifie.Tezaur folcloric., Film -serial.

Wilhelm cuceritorul.1 Telejurnal. .
Marți, 27 mai■ Tele jurnal.i Actualitatea în economie.Roadele acestui pă- mint.Muzică șiMemoria telor. 50 de ani ... ...cesui luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, Antologia teatrală.

Chipul nou al satului românesc.2'Telejurnal.
■ • • ' ’’ —S-.;

Miercuri, 28 mai 20,00 Telejurnal:.Congresul al Jll-lea al 'consiliilor de .con-' , ducere ale unităților agricole socialiste al întregii țărămmi, al oamenilor industria '.silvîeul-consiliilormuncii din. alimentară, allII
20,3521.5020,00

21,50

21,5020,0020,2020,3520,50
21,10

poezie, documen-de la pro-
M i c

aloamenilor

ZIG-ZAG , ZIG-ZAG
• In acest sezon estival, 47 de oameni ai muncii 

din întreprindere își vor petrece concediul de odihnă 
pe litoral, împreună cu familiile lor, grație biletelor 
distribuite prin comitetul de sindicat al unității.• Brigada artistică oferă programe apreciate de către spectatori. Și cu influență asupra celor luați in vizorul criticii. • Poate, în același „vizor" ar trebui 
„fixai" însuși modul de organizare a activității cul
tural-educative. In afara intențiilor pentru înființa
rea unei formații corale, inițiativele se opresc în a- 
cest stadiu. Și este păcat, pentru că în întreprindere 
lucrează foarte mulți tineri și tinere, cu care și 
pentru care s-ar putea organiza mult mai bine pe
trecerea timpului liber. • Secția de reparații -mecanice Lîvezeîîi se numără tiu numai printre colectivele fruntașe în muncă, ci, și în, , sport. Echipa.-.de fotbal de aici a câștigat „Cupa Hidromin", ediția 1986.
• Asociația sportivă a întreprinderii și-a extins acti
vitatea și la alte discipline: handbal feminin, tenis 
de masă, șah. • Impresionează, în, toate: secțiile,, bilna gospodărire a spațiului, cui.itenm, giija peni, u in.ile- i ia le. , . ’ , - <

i

tură și gospodarii ea a- pelor.2«,40 Agricultura românească în cincinalul opt. Documentar;"20.55 Partidul, Patria, Poli porul.Spectacol litcrar-mu- zical-eoregrafic.2:1,25 Epoca N i c o 1 a e : Ceaușescu — timpal marilor înfâptu- iri revoluționare — Epoca Ceaușescu — Noua tinerețe a satului românesc, mentâr. (Color)21,45 Telejurnal.
Joi, 29 mai. 20,00 Telejurnal.Congresul al lli-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al

Docu-

20,3020,5021,2021,40
14,40
19,3520,0022,0022,10

: întreg i i ț ă râ ni mi, cons itîi lormuncii din industria alimentară, tură și gospodărirea apelor.Actțialita'tea în economie.Tinerețea noastră - tinerețea E pocii Ceaușescu.Telejurnal.
Vineri. 30Telejui nai.Congresul lea al dc conducere ale u- nităților agricole so- (■ialiște, ale întregii țăranimi , al consili-,!i'. ilor oamenilor muncii din industria a- limentară,. silvicultură și gospodărirea a- -: peidri- . ■Actualitatea în economic.Pâinînt slăvit încu- , numit de roade. ,Pe -drumul înaltei performanțe. Telejurnal:.

Sîmbătă, 31 maiTelex.La sfîrșit de săptă- mînă (parțial color).Cronica eve- politice.' ■. 43''Am fost si noi copii odată (color).Teieen ci eloped ia (color).
Film artistic.
Cheia cifrului. Telejurnal.Melodii îndrăgite.

Mai. nimeritelor Telejurnal.

si I vicii I-

maiai III- consiliilor

aSOȚIA Doina, copiii Gabriel, Voi cu, Radu și rudele urează scumpului ‘ tor Gavrilă Jurcan cu ocazia împlinirii a 50 de ani și a ieșirii la pensie, mulță sănătate, fericire, și „La mulți ani !“ (8112)CO LECTIVU -L atelierului înecau ie I.M. Petrila urează multă sănătate și ■fericire maistrului Theil Hans cu ocazia împlinirii virstei de 50 de ani. (8105)CU ocazia împlinirii a 50 de ani, urăm scumpului ' nostru naș Theil 14®ns multă sănătate și „La mulți ani 1“ din partea finilor loncicâ si Nelu Morari». (8122).VIN D ARO 10/1, stare excepțională. Aradului 1.3, Petroșani. (8123):VIND apartament 3 camere în Deva. Informații telefon 23330. (812.9)VIND Dacia 1300 neridicată, tetef on 43390. (8130)VIND Dacia 1100. Informații Lupeni, strada Pomilor nr. 10 (8137) s-VIND pian. Lupeni, strada Pomilor nr. 4. (11134)VIND MZ. Telefon 201, Piti, județul Hurleds.iira. (8140) .VIND casă, Lupeni, strada Minerilor nr. 8. (8141)SCHIMB apartament două: camere Turntl Severin cu similar Petroșani — Central. Informații telefon 41149. (8136)PIERDU 1 legitimație de ■erviciu pe numele Barbu loan, eliberată de l.M. Lupeni. O declar nulă. (8124)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) ni'. 3664 eliberată de - Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă (8121)

p u b I i c i t a t e
anunțuri de familie

COLECTIVUL întreprinderii de Utilaj Minier 
Petroșani este profund îndurerat de încetarea din 
viată a celui cetre a fost un bur» coleg

BERIO TI IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8142}

VECINII de pe strada Vitelor, Petroșani, anunță 
eu durere dispariția bunului lor vecinBERTOTI IO AN

Și transmit sincere condoleanțe familiei.

COLECTIV UL de cadre didactice de la Școala 
generală hr. I Petroșani este alaiuri dc colega tot’ 
Berar Maria itt greaua încercare pi<-int|ită de pier
derea mamei și transmit sincere condoleanțe fami
liei îndoliate, (8127)

SOȚIA, fiicele și ginerii mulțumesc tuturor ace
lora care au fost alături dc hui în încercarea grea 
suferitâ de pierderea celui care a lost 

BAN DDL.EA PARTEME
Ii vom păstra o veșnică amintire. (8139)

FAMILIA anunță cu aceeași durere împlinire» 
unui an de la dispariția fulgerătoare a scumpului 
nostru , :

TIGĂRAN CONSTANTIN
Nu-I vom uita niciodată. (8125}

MAMA Susana, tata Alexandru, cu aceeași ne
mărginită durere anunță că se împlinesc 6 luni de 
eind ne-a părăsit pentru totdeauna cea care a (ost 
o mamă minunată și o fiică bună

MARINESCU MARIA (.13 ani)
Chipul ei drag și bun răminc veșnic in inimile 

noastre. (8131)

S13 împlinesc 
mul drum pe cel care a fost

PARKAS DI NES — Gt ONT
Familia, (8120)



VINERI, 23 MAI 1986

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele Maramureș și Sălaj .«

<u rmare din pag. I)unelte, accesorii și scule, unde a fost primit și înconjurat cu aceeași dragoste și prețuire, ca pre- \ tutindeni' pe parcursul vizitei la Baia Mare.I In centrul analizei efectuate a stat modul în care conducerea -unității, • mi-■ histerul și centrala industrială de profil acționează; pentru a se crea cîmp larg acțiunii de organizare și; modernizare a proceselor de producție.Tovarășul Nicolae : .Ceaușescu a cerut să se ia i'în continuare măsuri pentru ridicarea gradului de j.. folosire a mașinilor și : instalațiilor, de utilizare cu ț mai mult spirit gospodă- ■ ! rose a spațiilor de produc- țție, de reducere a consu- ; mului de materii prime, combustibil și energie e- lecțrică. Produsele întreprinderii trebuie să răspundă mai bine cerințelor concrete și exigențelor sporite, ațîț ale beneficiarilor interni, cît și ale celor de peste hotare.Secretarul general al ■ partidului a fost asigurat că vor .fi luate toate măgurile pentru ca indicațiile date cu prilejul vizitei să fie aplicate întocmai în viață, pentru ca planul a- nual și pe întregul cincinal să fie realizat la toți indicatorii și la înalte cote de " calitate.•to Următorul obiectiv al vi-

Zitei în municipiul Baia Mare a fost — Uzina de preparare a minereurilor Flotația Centrală.Și aici, mii de muncitori și muncitoare au primit. . cu deosebită căldură înalții' oaspeți care, în a- ceaștă zi de neuitat, le fac deosebita cinste de a veni la locul- lor de muncă, de a lua cunoștință de succesele obținute, de • problemele cu care. se confruntă, de a-i ajuța să ridice pe o nouă treaptă întreaga activitate desfășurată în a- ceastă importanță unitate a industriei miniere.In hala de, măcinare, a- colo unde uriașe mori autogene sfărîmă bulgării de minereu aduși din adîncul pămîntului, secretarul general al partidului este informat că indicațiile referitoare la extinderea automatizării, date cu prilejul vizitei precedente;, s-au înfăptuit, astfel că la ora actuală măcinarea minereurilor este integral automatizată. Paralel cu aceasta au fost modernizate utilajele și instalațiile, acțiune care asigură creșterea capacității de producție, sporirea fiabilității utilajelor și reducerea consumului de energie electrică.In sectorul de f lotație, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că tehnologiile sînt perfecționate, ceea ce asigură creșterea gradului de extracție din minereu de la .75 la sută la aproape 90 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă •' ca și în continuare specialiștii să găsească modalități eficiente pentru creșterea randamentului în extracția metalelor din minereu pînă la 94—96 la sută. De asemenea, s-a indicat ca acțiunea de modernizare a fluxurilor tehnologice Șă se desfășoare fără întîr- zieri, pentru asigurarea condițiilor necesare recuperării, la indici cît mai înalți, a metalelor din minereu pentru creșterea eficienței economice. r 'Secretarului . general al partidului i-a fost prezentat apoi modul în care s-a acționat pentru modernizarea transporturilor de minereu de la mine la flota- ție. ■' - v'In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat calde felicitări a- ceștui harnic colectiv muncitoresc, i-a urat: noi suc- . cose în muncă, multă . sănătate și fericire.Ultimul obiectiv vizitat joi dimineață a fost întreprinderea metalurgică pentru metale neferoase, importantă unitate economică, ce sebit în triei cu mari de digene-Tpvarășul N i c o l a e Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat instalația de rafinare termică a cuprului, în care se realizează faza intermediară a tehnologiei de extra

joacă un rol deo- ăsigurarea indus- cantități tot mai materii prime in-

gere a acestuia, precum și secția de rafinare electrolitică, ultima etapă pe care o parcurge ' minereul pentru a deveni cupru.Secretarul general al partidului a indicat conducerii ministerelor minelor și Chimiei, Biroului Comitetului județean de partid să acționeze cu toată hotă- rîrea pentru aplicarea programului de organizare și modernizare a producției pentru a se atinge, în- tr-un timp cî.t mai scurt, procentul de extrăgere prevăzut pentru anul 1990.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a trasat sarcina de a se acționa cu mai mult /spirit gospodăresc pentru asigurarea unor condiții optime de, muncă și o înfățișare cît mai civilizată a întregii unități, pentru buna întreținere a mașinilor și utilajelor, a spațiilor de producție.Tovarășul N i c o * *1  a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat, apoi, spre centrul orașului, unde erau așteptați de mii și mii de maramureșeni, Veniți aici pentru â participa la marea adunare populară din Baia Mare.

înfăptuirea indicațiilor și orientărilor date de secretarul general ăl partidului, a sarcinilor ce le revin, în acest an și in întregul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrilor stabilite de cel de-al XII 1-lea Congres al partidului.In încheierea adunării populare primul secretai al Comitetului județean de' partid, în numele tuturor locuitorilor Maramureșului, a exprimat:! tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai alese sentimente de profundă recunoștință pentru cinstea cu care au fost onorați, pentru ajutorul acordat prin vizita de lucru, pentru orientările și indicațiile de inestimabilă valoare pe care le-au primit pe întreg parcursul vizitei, în cadrUl întîlniriicu Biroul Comitetului județean de partid, ca și în excepționala cuvîntare rostită la adunarea țră populară.Marea adunare Iară din municipiul Mare a luat sfîrșit atmosferă entuziastă,
Pe modernele bulevarde străbătute de mașina prezidențială, mii de băi- măreni — bărbați și femei, tineri și vîrstnici — au salutat cu multă căldură pe oaspeții dragi, exprimîn- du-și, prin ovații și urale, sentimentele lor de aleasă stimă și profundă recunoștință pe care le poartă secretarului general al parti- ■ dului.

(Urmare din pag. 1)

noas-popu- Baia într-o. .. . ., deputernică angajare patriotică, revoluționară. Prin puternice urale și aclamații, cei prezenți au reafirmat vibrant simțămintele de aleasă stimă, profundă dragoste. și recunoștință

ale maramureșenilor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul condu- . câtor al partidului și statului nostru, care, cu înțelepciune și clarviziune, conduce destinele patriei, ale poporului, pe drumul luminos al socialismului .și comunismului.
*După marea adunare populară, mii de băimă- reni, aflați pe ,bulevardele orașului, au salutat din nou, cu deosebită căldura pe « tovarășul Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu.Pe stadionul „23 din Baia Mare, unde

reni, aflați pe bulevarde-
NicolaetovarășaAugust"...... ..... -. _ a avut loc ceremonia plecării îtîalților oaspeți, domnea aceeași atmosferă entuziastă, sărbătorească, în care s-a desfășurat întreagă vizită de lucru în județul Maramureș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie acestor entuziaste și călduroase manifestări.In aplauzele și ovațiile celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au urcat la bordul elicopterului prezidențial, îndrep- tîndu-se spre țimleul Silvaniei.

"ik.-

i....

■ (Urmare din pag. I)cu nemărginită bucurie, cu profundă recunoștință, cu deplina înțelegere a . adevărului că toate marile realizări și împliniri din viața lor, a județului și a întregii, țări sînt nemijlocit legate de numele se- cietarului general al partidului, de activitatea sa , neobosită pusă în slujba înfloririi țării, a bunăstării și fericirii; întregului nostru popor. /■/'■Sosire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu în județul Sălaj a avut loc la Șimleu Silvaniei în- țf-o atmosferă de puternică exuberanță, de mare •sărbătoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie entuziastelor manifestări de dragoste și . prețuire.Vizita pe platformă industrialii din Șimleu Silvaniei a început la întreprinderea de materiale izolatoare, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu,to: tovarășa Elena Ceaușescu j au fost primiți cu dfebsebîtă bucurie și entuziasm. ș: Prin amplasarea întreprinderii în acest o- ra.ș la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin edificarea unității, s-a asigurat dezvoltarea acestei zone lipsită în trecut de industrie și aprovizionarea cu astfel de materiale a unităților beneficiare din Transilvania, ’ elimlnîn- du-se transporturile din localități îndepărtate.Tovarășul ’ 'Ceaușescu a fost informat despre . realizările acestui

S osirea în ț udețul Sălajsupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse în scopul ridicării gradului de prelucrare a produselor pentru a contribui pe această cale la creșterea productivității muncii în construcții,-în celelalte sectoare în care, se folosesc materiale termo și hidroizolatoare, a unei mai bune valorificări a materialelor. Gazde- . ă'.fe<au informat că țesătură din fire de sticlă realizata . la Șimleu Silvaniei desti- nata industriei electrotehnice este comparabilă cu cele măi bune produse de. acest gen fabricate pe plan mondial.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, le-a fost adresată invitația de a vizita" o serie de sectoare productive unde au fost examinate aspecte laie dotării tehnice tehnologiilor de fabricație, ale organizării producției și a muncii. -„ general al indicat ea rni- resort, îm- întreprindereă creșterea pro-
Secretarul partidului a nisterul de preună cu să asigure __ducției de țesături din "fițe de sticlă, valorificarea lor superioară ca materiale izolante, îndeosebi în domeniul electrotehnicii. De asemenea, s-a cerut să se acționeze cu mai multă dotările pentru reducerea în continuare a consumurilor energetice, să se asigure îmbunătățirea microclimatului în ateliere.Ea încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări și noi succese în activitate 'colectivului acestei tinere unități industriale.N i c o la e In continuare, tovarășul Nicolae . Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vi- tînăr colectiv, precum și a- zitat Filatu.a (ie fire piep-

tănate, unitate tînără, crea Secretarul general alreunișită la indicația secretarului partidului a apreciat general al partidului, și care " 'industrial al acestui oraș.In cadrul unei expoziții cuprinzînd o serie de pro- turilor însămînțate în duse de bază realiz.ate aici, ca șl panouri și grafice, au fost prezentate. datele privind activitatea și evoluția unității, componentă a întreprinderii de profil din Zalău.La despărțirea de locui- ; tofii orașului, Șimleu Sil-..,.____ „ _____ ,vaniei, tovarășul Nicolae t natul culturilor de Ceaușescu a arătat că are impresii bure despre cele două întreprinderi vizitate și a adresat colectivelor acestora cele mai calde felicitări, noi succese în rea-, lizarea planului de producție, în - ' ’ • 'continuă a calității produselor, urări. de fericire tuturor.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a continuat la Cooperativa agricolă de producție Crasna, unde secretarul general al partidului a purtat cu specialiștii prezenți un amplu dialog asupra problemelor de însemnătate prezentativă a agriculturii majoră pentru dezvoltarea

zultatele obținute de diversifică profilul tățile agricole de statcooperatiste din județ. Re- ferindu-se la structura cultul- a- ceasță zonă agricolă, tova-
proape 2 500 hectare, grîu, porumb, orz, sfețlă-de-za- hăr și legume. Unitatea dispune de un sector zootehnic, care cuprinde peste 1 100 - de bovine.. Adresînd felicitări pentru rezultatele obținute derâsul Nicolae Ceaușescu a • cooperativa agricolă de pro- indicat. ca în Sălaj să nu ■ . .se mai însămînțeize.turi furajere din toamnă pe suprafețele arabile, culturi care eliberează terenul tîrziu, în primăvară, ' ceea ce împiedică semă- bazăacesteamatu-

cul-
în epoca optimă, nemaiajungînd la ritate. Totodată, s-a cerut ca pe suprafețele de pășuni și finețe să se efectueze însăitiințări și st»pra- .... însămînțări în vedereaîmbunătățirea creșterii producției de fu-sănătate și însămînțări :în vederearaje pe asemenea terenuri. S-a stabilit ca plantațiile ; de pomi fructiferi îmbă- trînițe, slab productive să fie înlocuite ' cu plantații noi în sistem intensiv.In continuare, s-a vizitat ferma zootehnică , a cooperativei agricole de producție Crasna, unitate rc-

mai puternică a agriculturii in județul Sălaj.Elicopterul prezidențial a aterizat, în. apropierea fermei zootehnice. In întîm- pinarea secretarului general al partidului au venit numeroși țărani ■ cooperatori, mecanizatori, alți lucrători ai ogoarelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat o cu- pfinzățpăre expoziție care prezintă rezultatele obținute în realizarea ’ producției.. vegetale și animaliere, in alte sectoare ale agriculturii județului.

județului. Secretarul general al partidului a fost informat vă, că aici se culti-a-

ducție, de cooperatorii , și mecanizatorii din Crasna, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a urat să obțină noi succese în activitatea pe care o desfășoară, să realizeze producții tot mai mari pentru , sporirea cantităților predate la fondul de stat si a veniturilor lor,, multă șănătăte și fericire.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, au fost salutați din nou cu multă ; căldură considerație de comunei Crasna.In ovațiile și uralele celor prezenți, elicopterul' prezidențial s-a îndreptat spre Zalău.festivitatea primirii o- ficiale a tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovifrășei Elena Ceaușescu tul Sălaj a avut loc în municipiul de reședință —• Zalău.

Pe stadionul municipal din reședința județului mii de locuitori și-au exprimat din inimă deplina bucurie și satisfacție pentru a- ceastă nouă întilnire . cu conducătorul iubit al partidului și al țării, ce se înscrie, alături de celelal- efectu- eveni-înscrie, alături de te vizite de lucru ate aici, în suita montelor memorabile din existența județului.Tovarășul Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu- prietenie acestor caldemanifestări de stimă și prețuire. ;'Luînd loc într-o mașină deschidă, tovarășul Nicolae Ceaușdscu și tovarășa Elena- Ceaușescu s-au îndreptat spre reședința ce le-a fost rezervată pe timpul viziteiși aleasă în jjldețul Sălaj. Pe, stră- locuitorii' zile orașului se regăsește ’ aceeași atmosferă sărbătorească, plină de entuziasm. Zeci de' mii de oa- ‘ meni au salutat cu căldura pe tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu și pe tovarășaElena Ceaușescu, i-au aclamat și le-au adresat urări de bun venit in Sălajul în- în jude- . florilor de la un an la altul.Vizita în județul Sălăj continuă.pe o suprafață de
Întîlnirea, în cadrul unei ședințe de lucru, cu 

membrii Biroului Comitetului județean 
Sâlaj al P. C. R.teiului județean Sălaj al punct de pornire hotărîri- l’.C.R. le partidului, indicațiile șiIntîlnirea s-a constituit orientările stabilite de intr-o profundă analiză tovarășul N i c o l a e . . . , Ceaușescu, sarcinile trucare a cuprins o sfera Iar- sațe pU prjlejul vizitei an- gă de probleme, avînd ca terioare la Sălaj.

Tovarășul Ceaușescu și Elena Ceaușescu întîlnit joi scara, în unei ședințe de cu membrii Biroului
N i co 1 a e tovarășa s-au cadrul lucru, Coini-

»
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