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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

PROLF.TARI Dl .V TOATR ȚÂRII.U.VIȚi-VA!

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc. vineri du- pă-amiază, ședința Comitetului Executiv al C.C. ’ al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a dezbătut și aprobat Proiectul 

de decret privind fondul de participare 
a oamenilor muncii la realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la împărțirea be
neficiilor și fondul de premiere pentru 
anul 1985 și cotele de constituire a a- 
cestor fonduri pe anul 1986.: S-a subliniat că, ‘ potrivit prevederilor acestui act normativ, la stabilirea fondurilor pe ministere, celelalte organe cen-- trale și locale, pe centrale industriale s-a avut în vedere, pe lîngă modul de îndeplinire a sarcinilor de beneficii, stimularea mai accentuată a personalului din întreprinderile economice care realizează producție pentru export. De asemenea, s-a ținut seama și ’ de faptul că fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se majorează cu fondul pentru stimularea personalului care a contribuit la creșterea peste plan a productivității muncii și reducerea consumurilor materiale, obținerea u- nor prețuri externe superioare celor planificate, precum și .a unor beneficii suplimentare, ca efect al aplicării în producție a rezultatelor cercetării științifice, a invențiilor și inovațiilor.In cpdrul ședinței Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat unele constatări făcute cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate, în a- 
ceste zile, în județele Satu Mare, Mara
mureș și Sălaj.Secretarul general al partidului a apreciat că aceste vizite s-au desfășurat foarte bine, ele s-au transformat în puternice manifestări ale atașamentului și

PoliticPolitic
încrederii internă și inței muncitorilor. Iilor, a întregului popor de a înfăptui neabătut, în strînsă unitate în jurul partidului, hotărîrile stabilite de cel de-al XllI-lea Congres, Programul de edificare a societății socialiste voltate și înaintare a României comunism. S-a arătat că peste tot fost evidente muncii din lua măsuri realizării în pe acest an programelor producției stabilite pe baza luate în ultimul timp de partidului și statului. S-a constatat că față de ceea ce se prevede să se obțină pe baza acestor măsuri se poate realiza, printr-o mai bună organizare a muncii, o producție suplimentară, în condiții de eficiență și calitate ridicate.Secretarul general al partidului s-a referit, în același timp, la unele lipsuri și neajunsuri care mai există în activitatea din agricultura acestor județe, în industrie, precum și în activitatea de sistematizare a localităților și a indicat să se ia măsuri imediate pentru înlăturarea lor.Pornind de la constatările făcute pe parcursul acestor vizite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se organiza mai bine munca de sprijin și control din partea Comitetului Central, a Secretariatului și a Comitetului Politic Executiv în aplicarea și realizarea în județe a hotărîrilor de partid și stat, â legilor țării. S-a hotărît să revadă sistemul actual, ririi răspunderii membrilor

oamenilor muncii în politica externă a partidului, ale vo- țăranilor, intelectua-
multilateral dez- spre au preocupările oamenilor industrie și agricultură de a corespunzătoare în vederea bune condițiuni a planului și pe întregul cincinal, suplimentare de acreștere a hotărîrilor conducerea

ci e se în sensul întă- Comitetului
(Continuare în pag. a 4-a)

în spiritul sarcinilor trasate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

privind creșterea producției de cârbune
Cu planul pe cinci luni îndeplinit
Constanță și ritmicitate în 

depășirea prevederilor de plan
• CU CEI.E APROAPE 6 090 TO

NE EXTRASE SUPLIMENTAR IN 
LUNA MAI, PLUSUL ACUMULAT DE 
MINERII PAROSENIULUI, DE LA ÎN
CEPUTUL ANULUI LA PRODUCȚIA 
FIZICA DE CĂRBUNE SE RIDICĂ LA 
25 200 DE TONE • PRODUCTIVITA
TEA MUNCII PLANIFICATĂ IN ABA
TAJE A FOST DEPĂȘITĂ IN MEDIE 
CU 1685 KG PE POST

fruntașilor sînt minerii sectorului 1. care au extras peste prevederi aproape 20 000 tone de cărbune. • Brigăzile conduse de Vasile Cojocarii, Mihai Bărbă- 
caru, Francisc Fazakas. Ion Diaconu și Nicolac Andrașic au obținut productivități superioare sarcinilor planificate cu 1 — 2 tone pe post • ” 
din
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Sălajîn continuarea vizitei, de lucru efectuate în județul Sălaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena vi-co- peCeaușescu s-au aflat, neri, în mijlocul Unor lective de muncă de moderna platformă industrială a Zalăului.Intîlnirea cu conducătorul partidului și statului s-a desfășurat într-o atmosferă entuziastă, de a- leasă sărbătoare, expresie a satisfacției sălăjenilor pentru remarcabilele înfăptuiri din ultimele două decenii, a recunoștinței fierbinți față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe întregul traseu străbătut pînă la platforma

industrială, tovarășulNicolae, Ceaușescu, .tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu dragoste și respect de mii și mii de oameni ai muncii.Cu deosebită căldurii au fost întîmpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la întreprinderea de ar
mături industriale din fon
tă și oțel, primul obiectiv al vizitei.Profilată pe producția de armături din fontă și oțel destinate industriilor chimică, petrochimică, petrolieră, construcțiilor industriale și altor sectoare ale economiei naționale, a- eeastâ mare unitate — în- , treprindere etalon pe ramură în ceea ce privește organizarea și modernizarea proceselor, de producție

— deține o pondere însem- - nată în economia județului Sălaj. La ora actuală, modernele armături, .întrunind caracteristici tehni- co-funcționalc și competitive superioare, se bucură de apreciere în 30 de țări din Europa, America, Asia.In fața unei expoziții cu- prinzînd produse reprezentative realizate în unitate, grafice și. panouri ilustrînd prevederile programului de modernizare și creștere intensivă a . pro- * ducției pînă în 1990, tovarășului Nicol a...eCeaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate direcțiile de dezvoltare a activității îtl-
(Continuare în pag. a 4-a)

Marea adunare populară din 
municipiul ZalăuX'i zi ta. de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Sălaj și-a găsit o semnificativă și. memorabilă împlinire în- marea a- dunare populară, rată vineri la centrul civic ai piului Zalău.Peste 60 000 meni ai muncii ___ _...Iau, precum și din localitățile învecinate — muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, elevi, tineri și vârstnici, bărbați și femei, — au ținut să

desf ășu- prînz în murii ci-de oa- din Za-

prezenți la această nouri întîlnire cu secretarul general al partidului, președintele Republicii.La sosirea la marea a- dunare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîm- pinați cu îndelungate ovații Și site urale de zecile mii de oameni aflați piață.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. au răspuns cu multă căldură manifestărilor pline de dragoste,

aplauze, cu nesfîr- de în

stimă, și respect ale fu uiți mi i.Adunarea a fost deschisă de tovarășul 
Traian Ștefăncscu,

Ion prirri- șecretar al Comitetului Județean Sălaj al P.C.R.Au luat apoi cu vîntul tovarășii Potnpiliu Tămaș, director al întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel Zalău. Elenii 
Cuciovan, secretar . al Comitetului U.T.C. la Filatura de bumbac din Șim- leu Silvaniei, și Livia PO

producția niinei se• Fruntașii
cultural-educative și sportive

Gheorghe BOȚEA

Peste 90 la sută 
extrage mocani-

dalii, soci- Luna manifestărilor politîco-ideologice.

• Un cîntec nou, 
bucuria oamenilor.

„Laudă omului muncii și creației sale"
Ieri, în schimbul I, miau de

(Continuare in pag. a 4 a)
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Teatrul de stat (( imtiinwe îw pag; al

„Autogestiiinea și eta pa i găz-

cultural-educa-Laudă o- creațieiț acțiuni . Rețin a-

du-sc, și de această in fruntea întrecerii aliste. Folosind eficient bogata zestre tehnică de care dispun, ei au realizat ritmic producții și productivități superioare sarcinilor planificate în medie cu peste 200 tone pe zi, extrăgînd astfel supli

.. nerii de la Paroșeni extras ultimele tone cărbune aferente sarcini
lor de plan; pe primele cinci luni din acest an, a- sigurînd astfel condiții ca, în zilele care au mai rămas pînă la sfîr.șitul lunii mai, să livreze economiei naționale cărbune peste men tar, de la începutul a-sarcinile de plan, situîn- nuiui peste 25 000 tone de

Merite deosebi-minerilorcărbune.te revin minerilor din sectorul 1, care au contribuit la acest plus cu a- proape 20 000 de tone, ca urmare a bunelor rezultate obținute de frontaliștii din brigăzile conduse de Vasile Cojocaru și Mihai
(Continuare în pag. a 2 a)
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.Nedeia vulcăneănă
— ediția a XlV-a.

• Din lucrările prezen
tate în cenaclurile 
rare Orașul.

Incejiiîn-d de luni programate în cadrul nii manifestărilor politico- ideologice, tive și sportive „ mului muncii .și sale" interesante politico-educative, tenția manifestările în' sprijinul producției, expunerea cu tema „Utilizarea c- ficîentă a timpului de lucru și a utilajelor —- con*-

diție esențială spoririiproductivității muncii care va fi organizată in ziua de 28 mai la I.M. Uricani de către c.o.m. și comitetul sindicatului, dezbaterea eu tema autofinanțarea în < actualâ“ pe care o va dui I.M. Petrila,Alături de acestea s marcă mau u st u ii p u- me sdcial-politice, masa rotundă întitulată’ „Rolul colectivului in fre-m-i pofilulm moral al omului n< u“ pe cmc Comoetul Rțibicipril ide .cultură si e- <lu< it e Socialiști o \ , ()r_ ganiza . luni la I.M. Dtlja, expunerile cu tema „Importanța istorică a Unirii din anul 1600 sub conducerea lui Mihai Viteazul", pe care le vor putea audia oamenii muncii rle la 11 MP și IPSUUEEM, muți. 27 mie.
i’ioiiiei ii Kir fina! iz.I în_ 

tre 26 mai și 1 iunie clapa

II. ALEXANDRESCU



SIMBĂTĂ, 24 MAI 1986

Repetabilă

Pr iitos de prețuiretine, vocația tinereții devenit cauză a exis' țel lor ; in Valea Jiului, dar și in celelalte bazine miniere ale tării au ctitorit împreună cu bravii viitorului fericit al țârii ; fiecare an. fiecare zi de muncă au adăugat noi împliniri în epopeea subte- fanului. Acum, la ceas a- niversar, diplomele lor ::SÎnt înnobilate de perforin a n tele 11 obîn d i te frontul lie cai bum lui neferoaselor, -dar și ainfiteatrelor. unde s-au străduit să formeze vi-

calencSi m bată, obișnuită, aproape o sută ingineri se întilnesc amfiteatrele și sălile seminar ale Institutu- mineri temeliile de Iții ne dinCa și acum

Răsfoiesc lunii mai. mai, o zi < tăzi însă, de în de lui șahi, ani, cînrl tot aici mit diplomele de nor.aduce în bănci conducători de combinate și întreprinderi, cadre didactice universitare, tă'tori și proiecta» ți prestigiu, specialiști răspunderi în românesc, mulți dînșii încununați țiul de doctor în profesia inginer miner. Sînt Cialiștii de înaltă care au pus bazele

TT' P i t Ji*
*cerce- de

CUmineritul dintre îtoarele generații de specii ti- cialiști ai riiânesC ca meridiane.aniversar, prinosul tre ■— un. chet de g nunchind anii muncă, zestrea lor de o viață. Astjfel, ziua de azi, fără a fi trecută cu roșu în calendar, se înscrie, împreună cu toate zilele erei noastre socialiste, în salba de sărbători ale muncii și împlinirilor, ale visurilor întrupate, prin crez și dăruire, cînd seva viitorului mustește în gândul și fibra fiecăruia

mineritului roși de pe alte Acum, la ceas li se cuvine prețuirii noas- simbolic bu- îaroafe, înriiă- lor de
spe-clasă, mecanizării lucrărilor în sub- leran, inaugurînd, în „E- fioca Nicolae Ceausescu", n'bile orizonturi ale mineritului românesc, cînd înalta tehnică se armonizează fertil cu aportul gîtldirii tehnice proprii. Împreună, sărbătoriții de astăzi cumulează o valoroasă experiență de muncă acumulată de mineritul nostru.De un sfert de veac au căutat. și descleștat izvoarele de lumină și căldură'ale plaiurilor carpa. dintre noi. (Ion VULPE)

Sediul nou al IPSRUEEM, creație din ultimii ani, m reședința municipiului. Foto: C. AM ARIEI

Constan|ă și ritmicitate
(Urmare din pag. I) sectoarele III și, respectiv,-—— IV. Ei exploatează abata-folosind je frontale echipate cu complexe de mare înălțime —- CMA5H și combină de tăiere. Nu trebuie uitați nici frontaliștii conduși de Nicolae Andrașic, care folosesc' în abataj un complex SMA1. Cu toate că s-au confruntat cu multe greutăți datorită tectonicii, ei au reușit, lună de lună, să se . înscrie cu sarcinile de plan . realiza

te și depășite. Fiecare din brigăzile amintite a tribuit la obținerea lor peste 25 000 tone cărbune peste le de plan. Lor li adăugat minerii de pregătiri, care, prin lucrările executate, au asigurat linia de front activă pentru obținerea, acestor sporuri la producția fizică. Fo--6 ei

Bărbăcaru. care, în abataje complexe mecanizate SMA2 și combine de tăiere, au obținut productivități superioare sarcinilor de plan cu peste 2 000 kg pe post.Adevărate recorduri de productivitate au realizat minerii din brigăzile conduse de Francisc Faza- k^s, Ion Diaconu — 20—22 tone pc post, cu vîi'furi de 30 tone pe post — din

ANUNȚ
Din cauza unor reparații planificate, 

I.G.C.L. Petroșani va sista furnizarea apei calde 
menajere în perioada 26 mai 1986 - 25 iunie 
1986 pentru toți consumatorii racordați la sis
temul de termoficare.

de preparare
ÎNCADREAZĂ de urgența

Răspunde m cit i t o r i 1 o r
l.D.M„' Urîcani — Situația în jcare vă aflați ește rar întîlnită. Nu vă putem da relații, dar vă sfătuim.să explicați toate detaliile- organelor locale . de ștat.
Un grup 

Vulcan —. întrebareafia mai lesne și mai rapid
de pensionari. Răspunsul la dv, il puteți ă-

de la . comitetul sindicatului din întreprindere, a- dică I.A.C.M.M. Sînteți pensionari și munciți a- cum in rîhdul colectivului din această unitate, detalii în ce privește situația dv. numai de acolo trebuie să primiți,.
Ciobanii Florea, Vulcan — Un răspuns exact Ia întrebarea dv. il găsiți în

pagina „Curier juridic" din ziarul nostru de 14 mai a.c. (în „Consecințe ale. contractului de muncă din inițiativa persoanei").
Konyar Maria, Petroșani — Dacă acei copii sînt elevi, cel mai indicat este să relatați comportamentul lor la școală.

miercuri, ■articolul desfacerii

con- ce-' 
de prevederi- s-au la

care vor

♦ un primitor-distribuitor materiale.

P uurează’ ei părinți Margareta și
felicita te

O SINGURA ZIIntr-o singură zi.

APARIȚII

21 mai a.c., zece permise ..de conducere . auto au fost jertfite pe altarul... zeuluiBathus. Tomita Bisa (31 HD 6785), Ludovic Demi (21 TM 8616),- Ga- vrilă Purece (2 HD 4163), Pavel Ionel Șerb (31 HD 679U), loan Bacihschi (31 ~ UD 4316), Gliiță Trufan (31 1 ID 6609), Mircea MU- resan (31 HD 704), Ion Brădeănu (31 HD 8082), loan Suciu (31 CJ 6881) și Dumitru Avram (4 HD 611) sînt conducători auto care mai consideră că volanul poate fi stăpînit sub influență băuturilor alcoolice. Vor avea la dispoziție o bună bucată de timp, pentru a se pune la curent cu prevederile regulamentului de circulație.

De sub teascurile unor tipografii, bucureștene au ieșit, recent, cîteva utile și interesante broșuri, e- ditate de Direcția . circulație a Inspectoratului Generai al Miliției; „Primăvara rutieră", „Vara, la volan", „De la autocamion la....autoturism", și„Legislația rutieră. Modificări aduse în anii 1982 șt 1984“; Broșurile (gratuite) oferă un bogat material ue legislație și recomandări adresate conducătorilor auto profesioniști și amatori, consultarea lor îmbogățește deci cunoștințele și experiența celor aflați la vo- '■ lanfoA
RECOMANDĂRI

nostru, implică o serie de acțiuni pe arterele rutiere sau ia locurile de agrement și terenurile Sportive. Coloanele par- ticipanților la manifestări sau grupurile de bi- cicliști vor fi depășiți, după ce s-au întreprins toate măsurile de asigurare, excesul de viteză sau lip- . ,sa spațiului de siguranță pot avea urinări grave.Măsuri de prevedere sporită în preajma școlilor și grădinițelor, a spațiilor de joacă ale copiilor.
★

Duminică, 25 
au dreptul de 
autoturismele 
le personală

losind : în permanență 5 combine de înaintare, au executat lucrări de pregătiri în avansasigura punerea în funcțiune în viitor a frontalelor care să preia ătît creș-. terile de producție prevăzute, cît și producția batajelor care din funcțiune.

s mom

mai a.c. 
circulație 

proprieta- 
înmatricu- 

late sub număr CU SOȚ.

carnet
Cine poate

FIICA îzabela scumpilor duna i _ la împlinirea a 25 de ani de căsătorie, multă sănătate si fericire. (8143)VIND casă cu grădină. Lonea, strada Apaductu- lui nr. 10. Informații Petroșani, strada Unirii, bloc 15, sc. I, ap. 8. (3147)VIND apartament <1__ _camere, confort I, sporit, liber. Informații, telefon 956/17697 Deva. (8148)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cazan Vasile, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declăr nulă. (3144)2PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Roșu Marcela, eliberată de întreprinderea Petroșani. O (8145)PIERDUT dent pe numele Ciucă Aurelian, eliberat de Institutul de mine Petroșani. 11 ddclar nul. (8150)PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI

„Luna manifestărilor politico-ideologice, cui. tural-educative și sportive’*, tradițional festival al creației oamenilor muncii din Valea Jiului, care se desfășoară, în această perioadă, în orașele și comunele municipiului
Rubrică realizată cu 

sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

In ziua de 21 mai, ami- dedispărut de acasă norul Both Tibor 13 ani (în imagine). Era îmbrăcat în trening și haină de uniformă școlară. Cine poate da relații, este rugat să se adreseze părinților (Lupeni, Bulevardul Păcii, bloc 8, ap. 52), sau organelor de miliție.

, INTlLNIRE CU ISTORIA. Așa se intitulează o acțiune organizată de Comitetul municipal' F 1 al U.T.C. Este vorba cea de-a 18-a ediție a Uluiri: tineretului de Costești,' care va avea Ici 1 iunie a.c. Tinerii doresc să participe la ceastă interesantă și traetivă acțiune se pot în-

. scrie la comitetele municipal, orășenești, comunale și din întreprinderi ale U.T.C., precum și la sediul din Petroșani al BIT.
INTERESANTĂ ! TRACTIVĂ este ■ ganda comercială l șui Petrila. De-a arterei - principale

serviciu pe numele Rodo- san loan, eliberată de I.M, Paroșeni. O declar nulă. (8151)PIERDUT adeverință de reciclare pe numele Militarii Aurelia, eliberată de Institutul de Mine Petroșani. O declar nulă. (8138)PIERDUT chitanță fond rulment nr. 1267/1978 pe două numele Lupoaie Gheorghe, eliberată de Asociația de locatari nr. 8 C Vulcan. O declăr nulă. (8126)PIERDUT carnet student pe numele Sălagea Paul, eliberat de Institutul de Mine Petroșani. II declar nul. (8128)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Szilvesz- ter Ladislau, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8133)PIERDUT două diplome în meseriile utilaj terasa- ment și sudor pe numele Merges Alexandru, eliberate de I.M. Aghireș, Județul Sălaj. Le declar nule. (8132)

Orlon,

de. tricotaje declar nulă.stu-
DE FAMILIE

SOȚIA, Roza, fiicele Irina, Evi,
Costică și nepoții Tibi, Miși, 
anunțăm cu adîncă durere 
scumpului nostru

TOTH 1MRE
Inmormîntarea va avea

a.c., ora 16. Cortegiul funerar pleacă de la domi
ciliu din strada Republicii 118/8, Petroșani. (8152)

'' - ■ ■■ ' - ■ - -

, ginerii Miși, 
Cornel, Gabi și rudele, 
încetarea din viață a

(56 ani)
loc duminică, 25 mai

PIOS omagiu ta împlinirea a 7 ani de Ia 'decesul 
scumpului nostru

BIJCUR IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (8135)

Vulcan a realizat desfaceri rile muzicale din specta- mărfuri col sînt interpretate în valoare de peste unȘI A-propa- suplimentare de din ora- î '. ’ .lungul milion Iei, prin desfășu- tală de cir- rarea unei activități culație au fost amplasatePREMIERA. Ne parvine recent, panouri cu reclame vestea că prima prezență pentru magazinul general Petroșani a caricaturii românești pe și pentru unitățile de ali- 
de mentație publică din oraș.fraților (M.B.)dinPetroșani, ale căror opere EFICIENT Șl CIVILI-sînt Cuprinse însalon- de grafică umoristică de la Piracicaba — SaoPaolo (Brazilia). (I.V.)

eficiente și civilizate. (M.B.)
de în- meridianele Americii Sud se datorează la Ion si Mihai Barbu loc “carea-
a-

actualul ZĂT. Dc la începutul acestui an, colectivul de lucrători comerciali de la 
C o ni p 1 e x u 1 de Alimentație Publică din

FESTIVAL CULTURAL. 1 Incepînd de ieri, 23 mai/ ' la Hunedoara se desfășoa- ră Festivalul de cultură al naționalităților conlocuitoare din județ. Din Valea Jiului participă secția maghiară a Teatrului mun- t citoresc „Ana Colda** din Lupeni, colectiv condus de < Gabor 1 oncracz. Partitu- 1

de formația vocal-instrumen- ; -;i .Salt». (A.T.)EXPOZIȚIE. La ' Lupeni se va deschide marți, 27 mai, expoziția de pictură a artistei plastice amatoare Paraschiva Măran, membră a cercului „Paleta" din oraș. (Al.H.)ACȚIUNI ALE TINERILOR. Luni debutează în întregul județ „Săptămî- na i cative și artistice tineret", suită de

la care vor participa prin spectacole de muzică și 
poezie organizate pentru tineri, artiștii amatori din municipiu, vor avea loc de nefamili.ști așezămintelor pe toată durata nii. (Al. H.)

Spectacolele căminele ia sediile cultură săptămî-
în și de

Rubrică realizată de 
V. STRAI Ț

■II
I
I
I
I

acțiunilor cultura'l-cdu- VÂ îl*)|AIȚinfTl ive si artistice nnntrîl ’'«* lllUil»pentru acțiuni

’■I
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Luna manifestărilor pojitico-ideologice, cultural-educative și sportive

Sărbătoare a
Un cintec non, spre bucuria oamenilor

a( Consiliului orășenesc de 
politică și cultură socialistă.

Lauda omului muncii și creației sale“

ne-adintre

Nedeia* vulcăneana“— ediția a XlV-a

In fiecare an, la început de iunie, 
Vulcanul se îmbracă în strai de sărbă
toare, cunoscând febra momentelor de 
împlinire spirituală. „Nedeia vulcănca- 
nă“, reunește timp de o săptămînă toate 
forțele cultural-artistice și sportive din 
oraș și din municipiu, într-un buchet de 
manifestări politico-educative cu largi

— tic va însemna pentru 
oamenii muncii din Vul
can ediția 1986 a „Nedeii"? poiitico- lal-spor- irganiza săptă- măre- împlini- de la fău- Comiinist
tive care se vor o în cadrul acestei mini sînt dedicate țului jubileu al iii a 65 de ani Firea Partidului Român.Acțiunile din „fost organizateConsiliul orășenesc de e- ducație politică și cultură •socialistă, implicate fiind, în organizare, toate organele și organizațiile masă și obștești.' ~ plan se -situează în sprijinul ] manifestări care au ca biectiv creșterea cantității și calității producției, sporireaproductivității muncii, concomitent cu reducerea consumurilor de materii me și energie. țiuni amintim: rea cu tema extracției de cărbune — condiție esențială pentru realizarea exemplară sarcinilor de plan" va fi organizată sub gidatid de la I.M.

acest an auele
de In prim acțiunile producției, i o-

pri- Dintre ac- dezbate- „ Ritmicitateaacare e- comitetului de par- Paroșeni, ujiercuri, 4 iunie, începând cu ora 15, la sediul întreprinderii. De altfel, pentru minerii de la Paroșeni, 4

spiritualității
rezonanțe în viața oamenilor mumii. 
Pentru a cunoaște ce va aduce nou c- 
diția din acest an, a XlV-a, a „Ncdeii 
vulcănene" ne-am adresat tovarășului 
Gheorghe Lăzăresc, secretar al Comite
tului orășenesc Vulcan al P.C.R., 
ședințe 
ducație

zi de

Aflat in vizită de informare. și documentare în Valea Jiului compozitorul C oii stan, tin A r vin te împărtășit câteva gîndurife' sale;
— A cîta oară 

minerii Văii Jiului

— Dintre acțiunile 
caracter social-politic 
istoric ?

cu
și— Se impun a fi ționate expunerea eu „l-tealizările obținute, poporul nostru în actuală. Perspectivele dez- economico-șocia- le . ale orașului Vulcan în actualul cincinal", manifestare cu care, de altfel, vom deschide „Nedeia vulcăneană", luni, 2 iunie, la clubul din Vulcan, la care vor participa activul de partid, sindicat și U.T.C., oameni ai muncii din întreprinderile șl instituțiile orașului; simpozionul„P.C.R. — stegarul marilor idealuri și împliniri revoluționare'*, care va fi organizat marți, 3 iunie, de Consiliul orășenesc de educație politică și cultură socialistă; întîlnirea tinerilor cu membri ai secretariatului comitetului municipal de partid — joi, o iunie, ora club.

voltării

— Manifestări

men- tema de etapa

15.30, la
artistice?— Și in acest în vedere organizarea concerte de fanfară, cum și a unui
an avem depre-micro-

spectacol pentru minerii de la LM. Paroșeni. Vom a- vea ca oaspeți Ansamblul artistic „Rapsodia, Română". Spre sfârșitul intervalului vom asista la festi- valul-concurs interjude- țean de interpretare muzică populară, „Flori de cîntec românesc", ediția a IlI-a.
— Pentru tinerii dor

nici de mișcare, de sport?— Am prevăzut competiții sportive de fotbal si handbal — băieți și fete — la care vor participa e- chipe de oameni ai muncii. de la întreprinderile miniere Vulcan șeni, preparația S.Ș.H., U.E. Paroșeni elevi din școli. și Paro- Coi’oești, . -j și
Alte acțiuni ?Le-aș menționa _ pe cele din ultima zi, acțiuni ample, devenite tradiționale: „Tîrg'ul meșteșugarilor**, „Parada portului și cmtecuiui popular**, spec- tacolul de la baza de a- grement „La Brazi". Va fi o zi pe care o dorim cit mai frumoasă, o adevărată încununare a sărbătorii spirituale a Vulcanului.

printre 
9—- N-aș putea răspunde exact. Am venit de foafte multe oi’i ca dirijor împreună cu ansamblul folcloric „Ciocârlia", ca reprezentant al Uniunii compozitorilor, ca al Institutului de țări Etnologice și tologice. îmi plac curile acestea,

— DeSpre oameni ?— Chiar la intrare (discuția noastră a avut loc la intrarea în sala de a- pel a minei Uricani — n.r.) am zărit scrise trei cuvinte cu simbol etic : că, cinste, omenie", reprezintă caracteristicile. oamenilor muncii, oamenilor de aici, eroi prin munca lor de zi cu zi, avizi de înălțime , venii'e, perfecțiune.
— Ați cunoscut, cu 

care vizită întreprinsă 
Valea Jiului, aspecte 
vieții muzicale de aici, 
ne puteți spune despre 
cest aspecț al muncii 
vieții minerilor ?— Aș caracteriza, în nii generale, pe oamenii de aici ca multilaterali artistic. Se simte pulsînd o anume legătură cu tradiția care, îngemănîndu-se cu prezentul fremătător, stă la baza creației noilor bunuri spirituale.Manifestările artistice ale oamenilor sînt variate,

complexe. Aveți crea literari, artiști, plastici, tiști fotografi și cine amatori, aveți fanfare coruri de tradiție, o v muzicală folclorică, o, nogr:ifie interesantă, ceasta din urmă mai in zonele Jieț sau Cir
instructor Cerce- Dialec- mult lo-

,Mun-Ele
de-
fie- 

în 
ale 
Ce 
a-
Ș»li-

lui Ncag. Este că nu totdeauna calitativ al formațiilor tistice este la cea mai naltă cotă. Priiicipalul cru este însă aceastărință, continua preocupare pentru frumos, pentru Aici, în Valea Jiu- aflăm într-o zonă oamenii iubesc ac- cultură.

adevărat nivelul ar- î- lu- do-creație. lui, ne în care tui de
— Ce ați remarcat nou 

cu ocazia vizitei din acest 
an ?

•— In primul rînd am remarcat calitatea pregă- tii-ii celor două formații corale pe care le-am ascultat, corul „Armonii tinere", formație muncitorească și corul de cameră al Liceului de matematică- fizică . amîndouă din .Petroșani.
— O întrebare 

bilă. Proiecte ?— Unul foarte un diptic pe teme le folclorice dedicat minerilor Jiului. Lucrez In scurt timp tinerii pe care să-l introducă riul lor. Oricum, de Ziua minerului îl veți putea asculta. Din tot ceea ce am văzut și re văzut la Petroșani, se va naște un cîntoc spre bucuria lor, a minerilor.

inevita-frumos, inuzica- momîrlăncstiVăii deja la el. voi rugă pe i-am audait în reperto-

Interviu consemnai ile 
H. DOBROGEANU

(Urinare din pag. I)

Interviu consemnat de 
LI. ALEXANDRESCU

manifestare în de Aspect din ediția trecută a. săptămînii culturale „Nedeia vulcăneană". 
în acest an jnanifestările programate sub același generic 
sebit de atractive.

se anunță a fi deo- 
Foto: loan BĂLO1

același largă realizări-

pentru copiiIntre 27 mal și 2 iunie se voi’ desfășura „Zilele cărții pentru copii*', manifestare organizată sub genericul „Cartea — factor activ al educării multilaterale, . revoluționar-patrio- tice, al formării copiilor pentru muncă și viață". In unități de învățământ, în librării și biblioteci, la case de cultură, vor avea loc, în țoată această pe- riodă, întîlniri cu scriitori, redactori și graficieni, lansări de volume, concursuri și expoziții de desene inspirate din lumea cărților pentru copii, spectacole li- terar-artis*tice.Tradiționala va constitui, timp, un prilej popularizare a lor editoriale românești în domeniul cărții pentru copii. In perioada 1981—1985 au văzut lumina tiparului 855 de titluri de cărți pentru tinerii, cititori, într-un tiraj de’peste 51 milioane exemplare, lucrări cu matică social-politică, ■ințifică și tehnică, de beletristică. De-a gul anilor au devenit noscute colecții precum : „Biblioteca școlarului", „Biblioteca pentru toți copiii", „Biblioteca . contemporană", „Povești nemuritoare", „ABC‘‘, „Alfa", „Lucrări practice", „Micii meșteri mari", „Enciclopedia practică a copiilor".„Zilele cărții pentru copii" voi' fi inaugurate la nivel național prin manifestări programate la librăria „Mihai Eminescu" din Capitală și la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Bacău. (Agerpres)

pe localitate a acțiunii naționle de educație țriotică „Tot înainte", la Petrila, sub genericul „Baladă munților" se deschide luni săptămînă activităților politico-educative și cultural-sportive organizate de cfitre Consiliul orășenesc al organizației pionierilor pentru micii purtători ai cravatelor roșii cu tricolor.Pentru tineri, această săptămînă va culmina cu „întâlnirea tineretului eu istoria" de la Costești, manifestare complexă care va avea loc în zilele de 31 mai — 1 iunie.Sîntem, de asemenea, invitați la Uricani, unde la căminul de nefamiliști

va aveți loc, în ziua de 29 mai, dezbaterea „Cunoașterea fenomenelor naturii, în pas cu revoluția tehni- eo-științifieâ contemporană".Pe teme de educație ti- teistă, la Iseroni .și» Cimpa sînt programate în ziua de 31 mai dezbateri asupra consecințelor nefaste ale fanatismului religios.In plan artistic, tinerii actori ai teatrului de stat ne p r o p u n în ziua de 27 mai o întâlnire cu Thalia urmată de un spectacol cu piesa-evo- care „Valiza cu (luturi** de Iosif Naghiu.Iată, așadar un program de manifestări deosebit de bogat la care sintem așteptați fiecare dintre noi.
CENACLUa Clubul CFR, ora 11 ,J0, literari din mu- ai cena-Astăzi,: incepînd cu creatori nicipiu, membri elului „Parialt Istrati" vor participa la un spectacol literar-muzical dedicat patriei și partidului. Printre cei care vor <.............lucrările lor se Ion Țigăntele, Andraș/ Răhela Rodica Ardelean, Holobâcă,. Cristian j Vasile .Cojocaru ș,a. montele

citi din numără Mir> ea i Barcan,George Manea, Mode muzică tînă-

ră, ce vor fi oferite parti- cipanților, inii.egcsvt programul acțiunii.Manifestarea face parte din ciclul de acțiuni cultural-artistice grupate sub genericul Luna manifestărilor politico-i deo- logice, cultural-artistice și sportive „Laudă omului muncii și creației le" și este organizată Comitetul municipalcultură și educație socialistă. (Al. II.) .
sadede

. te- ști- cărți lun- cu- V

I

n , fiecare dimineață, în buchetul ță- operele noi ale fanteziei măiestre a arhitecților. nemurirea, ca în basmul „Tinerețe fără bătrînețeși nu mai știa nici gustul ierbii și a murit, neînțe-“ rii, orașul înflo- ^^*\ milenii orașului — legînd ce e cu el. și viață fără de moarte".reste în culori de curcu- y J mi nor i i, cei CU su- oate că oamenii me- imineața cînd plea-beu. _E o continuii pri- fletul larg ș>i mina ■F ditau odată ■iz 'ca ,- | A că în adâncul mi-rnăvară iar la nedei, ță- care are tăria de a cule- " „Fefeleaga" : „a- / nei, să scoată câr-rănii ] arcă își prind în ge din întuneric stele dică pentru ce mai tră- bunele, îmi vine să . Iccostume cu amintire da- Spun lor, minerilor „No-sufletul,cică, întreg dînc ca o mare, și jocul lor e pe un cîntec al a- pelor de munte.De la înălțimea cabanei, priveam orașul — palloramă de vis. un buchet multicolor în glastra pământului. Se mai văd, ca pe un pergament, în unele locuri, contururile trecutului, ale caselor de colonie. Dar strălucitoare, în culoarea de purpură a partidului, a victoriei, se înalță acum

a-

ORAȘ U L
Din lucrările prezentate în cenaclurile literare

nouă , galaxie a și îndrăznelii, părinții de dalta și cioca- trase in
pentru o muncii Povesteau trecut, cunul, cu cărucioare de cai. Și am purtat gînd mult timp povestea calului bătrîn scos din mină către sfîrșit la lumină ; dar calul era orb

ieste omul pe pămînt ?“. Acum știu că acel sentiment sumbru undeva sub din acea „Vale a lui" și gânduri noi întineresc ; oamenii iubesc orașul ca pe copil pe care îl cresc ambiția de a pune în el
a rămas pămîntul Arsu- ne își un cu

roc bun I"; și cînd se întorc, mă pierd printre ei, pe străzi, ca într-un furnicar și mă regăsesc între oameni dragi. In păduri, ca într-un labirint, rătăcesc pentru a mă regăsi apoi pe înălțimea munților străjeri, ri- dicind o creangă de o flacără de rășină, pahar de senin de rostind cu sufletul cureutfcu de iubire.roc bun, -orașul meu !*'.
Ecaterina ADAM, 

Vulcan

brad, un cer,,No-

!*
I
I
I 
ț
î

(
*

î

I

Reverberații 
NORIN/l

GUȚU, Uricani ; cercările tră literare, blicabile in forma tuală, dovedesc tudini. Vă sfătuim citiți lucrările dv. ședințele de lucru cenaclului „Flori mină" din oraș < ființează pe lingă btil sindicatelor.
VII TOR 

Vulcan : mai sus sînt valabile și în cazul dv. Adresați-vă deci cenaclului literar „Orfeu".
LILIAN A COJOCA

RU, Petroșani : Treceți pe la redacție.- g-
H. DOBROGEANU

MOȘNE-In- dumneavoas- deși nepu- ac- apti- să în ale de care du
GIURGIU,Cele spuse
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ȘEDINȚA 
COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL CC. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1) prime.

Vizita de lucru a

(Urmare din pag. I)

Politic Executiv, a activiștilor de partid și de stat pentru activitatea, ce se desfășoară îrt județe pentru aplicarea în viață în ’țeie mai bune condiții a ituturor măsurilor stabilite de partid în vederea re
alizării planului de producție, v, a exportului, a programelor de creștere a .productivității muncii. și a eficienței economice, de ridicare a calității și nivelului tehnic al produselor, 
a sporirii contribuției fiecărui județ la dezvoltarea ‘ generală a țării. Comitetul Politie Executiv a însărcinat Secretariatul Co- iHlitetului Central să elaboreze un plan concret de ' sprijin și control, care să ffie aplicat încă din luna Aunie. In mod corespunză
tor, s-a hotărît să se or* ; ganizeze activitatea de ; sprijin, și control din par- 

: tea birourilor și comitetelor. județene de partid în orașe.: și comune. S-a aprecțati. că toate aceste I ’măsuri vor duce la creș- : terea . răspunderii tutu- : ror cadrelor de partid în I soluționarea mai operati- ; vă a .problemelor legate î de îndeplinirea în bune ! condițiuni a hotărîrilor de l partid' și de stat.In cadrul ședinței Co- : miletului Politic Executiv, 
tovarășul Nicolae 

; Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a pre
zentat o informare în le
gătură cu vizita priete
nească de lucru efectuată, 
în ziua de 16 mai, în U- 
niunea Sovietică, la invi
tația Comitetului 
al Partidului 
Uniunii Sovietice și 
Prezidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S.Comitetul Politic cutiv a subliniat , tanța convorbirilor tovarășul N i c Ceaușescu, secretar ral al .Partidului nist Român,

ților de materii j combustibili, mașini utilaje, bunuri de consum, intensificarea laborării în domeniul inței și tehnologiei, în sectoare de activitate.A fost semenea, gramului cordului culturală Socialistă România și U- “ .......... So-anii pri-

și larg 
co- ști- altea-reliefată,, de importanța Erode aplicare a A- de colaborare între Republicaniunea Republicilor .. vietice Socialiste pe1986—1990, încheiat cu lejul vizitei..>’ Apreciind importanța documentelor semnate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se lua toate măsurile pentru înfăptuirea concretă în viață a înțelege- dezvoltafea economice, a și cooperării teh- alte co-

Central 
Comunist al 

a 
Su-Exe- impor- dintre o 1 a e gene- Comu- președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretarGorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care se înscriu în cadrul dialogului rotnâno-sovic- tic la nivel înalt, factor hotărîtor în dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei dintre partidele, țările și ..popoarele noas- ■ tre-Comitetul Politic. Executiv a relevat că rezultatele întîlnirii dintre cei doi conducători de partid își găsesc expresie în documentele și înțelegerile convenite cu acest prilej. A fost evidențiată marea însemnătate a Programului de lungă durată ' privind dezvoltarea colabo-. rării economice și tehni- co-științifice dintre Republică Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice, Socialiste pe perioada pînă în anul 2000, semnat, la încheierea convorbirilor, de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov. S-a arătat că realizarea prevederilor acestui program va determina sporirea însemnată a .schimburilor de mărfuri, adnicirea . cooperării ,și specializării în producție, satisfacerea, într-o măsură tot mai largă a necesită-

rilor privind schimburilor colaborării în producție, pe tărîm nico-științific și în domenii de interes mun.A fost exprimată vingereă că largă a bunelor dintre Republica listă România și Uniunea Sovietică pe baza principiilor deplinei egalități în . drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești este în interesul ambelor țări, și popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.Comitetul Politic Executiv a relevat importanța schimbului de păreri pe care tovarășii , Nicolae Ceaușescu baciov l-au avut tură cu evoluția L,___politice mondiale. A fost pusă în evidență aprecierea comună a celor doi conducători de partid că, în actuala situație internațională, complexă și gravă, se impune să se acționeze ferm pentru soluționarea problemei fundamentale ă epocii noastre, care o reprezintă a- părarea păcii, oprirea cursei periculoase a înarmărilor, trecerea la măsuri concrete de dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară, încetarea experiențelor cu . ar-i ma atomică și eliminarea pericolului unei catastrofe nucleape.S-a subliniat cu satisfacție că. în timpul convorbirilor, cei doi conducători de partid au rea-, firmat hotărârea de a întări în continuare prietenia și colaborarea multilaterală dintre P.C.R. ȘÎ P.C.U.S., dintre Republica Socialistă România, și

con-promovarea relații Socia-

și Mihail Gor- în legă- vieții

al să
de la întreprinderea de 
țevi din Zalău.Numărîndu-se printre marile și modernele tăți industriale construită din secretarului general al partidului. întreprinderea de țevi și-a sporit potențialul productiv de 37 ori în cei cinci ani i au trecut de în funcțiune pacități.In timpul principalele treprinderii continuu de rul de sîrmă și trăgătoria de țevi —, precum și în cadrul unei expoziții cu- prinzînd cele mai noi produse realizate aici, secretarului general al partidului i-au fost prezentate măsurile care asigură asimilarea mai rapidă în fabricație a noi sortimente de sîrmă și de țevi cu grad de prelucrare ridicat, cu utilizări în diferiși esau

mare parte în țara noastră. Au fost vizitate principalele secții, ceea ce a permis cunoașterea realizărilor colectivului în direcția valorificării superioare -a. materiilor prime, reducerii consumurilor de energie electrică/și termică.Secretarul general al partidului a apreciat realizările colectivului întreprinderii de anvelope și a cerut conducerii unității să asigure o mai bună utilizare a spațiilor -existente o în vederea sporirii, și pe această cale, a producției, a de reșapare cu moderni-

dustria electrotehnică și electronică românească. Tînărul. colectiv sălăjean a reușit să asigure realizarea unor produse de calitate recunoscută.Vizita în secțiile ,de tre- filare și emailare a pus în evidență preocupările colectivului în domeniul cercetării proprii, pentru asimilarea de noi produse și tehnologii, crearea de utilaje și echipamente pentru procese înaltă per- . formanță. A. fost subliniată, în acest context, importanță deosebită . acordată colaborării cu Institutul Central de Chimie în vederea obținerii de. lacuri de emailare cu caracteristici superioare, utilizîn- du-se materii prime indigene. Efortul propriu în domeniul cercetării a avut, de altfel, numeroase re-

uni- sălăjene, ințiativa
treprinderii în actualul cincinal.Secretarul geneial partidului a indicat se acționeze cu hotăi’îrepentru îmbunătățirea calității produselor, reducerea în continuare a consumurilor de materii prime și materialo, pentru creșterea ] muncii, sporirea la export.La încheierea rii cu muncitorii , alișții de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus:. Doresc să vă adresez felicitări pentru rezultatele de pînă acum. Față de vizita trecută constat că s-au obținut o serie de realizări bune. Acum trebuie acționat cu mai' multă hotărîre pentru ridicarea calității produselor, pentru valorificarea bună a spațiilor de ducție. Trebuie să niți o uzină de prim rang nu numai în țară, dar și în Europa și aveți această posibilitate. Eu vă felicit și vă doresc succes, și să faceți totul pentru a deveni o uzină de prim rang !S-a vizitat, în continuare, întreprinderea de 
velope, una dintre mai noi și moderne tăți de pe platforma dUstrială a Zalăului.Dialogul de lucru cu făctorii de răspundere, cu specialiștii din întreprinderea sălăjeană a cuprins, probleme principale ale ...îndeplinirii sarcinilor de îndeplinește cu succes, în-plan, ale sporirii gradului de folosire a capacităților de producție, a utilajelor, realizate în cea mai
Marea adunare populară din municipiul Zalău

productivitățiilivrărilor
’ de carela punerea a primei ca-

întîlni- și speci-
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dar, director general al direcției generale pentru agricultură a județului Sălaj.
Intîmpinat cu vii și în

delungi aplauze, cu puter
nice urale și ovații, a luat 
cuvîniul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntareâ secretarului general al partidului, președintele Republicii, a fost urmărită cu cel mai viu interes și deplină a- probare, fiind subliniată în repetate • rînduri cu pu ternice aplauze, cu însuflețite urale și ovații.In încheierea populare, primul al Comitetului Sălaj, în numele punților la marea flețitoarea adunare

adunării secretar județean părtiniși însu- dinUniunea Sovietică.Comitetul Politic' Executiv a subliniat că tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov au exprimat voință celor două țări de a conlucra pe arena mondială, a-și aduce, celelalte țări toate forțele democrâtice',* pace, întreaga la promovarea destindere și dezarmare, la instaurarea in Europa si în lume a unui climat de securitate, înțelegere și largă colaborare internațională.'Comitetul Politic cutiv a Soluționat, semenea, probleme. rente aie activității <, de partid și de stat.-——--------------- -—-—---------
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ex-activ de împreună cu socialiste, cu progresiste, iubitoare de i contribuție politicii de

Exe-,de a-cu-

viziteisecții ale— laminorul țevi, lamino-
in în-

folosirii la maxintum instalațiilor, concomitent zarea lor.TovarășulCeaușescu a N i c o 1 a e cerut ministrului industriei de utilaj greu să fie luate toate ------ , -------- „----măsurile pentru încheie- zultate importante, dintrerea, în termen cît mai -■ “ ;scurt, a programului de a preselor pentru famodernizare de vulcanizat, bricarea în 'rile noastre, re de mașini laje de cea mai înaltă calitate și productivitate.Analiză modului în care se acționează pentru îndeplinirea planului, pentru sporirea volumului și diversificarea producției, pentru îmbunătățirea continuă a parametrilor teii-, nici și calitativi ai fiecărui ' produs a continuat la 
întreprinderea <' 
ductori emailați.Construită din 
va secretarului partidului, T . ..de conductori emailați își

care se remarcă realizarea unei mașini de trefilate a sîrmelor foarte subțiri.r_______  __ Au fost reliefate, în a-întreprinde- , celași timp, măsurile de constructoa- a unor uti- recuperare și reintroducere în circuitul productiv a întregii cantități de cupru rezultate din procesul tehnologic sau de la diferite întreprinderi de profil.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere pentru eforturile de- ‘ puse de colectivul Întreprinderii de conductori e- maiiați, i-a adresat felicitări pentru rezultatele initiati- obținute, urări de noi suc- generalal ceȘe în viitor.întreprinderea Cu același entuziasm, cu ’’ ■ bucurie și nemărginită încredere în destinul socialist și comunist "al patriei l-au întîmpinat pe conducătorul partidului și statului oamenii muncii

de con

' că de Ia inaugurarea primelor capacități, sarcina de important furnizor de materii prime : pentru in-
municipiul Zalău, al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, a mulțumit din adîncul inimilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile și indicațiile de inestimabilă valoare pe care întreg și lale-a formulat pe.................., ca cuvântarea rostită adunaparcursul vizitei, înaceastă vibrantăre.Marea adunare Iară din municipiul lău a luat sfîrșit atmosferă entuziastă, puternică vibrație patriotică. Zecile de mii de participant! au aclamat din nou, cu însuflețire, minute în șir, au scandat numele partidului și al secretarului său general.După desfășurarea rii adunări populare, și mii de sălăjeni au ve-

popu- Za- într-o de

Ma- mii .

nit să salute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa să-și ia rămas bun de la oaspeții lor dragi earea tului.Pe rat o populară. Miile de... . cipanți au aplaudat putere, au ovaționat cu însuflețire pentru țară, pentru partid și secretarul său general.Tovarășul Ceaușescu, Ceaușescu au răspuns cu căldură, cu prietenie a- cestei emoționante manifestări de dragoste și recunoștință.Adresînd cele mai profunde mulțumiri vizita efectuată, ajutorul primit, primul se-

Elena Ceaușescu,la ple-din reședința jude-stadion s-a desfășu- amplă manifestare parti- cu

alte sectoare de bază economiei naționale destinate exportului.Secretarul general partidului a . trasat sarcina(lease acționa pentru diversificarea continuă a gamei sortimentale de țevi, pentru creșterea producției destinate exportului, indicând să fie urgentată acțiunea de modernizare prevăzută pentru acest cincinal.De la platforma industrială a ~ în piața 1 Decembrie Î918, tovarășul Ceaușescu, Zalăului pînăNicolae ...---- ,----- , tovarășa ElenaCeaușescu au fost salutați cu deosebită eăldură, . cu aplauze și ovații puternice de .mii-și ■ mii de locuitori ai municipiului, din numeroase localități ale județului Sălaj.
cretar al Comitetului județean de partid a exprimat, în numele comuniș- . tilor sălăjeni, al tuturor locuitorilor județului, angajamentul ferm de a acționa cu dăruire pentru transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor date în timpul acestei noi întîlniri de lucru cu conducătorul iubit al partidului și statului.In aplauzele și uratele înflăcărate ale miilor ‘de locuitori ai municipiului Zalău, prezenți pe stadion.,Nicolae tovarășa Elena ...tovarășul NicolaeCeaușescu și tovarășăElena Ceaușescu își iau rămas bu'n de la gazde, * urcă la bordul elicopterului prezidențial, care a decolat îndreptîndu-se spre municipiul Cluj-Napoca. , '.•pentrupentru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a reîntors în CapitalăDupă vizitele de lucru P.C.R,, Ioachim Moga, deîn județe din nord-vestul membr ii birouri lor comite-țarii, la plecarea spre Ca- te lor județean și munici-pitală. pe aeroportul ditv par de partid.Cluj-Napoca, \ mei i amiază tovarășul Ceaușescu și Elena Ceaușescu la Nicolae - tovarășa aii aclamați cu deosebit tuziasm de mii si mii clujeni, veniți aici inimile pline ' de dragoste să salute pe conducătorul iubit. '■■■■'’":■":. Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu .... fost salutați cu deosebită considerație de primul secretai al Comitetului județean Cluj al

■fostcn- de,' cu
O, gardă alcătuită militari, membri ai zilor patriotice și ai ■ din găr- for- mățiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei ’ a prezentat onorul.:,:UA fost intonat' Imnul de- Stat al Republicii Socialiste ■ România. '■Secretarul general partidului a adresat salut călduros celor zenți, pe aeroport, ror oamenilor orașele și satele

urîndu-le noi succese în activitatea pe fășoară, multă fericire. ,■ Grupuri de nere, pionieri tineri și ițiși șoimi: ai patriei au oferit tovarășului Nlcolap Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu

rdase manifestări ale celor prezenți.In urăl'ele și ovațiile celor prezenți. aeronava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre București. spre

■ al unpreș tutu- muncii din Clujului,

frumoase buchete de flori. Ș-a; scandat cu mare. în- ,.Ceaușescu „Ceaușescu și. „Stima noastră — Ceaușescu
I'.,sosirea în Capitală,Lape aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae. Ceaușescu și tovarășa E l e n a Ceaușescu au fost salutați de membrii și membrii su- pleanti ai Comitetului Por- , al

suf letire: P.C.R. , poporul și mîndriă România !“ ___ __Iovarășul N i c o 1 a e Title -Executiv ăl C.C,Ceaușescu, tovarășa Elena P.C.R., de secreta:! ai Co-Ceaușescu au ră.yiunș eu prietenie acestor căldu- m'tetului Central al partidului.
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