
r~

r

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

StedQul 
roșu

l ZvCrX

EbeeîfiîiWTOI nnn
SI Al CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL (

ANUL VIIIL, NR. 10 586 I SÎMBĂTĂ, 27 SEPTEMBRIE 1986 4 PAGINI — 50 BANI

Experiența înaintată—valoare colectivă
REZULTATELE PREZENTE - 

garanția certă a împlinirilor 
viitoare

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul PrahovaTovarășul Nicolae statului nostru, cu colec- Ceaușescu, secretar gene- tivele de muncitori, deral al Partidului Comu- puternică angajare, de ma-nist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a continuat, vineri dimineața, vizita de lucru în județul Prahova, întîlnindu-se cu colective de oameni ai muncii din municipiul Ploiești,Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Constantin Dăs- călescu. Emil Bobu, Nicolae Constantin, Silviu Curticeanu.Cea de-a doua zi a dialogului purtat cu oamenii muncii din județul Prahova s-a desfășurat în a- cceași atmosferă entuziastă, plină de bucurie, specifică întîlnirilor conducătorului partidului și
Marea

nifeștare a hotârîrii tuturor de a acționa, strîns uniți în jurul' partidului, al secretarului pentru derilor de plan vel superior de eficiență, pentru rea exemplară a ce le revin clin

hibit fiu al poporului, luptătorul neînfricat pentru înfăptuirea scumpelor. idealuri de libertate nați-> onală și socială ale națiunii noastre, de progres multilateral ăl patriei, pe tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de larga recunoaștere internațională, militant neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului de înflorire a țării.In fața unor machete și panouri, ca

său general, realizarea pre vela un ni- calitate și îndeplini- sarcinilor ------  ..... hotărîrile Congresului aî XIlT-lea al partidului.Primul obiectiv vizitat a fost Combinatul 
chimic Brazi.La sosirea în această puternică citadelă' a industriei petrochimice românești, mii de oameni muncii au întîmpinat dragoste, cu profund respect pe secretarul genera] al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai

sugestiveȘi cure-.petro- prin intermediul unei ■ prinzătoare expoziții, unind cele, mai reprezentative produse aici, directorul lui, ing. Alecu fățișat evoluția por tan I complex
Cu indicatorii 

de plan depășițiDin datele furnizate de maistrul Ștefan Danco, șeful atelierului de metrologie al IPSRUEEMP,reținem că producțiamarfă planificată a înregistrat, de la începutul anului, o depășire de ' 868 000 lei, ceea ce mai înseamnă că acest colectiv raportează realizarea înainte de termen a planului aferent primelor trei trimestre. La baza înscrierii acestui succes a stat, în principal, atenția acordată creșterii productivității muncii, indicator care a fost depășit, în acest interval de timp, cu 1000 lei pe om muncii. In prezent, lectivul de aici — membrii căruia îi tim pe Nicolae Cerna, Dinu Toma, l’etru Both, Ștefan Harkaî, Petru Lăscă- ian, Eugen Muntean și Ion Mate — lucrează intens la finalizarea ultimelor din cele 50 de comenzi înscrise în planul lunii septembrie. Angajamentul formațiilor din atelier este ca, pînă la sfîrșitul anului, depășirea indicatorului producție’ marfă să se cifreze la 1 milion de lei.
In imaginea de mai jos, 

aspect de lâ standul de 
verificare a aparatelor de 
curent continuu și alterna
tiv. (Gh.O.)

ai cu realizate conibinatu- Popa, a în- acestui im- ..
iru lustri

(Continuare în pag. a 4-a)

adunare populară 
municipiul Ploieștiponsabilități precise pentru maiștrii: și șefii de schimb, a condus, implicit, la înregistrarea de sporuri de producție la ' “ 1 pro

Dintre colectivele de frunte ale I.M. Lupeni care, și în această lună, raportează realizări de seamă în .’cărbune, l-am ales pe cel încheierea fiecărui al sectorului I. Criteriul liminar. Executarea din alegerii ? In primul rînd timp și lâ termenul pla- cifra ce reprezintă plusul nificat a reviziilor și față de sarcinile plani- reparațiilor, prin repar- ficate: 1712 tone de căr- tizarea utilajelor pe lă- bune în septembrie, și câtuși, a condus la redu- peste 6500 tone de la în- cerea substanțială a ceputul anului. timpilor de staționare a" ' ' ' In-

extracția de

— Aceste rezultate, ca- respectivelor utilaje, re ne-au permis realiza- tărirea disciplinei la locu- rea înainte de termen a rile de muncă, prin în- planului pe nouă luni,- cadrafea strictă în nor- sînt rezultatul măsurilor mele departamentale de întreprinse în sector în protecție a muncii, și vederea continuei ridicări reducerea absențelor nemotivate au contribuit la o substanțială creștere a randamentelor în aba- tajd.
O. GEORGESCU

a eficienței muncii, argumentează sing. Marius Mărăscu, șeful sectorului. M-aș opri asupra cî- torva: organizarea lucrului pe fiecare schimb, prin atribuirea de res- (Continuare în pag. a 2-a)

al codiți tre amin-

Vizita de lucru pe care tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. a efectuat-o în județul Prahova s-a încheiat cu o mare adunare populară, care a avut loc pe platoul din piața centrală a municipiului Ploiești.Au participat zeci de mii de locuitori ai orașului și ai altor așezări învecinate — petroliști, chi- miștii constructori de mașini, țărani cooperatori, intelectuali, oameni ai muncii din alte domenii de ac-

tivitate — tineri și vîrst- nici.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați în momentul apariției la tribuna adunării prin- tr-o entuziastă manifestare de dragoste și bucurie. Puternice urale și îndelungate ovații au dat glas sentimentelor de înaltă stimă pe care locuitorii acestui vechi și puternic centru muncitoresc, toți oamenii muncii prahoveni, a- semenea tuturor cetățenilor patriei, le poartă tovară-

șului Nicolae Ceaușescu, conducătorul stimat al partidului și statului, pentru grija deosebită față de dezvoltarea echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării, pentru preocuparea permanentă de a asigura ridicarea Continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, creșterea prestigiului internațional al României socialiste.
(Continuare în pag. a 4-a)

La U. E. Paroșeni
-/

Termenul de punere în funcțiune a turbinei 
de 150 MW va fi respectat

RAID-ANCHETA 
IN UNITĂȚILE

I. C. S. A. și A P.

O secvență desprinsă din noianul faptelor cotidiene dc muncă: un colectiv, 'cel de reparații turbine al U E. Paroșeni, s-a angajat ca termenul de pornire a grupului de 150 MW șă fie întru totul respectat. Detalii ne dă. chiar la fața locului, maistrului Ion Saltcieclii, șeful respectivei formații.— E vorba de rotorul de înaltă presiune al turbinei de 150 MW, care a fost dus la București, pentru verificări. El a fost adus înapoi, la Paroșeni, în 6 septembrie. Acum e rîn- dul nostru să ne încadrăm în graficul prevăzut pentru montare.O precizare din partea reporterului: termenul lacare se referă maistrul Saltelechi este de 30 zile. Probabil că unora se va părea cam mare cest interval de timp, acest caz,
delia-Inse înșeală, deoarece,. într-o lună de zile,

j. A început toamna. Ne-am pregătit pentru iarnă?
Și în unitățile de alimentație publică, în aceste 

zile de toamnă se desfășoară o activitate intensă 
destinată pregătirilor de iarnă, țnsilozările de pro
duse agroalimentare, conservarea zarzavaturilor, a 
melanjurilor pentru ciorbe sînt la ordinea zilei..

. Lucrătorii comerciali șînt mobilizați „pe ioc" la a- 
ceastă acțiune care trebuie finalizată în cîteva zile, 
recoltările fiind în toi. Șe lucrează prin relație. di
rectă, legumele sînt aduse direct din cîmp. In pa
ralel, se pregătesc spațiile pentru depozitare și 
însilozare, vasele pentru conservarea legumelor ca
re urmează să fie puse la murat. O atenție .sporită 
se acordă pregătirii tuturor legumelor în condiții de 
igienă. Astăzi Vă prezentăm cîteva rezultate obți- tatea „Gospodina" (gesti- 
nute, sub acest aspect, în unitățile de_ alimentație 
publică din Petroșani. . ' ”

zarzavaturi pentru ciorbe. In limita posibilităților s-au însilozat cartofii, cea- ■ pa și morcovii, necesare producției culinare jfro- piii. Apropo de producție proprie, la restaurantul „Paringul", pe primele 8 luni ale anului, numai la acest indicator depășirile sînt de peste 100 000 lei. O mare parte dintre acestea se realizează prin tini-
La unitatea nr, 319, restaurantul „Parîngul**, deși 

spațiile de însilozare . și depozitare șînt reduse, activitatea este în plină <les-
fășurat®. După , cum ne spunea șeful unității, Ma
rin Popescu, s-au pus la murat gogoșari (400 kg), castraveciori (400 kg),

onață de Doina Grigore), ale cărei vînzări zilnice seridică la peste 3000 lei.Bucătăria 'oferă zilnic 4feluri de ri.-ihr și 6—7 fe-litri doi, gustări reci și’calde. Bucătăreu -l Ș(i’fă,

Elena Tătar, lucrătoarele Maricica Toader și ~ •,1a Mandrearat că pregătirile făcute, și la iarnă meniul va fi la fel de divers.Și la restaurantul „Jiul", după cum ne informează responsabilii unității, Vin- tilă Borhină șl FranCisc. ■Fabian, s-au însilozat 25 tone de cartofi, aduși de la C.A.P.cantitatea conservat tru iarnă.
Mircea

Rafi-ne-au asigu- fiirid

Livadia, ’ toată de Ceapă, s-au murăturile pen- In aceste zile,
BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

trebuie montate se atît partea de joasă cit și cea de înaltă presiune. Plus o mie și una de alte operații, cum ar fi realizarea jocurilor între la- birinții statorici și cei ro- tormi ai rotorului, centra- je, alezarea găurilor și e- fectuarea cuplării rotoarelor etc. Toate conform documentației tehnice, pentru că de modul în care ele sînt executate depind siguranța în funcționare și randamentele turbinei.Și, desigur, astfel de o- perațiuni cer un înalt grad de profesionalism. Este, de fapt,, o probă care a mai fost trecută cu brio, și în alte dăți, de meseriașii din echipele conduse de Ioan Ghițules- cu. Constantin Bârzoianu și Constantin Breitigâm.— l'înă la sosirea rotorului, am executat revi-

și închi- ziile și reparațiile la- partea de joasă presiune, am revizuit turbina nr. 1 de 56 MW, pompele de alimentare nr. 3—4 și instalația de termoficare, ne mărturisește unul dintre ei, lăcătușul ianu.— Iar în___  ...față; facem verificările Ia corpul de înaltă și medie presiune și măsurători în turbină, adaugă colegul său Damian Moraru.I’înâ la data de 22 septembrie, aceste echipe au lucrat în două schimburi. Odată cu sosirea altor 19 meseriași, conduși de maiș-, trii ilie Antonie și Viorel Juia, de la Termocentrala din Mintia, lucrul a fost

Ștefan Sche-momentul de

Gh. OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

De mîine

Ora ^oficială de iarnă
Potrivit prevederilor 

crețului Consiliului de 
nr. 1911/1979, privind stabili
rea orei oficiale de vară pe 
teritoriul Republicii Socialis
te România, Jn ultima dumi
nică a lunii septembrie se 

< revine la ora oficială a Eu
ropei răsăritene, adică la ora oficială de iarnă. Astfel, 
in noaptea de 27 spre 28 
septembrie, sîmbătă spre du
minică, prin mutarea acelor 
ceasornicelor înapoi cu o oră, 
ora 1,00 a zilei de 28 sep
tembrie devine ora zero. Ca 
urmare, ziua de duminică va 
fi cea mai lungă zi a anului, 
avînd, de fapt, 25 de ore.

l)e- 
Stat

s
1

DECI ATENȚIE ! In noaptea de sîmbătă 
spre duminică, ceasurile de pe întreg terito
riul țării noastre vor fi date înapoi cu o oră. j

i
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Pe agenda activității consiliilor populare |
<# cit de inginerii electromecanici, fiecare coborî- re în subteranul lor pentru a sluji devotament lumeacestora în anotimpul friguros. 1

Ample acțiuni edilitar-guspadăreștiDespre preocupările actuale și de perspectivă ale lucrătorilor consiliului popular, deputaților și cetățenilor din Petrila ne-a oferit amănunte tovarășul loan Orza, vicepreședinte al Cohsiliului popular o - rășenesc.
altă latură a acti- 
deosebit de impor- 

o constituie predă- 
fondul centralizat

- • In aceste zile de toam
nă, au continuat acțiunile 
edilitar-gospodărești, de 
înfrumusețare a orașului. Numai în săptămâna care a trecut, la acțiunile , gospodărire a orașului au participai peste 2000 de 
elevi șl' betățeni. In toate cartierele orașului strîns reziduuri și amenajat spațiile Verzi.. Zilnic, s-au asigurat capacitățile de încărcare și transport, prin două u- tilaje IFRON și două autobasculante. După constatările la fața locului însă, capacitatea de transport trebuie dublată, pentru descongestionarea unor

• O 
vității, 
(antă, 
rile la 
al statului a animalelor șiproduselor animaliere contractate. După cum sîn- tem informați, la nivelul orașului Petrila livrările la fondul centralizat se desfășoară conform graficelor, iar rezultatele cele mai bu- de ne se înregistrează la carne de bovine și , carne de ovine. De fapt, lucrările la fondul centralizat sînt urmărite săptămînal de Biroul executiv al consiliului popular orășenesc.s-aus-au

• De la începutul aces
tui an, în orașul de pe 
Jiul de Est, s-au dat în 
folosință peste 200 aparta
mente, pentru minerii de la I.M. Petrila și I.M. Lonea, preparatorii și__________ „___ ____ constructorii de mobilă. In zone în care, în cadrul ac- această perioadă, se des- țiunilor, s-au adunat cantități mari de reziduuri. fășoară lucrări la blocurile nr. 60, 61, 4 —Măgura, 112 și 114, care, vor în- 

• Continuă pregătirile de tregi zestrea edilitară a orașului. O preocupare de mare actualitate a edililor orașului rămîne, în continuare, eliberarea amplasamentelor pentru noile con-, strucții din zona cartierului „Minerul" Și de pe strada Minei — acestea fiind prioritățile din primul trimestru al anului viitor.

iarnă, mai ales la amenajarea centralelor termice în interior și în rețeaua de distribuire a căldurii. Consiliul popular acționează pentru realizarea unor stocuri de combustibil pentru fiecare centrală termică, în vederea evitării „strangulării" activității a- Bujor MIRCESCU

Termenul 
de punere 

în funcțiune 
va fi respectat

(Urmare din pag. I)
organizat non-stop, pe 
trei schimburi.— Mîitie (azi — n.n.), a ținut să ne informeze, prin telefon, ieri dimineață, tovarășul Gheorghe Dinea, inginerul șef al U.E. Paroșeni, se va „închide" turbina, urmînd să se treacă la montarea realizarea jocurilor montarea lagărelor, temelor de reglaj, crarea și închiderea relor de etanșeizare neratorului. Toate acestea creează premisele trecerii la probele hidraulice ale generatorului și la cele de reglaj. Cert este că, în 5 octombrie, grupul de 150 MW va fi gata pentru a intra în funcțiune.Iată, așadar, o veste care 
nu face altceva decît să reconfirme buna reputație de care se bucură colectivul din atelierul reparații turbine, colectiv alcătuit în majoritate comuniști; pentru care cu- vîntul dat înseamnă mult decît un angajament, înseamnă fapte exemplare 
de muncă.

conductelor,Și a sis- prelu- lagă- a ge-

mai

| yo infopmom
II ția* 'u.TlG• Lupeni —
I
I
9.

II
Ik

TINERII din organiza-. nr. 15 a I.M.- între care A- driană Moldovan, Marius Buliga, Valerică Damian, Vladimir Morarii, Ladislau Sveatlon, Luca Lung, Ionel Năstase și Andrei Rusuș—au efectuat, în aceste zile, o amplă acțiune de muncă patriotică în cursul căreia au colectat două tone de cupru. Acțiunea I de recuperare a acestui I valoros? metal va conți- I nua pînă tind cantitatea

( u dotlă . decenii: urmă pășeau încrezători . pe drumul afirmării în 
; viață. Tineri, entuziaști, I plini de avînt revoluțio- , nar. Iată-i astăzi, reuniți în același amfiteatru al I. școlii noastre superioa- f re miniere, la 20 de ani 

de la absolvirea Facul- • tății electromecanice a ' Institutului de mine, pur- i tînd în privire focul sa- 
1 cru ăl tinereții fără bă- I trînețe al mineritului, în- ' gemănat, spre împlinirea | corolei, cu experiența ma- . rilor încercări ale vieții. ' Fiecare nou utilaj erei

mine- cu ....__ . . ____ .. cărbunelui înseamnă o nouă și grăitoare dovadă a dragostei pentru mese-, rie, în drumul, deloc u- 
șor, al ridicării mineritului românesc la rangul de industrie modernă, unde mecanizare, electronică, cibernetizare, robotizare, tablou de comandă, combină sau complex nu mai reprezintă termeni noi. Iar unii au adăugat calității de

inginer pe aceea de* profesor, formînd cu migală noi generații, clădind cu dîrzenie și dărUire viitorul mineritului românesc.Acestor oameni ai cărbunelui, ai oțelului înfipt în inima muntelui pentru a smulge de a- colo lumina, astăzi, la a 20-ă aniversare de la absolvirea institutului, le adresăm urarea noastră plină de respect : „Noroc bun
II. ALEXANDRESCU

Grupe sanitare 
fruntașe

Tînăra Elena Gavril (18 
ani) se afirmă în 
val al 
înaltă 
cadrul 
peni.

muncitoarelor 
profesionalitate, 
IFA „Vîscoza"

noul 
cu 
în

Lu-

A început toamna
(Urmare din pag. I)lucrează pentru pregătirea delicioaselor salate de bureți, specifice acestui restaurant. La buna pregătire a cămărilor iernii au contribuit lucrătorii comerciali Ion Dochițiu, Eugen Liteanu, Valeriu Necș, Ionel Chișcociu, ? .Florin Pîrvu și Robert Șchmidt, precum și personalul bucătăriei, din care fac parte Nina Popescu, Aurelia Duca, Elena Popoyici Victoria Popescu.La cantiria-restaurant de pe strada Ilie Pinfilie, responsabilul unității Geor- gică Ceaureanu era plecat după legume și zarzavaturi. Bucătăreasa șefă, Iolanda Stan, ne spunea că pînă la această dată în spațiile de depozitare ale

și

Rezultatele prezente — 
garanția certă a împlinirilor viitoare 

(Urmare din pag. I)

cantinei s-au însilozat 10 tone de cartofi, 2 tone de fasole, 2 tone de castraveciori, o tonă de fulgi de cartofi, zarzavaturi pentru ciorbe. Chiar în ziua vizitei noastre personalul lucra la pregătirea murăturilor, „specialistele'' domeniu le Irina Șerban.Așadar alimentație publică din 
Petroșani pregătirile pentru iarnă se desfășoară cu responsabilitate și permanenta atenție pentru calitatea produselor. Este de altfel și necesar să fie așa, deoarece însilozările sînt o problemă actuală dar cu implicații de viitor și trebuie acționat în timp optim pentru aprovizionarea cu cele necesare în perioada iernii.

fiindNagyși în
înbucătărese- și Letițiaunitățile de

• O veste bună din Cos-tinești: Grupa sanitară de Cruce Roșie a întreprinderii minere Dilja, cîștigă- toarea locului I pe județ,. a ocupat locul V la concursul republican al grupelor sanitare voluntare de Cruce Roșie, primind o mențiune ca cea mai bună grupă la proba teoretică. Un succes merituos care .? vorbește în mod grăitor despre buna pregătire, iscusința și pasiunea ce au caracterizat membrele formației de la mina Dîlja (îndrumate de medicul Anca Stoicescu) în confruntarea cu formațiile reprezentative din toate județele țării. : . ?‘ ‘
• Locul I la actuala e-

diție (1986) a concursului grupelor sanitare de Cruce 
Roșie pe județul Hunedoara a fost ocupat tot de o formație din muni- ; cipiul nostru, cea la I.M. Paroșeni mată de medicul Filip), formația de Paroșeni fiind singura grupă sanitară din județ care a obținut nota maximă la proba teoretică, iar laproba practică a fost lao distanță doar de o jumătate de punct de nota maximă. Pe locurile III și IV ale fazei județene a concursului s-au clasat grupele de la I.M. Lupeni și, respectiv, IPSRUEEMP.

• La concursul posturi
lor de prim-ajutor din Petroșani, desfășurat tot joi, primele locuri ău fost cîștigate în. ordine: locul I — ICRA; locul II — ICITPMC și IPSRUEEM iar locul III — IUMP. (I.D.)

de
(îndru- 
Maria 

la

Argumentările șubingi- nerului Mărăscu se regăsesc, de fapt, în realizările brigăzilor de producție. Să ne oprim, pentru început, la cele ale minerilor din schimburile conduse de Emil Suciu, Lau- rențiu Șotron, Ion Chiorea- nu și Vasile. Pitrinjel, din brigada lui Petre Polotka, mineri care muncesc în abatajul cameră nr. 3, din stratul 3, blocul II. Depășirea cu 1000 kg pe post a productivității . muncii a condus la înscrierea u- nui spor de 670 tone pe luna în curs. Pentru ca- meriștii lui Vasile Iușan, realizarea productivității în proporție de 113,34 la sută a însemnat înscrierea unui plus de peste 1000 tone de cărbune. Mihai Anton, Vasile Lehaci, Ion Zaharia și Teodor Lămărti- nean sînt doar cîțiva dintre harnicii. mineri ai- brigăzii care, muncind spor, au înregistratpășirea cu pînă la 1000 kg cărbune pe post a randamentelor planificate.
cude-

colectată se . va ridica la 4 tone.EDILITARA. A fost betonat trotuarul pa» porțiunea dintre artera principală a reședinței de municipiu și Complexul cooperatist din strada N. Bălcescu. O lucrare nevenită pentru șurarea în bune condiți- uni a circulației nale și rutiere pe această stradă mult circulată a Petroșaniului. (I.D.)ASIGURAREA forței de muncă pentru lucrările miniere din subteran preocupă în cel mai înalt grad conducerea I.M. Cîmpu lui Neag. Pentru cazarea nou-îii- cadraților, în zona Valea

bi- desfă-pieto-

a

în

muncii, mulți dintre ei land absolvenți ai cursurilor < de policalificare.. In atenția noastră •— continuă șeful sectorului, smg. Mărăscu, se t ,. ducția viitoare.angajat ca, pînă la sfîrși- tul anului, să mai livrăm suplimentar în jur de 4000: tone de cărbune. Stadiul lucrărilor de pregătire, care sînt în avans față, de cele planificate, ne permite acest lucru. Dorim însă ca sectorul să

află pro- . Ne-am
mai li

In această trecere în revistă a' realizărilor sectorului, nu pot fi , trecute cu vederea nici depășirile față ele plan. înregistrate de celelalte brigăzi.' Este vorba de formațiile coordonate de Ioan Benko (plus 210 tone), Nicolae Chiroș- ca (115 tone) și aportul brigăzii de întreținere minerului Ludovic Pali.— La loc de fruntegaleria de nume a fruntașilor pot fi menționați și ceilalți meseriași ai secto- ....................rului, ne spune maistrul fie aprovizionat ritmic cuenergetic Constantin Fil- clan, secretarul organizației de bază. Electricienii Radu Ciora, Ion Silaș, Iu- liu Kocic, Vasile Croito- ru, Gheorghe Vrăbiescu sau lăcătușii Vasile Popa, Fran- cisc Kopa, Mihai Hege- duș, Gheorghe Budu, Cris- tinel* ‘ Ciucă, ? Gheorghe Socaci și Gheorghe Chiți- mia, alături de maiștrii A- lexandru Draica, Nicolae Rusu,v Zoltân Gomboș, Iosif Ambruș, Crăciun Iepure și Ion Bozeșan, constituie un exemplu demn de urmat pentru oricare om al.

vagonete goale și diferite materiale, plus piese de schimb de o calitate corespunzătoare pentru locomotivele cu troley. Piese de schimb de calitate se impun și în cazul altor utilaje, cum sînt transportoarele cu raclete și dife- . rite cuplaje hidraulice. In ce ne privește, noi, minerii sectorului I, ne vom ține de cuvînt și vom majora, pînă la sfîrșitul a- nului, la 10 000 de tone cantitatea de cărbune realizată peste sarcinile de plan.

1
( <n ocazia aniversarii y 
/ zilei de naștere îi rlnritn , i’ zilei de naștere îi dorim p 
ț lui Victor Hamz, sănă- V 
1 tate, viață lungă și un i 
/ călduros „La mulți l 
| ani!“. Lenica, Diana și I 
|| cei dragi. (8942) ' țCOPIII, Gyuri și Miki împreună cu , nora și nepotul, felicită pe scumpii lor părinți, Kilin Gyorgy și Viorica, cu ocazia an;ver- sării a 25 de ar. d< căsătorie, urîniv-, - ta sănătat» și ' ; ani (8951)VIND Dacia 1300, neridicată, strada Dr. P. Groza, bloc 23, ap. 3, Petroșani. (8947)VIND Dacia 1310, nouă, Lupeni strada Viitorului, bloc K2. ap. 17. (8955)SCHIMB locuință colo-

nie, cu apartament 2-—3 camere, zonă centrală sau Carpați. Informații, telefon 44912 — Popa. (8946)PIERDUT cal sur-alb, înfierat pe gît în partea dreaptă cu literele PI și PV. Găsitorului, recompensa. Adresați: Pătrășcoiu loan, comuna Schela, Gornăcel — Tg. Jiu. (8953)PIERDUT legitimații bibliotecă (periodice)4571, 4783, 6006, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. '8945)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Eke Atila, eliberată de I.M. Lupeni. O declar nulă. (8954)PIERDUT carnet de student pe numele Ropotă E- mil, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8948)
ANUNȚURI DE FAMILIE '■

sat .denr.lf nul-

Soția, fiul, fiica, ginerele și nepotul anunță cu 
adincă durere dispariția celui lare a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

MARIȘ IOAN (57 ani) 
înhumarea are loc az., ora 15. Cortegiul fu

nerar pleacă din strada Lunca ’ nr. 22, Petroșani. 
(8949)

de Pești se lucrează intens la amenajarea și igienizarea unui fost pavilion de tabără ? pentru a servi drept cămin și cantină minerilor tine-■ rei unități carbonifere. (I.D.)CARTE. O informație... apetisantă pentru gurmanzi. Editura „Api- mondia" a lansat pe piață o carte de bucate „Mierea în bucătărie", care cuprinde rețete ale gastronomiei românești și europene. Cartea poate fi procurată de la magazinul de specialitate „A- picola", din cartierul Petroșani Nord. (I.V.)

păți" din Petroșani 
fost găsită o geantă 
plomat". Păgubașul 
poate prezenta, spre 
o ridica, la următoarea
adresă: Aleea Liliacului 
nr. 2/2.DE LA BIROUL CIRCULAȚIE al Miliției municipale. Duminică, 28 septembrie, este permisă circulația autoturismelor proprietate personală înmatriculate cu număr KARA SOȚ.

I
I
I
I
II

CINEI PĂGUBAȘUL? 
In zona cartierului „Car-

Rubrică realizată de
Gheorghe OLTEANU

Mama, tata, fratele, surorile și nepoții aduc un 
ultim omagiu celui care a fost

MARIȘ IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (8950)

SORA anunță cu adîncă durere dispariția celui 
care a fost

NICOD1M GHEORGHE
Inmormîntarea are loc duminică, ora 15. Cor

tegiul funerar pleacă din strada Independenței, bloc 
31/6, Petroșani. (8956)

FAMILIA Mesaroș din Lupeni, fiica Ioana, a- 
nunță cu durere împlinirea a 6 săptămîni de la de
cesul scumpului lor tată, socru și bunic 

POPESCU PETRE
Nu-1 vom uita niciodată. (8952)

SOȚIA, copiii și nepoții, cu aceeași durere, a- 
nunță împlinirea a 4 ani de la moartea fulgerătoa
re a celui care a fost un bun sot și tată

BALINT ȘTEFAN
II vom păstra neșters în amintire. (8938)
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creator

La Mamaia a răsunat II

Semnificativă îmbogățire 
a potențialului„Ne-am înscris în edi- na" ția a Vl-a a Festivalului rășenesc național „Cîntarea României" cu zece formații" — ne spunea Viorel Ju- Tiuță, formațiile de dan- de, directorul clubului suri populare condusesindicatelor din Uricani. de Dumitru Sârbușcă, In prezent estimările din fanfara dirijată de Iosif toamna anului 1985, cînd Dinea. s-a declanșat faza de masă a celei de-a Vl-a e- diții a festivalului, au fost depășite, astfel în- cît în etapele superioare de concurs ne vom prezența cu cincisprezece formații".Intr-adevăr, Urmare a preocupării asidue a Consiliului de educație politică și cultură socialistă bătrînești și creatorii li- _j. .... _ ..." terari, în ediția a

al Comitetului o- U.T.C., cenaclul literar îndrumat de profesorul Gheorghe

al oîașului, a concentrării tuturor forțelor organizatorice și artistice, U- ricaniul va fi reprezentat pe o treaptă net superioară în festival. Dintre cele 15 formații amintim corul mixt, dirijat cu pasiune și pricepere profesională de Elisabeta Be j an, grupul vocal-folcloric, taraful și soliștii de muzică populară conduse chiar de directorul clubului, Viorel Jude, formația de muzică ușoară „Melodic" condusă de Iosif Mișek, brigada, -montajul literar-muzical, formația de teatru, grupul vocal- instrumental „Subteră-

spectacole pe scena zămîntului, în sălile de apel ale minelor Uricani, Valea de Brazi, la Cîmpu lui Neag, la zona de agrement, la căminul de riefamiliști, cu ocazia zilelor de sărbătoare, a zilelor brigadieru- . lWi» sectorului, întreprinderii, pentru fruntașii în producție, dar și în burile din Lupeni Vulcan.In momentul de în atenție se află pregătirea acestor formații, astfel îneît' calitatea prezenței loi’ scenice să crească neîncetat. Este foarte bine că s-a reu- ___  ... . șit, printr-o colaborare Vl-a sperăm să ne si- fructuoasă între factorii - tuăm la un nivel mult mai înalt". Acest angajament pe care Viorel Jude, directorul clubului și l-a asumat în numele creatorilor din Uricani, reprezintă de altfel direcția principală de acțiune pentru comitetul o- rășenesc de cultură și educație socialistă, pentru comitetele sindicatului și U.T.C. din unitățile economice ale o- rașului.In vederea bunei pregătiri, de la 1 ianuarie a.c., formațiile și inter- preții clubului din Uricani ău susținut 116

„Dacă în ediția a V-a a festivalului am fost prezenți în etapa republicană numai cu formația de dansuri populare dușifată.

tistice. Punctul culminant al turneului 
l-a constituit prezența în Festivalul na
țional al muzicii ușoare românești „Ma
maia 1986", unde au cîntat hors-concurs, 
alături de vedetele acestui îndrăgit gen. 

„Acustic" — iată un nume care îi reu
nește pe Geo Popa, solist vocal și chi
tarist, Valentin loniță, chitară solo, Io- . 
sif Toth, instrumente cu clape, Valen- 

, ... ..______ . ______ , . ..____ - tin Banetti, chitară bas, loan Banciu,
culta în luna august, susțihînd pe see- percuție, cărora li se adaugă tehnicienii 
nele teatrelor de vară din Mamaia, Dorel Lupșa, Tiberiu Bordula, Iosif Pall. 
Eforie Nord,. Eforie «Sud, Costinești și Intr-uri moment de respiro, între repe- 
Neptun, adevărate maratonuri concer- tiții, i-am întrebat cum a fost la. Mamaia.

Grupul „Acustic". Muzică de divertis
ment de certă valoare artistică, sensibi
litate și seriozitate în muncă, una din
tre formațiile Casei de cultură a sindi
catelor afirmată pe scena Festivalului na
țional „Cîntarea României", fiecare no
uă apariție însemnînd încă o treaptă ur
cată spre culmile artei.

Iubitorii muzicii ușoare dih întreaga 
țară, prezenți pe litoral, i-au putut as-

Festivalul național 
„Cîntarea României"

organizatorici, : interpreți și instructori să se mă- ' rească numărul formați- ■ ilor. Trebuie — fapt relevat și în ^discuțiile pe I care le-am purtat' cu | conducerea clubului — să se acorde prioritate I pregătirii artistice, cării calitative a gramelor artistice, adevăr cunoscut Ia câni, o garanție noi împliniri în spirituală a orașului, oamenilor muncii aici, pe scena lui național României".
II. DOBROGEANU

ridi- pro-Un Uri- pentru viața a de Festivalu- „Cîntarea

— In festivalul din a-cest . an — ne spune Valentin loniță — am/ prezentat în afară de concurs piesa „Intîlnire tractoriștii", lucrare născută prietenilor tri din Petroșani, pe _suri .de Nicdlae Labiș, mu- cest raicrorecital putem zică: fiind semnată de Geo Popa, și am acompaniat recitalul Corinei Chiriac, un recital care a cuprins șapte piese reprezentative pentru personalitatea' artistică a interpretei. In afară dei primit i din partea publicului și specialiștilor, am • susținut Spectacole pe litoral, alături de noi, pe Scenă fiind prezenți Corina Chiriac, Gioni Dimitriu, Jean Constantin, Anamaria și Horia Mo- cuiescu, Adrian Damineș- cu, grupul „Cupidon", Dan Spătaru, Mirabela Dauer.
— In ce a constat pre

zența Acusticului în a- 
ceste manifestări ?Șapte lucrări muzi- toate fiind creația

noastră — ne răspunde Iosif Toth. Este vorba de „Telefonul", „Intîlnire cu tractoriștii", „Certitudine", „Soarele copiilor", „Metamorfoze", „Panorama mării" și, desigur, „Chema-La a-- cucu-
nOȘ- j. ii și, uu.Mgurțvei’- rea Acusticului".

Omagiudin unMuzeul mineritului Petroșani a organizat ciclu de evocări istorice consacrate comemorării a șapte decenii de la ,,Luptele de la Jiu" din 1916, pagină de glorioase jertfe ale poporului pentru libertate, pentru desăvârșirea u- nității naționale și eliberarea pămîntului strămoșesc.Evocările au fost găzduite de unități economice de pe platforma industrială Livezeni, precum și de muzeu, fiind prezenți numeroși oameni ai muncii din Petroșani și elevi.Fiecare acțiune s-a constituit ca un vibrant omagiu adus luptei înaintașilor pentru dreptate și libertate națională. precum și muncii rodnice a națiunii, sub conducerea înțeleaptă a comuniștilor, pentru edificarea societății socialiste . multilateral- dezvoltate.

\ festival, unde arii
1 frumoăs e aprecieri / riHrtfvsî rMlHlinFilni ■ <
!

Formații de prestigiu 
pe scena festivalului 

muncii și creației

adăuga piesele în care am acompaniat-o pe Cdrina Chiriac, unsprezece lucrări muzicale.
— Sînteți una dintre for

mațiile care s-au afirmat 
pe scena Festivalului na
țional „Cîntarea Români
ei" ca o formație de pres
tigiu a Văii Jiului.— Dincolo de palmares— ne spune loan Banciu— sîntem laureați ai etapei republicane în ultimele patru ediții — prezen- ța. noastră în Festivalul național „Cîntarea României" a însemnat spectacole în aproape toată țară, dar și în sălile de apel ale întreprinderilor miniere,

în cluburi, pentru oame- ' 
nu muncii din unitățile c- conomice. ale municipiului. Adăugăm înregistrările la radio și tv. In noua ediție, ca de fiecare dată, vom participă cu două prime audiții, creații ale grupu- •' lui, inspirate din tradiția culturală a Văii Jiului, pie-‘ se gîndite și create pentru acești oameni minunați,-minerii/

— Un gînd Ia final 
interviu ?.-. — Cîntecele. noastre au numai menirea de . distra", ci de „a educa". Vrem ca spectatorul, ieșind din sala de concert, șă fie mai bogat spiritual, cu gîndul și inima plină. In muzică oamenii trebuie să găsească acea împlinire pe care personalitatea fiecăruia o căută. cu ardoare. Noi nu facem virtuozitate gratuită; ne străduim să dăm ceva din noi care șă placă oamenilor, să le ofere o adevărată satisfacție estetică. De aceea cîntecul nostru este o simbioză muzică-text, purtînd un mesaj profund pentru omul zilelor noastre.

de

Interviu realizat de 
Tlorațiu ALEXANDRESCU

Mărturii ale continuității

Alături de artiștii amatori, pionierii se află și < ’ 
tru etapele superioare de concurs ale ediției a Vl-a a Festivalului

ci în febra pregătirilor pen- . . .. ___ "..I_Z-i național
„Cîntarea României". In imagine, un colectiv artistic pionieresc cu frumoase 
rezultate în competițiile artistice școlare, formația de dansuri a Școlii generale 
nr. 2 Petrila, într-un spectacol în aer liber, susținut în etapa de masă a festi
valului. Foto: Gh. OLTEANU' La zece ani după debu-Alexandru afletul în filmul artistic lung metraj, Tatos încearcă să-și ____o viziune mai apropiată de experimentele sale din teatru decît în ultimele sale pelicule. O face cu ecranizarea unui roman care-și găsește, generație după generație, cititori : „întunecare" de Cezar Petrescu. Comparînd filmul cu cartea, trebuie spus de la bun început că s-au .schimbat multe și aceste schimbări dau și meritele și slăbiciunile ecranizării. Scenaristul Petrq Sălcu- deanu a extras din roman, adaptîndu-se viziunii regizorale, ideea întunecării conștiinței, dar a minimalizat sau accentuat contextul social și situații după cum se ierarhizau a- cesteia în conștiința eroului principal, Radu Comșa, din perspectiva căruia este narat subiectul.întregul film este o succesiune de aduceri _____te (flash-back-uri) izbucnind atunci cînd, marcat

fizic și moral de urmările războiului, Radu Comșa se sinucide. El părăsește o lume , de coșmar integrată vizual și sonor prin repetiții obsedante de explozii care pulverizează oameni și cimitire, chipuri
de nisip, șterse de valurile mării — închide paranteza remușcărilor pe fundalul vulgar zgomotos al u- nei chermeze.O asemenea viziune, în care se produce o detașare a creatorilor de „crea-

Cronica de film
(A.

I N T U N E C A R E“

arnin-

de morți cunoscuți, țipete, cîntece, urale, crainicul vînzător de ziare, cel care aduce, ca-n teatru, ordinea cronologică a evenimentelor printr-un montaj sacadat și o coloană sonoră în care tăceri de neființă alternează cu dialoguri rechizitorii în zgomotoase dez- . lănțuiri „muzicale" — gă- sindu-și liniștea printre viețuitoarele tăcutei lumi de sub ape. Imaginea simbolica de generic — urme

țiile" lor, Comșa, Varda- ru și celelalte personaje —, și-n care găsirea „tonului" relatării este o problemă — a produs, dincolo de indiscutabilele reușite ale filmului, și scăpări. Numai așa au putut fi asociate uluitoarei secvențe a dansului dezlănțuit de cîntă- reți, actrițe, chelneri și, bucătari scena- stropirii „fostei" iubite cu- noroi, chiar pe obraz, ori cea în care Radu Comșa se închi
puie — l.'licru scria „inspi-

rată parcă clin „Vandana" sau „O floare și doi grădinari" — soț ai Luminiței, în locul adevăratului soț.Coerent, abia după ce-ți dai seama că începe cu sfîrșitul, filmul lui Tatos are indiscutabile calități plastice: decoruri expresioniste, lumină și culoare încărcate de mister și semnificații. întunecare este o peliculă care, trebuie neapărat văzută pentru viziunea pe care o propune a- supra unui roman-frescă, dar și pentru interpretarea remarcabilă izbutită de ° serie de actori îndrăgiți (Ion Caramitru, Dan Con- durache, George Constantin — în rolul unui personaj aparținînd, prin replici și unghiuri de filmare, altei viziuni și altei . lumi, Vladimir Găitan, Remus Mărgineanu, Tării a Filip), pentru că este „tentativă" artisticăcare se întrevăd urmări favorabile' pentru cinematografia românească.
oîn

Ghcorghe POGAN

Cuvintele, aidoma ființelor vii, se nasc și pot muri, precum realitățile pe care le oglindesc. Ele pot căpăta sau pierde unele sensuri, în acest sens toponimele sînt mai vetuste, deși reprezintă semantic o realitate concretă, ele sînt metafore ale limbii de cele mai multe ori 
(Vîlcan cu sensul de lup. 
Paring, tot lup, Retezat) etc). Substantivele comune omonime „sărăcesc" în timp, spre exemplu cine mai știe, fără a se uita în dicționar, ce înseamnă 
poeiumb, stur, poiată, pl-g. 
sălane, pilug, brai, gemă- 
nare etc, care se regăsesc în toponimia Văii Jiului ?

Pociumb, unul din toponimele care constituie subiectul serialului nostru, face parte din fondul pre- latin al limbii române, polisemia și importanța sa socială în secolele străro- mânei și pînă acum vreun veac constituie în acest sens, sale sînt ciomp, ultima consoană surdă, cu sensul de țăruș, 
stîlp, butuc, corespondentul albanez fiind thumb, în traducere bold, ghimpe, 
spin. Uneori toponimele nu respectă regulile morfologiei clasice, ne uimesc o- ■ , ronime de felul Potecul, Scrotul etc, deci cu un gen în plus, masculin în acest caz, față de vorbirea curentă. Un exemplu de derivare de la masculin la feminin este numele localității Cimpa, de asemenea sinonim al pravățului și pociumbului, deci strămoșii jienilor cînd au bătut parii obștei în această așezare, au numit-o, pur și simplu, Cimpa, cu sensul

argumente Variantele 
ciump, cu sonoră sau

al obștei (III) 
de avere, vatră, moștenire lăsată urmașilor?Obiceiul de întemeiere a satelor, de delimitare a familiilor în obștea stră- română a fost nemurit în obiceiul de nuntă al Jienilor știura sau știula din curtea miresei — o prăjină înaltă, în vîrful căreia se afla o traistă, care trebuia săgetată, mai apoi împușcată, iar mai nou luată, după lupta cu alaiul miresei^ de mire sau vreun tovarăș de-al său, după ce va fi urcat, bineînțeles, prăjina. Știura (știuia) a- vea în vechime un rol inițiatic și de încercare a bărbăției celui care avea să devină stîlpul casei noi (în sensul de căsnicie). A- ceastă idee ne-a reahiintit că în aromână știula și știuri (feminin, defectiv de singular) înseamnă.., , stîlp. „Aușlu iaste sturlu a căsalei", bătrînul este stîlpul casei, iată un proverb aromân care demonstrează că știula, știura mai . au o variantă fonetică, dar de genul masculin, care se păstrează în „rezervația" istorică 'ă. toponimiei românești, Valea Jiului. In Rețfijțât străjuiește cu semeți© cerul Sfinxul Sta
rului, metafora sfinxului fiind însă de origine cultă. 
Starul: are drept etimon un cuvînt " grec preluat de latini (stylus, cu forma neatestată status), devenit, prin rotacizare, în română slur. In Moldova stură înseamnă coloană, stîlp. Intr-o scriere de început în românește. Psaltirea șehe- iană cuvîntui denumea 
țurțurii de gheață...

fon VULPE
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al, care, în ultimii 21 de ani, a cunoscut o amplă dezvoltare și modernizare,, situîndu-se, în prezent, printre centrele de primă mărime din cadrul ramurii de profil.Gazdele au raportat că procesele de prelucrare secundară a țițeiului, a- plicate în acest combinat, asigură înfăptuirea uneia din sarcinile importante puse de secretarul general al partidului în fața petro- chiinișților — aceea de valorificare cît mai deplină și cu un înalt grad de eficiență a țițeiului.Prezentînd principalele o- biective care stau, în tualul cincinal, în acestui puternic muncitoresc, combinatului că realizările obținute cele 8 luni care au trecut din acest an sînt superioare, comparativ cu cele din perioada similară a a- nului precedent, la principalii indicatori de plan.In continuare, au fost vizitate instalațiile pentru producerea cauciucului poliizoprenic, creații de mare eficiență ale unui colectiv de cercetători și specialiști ai ICECHIM, sub îndrumarea tovarășei a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu.AU fost vizitate, instalațiile ce urmează să fie racordate la circuitul productiv în actualul cincinal, care vor contribui la dublarea volumului pro- ducției-marfă a combinatului pînă în 1990, comparativ cu nivelul actual.Adresînd felicitări puternicului colectiv muncitoresc al combinatului prahovean pentru rezultatele obținute pînă acum, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a insistat asupra necesității perfecționării permanente a organizării întregii activități productive, ridicării continue 
a nivelului calitativ al produselor, în vederea obținerii unei eficiențe cît mai înalte. In același timp, secretarul general al partidului a indicat să se acționeze cu toată fermitatea pentru urgentarea lucrărilor de execuție a noilor capacități și concentrarea eforturilor constructorilor, furnizorilor și beneficiarilor pentru punerea te funcțiune. în cel mai scurt timp, a acestor obiective importante de investiții.Vizita a continuat la 
întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, specializată în fabricarea de utilaj ^petrolier.Dînd glas celor mai sincere sentimente de dra-

ac- fața : colectivdirectorul a informat în

apoi,

goste, de caldă mulțumire pentru toț ceea ce conducătorul iubit și stimat, al partidului și statului • ; a' făcut și face în vederea dezvoltării și modernizării acestei unități, constructorii de mașini au în- tîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, le-au oferit, cu dragoste, frumoase buchete de flori.Tovarășului NicolaeCeaușesau, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost înfățișate, în cadrul unei expoziții cu machete, grafice și panouri, dinamica dezvoltării unității, a cărei producție-marfă a crescut în perioada 1965— 1986 de 8,5 ori, modul cum au fost realizați principalii indicatori tehnico-eco- nornici în această perioadă. Directorul întreprinderii, Cristinel Popeia, a informat că producția pentru export a sporit de 14,3 ori, utilajele și instalațiile întreprinderii fiind cunoscute în prezent în peste 30 de țări ale lumii. Tradu- cînd în viață indicațiile secretarului general al partidului date cu prilejul vizitelor de lucru din anii precedenți, unitatea și-adiversificat continuu producția de utilaj petrolier, potrivit cerințelor beneficiarilor.Dialogul tovarășuluiNicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu reprezentanții ministerului de resort, cu cadrele de conducere ale întreprinderii, cu specialiștii și muncitorii uzinei a continuat în principalele sectoare de fabricație.La fabrica de sape cu role, creată te cadrul întreprinderii la indicația secretarului general al partidului, au fost examinate liniile mecanizate de fabricație a conurilor pentru sapele cu role. Fabrica de sape cu role este în continuă dezvoltare și modernizare, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui cincinal să-și dubleze producția.Secretarul general partidului a insistatmod deosebit, în discuția cu cadrele de conducere, cu specialiștii, asupra necesității de a se concentra întreaga atenție asupra creșterii calității sapelor de foraj, aplicării de . soluții tehnologice și constructive în vederea măririi duratei de funcționare a acestora te exploatare șj, pe această bază, sporirii producției la export. In același timp, s-a cerut ca programul de fabricație a sapelor de foraj

al în

E

o primire deosebit de călduroasă.In cadrul dialogului, la care au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei de Utilaj Greu, centralei industriale de resort și întreprinderii, au fost înfățișate pe larg rezultatele obținute de muncitorii și specialiștii unității în deplinirea sarcinilor plan, în modernizarea cesului tehnologic.Secretarul general

să. fie întocmit pe structuri în raport de condițiile de lucru și de comenzi, pentru a răspunde cît mai bine cerințelor specifice diferitelor zone geografice.In secția de mașini-unel- te, înființată, de asemenea, la indicația secretarului general al partidului, au fost prezentate o serie de agregate speciale, produse în întreprindere, care pî- nă acum se importau.Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se aibă continuu în vedete realizarea unor unelte competitive cu orice produs similar realizat pe plan mondial.Pe platoul de montaj și Pe parcursul vizitării prin- probe au fost examinate —i- —în stare de funcționare o serie de produse reprezentative ale întreprinderii.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu muncitori, interesîndu-se de modul cum își îndeplinesc sarcinile de producție, în- demnîndu-i să-și sporească eforturile pentru ridicarea continuă a calității produselor, să-și perfecționeze în permanență pregătirea profesională.Luîndu-și rămas bun de la acest destoinic colectiv muncitoresc, care l-a conjurat cu multă foste și prețuire pe timpul vizitei, secretarul general al partidului a< adresat cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute pînă acum, împreună cu urarea de a îndeplini în cele mai bune condiții planul pe acest an, de a asigura o_ continuă îmbunătățire a calității, a nivelului tehnic al produselor, ridicarea competitivității lor pe piața externă. Apreciind că întreprinderea dispune de o puternică bază tehnică, de specialiști și muncitori de înaltă calificare, secretarul general al partidului a cerut întregului colectiv să lucreze astfel încît, înce- pînd de anul viitor, „1 Mai” să devină o uzină dintre cele mai moderne, iar produsele sale să poată fi competitive cu cele mai bune realizate pe plan mondial.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea căharnicul colectiv al întreprinderii „1 Mai" își va perfecționa continuu activitatea și i-a adresat U- rări de noi succese, sănătate și fericire. In continuare s-a
întreprinderea de 
chimic, al cărei < muncitoresc a făcut ____rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu

înde pro-Secretarul general al partidului a fost informat de către directorul între- mașini- prinderii; Vasile Ciornei, că indicațiile date cu prilejul precedentei vizite de lucru au fost îndeplinite.

în- dra- tot

multăi vizitatutilaîj colectiv ; tovâ-

(Urmare din pag. I) O formație alcătuită din militari, membri ai gărzilor patrioticei și ai detașamentelor ‘de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat o- norul. . ■Au răsunat solemn a- cordurile Imnului de Stat,Grupuri de pionieri, șoimi ai patriei și tineri au .. oferit tovarășului Nicolaeal Ceaușescu, tovarășei ElenaCeaușescu, în semn de a-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu multă căldură acestor manifestări de dragoste, stimă și prețuire.Marea adunare populară a fost deschisă de tovarășul Virgil Cazacu, prim- secretar . al Comitetului județean PrahovaI’.C.R. .. . ..... ,. . . _ ..... ..... ..In continuare au luat leasă prețuire, buchete de cuvîntul tovarășii Gheor- flori.Primul secretar al Comitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, vii mulțumiri pentru noua vizită de lucru întreprinsă în județ, reafirmînd, și cu acest prilej, angajamentul comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc în Prahova de a transpune în viață orientările și indicațiile date de secretarul general al înfăptui le ce le pe acest cincinal, noase ale Congresului al >XIII-lea al partidului.ftVizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Prahova s-a înscris ca un moment de cea mai mare însemnătate te viața și activitatea oamenilor muncii din județ, ea reprezentînd o dovadă grăitoare a grijii permanente și a preocupării secretarului general al partidului pentru continua perfecționare șl îmbunătățire a activității organelor și organizațiilor de partid, a unităților industriale și agricole, a tuturor colectivelor de muncă, astfel încît acestea să transpună în viață cu deplin succes sarcinile eco- nomico-șociale ce le revin.Aprecierile, orientările și indicațiile date de . secretarul general al partidului cu prilejul vizitei au găsit un larg ecou te conștiința locuitorilor de pe aceste meleaguri, însufle- țindu-i te munca lor pentru a ridica pe o treaptă superioară activitatea de zi cu zi din fabrici, uzine, de pe ogoare, în vederea sporirii contribuției a- cestui județ la progresul economiei naționale, creșterea necontenită bunăstării materiale spirituale a întregului popor, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate X și înaintarea României spre comunism.

cuvîntul tovarășii ghe Ionescu, maistru, secretar al Comitetului de partid al Secției de utilaj complex de la întreprinderea „1 Mai" Ploiești, Cornelia Poenaru, vicepreședinte al Comitetului sindicatului din întreprinderea „Neptun" Cîmpina și Costică Mișcă, președintele C.A.P. Bucov.Exprimînd dorința fierbinte a participanților la marea adunare populară, primul secretar al Comitetului județean de partid a adresat secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rugămintea de a lua cU- vtetul la această mare a- dunare populară.Intîmpinat cu îndelungi aplauze, cu însuflețite u- rale și ovații, ă luat cu- vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge- ■ 
nerăi al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu viu interes, cei prezenți subliniind în repetate rînduri cu puternice aplauze, cu entuziaste urale și aclamații, aprecierile secretarului general al partidului, indicațiile date cu acest prilej.Marea adunare populară din municipiul Ploiești a luat sfîrșit într-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică.

După marea adunare populară a avut loc ceremonia plecării oficiale din județul Prahova a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. Zeci de mii de oameni ai muncii, prezenți pe platoul din fața Comitetului județean <’ i-au salutat din nou dragoste și prețuire, primîndu-și deplina tisfacție față de rodnicul dialog' de lucru menit să dea un nou impuls, și maiora-

cipalelor secții și sectoare de producție, au fost prezentate o serie de utilaje și instalații tehnologice, cu un grad ridicat de complexitate, produse în ultimul timp. A fost, totodată, înfățișat modul cum s-au materializat indicațiile privind îmbunătățirea organizării fluxului tehnologic, mai buna folosire spațiilor de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu muncitorii, s-a interesat de condițiile lor de muncă și de viață.Transmitted calde felicitări colectivului întreprinderii pentru rezultatele obținute, secretarul general al partidului a trasat sarcina să se acționeze te continuare te direcția accentuării procesului de modernizare a tehnologiei de fabricație, de extindere a liniilor automate de producție, printr-o colaborare mai strînsă între specialiștii întreprinderii și cei ai Institutelor de cercetare și proiectare te aceste domenii.întreprinderea, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, dispune de toate condițiile nu numai pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, cî și pentru depășirea acestora, și a cerut conducerii Unității, colectivului de muncă să-și intensifice eforturile pentru scurtarea ciclului de fabricație al utilajelor, în vederea recuperării te cel mai scurt timp a rămînerilor te urmă, a livrării acestora către beneficiari Ia termenele stabilite. Calitatea, ridicarea nivelului tehnic trebuie să fie permanent te atenția întregului colectiv de oameni ai muncii, a arătat tovarășul N i e o 1 a tiCeaușescu, adresînd tuturor urarea de a obține rezultate cît mai bune, suc- puternic, dezvoltării cese în întreaga activitate, șului lor, a întregului ju- multă sănătate și fericire.
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de la Viena
Poziția României, prezentată în cadrul dezbaterilor
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VIENA 26 (Agerpres), — In cadrul întîlnirii pregătitoare a reuniunii general- europene au continuat dezbaterile cu privire la ordinea de zi și. modalitățile de organizare a viitoarei reuniuni care va începe, în capitala Austriei, la 4 noiembrie a.c.Delegația română a prezentat pe larg poziția țării noastre, considerentele și aprecierile > președintelui Republicii Socialiste

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, privind situația internațională actuală, gravă și complexă, continuarea acumulării de arme nucleare și convenționale în Europa, factori ai creșterii pericolului de război, ai înrăutățirii situației în întreaga lume.A fost, prezentată poziția României privind necesitatea întreprinderii de e- forturi și acțiuni hotărîte

pentru trecerea la eliminarea armelor nucleare de pe continentul nostru, x la reducerea substanțială a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, pentru dezvoltarea largă a colaborării, dintre statele europene. Evidențiind semnificația deosebită a- încheierii cu succes a Conferinței de la Stockholm, delegația română a insistat asupra necesității ca, în

cadrul lucrărilor reuniunii de la Viena, problematica dezarmării să ocupe un loc central, ca o cerință esențială securității, procesului a garantării a promovării general-euro- pean. De asemenea, delegația a susținut necesitatea realizării unor progrese însemnate în dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice între statele participante.
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