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Scrisoarea adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

de către Consiliul rectorilor din centrul 
universitar București 

și senatul Universității
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu,
Consiliul rectorilor din centrul universitar București și sena

tul Universității, dind expresie sentimentelor corpului profesoral, 
ale tuturor oamenilor de știință din țara noastră de adincă re
cunoștință față de Partidul Comunist Român, in înaltă prețuire 
pentru activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului și 
statului, vă adresează rugămintea de a accepta titlul de doctor 
honoris causa al Universității București.

Dorim să ne manifestăm, pe această cale, stima profundă 
față de un mare om de partid si de stat, care și-a incliinat în
treaga viață poporului român, cauzei socialismului și păcii, sâ 
cinstim pe comunistul de o nestrămutată principialitate, pe in- 
flăcărotul patriot, care a știut, ca nimeni altul, să dea expresie 
năzuințelor vitale ale națiunii noastre.

Decernarea acestui titlu reprezintă un omagiu adus merite
lor deosebite pe care le-ali ciștigat față de poporul nostru. In 
perioada de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, țara noastră a obținut realizări remarcabile in econo
mie, știință, cultură si invățămint, in ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, in dezvoltarea democrației, perfectionarea or
ganizării și conducerii vieții sociale. România s-a afirmat vigu
ros pe arena internațională ca un promotor consecvent al prie
teniei și colaborării cu țările socialiste, cu toate țările lumii. Se 
bucură de o largă recunoaștere contribuția țării noastre la efor
turile pentru asigurarea păcii și securității in Europa și in lume, 
fermitatea cu caie militează pentru dreptul sacru al popoarelor 
de a-și hotărî singure destinele, pentru așezarea relațiilor intre 
state pe principiile dreptului, echității și moralei internaționale.

Evocăm cu un sentiment de puternică mindrie aceste reali
zări ale poporului nostru, datorate politicii Partidului Comunist 
Român, la a cărei elaborare, dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați avut și aveți o contribuție hotăritoare. 
Gindirea și acțiunea dumneavoastră au adus un suflu înnoitor 
in întreaga noastră societate, o inestimabilă contribuție la situa
rea gindirii social-politice a partidului nosiru pe un loc de frunte 
in cadrul circuitului international de idei, la srorirea considera
bilă a prestigiului partidului nostru, a poporuluT roman, ă poli
ticii interne și externe a României socialiste.

Decernarea titlului de doctor honoris causa constituie, de

asemenea, un semn de prețuire a rolului determinant pe care 
il aveți in cadrul intensei activități desfășurate de partid pentru 
sintetizarea teoretică a experienței revoluției și construcției socia
liste in România. Exemplu de marxism-leninism creator, gindirea 
dumneavoastră se distinge printr-o temeinică cunoaștere a isto
riei, a nevoilor și posibilităților de progres ale României, prin 
capacitatea deosebită de a valorifica experiența și înțelepciu
nea maselor populare, prin înțelegerea profundă a marilor rea
lizări ale științei pe plan mondial, a experienței mișcării comu
niste și muncitorești, a tendințelor dezvoltării social-economice 
contemporane. Ea continuă, dezvoltă și ridică pe un plan su
perior cele mai bune tradiții ale gindirii social-politice românești.

Ca dascăli, nu putem să nu reliefăm grija dumneavoastră 
deosebită pentru dezvoltarea și modernizarea invățămintului ro
mânesc, importanța concepțiilor dumneavoastră privind îmbina
rea strinsâ a invățămintului cu cercetarea și producția, in deplin 
acord cu cerințele progresului, științei și ale dezvoltării social- 
economice a țârii noastre.

Spiritului dumneavoastră creator ii datorăm lărgirea ori
zontului cunoașterii, deschiderea de noi perspective pentru dez
voltarea gindirii social-politice românești, pentru conducerea ști
ințifică a operei de edificare a socialismului și comunismului in 
patria noastră. Sursă inepuizabilă de inspirație, lucrările dum
neavoastră reprezintă un puternic stimulent al dezvoltării Știin
țelor sociale, a tuturor domeniilor științei, constituie un sprijin 
de neprețuit in întreaga activitate de instruire și educare a ti
nerei generații.

Am fi deosebit de bucuroși ca decernarea titlului de doctor 
honoris causa sâ se inscrie, cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere, ca o manifestare a sen
timentelor profunde și durabile pe care vi le poartă cadrele di
dactice și oamenii de știință din țara noastră, întregul nostru 
popor.

Exprimindu-ne speranța că veți fi de acord cu propunerea 
noastră, dorim să vă încredințăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că acceptarea acestui titlu ar reprezenta o deosebită 
cinste pentru Universitatea București, pentru întregul invățămint, 
pentru întreaga știință românească.

CONSILIUL RECTORILOR
DIN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
YKOIAI CEAUȘESCU

ÎN UZINE, FABRICI, INSTITUȚII DE CERCETĂRI 
Șl INVĂTĂMÎNT SUPERIOR DIN CAPITALĂ

GEORGE CIUCU, 
rectorul Universi tații-București

RADU VOINEA, 
rectorul Institutului 

Politehnic

CONSTANTIN ANASTASATU, 
rectorul Institutului 

de Medicină și Farmacie

TIBERIU MUREȘAN, 
rectorul Institutului 

Agronomic „Nicolae Bălcescu"
STAN SOARE, 

rectorul Institutului 
de Petrol, Gaze și Geologie

Pentru dezvoltarea multilaterala 
$i înfrumusețarea continua 
a localitâUlor Mi Jinlui

ANGAJAMENTUL
Consiliului popular ai municipiului Petroșani

Consiliul popular al municipiului Petro
șani. întrunit in cea de-a 17-a sesiune, 
luind in dezbatere realizarea planului e- 
conomic și a bugetului local pe anul 
1972. precum și prevederile planului de 
dezvoltare economico-socială. in profil te
ritorial și ale bugetului pe 1973, aprecia
ză cu satisfacție că. '.ub conducerea orga
nelor ș.’ arganiZdțiilwr de partid, oamenii 
muncii din municipiul Petroșani au obți
nut succese importante in toate domeniile 
vieții economice și social-culturale. Anga
jamentele luate, ca răspuns la chemarea 
lansată de Consiliul popular al județului 
Hunedoara, au fost îndeplinite și depășite

INDUSTRIA LOCALĂ a realizat in anul 
1972, un volum suplimentar de producție- 
marfă de 2 389 000 lei. depășindu-se anga
jamentul luat cu 889 000 lei. S-au produs 
peste plan mobilă in valoare de 771 000 
lei, piese de schimb și dherse "’ilaje in 
valoare de 18 000 lei. Planul lr» rarilor de

mărfuri la fondul pieții a fost depășit cu 
632 000 lei.

S-au dat in folosința oamenilor muncii 
din municipiul Petroșani 970 APARTA
MENTE, față de 829 planificate, deci cu 
141 apartamente mai mult.

Veniturile proprii ale bugetului consi
liului popular municipal au sporit cu 
1 979 700 lei.

S-au obținut importante succese in în
trecerea patriotică pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a localităților, efec- 
luindu-se lucrări in valoare de peste 86 
milioane lei. Ca urmare a rezultatelor ob
ținute, orașului Vulcan i s-a atribuit men
țiunea I pe țară in această activitate.

Exprimind voința tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului, Consiliul popular al 
municipiului Petroșani, ca răspuns la che
marea Consiliului popular Maramureș, se 
angajează in întrecerea ce se desfășoară 
in anul 1973 propunindu-și următoarele o- 
biective :

In domeniul industriei 
locale

Prin ridicarea nivelului teh
nic al producție: folosirea
mai completa a capacităților, 
generalizarea schimbului II. 
îmbunătățirea tehnologiilor di 
fabricație, valorificarea -supe
rioara a resurselor locale, re
ducerea cheltuielilor materi
ale și a consumurilor -peri- 
fice, creșterea productivii iții 
muncii și întărirea disciplina 
în munca se va obține:

— depășirea sarcinitor d-- 
plaD la producția global u 
2 la sută ,

— realizarea unui volum d* 
producție marlă supiimi n'a1 
în valoare de 700 000 lei;

— depășirea producției de 
bunuri de larg consum cu 
-100 000 lei ,

— producția de ' olxrt- 
va fi depășita ru 300 000 lei.

LEONTE RĂUTU, 
rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu"

GHEORGHE DOLGU, 
rectorul Academiei de

Studii Economice

CEZAR LAZÂRESCU, 
rectorul Institutului de 

Arhitectură „Ion Mincu"

RADU PRIȘCU, 
rectorul Institutului 

de Construcții

— se vor realiza 100 000 lei 
beneficii peste plan.

întreprinderea de morărit 
și panificație va depăși pla
nul la :

— producția globală cu 
50 000 lei ,

— la producția marfă cu 
100 000 lei :

— va realiza 50 000 lei be
neficii peste plan

In domeniul gospodă
riei comunale

— se va depăși planul de 
produrție și prestații cu 
>00 000 lei ,-

— se vor realiza economii 
mc—.te plan in valoare de

— se vor prelungi traseele 
de irsi pdi in comun cu 8 km;

— se va îmbunătăți apro- 
vizionarea cu apa a orașului 
Petroșani prin punerea in 

EUGENIA POPOVICI, 
rectorul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 

„I. L Caragiale"

GHEORGHE ACHiȚEI, 
rectorul Institutului de arte 

plastice „Nicolae Grigore&cu"

LEON TEODORESCU, 
rectorul Institutului 

de Cultură Fizică și Sport

ION SASU, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
centrul universitar-București

funcțiune a conductei de aduc- 
țiune Vulcan — Petroșani cel 
tîrziu la 30 noiembrie 1973.

In domeniul gospodă
riei locative

— se va depăși planul de 
producție cu 200 000 lei, iar 
planul de prestații către 
populație cu .50 000 lei;

— se vor vărsa 70 000 lei 
beneficii peste plan.

In domeniul investiți
ilor și de construcții- 

montaj
Prin asigurarea din timp 

a documentațiilor și a ampla- 
scimentelor. buna organizare 
și gospodărirea mai judicioasă 
a materialelor, utilajelor și 5

(Continuare in pag. a 3-a)

VLADIMIR MARIN, 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C.

PETRE BRANCUȘI, 
rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu"

CORNEL PACOSTE, 
prim-secretar al Comitetului 

de partid al centrului 
universitar-București

MARIUS PREDA, 
președintele Consiliului 
sindicatelor din centrul 

universitar-București

Manifestări
consacrate

Unirii
In fiecare an, ziua de 24 

Ianuarie - Ziuo Unirii - es
te intîmpinată cu bogate și 
diverse acțiuni comemorative. 
In aula Institutului de mine 
din Petroșani, studenții și ca
drele didactice au participat 
aseară Io o acțiune evocatoa
re a acelor momente istorice 
de vibrant patriotism. După 
expunerea „Unirea Principa
telor" susținută de conf. Ni
colae Todericiu, actorii Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
au oferit celor prezenți reci
talul de versuri „Unirea-n 
gînduri și-n simțiri". In înche
iere a fost vizionat filmul 
,,Mihai Viteazul", amplă fres
că istorică din care se des
prinde că sentimentul unită
ții naționale a românilor a 
fost o permanență istorică in 
principate iar actul Unirii de 
la 24 Ianuarie 1859 este ur
marea logică a amplificării 
conștiinței naționale și patrio
tice.

Astăzi, stația de radioampli
ficare a Institutului transmite 
montajul istoric-literar „Uni
rea Principatelor" (la orele 
10,50 și 20) pregătit de colec
tivul bibliotecii. La ora 18 va 
fi deschisă, la club, expoziția 
tematică de carte. „Unirea 
fost-a gind de veacuri" iar 
Io orele 18,30 stația de am
plificare o clubului va pre
zenta montajul literar-muzicol 
realizat de studenți „Hai să 
dăm mină cu mină".

In pagina a 2-a:

UNIREA 
moment de răscruce 

în Istoria 
poporului român

Ca pretutindeni, pe cuprin
sul patriei, oamenii muncii din 
Capitală au primit cu deosebi
tă căldură, cu mare însufleți
re pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, în dimineața 
zilei de marți, a făcut o vizi
tă de lucru la întreprinderile 
,.Semănătoarea", „Electromag
netica", Fabrica de confecții 
și tricotaje, Uzinele de ma
șini grele, Institutul de cerce
tări tehnologice pentru con
strucții de mașini și Politeh
nica bucureșteană.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovară
șii Virgil Trofin, Gheorghe 
Cioară, și Cornel Burtică.

In unitățile vizitate, de-a 
lungul arterelor străbătute, mii 
și mii de bucureșteni au ieșit 
in intimpinarea conducătoru
lui partidului și statului nos
tru, aclamîndu-1, ovațio- 
nindu-1 îndelung, adresin- 
du-i cuvinte de adincă 
dragoste și recunoștință, ofe- 
rindu-i flori. Dind glas acestor 
profunde simțăminte, ei ros
teau cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism", 
„Ceaușescu — fiu iubit, de 
popor și de partid".

Inconjurindu-1 cu bucurie, 
cu sentimente de ^aleasă pre
țuire, locuitorii Capitalei au 
ținut să exprime tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
apropiatei aniversări a 55 de 
ani de viață și 40 de ani de 
activitate neobosită, laborioa
să, în partid, închinați cu dă
ruire și pasiune revoluționară 
fericirii poporului, urările lor 
sincere, din toată inima, de 
sănătate și viață îndelungată, 
spre binele patriei și al națiu
nii, îndeplinirea înaltelor sale 
năzuințe, care sînt în același
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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ !
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Ing. VASILE OGHERLACI:

DECADA A II-A ARATA CA DISPUNEM 
DE REALE POSIBILITĂȚI

PENTRU REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI
Am făcut cunoscut. în ziarul nostru de Ieri, rezultatele 

înregistrate in cele două decade ale lunii de către colecti
vele de muncă din unitățile miniere, precum și opiniile 
cadrelor de conducere ale mi nelor. S-au făcut aprecieri po
zitive la adresa modului în care s-a muncit, s-au expus 
păreri critice și — de ce să n-o spunem — s-au încercat 
și de această dată justificări, unele dintre ele „cusute cu 
ață albă“.

Care este părerea conducerii Centralei cărbunelui Pe
troșani, cum apreciază rezult ațele obținute, ce măsuri se 
întreprind pentru ca ritmlcita tea producției să intre „în 
toate drepturile" la toate unitățile? Răspunsul l-am pri
mit din partea tovarășului Inginer VASILE OGHERLACI. 
directorul general al C.C.P.

— Apreciez că decada a 
doua, prin rezultatele obținu
te, e mult mai bună decît pri
ma decadă a anului. Aceasta 
pentru că am reușit in ultimul 
timp să plasăm un efectiv 
mai mare in cărbune. Față de 
o medie de 3 600 de posturi 
în prima decadă, s-a ajuns la 
aproximativ 4 000 de posturi. 
Cu toate acestea sintem încă 
sub planificat cu 280 de pos
turi. La sfirșitul celei de a 
doua decade sint însă trei u- 
nități care nu și-au găsit ca
dența. Este vorba așa cum 
toată lumea a aflat ieri din 
ziar despre exploatările minis- 
ere Dîlja, Aninoasa și Live- 
zeni. 

timp aspirațiile celor ce con
struiesc socialismul pe pămin- 
tul românesc. Răsună pretutin
deni urarea „La mulți ani și 
noi victorii, vă urează munci
torii!" coruri spontane into
nau tradiționalul „Mulți ani 
trăiască, multi ani trăiască, la 
multi ani I". In aceste demon
strații emoționante de dragos
te și prețuire făcute tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și-au 
găsit o strălucită ilustrare u- 
nitatea trainică, de monolit, a 
celor.ee muncesc în jurul par
tidului și a secretarului său 
general, încrederea deplină în 
politica partidului și voința u- 
nanimă de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea ei, pentru 
continua înflorire a României 
pe calea socialismului și co
munismului.

Succedată la scurt timp de 
la întilnirile rodnice de lucru 
cu oamenii muncii din județe
le Vaslui și Iași, această vizită 
s-a înscris, la rindul ei, ca un 
moment politic de cea mai ma
re însemnătate pentru dezvol
tarea economică și socială a 
țării, a trezit, un larg și viu 
ecou in rindul tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc in Capi
tala României socialiste, mobi- 
lizîndu-le și mai puternic e- 
nergiile și capacitățile crea
toare in lupta pentru înfăptu
irea politicii partidului, a o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., a hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972, pentru realiza
rea cincinalului in patru ani și 
jumătate, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sub semnul acestor înalte 
preocupări creatoare, de o 
deosebită însemnătate, s-a

Interviu
— Care sint. după păre

rea dumneavoastră, cauze
le pentru care cele trei u- 
nități au înregistrat și in 
această decadă nerealizări ?

— Cauzele sînt cam ace
leași, mai puțin la mina Li- 
vezeni unde este vorba de o 
proastă gospodărire a utila
jelor pentru că linie de front 
a existat. Insă la Dîlja și A- 

desfășurat întreaga vizită, in- 
t Unirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu factori de răs
pundere din industrie, cu nu
meroși muncitori și specialiști, 
•cu cadre universitare și stu
denți, oameni de știință și 
cercetători. Conducătorul par
tidului și statului a examinat, 
împreună cu ei, in mod con
cret, o sferă largă de proble
me privind perfecționarea în 
continuare a activității în toa
te compartimentele construc
ției socialiste in acest an ho- 
tărîtor pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen.

In discuțiile fructuoase cu 
creatorii valorilor materiale și 
spirituale — expresie pregnan
tă a profundului democratism 
al orînduirii noastre, oamenii 
muncii participînd deopotrivă 
la elaborarea hotărîrilor și la 
înfăptuirea lor — secretarul 
general al partidului a făcut 
recomandări prețioase, a ind: 
cat soluții menite să ducă la 
sporirea eficienței economico, 
la perfecționarea conducerii și 
organizării producției, la ridi
carea întregii activități pe 
un plan calitativ superior. A- 
ceste recomandări depășesc ca 
însemnătate cadrul local, do- 
bindind bogate semnificații de 
ordin general, pe planul între
gii țări, ele constituind verita
bile programe concrete de- lu
cru, orientări de maximă im
portanță pentru toate sectoa
rele de activitate, pentru co
lectivele de muncă din întrea
ga țară. Conducătorul par
tidului și statului nos
tru a indicat măsuri de o ex
cepțională valoare în vederea 
modernizării în ritm mai rapid 
a proceselor tehnologice, reali
zării de produse la nivel mon
dial, jalonînd un cîmp generos 
de activitate în această direc

ninoasa numai lipsa liniei de 
front, mai precis dirijarea de
fectuoasă a liniei de front es
te cauza principală a nerea- 
lizărilor. Cu alte cuvinte este 
vorba de deficiente organiza
torice, domeniu in care va 
trebui ca atit unitățile cit și 
centrala să insiste mai mult. 
Am reușit să ne întărim apa
ratul de control și, zic că a- 
cum stăpînim mai bine lucru
rile din acest punct de vede
re. al îndrumării și controlu
lui, dirijării intrării abataje
lor in producție. Reușim să 
răspundem mai prompt la u- 
nele solicitări ale unităților 
in ceea ce privește aprovizio
narea. Mai avem însă lipsuri 
in ceea ce privește aprovizio
narea la timp cu materiale și 
utilaje. Incontestabil va tre
bui să punem și o stavilă la 
risipa care se face simțită în 
Valea Jiului pentru a ne pu
tea încadra in cheltuielile la 
1 000 lei producție. Ne-am 
propus să urmărim în mod

Interviu realizat de:
Dragoș CALIN

(Continuare in pag. a 3-a) 

ție prin indicațiile sale concre
te, practice, prin modalitățile 
eficiente preconizate ce au in 
vedere, în primul find, mobili
zarea mai eficientă a resurse
lor proprii, folosirea la un 
grad mai ridicat a inventivită
ții și energiei creatoare a oa
menilor muncii. Apreciind 
și analizînd la fața locului re
zultatele obținute in aceste do
menii secretarul general al par
tidului a evidențiat, totodată, 
cu pregnanță, necesitatea ge
neralizării in producție intr-un 
ritm mai intens, a tehnologiei 
avansate elaborate de cercetă
torii noștri, relevind, totodată 
aportul tot mai consistent pe 
care trebuie să-l reprezinte in 
ansamblul acestor preocupări 
integrarea mai profundă a în- 
vățămintului, cercetării și pro
ducției. In această arie de 
probleme, s-au înscris și reco
mandările concrete ale secre
tarului general al partidului 
privind creșterea performanțe
lor tehnice ale utilajelor și 
instalațiilor, îmbunătățirea 
continuă a calității produsei-r. 
Un loc important in schimbul 
de opinii l-a avut examinarea 
posibilităților, specifice fiecă
rui obiectiv vizitat, in veci'-rea 
sporirii producției, rețin inel a- 
tenția în acest sens rem-::' le 
la obiect ale conducătorului 
partidului și statului nosiru 
privind folosirea mai judinmi- 
să a spațiilor de producție și 
crearea unor disponibilii.îți 
prin reamplasarea utilajelor și 
organizarea științifică a fluxu
lui tehnologic, ceea ce va per
mite instalarea de noi linii de 
fabricație în cadrul construc
țiilor existente. Analiza căilor 
de sporire a producției a rele-

(Continuare in pag. o 4-a)

Garanția
unor succese 
și mai mari

La Uricani munca mineri
lor confirmă roade bogate in 
strădania colectivului pentru 
mai mult cărbune. In prime
le două decade, colectivele 
sectoarelor I și II au realizat 
depășiri de cite 317. respec
tiv. 2291 tone cărbune. de
pășiri ce au la bază sporul 
substanțial la productivitatea 
muncii de cite 396. respectiv, 
377 kg/post

Dintre brigăzile exploatării 
mai vrednice s-au dovedit în 
această perioadă cele condu
se de Gheorghe Scorpie. Je- 
nică Năstase, Constantin Gră
dinarii și Ștefan Nicolae. ca
re prin folosirea din plin a 
timpului de lucru și a utila
jelor din dotare, prin atenția 
neslăbită față de întărirea or- 
dinci și disciplinei în fiecare 
schimb, au înscris depășiri 
de cite 50—100 tone de căr
bune fiecare.

Sint succese care, așa cum 
ne-a asigurat ing. Carol 
Schreter, directorul exploată
rii, constituie garanția reali
zărilor și mai substanțiale pe 
care și le-au propus minerii 
din Uricani.

celor.ee
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MOMENT DE RĂSCRUCE IN ISTORIA POPORULUI ROMÂN

NICOLAE CEAUSESCU

dușmanul nu sporește.

mamă,

Iarba rea din holde piară, 
Piară dușmanii din țară, 
Intre noi să nu mai fie
Decit flori și armonie.

Și să vadă sfintul soare, 
Intr-o zi de sărbătoare, 
Hora noastră cea frățească 
Pe cimpia românească I (TUDOR 

ci , Către 
românești,

glas cu Moldova, 
ciștlga deopotrivă 
acestor prințipaturi, 
du-ne unii pe

Unde-i unul, nu-i putere, 
La nevoi și la durere ;
Unde-s doi, puterea crește 
Și 1

VLADIMIRF.S-
Divanul Țării 
1821).

să putem 
dreptățile 

, apărin- 
alții...".

„Istoria a vrut ca lucrurile să se desfășoare așa cum se știe. Noi nu putem decit să constatăm ceea ce au 
I iptuit. la timpul lor. înaintașii noștri. Dacă ne-am așeza acum să rezolvăm noi lucrurile, le-am rezolva altfel, 

a nivelul cunoștințelor și la forța noastră de astăzi: tară nici o îndoială că le-am rezolva in sensul de a face totul 
pentrtt unitatea statului nostru național, pentru a asigura un trai îmbelșugat și fericit tuturor locuitorilor României.

Ceea ce n-au putut realiza domnitorii la timpul respectiv au continuat alții: la "48, în ’59, în ’77, în ’918 și 
prin voința unanimă a poporului s-a înfăptuit unitatea statului nostru național. Nu a fost rezultatul nici unui tra- 

t de pace, nu a fost voința unei puteri din afară; unirea a fost rezultatul voinței poporului român, dornic de li- 
statală l-a constituit unirea Moldovei cu Țara Ro- 
țărani, meșteșugari, lucrători și târgoveți, a cărtu- 
actul care a pus bazele statului național român 
conștiința unității naționale a maselor populare

he a'esi independență. Primul și hotărîtorul pas spre unificarea 
mâneas . in ianuarie 1859. Victorie remarcabilă a maselor de 
rarilor ......... -iști și polrioți. Unirea Principalelor a reprezentat
modern. Ea a avut un puternic ecou și în Transilvania. întărind 
din această provincie, stimulînd lupta lor pentru unire cu țara".

VASILE ALECSANDRI

Separați de vicisitudinile istoriei in formațiuni 
politice diferite, lupîind cu invadatorii străini pen
tru apărarea ființei lor și o pămintului străbun, 
românii nu și-ou pierdut niciodată conștiința 
unității : pentru ei Carpoții și Milcovut au 
semnificat mereu numai un hotor politic și nu 
unui etnic. O spun răspicat atiția și atiția căr
turari ale căror mărturii sint cu atît mai pre
țioase cu cit ele vin din vremuri cind conceptul 
de națiune era încă necunoscut și cind con- 
șriințo națională in accepțiunea modernă a cu- 
vintului. era departe de a se fi trezit

In plină epocă feudală, un Grigore Ureche 
scria celebrele cuvinte : „De Io Rim ne tragem". 
Iar Miron Coslin explica mai clar și mai cate
goric ideea unității românești : „Numele cel 
moi adevărat, autentic, de la primul descălecat 
prin Troian este rumin sau romonus, care nume 
acest popor l-a păstrat întotdeauna intre dinșii 
si... același nume este dat îndeobște și mun
tenilor și moldovenilor și celor ce locuiesc in 
Țara Transilvaniei. Rumăn înseamnă romanus 
și unul cind întreabă pe celălalt despre limbă, 
zice pină in ziua de azi : „Știi românește ?" 
ceea ce este aproape „Scis romanice

La rindul sau, eruditul epocii brincovenești, 
stolnicul Constantin Cantocuzino scria că pe 
românii de pe cele două versante ale Carpați- 
lor „tot romani ii ținem... toți aceștia dintr-o 
fintină au izvorit și cură".

Conștiința unității de neam și limbă, de o- 
birșie și de destine apare in veacul iluminismu
lui la nivelul de tratare, impus de noile condi
ții istorice care vestesc zorii epocii modeme. 
E rindul marelui cărturar Dimitrie Cantemir, al 
luptătorului Inochentie Micu, al apostolilor 
Scolii Ardelene să arate românilor originea lor 
nobilă, comună, identitatea lor de aspirații. 
Horia se intitula „rex Dacice" iar slugerul Tu
dor Vlodimirescu ridica un steag de luptă so
cială și redeșteptare națională care a trezit 
nădejdi și in Moldova și peste Carpați. Comu
nitatea de viață economică, de interese econo
mice, circulația bunurilor materiale între țările 
românești au fost perturbate, stinjenite, frinate 
de asupritorii străini, dor niciodată înlăturate. 
La 1 ianuarie 1848, ridicarea vămii de la Mil
cov vestea unirea politică de mai tirziu. Con
centrată pe căi multiple, din toate țările române 
ideea unității ciștiga din ce in ce mai multe 
forțe. Rapoartele consulilor britanici și francezi, 
rezidenți in Principate, vorbesc cu amănunte 
despre intensitatea spiritului unionist din Mol
dova și Muntenia. Și tot atunci documentele 
diplomatice și actele secrete habsburgice con
firmă existența legăturilor strînse ale românis
mului sau daco-românismului pe ambele co
line ale munților, de-a lungul secolului XIX . și 
pină la desăvirșirea statului unitar. Suita în
treagă de acțiuni, planuri și inițiative comune, 
culturale sau politice, tainice sau pe față, sint 
înfățișate cu egal avînt de o parte și de alta 
a Carpaților ca și de o parte și de alto a 
Milcovului. Numai considerente de ordin tactic 
au impus evitarea includerii Unirii în programele 
oficiale ale Revoluției de la 1848. Faptele și 
mărturiile desfășurării revoluției dovedesc însă 
intensitatea și permanența preocupării. Să re
dăm între atitea dote și aspecte cunoscute as
tăzi, un moment pe lîngă care s-a trecut de 
etitea ori fără a i se sublinia șl această im
portanță meritată, lată Ideea solidarității și u- 
nltății celor 8 milioane de români așa cum a- 
pere ea fără echivoG in însuși textul Procla
mației de la Islaz : „Poporul român declară

astăzi in fața lui Dumnezeu și a oamenilor ca 
dacă proclamația so se vede pretutindeni in. 
suflată de spiritul păcii, dacă ei (românii) nu 
vorbesc intr-un ton amenințător și se țin pe 
drumul legilor și o tractatelor, acestea invede- 
reoză caracterul lor cel pravilnic și sufletul lor 
ce deopotrivă adoră libertatea și a lor și a al
tor nații ce voind a se reîntregi în drepturile 
lor știe a respecta pe ale altor nații. Aceasta 
ii face a vorbi astfel iar nu frica, căci sint o 
nație mai mult de 8 milioane suflete și la ori
ce invozie din ofară ce le va amenința liber
tățile, fiecare va ști a-și apăra vetrele și străi
nul in cele din urmă la orice nenorocire va 
putea cotropi numai pămîntul docă va dormi 
Dumnezeu iar nu și oamenii. Nici un român nu 
ar mai trăi după moartea independenței po- 
triei sole".

In glosarul comorilor naționale insă expre
sia istorică de unitate a întregului popor, Io 
1843 a rămas omonimă cu marele legămint de 
pe Cimpia Libertății dc la Blaj. Fără a capitula 
in fața opreliștilor și a vicisitudinilor istoriei, 
fără a părăsi o clipă „încrederea in viitorul Ro
mâniei. una mare și nedespărțită" — cum sună 
și Manifestul din 1850 către Popor - după Re
voluție lupta pentru realizarea statului român 
modern s-a concentrat pe etape. Pentru „visul 
de aur al românilor" deceniul care s-a scurs 
pină la 1859 o reprezentat o încordare maximă 
pe toate planurile „sub marele și nobilul steag 
al Unirii", stăruințele de peste graniță ale re
voluționarilor exilați de a ciștiga opinia pro
gresistă europeană pentru cauza Principalelor 
se uneau cu acțiunea susținută și organizată in 
țară într-un unison suprem. Dar voința unanimă 
exprimată prin Adunările Ad-hoc din 1~—’ 
fost nesocotită la Conferința de la Paris 
terilor garante. In termenii Convenției 
7/19 august 1858, impusă poporului 
drept constituție, noul stat trebuia să 
numele de Principatele Unite - Moldova . 
ra Românească — să aibă doi domnitori 
două guverne deosebite . Erau concesii mini
me care arătau imperios că, mai presus de 
legi și acte internaționale, Unirea nu moi pu
tea fi decisă decit prin hotăriri proprii și acți
uni interne. Dînd ascultare poruncii ceasului 
istoriei, dorinței ferme a poporului, votul de la 
24 ianuarie 1859 a însemnat ostfel triumful 
cauzei, exprimarea năzuinței întregii națiuni, 
protestul plebiscitar împotriva amestecului străin, 
biruința progresului asupra regimului învechit, 
semnul emancipării sociale și politice. „Actul 
energic al intregii națiuni române", cum l-a 
numit Mihail Kogălniceanu, preluda totodată 
independența ciștigată cu arme și singe la 1877 
și întregirea ce avea să se împlinească la 1 
decembrie 1918.

Cit de puternic o fost ecoul Unirii în Transilva
nia se poote tălmăci prin ceea ce întruchipa 
in sine portretul primului domn al 
Unite, Alexandru Ion Cuza, așezat 
peste munți lingă primul ctitor al 
nitare, lingă Mihai Vodă Viteazul.

Unirea din 1859, care a așezat la temelia 
statului național-unitar tot trecutul acestui po
por, a călăuzit și mergerea lui înainte pe dru
mul desăvirșirii unității statale.

Ridicată astăzi pe culmile însorite ole Ro
mâniei socialiste, Unirea străjuie, se simte apă
rata.

1857 a 
s a Pu- 

de la 
român 
poarte 

> și T°- 
Și

Principatelor 
in casele de 
României u-

Stelian POPESCU 
cercetător științific

Hai să dăm mină cu mină 
Cei cu inima română, 
Să-nvirtim hora frăției 
Pe pâmintul României I

Măi muniene, măi vecine, 
Vino să te prinzi cu mine 
Și la viață cu unire, 
Și la moarte cu-nfrățire.

Amindoi sintem de-o
De-o făptură și de-o seamă, 
Ca doi brazi dintr-o tulpină, 
Ca doi ochi dintr-o lumină.

Amindoi avem un nume, 
Amindoi o soartă*n lume,
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, 
In noi doi un suflet bate !

Vin’ la Milcov cu grăbire, 
Să-l secăm dintr-o sorbire, 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare. „Mai cu dinadins trebuin

ța urmează să aveți cores
pondență cu dumnealor boie
rii moldoveni, ca unii ce sin- 
leți do un neam, de o lege... 
fiind Ia un gînd șl intr-un

muncitori
însemnătatea actului isto

ric al Unirii Principatelor 
pentru dezvoltarea generală 
a țării a fost subliniată în 
repetate rânduri de către 
mișcarea noastră socialistă. 
In viziunea acesteia, Unirea 
era privită ca ..un însemnat 
fapt social și politic", cure 
„a așezat temelia dezvoltă
rii viitoare a României și 
a pregătit situațiunca pre
zentă. nemăsurat mai înal
tă decit cea din trecut".

(România muncitoare, din 
ianuarie 1909).

Continuatoare a celor mai 
înaintate tradiții de luptă

se 
ca

lie liberi, egali, 
de pămint și de 
irați asociați la 

progres comun.

ale poporului nostru, mișca
rea socialistă lega cît se poa
te de firesc evenimentele 
însemnate din viața clasei 
muncitoare de cele ale isto
riei patriei. Este semnifica
tivă convocarea marii 
întruniri a muncitorimii din 
Capitală, in scopul întăririi 
organizatorico a mișcării so
cialiste. pentru ziua de 24 
ianuarie 1905, odată Cu săr
bătorirea marelui act istoric 
din 1859.

.Apelul la strângerea for
țelor proletariatului. lansat 
la 24 ianuarie 1905, avea 
loc sub imboldul și exem-

piui ni 
din 185! 
populare 
pas important în 
făuririi statului modern ro
mânesc. „Ziua de 24 ianua
rie — nota gazeta socialistă 
Convorbiri sociale 
îndoită însemnătate 
social-democrația din Româ
nia. Ea simbolizează unirea 
de Ia 1859 a celor două prin
cipate intr-un singur 
și unirea de la 1905 a mun
citorilor în partid de 
să".

ai eveniment 
ci nd masele 

făcuseră un 
procesul

are o 
pentru

stat

cla-

(.Magazin istoric, nr. 1/1973)

„Revoluția viitoare nu 
mal poate margini a voi 
românii să 
proprietari 
capital și 
fapta unui
Ea nu se va mărgini a cere 
libertatea dinlăuntru, care e 
peste putință a dobindi fără 
libertatea din 
cere unitatea 
națională".

afară, ci va 
si libertatea

BÂI.CESCU —
is-

(NICOLAE
Mersul revoluției in 
toria românilor).

1 ne 
mină.

României, a lui iancu Huniad. 
ca și a lui Ștefan cel Mare, 
ca și a lui Mihai Viteazul, 
a lui Vasile-vodă, ca și a iui 
Matei Basarab.

Unirea principatelor este 
dar dorința vie și logică a 
marii majorități a românilor. 
STEAUA DUNĂRII este jur
nalul unjrei. Prin aceasta ea 
nu urmează unei utopii ; ea 
apără numai interesul vital 
al patriei. Unirea principa
telor este singurul mod in 
stare de a consolida națio
nalitatea românilor, de a Ie 
da demnitate, putere și mij
loace pentru d impllni misia 
lor pe pămîntul ce (...) li ș-au 
dat spre moștenire.

M. kogălniceanu 
(Steaua Dunării, nr. |, 
18.55).

La 1851, pe cind se ferbea 
Unirea la lași, boierii moldo
veni liberali, ca de-alde Cos- 
tache Hurmuzachi. M. Kogăl- 
niceanu și alții au găsit cu 
cale să cheme la Adunare și 
cițiva țărani fruntași, Cite li
nul de fiecare județ, spre a 
lua și ei parte la facerea a- 
cestui măreț și nobil act na
țional. Cum au ajuns țăranii 
in Iași, boierii au ptis mina 
de la mină, de i-au ferche
zuit frumos și i-au îmbrăcat 
la fel. cu cheburi albe și cuș
me nouă, de s-au mirat țăra
nii ce berechet i-a găsit. A- 
poi, se zice că i-ar fi dat pe 
seama unuia dintre boieri să 
le ție cu tint, ca să-i facă a 
înțelege scopul chemării lor 
la lași.

— Oameni buni, știți pentru 
chemați aici, intre 
boierul cu blinde-

buni; căci numai pirăuașul 
Milcov ce trece pe la Foc
șani, le desparte. „Să-l secăm 
dar dintr-o sorbire" și să fa
cem sfinta Unire, adică înfră
țirea dorită de strămoșii noș
tri pe care ei n-au putut s-o 
facă in împrejurările grele 
de pe alunei.

— Ba eu, drept să vă .spun, 
cucoane, n-am înțeles! cică

in ogradă la mine, bolovanul 
cel mare ?

— II. vedem, cucoane.
— Ia .fa bine, și adă-l ici 

lingă mine, zise boierul, care 
ședea acum pe. un jilț in mij
locul țăranilor.

— S-avem iertare, cucoane, 
n-om pute, că doar acolo-i 
greutate, nu șagă.

— la cearcă și. vezi.

dușmanii in veci vecilor a se 
lega de români. Unirea face 
puterea, oameni buni. Ei. 
cum cred c-ați înțeles și răs- 
ințeles.

— Ba eu, unul, să iertați 
dumneavoastră, cucoane. încă 

răspunde

a-

tot n-am înțeles, 
moș Roată.

— Cum se face 
Ioane ? Mai bine 
tălmăcit, și un copil putea să 
înțeleagă.

asta moș 
ce v-am

ION CREANGA

MOȘ ION ROATA
F R A G M E N T

ști. cucoane, dacă 
ni-ți spune, răspunse cu siea- 
lă un țăran mai bătrin. scăr- 
pinindu-se in cap.

— Apoi, iaca ce, oameni 
buni : de sute de ani două 
țări surori, creștine și megie
șe. Moldova noastră și Valahia 
sau Țara Muntenească, de 
care poate-ți fi auzit vorbin- 
du-se, se sfișie și se mănincă 
intre dinsete spre cumplita 
urgie și peire a neamului ro
mânesc. Țări surori și creș
tine. am zis, oameni buni ; 
căci, precum ne închinăm noi. 
moldovenii, așa se închină și 
frații noștri din Valahia. Sta
tura, vorba, hrana, îmbrăcă
mintea și toate obiceiurile 
cite le avem noi le au întoc
mai și frații noștri munteni. 
Țări megieșe, am zis, oameni

zise cu îndrăzneală unul din
tre țărani, anume Ion Roată. 
Ș-apoi, chiar dacă ne-am pri
cepe și noi la cite ceva, cine 
se mai uită in gura noastră ? 
Vorba ceea, cucoane : ..Țăra
nul, cind merge, tropăiește, 
și cind vorbește, hodorogește", 
să ierte cinstită fața dumnea
voastră. Eu socot că treaba 
asta se putea face și fără de 
noi; < ă. dă. noi știm a in- 
vlrti sapa, coasa și secera, dar 
dumneavoastră invirtiți con
deiul și, cind vreți, știți a 
face din alb negru și din ne
gru alb... Dumnezeu v-a dă
ruit < u minte, ca să ne povă
țuit i Și pe noi, prostimea...

...Moș Ioane, vezi colo,

— Js'i. oameni buni, vedeți ? 
S-a clus moș Ion și n-a putut 
face treaba singur; dar cind 
i-ați mai dus cițiva intr-aju
tor, treaba s-a făcut cu mare 
ușurință, greutatea n-a mai 
fost aceeași. Povestea cînte- 
cului :

Unde-i unul, nu-i putere,
Lu nevoi și lu durere ;
L'ndc-s mulți, puterea crește. 
Și dușmanul nu sporește.
Așa și cu Unirea, oameni 

buni! Credeți dumneavoastră 
că. de-a ajuta Dumnezeu a se 
uni Moldova cu Valahia, a- 
i em să fim numai atiția ? 
Frații noștri din Transilvania, 
numai să ne vadă că trăim 
bine și ei se t or bucura și ne 
vor iubi, de n-or mal îndrăzni

— Dă, cucoane, să nu vă 
fie cu supărare, dar de la vor
bă și pină la faptă este mare 
deosebire... Dumneavoastră, ca 
fiecare boier, numai ne-ați po
runcit să aducem bolovanul, 
dar n-ați pus umărul împre
ună cu noi la adus, cum ne 
spuneați dinioarea, că dc-a- 
cum toți- au să ieie parte la 
sarcini; de la vlădică pină la 
opincă, Bine-ar fi dac-ar fi 
așa, cucoane, căci la războiu 
inapoi și la pomană năvală, 
parcă nu prea vine la soco
teală... Iar dc la bolovanul 
dumneavoastră am înțeles așa: 
că pină acum noi, țăranii, am 
dus fiecare cite o piatră mai 
mare sau mai mică pe umere; 
insă acum suntem chemați a 
purta împreună tot noi, opin
ca, o st încă pe umerele noas
tre... Să dea Domnul, cucoa
ne, să fie altfel, că mie unuia, 
nu mi-a păre rău...

La aceste vorbe, 
ceilalți au început a stringe 
din umere, a se uita lung li
nul la altul și a zice :

— la. poate că și Roată al 
nostru să aibă dreptate

Iar boierul, luindu-i înain
te cu glume, a înghițit gă- 
lușca și a tăcut molcum.

„Sentimentul datoriei 
face a lua pana în i 
Soldați neciinoscuți, țiar en
tuziasmați de amorul patriei, 
ne propunem a propaga, cu 
lot zelul unor inimi înfoca
te, idela unirii naționale. Juni 
noi înșine, ne adresăm mai 
cu deosebire la junimea ro
mână din țoale provinciile ; 
facem chemare la loale sen
timentele nobile, la loale i- 
nimile generoase ; îndemnăm 
pe toț' a se aduna impregiu- 
rul stindardului pe care e 
scrisa deviza ; Unirea româ
nilor.

Numai uniți vom putea 
înainta, vom putea izbuti in 
ziua luptei. Poate că această 
zi nu e așa depărtată...

Pentru aceasta se cere o 
îndoită energic de acție și 
de propagandă. Pentru ceea 
ce privește acția lăsăm ce
lor mai vechi, mai înțelepți, 
și mai experimentați misia 
de a o organiza. Le aducem 
numai aminte că nu e așa 
anevoie de a face o revoluție 
pe cît e anevoie de a o ține, 
de a o înrădăcina, de a o 
face să triumfe pentru tot
deauna".

..Cind trecem in revistă 
starea noastră politică (...) ne 
oprim cu oarecare mulțumi
re asupra numelui de Prin
cipalele Unite | ...Unirea ne 
este astăzi indoit scumpă : 
ca simțire naturală înnăscu
tă in inima fiecăruia roman 
si ca vot legal șl unanim al 
ambelor țări surori ; Unirea 
este o voință națională, un 
adevăr scris cu litere neșter
se in istoria noastră, șl care 
va 
lor 
lor

ținea in Inimile romani
cii va ținea și existența 
ca națiune !“.

(ZIMBRU1 Șl VI I TURUL, 
nr. I. 1.M.1858).

frwrw

țăranii

(JUNIMEA ROMANA 
1851,

ii&il

nr. 1)

„Unirea 
fost visul 
prăvilor, a

principatelor 
de aur. țelul 
marilor bărbați

au
Is-
ai

„In tot timpul publicației 
acestei iui ne vom sili, pe 
cit ne va ii ici lat. a sprijini 
nația șl ideile progresiste po- 
irivit cu trebuințele țârei. De 
la felul compoziției adunării 
ce are să fie depinde soarta 
patriei noastie. Orice interes 
personal, orice v is ambițios, 
orice cugetare egoistă ar pre
zida la alegeri ar II o cri
mă. in /lua terminării alege
rilor, țara noastră va trebui 
să îmbrace vestmintul de 
sărbătoare sau doliul morței ; 
ne vom sili să lărgim, să ex
plicăm aceste cugetări și să 
încredințăm pe români că a- 
ceste elecțil sini pentru din
șii o încercare la care îi su
pune Europa, să cunoască de 
merită viața națională".

D BOLINT1NEANU) 
(Dîmbovița, ni. 1, 1858)
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1! SPORT o SPORT
și înfrumusețarea continuă

(Urmare din pag. 1)

(Urmate din pag. 1)

parcului de inhod.i-
< erea dc nc»i proivdve și so
luții tehnolog»» e. (fesier» « 
•nlificării cadrelor și inUrirea 
disciplinei în producție:

— se vor crea condiții pen
tru extinderea muncii in a- 
coid in proporție de 89 ia 
sută din caro acord global 8U 
la șută :

nt,

25 km Iu*

și a peste *'0 000 
i și arbuști or-

aluica 110 mun- 
dulgheri și li»'-< Itorl

rari ;
creșterea gradului d< 

industrializare (folosirea pa
nourilor mari, glisare, colraji 
metalice, plane universale) ir 
prorent de 87 la suta Li lu
crările dc locui

reducerea

ruințe cu cile 
si terminarea 
tivelor la c 
plnă h

■v e

In domeniul învăță-

llnțe ;
» termenelor de 
blocuri de lo- 
10 zile, precum 
tuturor oblcc- 

apitolul „locuințe" 
15 decembrie 1973 ; 

terminarea lucrărilor la 
atelierul de timplărio Petro
șani cu 30 zile mai devreme 
fnt-j dc data planificată ;

terminarea scolii .u 16 
săli de clasă de In Petrila și 
a creșei cu 100 de locuri do 
la Vulcan cu 15 zile înainte 
de termen.

’’e ansamblul municipiului, 
prm lolosiTea mai eficientă a 
materiilor prime și materiale
lor. prin reducerea consumuri
lor specifice 
misii:

10
— 50
— 50

se vor econo-

tone 
tone 
metri cubi 

50 000 bucăți

metal
ciment

cherestea 
cărămizi

In domeniul comerțului

lei

Depășiteii planului de
desfacere cu 2 210 000 lei.
din care:
- O.C.L Alimentara cxl

850 000 Iei
- T.LP.L. cu 600 000 lei
— O.C.L. Industrial cu

750 000 lei
- C.L.F. cu 10 000 lei
Economii la cheltuielile de

circulație in valoare de
145 000 lei

Realizarea a 130 000 lei be-
neficîi peste plan din care:

- O.C.L. Alimentara 40 000 
’le*

— O.C.L. Industrial 50 000

Se 
moderniza 
cial»

T.A.P.L 40 000 lei 
vor repara, amenaja și

18 unități comer- 
după cum urinează: 

O.C.L. Alimentara 4 uni-

T.A.FVL. 4 uruteti
O.C.L. Industrial 6 uni

Pentru înfrumusețarea

și buna gospodărire a

mintului

-e- se vor amenaja p 
țiuni volunlar-patriotic' 
alvlici <■ școlare. Se vor dota 
ileiierele școlare »u utilaje 
.și scule prin autodotate si 
cu sprijinul unităților care le 
patronează ;

— se vor amenaja și dota
tu aparxitura necesara 4 noi 
laboratoare; . ■

— se vor obține prin var 
lori licarea obiectelor realizate 
in atelierolc-școală col puțin 
500 000 lei ;

— prin acțiuni, patriotico 
•se vor realiza de către elevi
baze sportive și lucruri de 
gospodărire și inlrumusețare 
a localităților in Viiloare de 
col puțin 2 milioane , lei.

10

In domeniul muncii

Inluj interpret nllv și pentru 
identificai ea și păstrarea 
> irației populare și a folclo
rului Văii Jiului se 
treprindo utmâtoarelo acțiunii

•— organizarea 
„Prietenii tradițiilor

- dlaloq pe aceeași scenă 
5nlie lormațlile artistice de 
amatori din cadrul cluburilor, 
caselor de culturii, căminelor 
culturale »

— spectacole folclorice in 
sălile de apel, la punctele to- 
' I In !•’, < Inimi i, < ase d<- • ni- 
tnril și cămine culturale de
dicate fruntașilor in producție 
$i familiilor acestora ,

participarea celor mai 
bune formații artistice de a- 
matori la ediția a H-a a < on- 
miiMilui „BUCHETE HUNE- 
DORENE”.

1— organizarea celei de-a ll-a 
edilii a festivalului concurs 
..HORI ALESH DE PE JIU*.

— trimestrial, se va organiza 
ziua culturii polroșăncne cu
are prilej < ele 20 formații de 

tcatru-amatori vor prezenta 
spectacole in diferite locali
tăți ale municipiului, iar for
mațiile corale vor prezenta 
concerte.

Pentru valorificarea 
lor, obiceiurilor din 
Jiului se 
valul ele 

, laice de 
păstrarea 
tei populare se vor 
două colecții muzeale

— so va organiza festivalul 
concurs „CINTECUI ADIN- 
Cl I l 1".

vor în-

cerooîui 
r populare 
eoasi 
artistice

datini-
Valoo 

va organiza ..I-cstl- 
datini șl obiceiuri 
iarnă", iar pentru 
și valorificarea ur

se vor înființa
iăteșli

cultural-educative In domeniu] sănătății

localităților
— se vor efectua prin mun

că patriotică lucrări de inte
res obștesc și edilitar - gos
podăresc în valoare de peste 
65 milioane lei, din care în 
Petroșani 17 700 000 lei. 
ca principale lucrări 
se prevede:

— amenajarea a 
sportive simple și locuri 
joacă pentru copii

deosebii consumul de mate
riile. să nu mai In'cm din a- 
ccaslă lipsă de materiale un 
lei de portița spre risipii. 
Sini unele repere cărora vn 
trebui să le acordăm mai 
multă atonii''. Mă refer la 
garniturile | cniru stllpL Pe 
de al l-i parte, cent ral» va tre
bui să îmbunătățească trans
portul de materiale spre uni
tăți. pentru a răspunde prompt 
cerințelor. Cu riscul de a mă 
repeta, -,pun: cauza principa
lă a rămlnerilor in urmă nn 
este lipsa de materialo șl ti- 
lllaje, ci proasta organizare. 
Trebuie să recunosc că nici 
noi n-nm reușit în 
decade să găsim caile do 
lăturarc a neajunsurilor.

— Intr-o anchelă recen- 
14 întreprinsă de redacție 
la mina I upenl. șelll de 
hriqăzi au ridicat în mod 
acut problema calității re
parațiilor. Respectiv activi
tatea «chimirului de revi
zie pe de o parte. Iar pe 
de altă parte ralilafea pie
selor de schimb.

Eu zic ră dej înde de doi 
I » de oamenii c/irn sini 
să fa< ă reparația șl de 
ui pu- să controleze. Să 

•’ tolereze ni< I o abatere 
i grafi' e, să nu se facă 
■sii pentru <4 lucrurile 

eazft. Reviziile și 
să lie făcute 
special destinat 

conștlinc io/italon.

re
in

: că
cele două

In-

— C'e-ațl întreprins 
această direcție ?

in

din- Am împărțit oamenii 
centrală pe unități de care răs
pund si cred că în ce) mai 
scurt timp, Aninoasa — in fe
bruarie și Livezcni — in Ia
nuarie iși vor face planul. Nu 
există nici un motiv temeinic 
de răminorc in urma. O aten
ție deosebită va trebui să a- 
cordăm minei Dilja în ceea 
cc privește linia dc front care 
o'b- defectuos dirijata. Pe 
buză do diagrame va trebui 
ca noi sa stabilim cu condu
cerea exploatării cînd intră 
si cind ies abatajele din func
țiune.

— Eu aș împărți lucrurile 
în două : calitatea pieselor de 
schimb și a utilajelor a mai 
fost tratată și va trebui urmă
rită in continuare. Este cu
noscut (aptul că imediat du
pă vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu în Valea Jiului, s-a 
lăcut împreună < ii „UNIO" 
Sa tu Mare o analiza n calită
ții utilajelor miniere. Se pare
< <î lucrurile au intrat pe un 
făgaș bun dar nu este ceea
< e vrem noi. Centrala va tre
bui să reia această problemă 
și s-o rezolvăm. Probleme se 
ridică și ia uite materiale, nu 
numai la utilaje. Va trebui 
să luăm legătura cu fabricile 
furnizoare ca să pună lucru
rile Ia punct.

— Nu întlrzlc prea mult 
această luare de legătură ?

ce

tonl<i

vreo 
direcție ?

Are șclul de sector 
sarcină in această

Este factorul principal, 
trebuie s<i aibă o viziune 
porsj ectivă asupra Ini re
producții sa glndească

valoare glndirea

Șllreu • <î ,AV-le“ Științei 
ar<> un nou antrenor am prl- 
mlt-o pe neașteptalc. chiar de 
Io... Constantin Băltăreții. IU 
înlîlnirca < i» reputatul inter
național român de rugbl a 
„debutat" instantaneu, u o 
Întrebare: Cc doriți rugbiu- 
lul pețroștincan in noul nn ?... 

ca
an-

— Adică să luațl atribu
țiile conducerii exploatării?

El
de
qll .
creator, ihgincreșle. 
nă în 
nică.

pu- 
l'*h-

Conchizlonind a 
calific ați ?decadă cum o

I l-a

— Satisfăcătoare dar cu re
zerve substanțiale pe linia 
organizării muncii, a elimină
rii unor deficiențe de ordin 
mecanic 
relor, a

in activitatea secloa- 
mlnelor.

trald
Cum va încheia Con- 
luna ianuarie ?

— Ceea ce iul-a oferit 
jucător să-ml ofere șl ca... 
trenor I

— Nu Înțelegem.
— E simplu. Am lost

Se vor desfășura activități 
permanente de formare șj 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste, de educație comunistă 
a maselor, dc cultivare a ati
tudinii înaintate față de munca 
și avutul obștesc in care 
scop se vor organiza:

— expuneri, simpozioane, 
dezbateri publice, mese ro
tunde, seri de întrebări și 
răspunsuri, consfătuiri, brigăzi 
științifice, concursuri „Cine 
știe, cîștigă", schimburi de 
experiență, întâlniri cu acti
viști de partid și do stat, oa
meni de știința și cultură, 
fruntași în producție, inova
tori si raționalizatori;

— universitatea populară 
extinde și diversifica

Organizarea 
cu, 
în

publice și de ocrotiri
sociale

îșl va 
activitatea prin 
unor noi cursuri 
tclmico-aplicativ 
țile Uricani. Lupcni, 
Aninoasa și Petrila ;
' — la -

cultură, căminele 
din municipiu se 
niza cabinete de științe 
cial-polilicc ;

— in întreprinderi și 
stiluții vor fi organizate 
lectorate tehnice și de 
tură generală, prectțm și un 
număr de 60 cercuri de citit 
în cartiere, puncte forestiere, 
localități îndepărtate.

In vederea permanentizării 
activității artistice de amatori, 
diversificării acțiunilor cul
tural-educative, ridicării nive-

caracter 
locali ta- 
Vulcan,

cluburile, casele de 
culturale 

vor orga- 
so-

in-
50 

cul-

— se vor efectua controa
le si tratamente stomatolo
gice la copiii din clasele 1 si 
a 2-a din anul școlar 1972- 
73, precum șl controale pen
tru testarea stării de sănătate 
și a capacității psihice a e- 
levilor ;

— intensificarea educației 
sanitare dirijate in școli prin 
mijloace moderne, care să 
contribuie la' dezvoltarea psi- 
hi: a și lizică a tinerelului

— îmbunătățirea condițiilor 
dc muncă în secțiile de pro
ducție pe șantierele de con- 
slrucții-monlaj și prevenirea 
accidentelor de muncă, a îm
bolnăvirilor profesionale etc.;

— elaborarea unui studiu 
privind posibilitățile de redu
cere a Ofertelor dăunătoare alp 
poluării mediului ' înconjură
tor

— îmbunătățirea asistenței 
mamei și copilului.

Consiliile populare orășe
nești și comunale, comitetele 
oamenilor muncii din unitățile 
subordonate vor organiza dez
baterea angajamentelor in u- 
nitățile respective și pe cir
cumscripții electorale, asocia
ții de locatari, comitete de 
cetățeni, in vederea mobiliză
rii tuturor oamenilor muncii 
In îndeplinirea obiectivelor 
propuse.

— Nu, nu avem de gînd să 
facem treburile nimănui, dar 
sini convins (ă un om contro
lai. lucrează mult mai bine 
ca atunci cînd e lăsat singur. 
Mai ales in cazul cînd simți 
că lucrurile nu sînt stăpîni- 
te. Și părerea mea este că la 
Dilja inch nu sini suficient 
stăpînite din punct de vedere 
tehnic. Va trebui să-i deter
minăm pe tovarășii de la Dil- 
ja să-și rezolve problemele. 
Și j. entru- aceasta e nevoie ' 
îndrumare, dar mai ales 
control. Pentru Aninoasa 
ridică și cîteva probleme 
disciplină care încă nu e 
nivelul celorlalte unități deși 
nici acestea nu au atins co
tele cerințelor. La Livezcni, 
gindesc. prin măsurile pe ca
re le-am luat, respectiv, de a 
repartiza oamenii, de a urmări 
efectuarea la timp a 
țiilor — și să facem 
control mai atent în 
direcție, să tragem la 
dere cu mai multă exigență 
conducerea exploatării — nu 
există nici un motiv temeinic 
care să ducă la nerealizarea 
planului.

de 
de 
se 
de
la

repara- 
noi un 
această 
răspun-

Consiliul popular al municipiului Petroșani este hotă- 
rit să mobilizeze toți oamenii muncii la realizarea și de
pășire.) angajamentelor asumate, contribuind astfel la în
făptuirea mărețului program de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate in patria noastră. elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. șl de Conferința Națională a 
partidului.

— Părerea mea este că sîn- 
tem pe făgașul cel bun, dar 
trebuie schimbate tehnologii... 
In orice caz, noi va trebui să 
insistăm mai mult. In ceea
no privește uni făcui o ana
liza la U.U.M.P., uzina noas
tră de piese de schimb și nu 
ne rămine altceva de făcut 
decît să fim mai exigent» la 
recepția pieselor produse nici. 
Cred că prin măsura luata de 
a analiza trimestrial activita
tea uzinei, cu participarea in
ginerilor șefi-mecanici 
unități, 
drepții. Evident nu ne aștep
tăm la o
noapte... 
reparațiile în timpul 
lor, problema este de natură 
disciplinară, de urmărire la 
unități. Conducerile trebuie 
să respecte termenele stabili
te pentru revizii și reparații, 
să urmărească în permanență 
calitatea acestora.

— După cum am pornit în 
ziua de 22 nu am nici o în
doiala că planul lunii iunuarie 
nu se va realiza, chiar dacă 
unele unități vor mai rămine 
sub plan.

nu
mit antrenorul echipei in care 
am jucat șl voi mal juca, Ști
ința Petroșani.

— Preluați echira, se pure, 
in condiții dificile. Plecarea 
unor jucători nu poate fi 
compensată chiar așa ușor I

— Sini absolut conștient do 
acest lucru. Știu câ va II 
greu. Sper să mă ajute, insă 
atit colegii, actuali... elevi, și 
conducerea secției. Aștept 
sprijinul inginerilor ton Dij- 
mărescu șl Constantin Dumi
tru. al tovarășilor lectori Au
rel Sucii» și Nlcolae Toderi- 
citi. Experiența clștlgată cînd- 
va la Steaua, unde am jucat 
in compania lui Penciu, Ma- 
teescu. Ciobănel. îmi va fi de 
real iolos în încercarea de a 
readuce rirgbiul din Petroșani 
la pozițiile ciștlgale. îd nrmă

cu doar un an. cu atlla (ru
dă...

— Ce loc vizați In finele 
acestui campionat?

— Probabil că ați dori sa 
vorbesc despre... Uliul su
prem. E aproape imposbll I 
Stcaiid anul acesta, o echi
pă deja matură. Știința abia 
(n formare. Ne-am bucura. 
Insă dacă am veni în linal 
pe același Joc 2 ca anul tre
cui. E posibil. Și ar valora, 
după mine, mai mult, in noi
le condiții de azi.

— Ați reluat antrenamente
le?

— Da. in 10 ianuarie. In 
prima parte a pregătirilor ac
centul cade pe redresarea ca
lităților. Și în special vot ac
centua pe refacerea ..moralu
lui* echipei, oarecum scăzut 
In urma Începutului de degrin
goladă...

— Noutăți în lot ?
— Probabil voi obține „dez

legarea" lui Oclav Stoica, ,.e- 
roul“ turneului naționalei de 
tineret in Italia. Poale forma, 
împreună a» Abrlbula, o li
nie redutabilă.

Succes în noua activitate, 
Constantin Băllărețu I

Nlcolae T.OBONȚ

de la 
lucrurile se vor in-

schimbare peste 
In ceea cc privește 

afectat

— In ancheta amintită 
s-a ridicat problema res
pectării unui gratie de re
parații și revizii. Adică a- 
cestea să se facă sistema
tic. nu la inlimplare.

— Noi am cerut asemenea 
grafice, dar gindesc că dacă 
vrem să nu facem un lucru 
formal din aceste grafice, 
starea tehnică - se va îmbu
nătăți.

— De cine depinde a- 
cest lucru ?

Răspundem celor ce
® ION RUSU, strada Sta

dionului nr. 5, Lonea. In 
urma aplicării prevederilor 
Decretului nr. 315/1972, re
feritor la majorarea pensiilor, 
începînd cu 1 noiembrie .1972, 
dv. bcncficiați dc un spor de 
10 la suta, așa că pensia ma
jorată este de 715 plus 87 
iei, pensie suplimentară, to
tal 802 lei.

® MIHAI CIOBANU. Vul
can. Pentru a obține informa
țiile care vă interesează a- 
dresați-vă Inspectoratului șco
lar al județului Hunedoara, 
Deva. Bd. Dr. Petru Groza, 
nr. 24.

— Ce perspective între
zărit! pentru ziua de 1 fe
bruarie ?

— Gindesc că prin crește
rea efectivelor, vom reuși să 
plasăm mai bine linia de (ronț 
util in ceea ce privește lucră
rile de abataj cit și cele dc 
pregătire. De aceea cred că 
vom porni incomparabil mai 
bine decit în luna ianuarie. Aș 
recomanda în acest sens ca 
1 februarie să găsească efec
tivele judicios repartizate, în 
ultima duminică a lunii ianua
rie să se facă revizii și
parați» foarte minuțioase la 
utilaje șl. pentru unitățile ca
re nu-și realizează planul, mal 
multă seriozitate in ceea cc 
privește noțiunea de plan.

re-

Scriozltate ? I

— Da! Conducerile exploa
tărilor să se bazeze mal pu
țin pe lucrul de duminică și 
pe completările de producție. 
Planul trebuie să se realizeze 

din printa zi a lunii, aș spune 
din primul ceas.

ne scriu
30.73.03.00, filiala sector 4, 
anexînd recipisa la cererea, 
dc publicare a anunțului în 
Buletinul Oficial. adresata 
Întreprinderii poligrafice „Ar
ta Nouă" București, strada 
Pompiliu El iade nr. 2.

A. S. Jiul Petrila se preocupă
de dezvoltarea pepinierei popicarilor...

Secția de popice a /Asocia
ției sportive Jiul Petrila a 
organizat, zilele trecute un 
concurs de popice la care au 
participat doar cei mai tineri 
jucători... Este vorba despre 
„echipa de pitici" a secției, al 
cărei „certificot de naștere" a 
fost „eliberat" abia acum două 
luni, de pregătirea 
pindu-se cu multă 
noscutul instructor 
Gheorqhe Crișan.

lor ocu- 
grijtî cu- 
voluntar

Cei șapte concurenți s-au 
întrecut în clasica proba de 
100 bile. Gele mai bune rezul
tate au fost obținute de Re
mus Pcrcu (283 p. d.). 
gen Fiilop (279 p.d.) si 
ba Gergeli (264 p.d.).

O inițiativă meritorie, 
nită să creeze pepiniera 
cadre a secției, care se 
continuată și dezvoltată.

Eu- 
Csa-

m fi
de 

cere

B STA1CU

Un sport fără... vacanță
tea titluri.' Și nu ne gindim 
să cedăm, vreunul. De ce am 
face-o ? Sînt in mijlocul u- 
nui grup de entuziaști. Oa
meni pasionați de un sport 
care pretinde fantezie și 
multă migală... Am adăugat 
cîtorva glisoare patine din 
oțel. Și pentru a nu le lăsa 
să hiberneze, le lansăm pe 
oglinda gheții. Nu e ea... 
chiar o oglindă, gheața noas
tră, totuși permite 
aparate să dezvolte 
destul de mari.
chiar mai mari decît cele 
realizate pe apă...“

Un sport, deci, fără va
canță. Cind vorbești despre 
navomodelism, deobicei, te 
gindești la soare, și la apă, 
și la vegetație cu copii sor
bind cu nesaț circulația 
mini-navelor. Și totuși... 
Navomodelismul, acest sport 
care-a făcut cunoscut, poate 
mai mult decît fotbalul, în 
țară, clubul Jiul, reușește să 
ne dovedească un fapt a- 
proape neintuit — și iarna, 
cînd există pasiune, un sport 
de vară poate fi practicat eu 
deosebit succes...

L-am regăsit, așa cum de 
altfel poate fi găsit in 
orice... după-a miază, pe ma
estrul sportului LEONTIN 
CIORTAN in „cabinetul" 
său — căsuța de pe malul 
lacului navomodeliștilor din 
Petroșani. La ' 
deauna, era 
micile sale 
care — nu 
cest lucru — 
ele ore întregi de 
minuțioasă. Ore dedicate li
nei mari pasiuni, iscusinței, 
tehnicii. înconjurat de cei 
împreună cu care a adus a- 
nul trecut clubului Jiul, 13 
titluri naționale, Leontin 
Ciortan nu-și îngăduia nici 
măcar pauze totale, statice 
(..Spre, a mă... răcori, mai 
ies, clin cînd in cînd, cu fe
tița mea pe lac. O inițiez in 
tainele patinajului1'). Ce fac. 
totuși, in aceste zile geroase, 
de iarnă, navomodeliștii de 
la Jiul ? întrebarea noastră 
n-a rămas, cum 
tam, Suspendată 
deasupra meselor 
de motorașe. Și-a .. 
gent, un răspuns... nebănuit: 
„Lucrează. Pun la punct noi 
modele. Avem de apărat, atî-

fel ca intot- 
preocupat de 
ambarcațiuni, 
mulți știu a- 
înglobează in 

muncă acestor 
viteza 

Uneori
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Simpozion

ne aștep- 
undeva 

încărcate 
găsit, ur-

PIERDUT carnet de student eliberat de Institutul de 
mine Petroșani pe numele Stan Maria. II declar nul.

Dan RAREȘ

Radu Sommer

C-tin Biaga

Radu Vasiliu

RADIOCALENDAR

EVENIMENTE peste

materialelor
VREMEA

E

lui Așchiuță — 
pentru preșco-

Dumitru Ciucur 
Tlie Gavrilă

Decolonizarea Și relați
ile internaționale

12,55
17,30

Rolul factorului uman 
în industria modernă 
României

limba franceza.
39-a j

Stea -
Jugo-

Ridicarea nivelului 
trai al întregului 
por

India. Ruar 
indus-

publicate

Teoria înstrăinării 
mulul

—,50 Concert .le seară, 21,00 
Buletin de știr: : 0.03—6.00
Estrada nocturnă ;

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:

• DUMITRU SIRBU. Pe
troșani. Perioada satisfacerii 
stagiului militar nu întreru
pe vechimea în. aceeași unita
te, dacă salariatul în cauză 
se reîncadrează în muncă în 
termen de 90 zile de la data 
eliberării.

au aparut

© VALENTIN SZUCS, Pa
roșeni. Pierderea cărții dv. 
de muncă trebuie să fie a- 
nunțată prin Buletinul Ofi
cial al R.S.R. In acest scop 
depuneți la oficiul poștal din 
localitate suma de 50 
cont virament B.N.R.S.R,

® NICODIM OLARII), Lu
nea. Vă comunicăm câ arti
colul 43 din Legea 59/1968 
prevede că hotărîrile date de 
comisia de judecată în litigiu 
de muncă al căror valoare nu 
depășește 1 000 lei sînt defi
nitive. Ele pot fi insă reexa
minate de comisie după caz. 
ki sesizarea sindicatului sau 
a comisiei de revizie din or
ganizația socialistă respectivă 
în termen de 30 de zile de 
la pronunțarea hotărîrii. Co
mitelui sindicalului poate cerc 
reexaminarea fie la cererea 
părții ce se consideră lezată, 
fie din oficiu.
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Soarele răsare la ora 7.43
și apune la ora 17 .13 Zile
trecute din an -- 24. Zile
rămase — 341.

Sub îndrumarea tovară
șei Maria Mihuț, președin
ta comitetului orășenesc 
Vulcan al femeilor, in ca
dru) E.C.E. Paroșeni a a- 
vut loc recent un simpozion 
pe teme medical-igienice.

A participat un număr 
mare de femei, salariate a- 
le termocentralei. Simpo
zionul s-a bucurat, de ase
menea. de participarea ți
nui cadru de specialitate — 
dr. Ion Rădulescu. directo
rul spitalului din Vulcan.

In urma simpozionului 
s-au purtat discuții privind 
activitatea comisiei dc fe
mei din întreprindere, ho- 
tărîndu-se luarea sub în
grijirea ei- a serei de flori, 
neglijată in ultimul timp.

Cu coșul după... 
timp pierdut

„Steagul roșu
din 15 decembrie 

am publicat o notă 
critică, sub titlul de mai 
sus, în care relatam că vin- 
zarea produselor 
re la unitatea __
toservire'1 din piața Victo
riei Petroșani se desfășoa
ră greoi și răpește mult 
timp cumpărătorilor.

Refcrindu-se la nota cri
tică respectivă, eonduceree 
O.C.L. Alimentara ne face

cunoscut câ a dispus, prin 
hotărirea din 5 ianuarie 
■j.-,, desființări.-,i sistemului 
de vînzare prin flux conti
nuu, introdus experimental 
și revenirea la vechiul sis
tem dc vînzure.

ilimenta-
nr. 18 ..Au-

S-au luat măsuri

In numărul 7 21! al 
ziarului nostru, a apărut 
sub titlul „Bilețele și ca
pricii" o însemnare în Care 
se vorbea desDre nercspec- 
tarea orarului de funcțio
nare dc către achizitoare» 
.'■•'iculina Gruiescu, respon-

sablla centrului de achizi
ționare nr. 5 a sticlelor și 
borcanelor din Petrila.

Confirmind justețea sem
nalărilor critice din arti
col, conducerea Depozitu
lui I.C.V.A. Petroșani ne 
răspunde că ținlndu-se sea
ma de faptul că deși N.G. 
a fost avertizată în repe
tate rinduri. aceasta nu-și 
respecta obligațiile de ser
viciu dind loc la nenumă
rate reclamați» din partea 

- populației. motiv pentru 
care i s-a desfăcut contrac
tul de muncă, fiind înlo
cuită cu o altă achizitoare.

@ 1859 —- Unirea Princi
palelor Române Q 1893 — 
A apărut primul număr al re
vistei „Moftul român'1 condu
să de 1. L. Caragiale (24. I. 
1893 și 12 mai 1902 cu inter
mitente) (80 de ani • 1948

S-a încheiat Tratatul de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre R.S. Ro
mân ia și R.P. Ungara.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Un adevăr pe jumătate; 
PETRII A: Don Gabriel; LO
NEA — Minerul: Ora ele
fanților albaștri; VULCAN: 
Viața în doi; I.UPENI: — 
Cultural: Bărbați cumseca
de ; Muncitoresc : Lumea a- 
nimaleloi ; URICANI: Fata 
din parc.

MIERCURI 24 IANUARIE
Programul I : 6,00 Muzică

și actualități ; 7,00 Radiojur
nal ; 8,00 Sumarul presei;
9.30 Viata cărților ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 Hora Uni
rii ; 10,30 Vreau să știu ; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Melodii 
de Gherase Dendrino; 11,15 
Litera și spiritul legii; 11,28 
Uvertura națională de Ale
xandru Flechlenmacher, Rap
sodia romană de Ciprian Po- 
rumbescu ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnirc cu melodia
popii Iară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Concert de prinz; 14,00 Com
pozitorul săptămtnii ; 14,10
Din operetele lui Florin Co
mișel: 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Fișier editorial ; 15,15 
Melodii populare; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Prelucrări
corale ; 16,35 Muzică ușoară 
cu Cliff Richard; 17,00 Școa
la capodoperelor; 17,30 Ti
neri soliști de muzică popu
lară ;
Zece 
20,45 
vista 
meni
muzicale ;

18,00 Orele serii ; 20,00 
melodii preferate; 

Consemnări; 21,00 Re- 
șlagărclor; 21,20 Mo- 
poeticj 21,30 Bijuterii 

22,00 Radiojurnal;

9,00 Deschiderea emisiunii., 
Telex ;

9,05 Reporterii noștri
hotare (reluare);

9,30 Prietenii 
emisiune 
lari ;

10,00 Curs de
Lecția a

10,30 Steaua polara — emisiu
ne de orientare școlară 
si profesionala (reluare);

10,55 Tulecinemateca pentru 
tineret: Pinguinul ;

12,25 Prim-plan: acad. prof.
Ocl-av Onicescu ;

Telejurnal ;
Deschiderea emisiunii 
de după-amiaza. Curs de 
limbă germană. Lecția a 
37-a ;

Studioul altistului ama
tor. Soliști și formații 
din județul Bacău
Semnificații. Sensul isto
rici ;
Tragerea Pronoexprcs; 
Muzica — emisiune 
actualitate muzicală ; 
Timp și anotimp în 
gricullură ;

18,00

18715

19,00

de

a-

19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal;
20,00 O patrie, o inimă, 

început. Spectacol Iile-
rar-muzical. Transmisiu
ne directă de la Teatrul 
Național „Vasile Ale- 
csandri" din Iași;

20,50 Avanpremieră ;
21,00 Telecinemateca. Ciclul 

Joan Gabin. Noaptea a- 
mintirilor;

22,20 Teleglob 
Kala — centru al 
triei siderurgice;

22,35 24 de ore ;
22,45 Baschet masculin » 

ua București — 
plastika Split.

Maximele : 
grade; Paring

Minimele: 
grade; Paring

Petroșani -|- 2 
4- 4 grade ;

Pelroșani - 
— 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
21 DE ORE i Vremea so men
ține ma| mult cu cer acope
rit noaptea. Ziua cer varia
bil. Vint potrivit din sud.
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din po^, 1)

vat In același timp posibilita- 
1ea ne care o are industria bu- 
rureșteană de a spori volumul 
producției destinate exportu
lui. de a diversifica sortimen
tele oferite pe piața externă, 
ceea re va determina creș
terea aportului Capitalei la 
dezvoltarea comerțului exteri
or al tării.

In cadrul acestui dialog viu, 
bogat in învățăminte, gazdele 
l-au informat pe secretarul ge
neral al partidului despre tot 
ce au realizat do la ultimele 
vizite făcute în întreprinderi
le și instituțiile lor, î-au Tapor- 
tat, cu satisfacție, că indicații
le date atunci au fost și sini 
transpuse neabătut și cu suc
ces în viată. Oamenii au vor
bit despre experiența, preo
cupările si bucuriile lor, 
și-au spus deschis pă
rerea despre unele neajunsuri 
care mai persistă în unitățile 
în care lucrează, lăcind pro
puneri pentru remedierea lor, 
s-au referit la acțiuni și initia
tive interesante, promovate de 
ei în ultima vreme. Această 
amplă consfătuire de lucru, des

Uzinele „Semănătoarea" : mașini și utilaje 
pentru agricultură în număr tot mai mare, 

tot mai perfecționate
Vizita de lucru a secretaru

lui general al partidului a 
început la Uzina „Semănă
toarea", cea mai mare unitate 
din țară profilată pe produc
ția de mașini și utilaje a- 
gricole.

Harnicul colectiv al între
prinderii face tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o entuzias
tă primire, aclamațiile nu 
contenesc, calde urări sînt 
adresate celui ai cărui ani 
de viață și de activitate în 
partid se identifică indisolu
bil ci destinul poporului 
nostru. Pe fețele tuturor se 
vede bucuria de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor, ca oaspe
te drag, pe conducătorul iu
bit al partidului și statului 
nostru.

O unitate formată din 
membri ai gărzilor patrioti
ce Și tineri din detașamente 
de pregătire pentru 
apărarea patriei pre
zintă onorul comandantului 
suprem al forțelor noastre ar
mate.

Tinerii Mariana Doncea și 
Adrian Bătrineanu, care se 
p -egătesc in întreprindere 
pentru a deveni constructori 
de mașini agricole, ies în în- 
tîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și îi oferă buche
te de flori.

Conducătorii de partid și 
de sf-t sînt salutați de mi
nistrul industriei construcți
ilor de mașini grele, Ioan A- 
vram, de colectivul de con
ducere al centralei și uzinei.

Pe o platformă în aer liber 
este expusă o gama variată 
de mașini și utilaje agricole 
realizate aici. Ing. Mihai Ca- 
lotiță, director general al u- 
zinei și al Centralei de ma
șini agricole, informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
despre modul în care specia
liștii și muncitorii întreprin
derii au înfăptuit indicațiile 
date cu ocazia vizitelor de 
lucru făcute la -Semănătoa
rea- și Ia Institutul de cer
cetări pentru cereale și plan
te tehnice de la Fundulea, 
privind modernizarea, diver
sificarea și utilizarea cu ran
dament maxim a mașinilor 
agricole. Pentru combina au
topropulsată C 12. arată gaz
dele, potrivit sarcinii date de 
dumneavoastră, pregătim fa
bricația echipamentului de 
recoltat porumbul sub formă 
de știuleți, care să asigure 
strîngerea fără pierderi a a- 
cestei culturi.

Secretarul general al parti
dului se interesează cînd va 
intra în fabricație de serie 
noul utilaj.

— In luna septembrie, vom 
livra unităților agricole pri
mul lot de combine dotate cu 
noul echipament, răspunde 
directorul centralei.

Oaspeților le sînt prezentate 
prototipul semănătorii Sere, 
mașină care atinge o viteză 
aproape dublă de însămințare 
față de tipurile actuale, și 
care va putea fi utilizată și 
în condiții de umiditate spori-

. a solului, precum și semă- 
- - echipate cu dispozitive
de imprăștiere a îngrășămin
te! r-. și alte mașini și utilaje 
noi sau perfecționate.

Apreciind capacitatea de
concepție și execuție a spe
cialiștilor. tehnicienilor și
muncitorilor, secretarul gene
ral al partidului indică să
fie asigurate toate condițiile 
pentru fabricarea de combi
ne prevăzute cu cabine Șl Pen
tru introducerea cit mai 
devreme în producție a semă
nătorilor de cereale și cul
turi prăsitoare de mare 
randament înzestrate cu 
dispozitive de imprăștiere a 
în eră semințelor. Se reco
mandă specialiștilor din a- 
ceastă ramură ca. paralel cu 
asimilarea în fabricație a 
tractoarelor de tip greu. să 
fie realizate si âgregatele_ și 
utilajele, destinate echipării 
acestora, cu ajutorul cărora 
să poată fi efectuată o gamă 
cit mai variată de lucrări a- 
gricole.

Secretarul general al parti
dului este informat că, pe 
baza succeselor obținute în 
perioada 1971—1972 și a mă
surilor luate în vederea or
ganizării superioare a pro
ducției și a muncii, în acest 
an va fi obținută o producție 
echivalentă cu prevederile I- 
nițiale ale cincinalului pen

fășurată acolo unde se făuresc 
bunurile materiale, a reliefat, 
încă o dată, hotărirea fermă a 
colectivelor do mumă buru- 
rcstene de a înfăptui holăriri- 
le Conferinței Naționale a par
tidului. de a transpune in fapt 
angajamentul patriotic pe ca
re și l-au asumat cu însufleți
re — cincinalul in patru ani 
și jumătate —, do a îndeplini 
in mod exemplar planul pe 
1973 la parametrii săi maxi
mali. Drept chezășie stau, in 
această privință, înfăptuirile 
importante obținute în aceste 
prime trei săptămini ale anu
lui. Alit muncitorii, cit și ca
drele-de conducere ale unită
ților vizitate au arătat că ter
menele fixate de ei pentru 
realizarea mai devreme a cin
cinalului nu sini definitive, 
ele urmind să fie îmbună
tățite.

Tată, deci, ce sferă largă de 
probleme majore au stat în 
centrul întîlnirilor de lucru a- 
le tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu colectivele, între
prinderilor. instituțiilor de cer
cetare și învățămint superior 
tehnic din Capitală, vizitate 
marți.

tru nivelul lui 1975. Peste 80 
la sută din sporul de produc
ție preliminat pentru urmă
torii trei ani se va obține pe 
seama creșterii productivită
ții muncii, a modernizării 
continue a producției și ex
tinderii gradului de mecani
zare a diferitelor operațiuni.

Gazdele vorbesc, de aseme
nea, despre preocuparea de 
zi cu zi a specialiștilor și 
muncitorilor pentru înfăptui
rea sarcinii trasate de partid, 
de a gospodări cu chibzuință 
și a reduce consumul de 
metal. Prin măsuri de ordin 
constructiv, prin perfecționa
rea planurilor de croire Și 
folosirea superioară a restu
rilor de metal rezultate din 
procesul de fabricație, fiecare 
a 25-a combină se realizează 
acum din economii. Volu
mul de muncă pentru execu
tarea unei combine x’a fi mai 
mic în acest an cu circa 300 
de ore față de anul precedent.

Gazdele invită, apoi, oas
peții să viziteze principalele 
sectoare de producție. In sec
ția de sculărie. în fața mache
tei întreprinderii și a unor 
grafice, sînt expuse realiză
rile și perspectivele de dez
voltare ale acestei unități. In 
cadrul unui dialog cu condu
cerea uzinei, centralei și a 
ministeruiuj de resort, tova
rășul Nicolae Ceaușescu re
comanda să fie întocmit un 
studiu privind concentrarea 
într-o singură unitate, am
plasată în imediata apropie
re a întreprinderii, a cercetă
torilor și proiectanților din 
Capitală care lucrează în do
meniul construcțiilor de ma
șini agricole, precum și ana
lizarea posibilităților de co
operare cu firme din străină
tate in fabricarea motoarelor 
pentru combine. Secretarul 
general al partidului propune 
oa aici să fie organizată o 
puternică unitate in cadrul 
căreia să se producă astfel 
de utilaje specifice cu per
formanțe tehnice ridicate 
pentru toate întreprinderile 
din acest sector și pentru ex
port. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că, fi
nind seama de nevoile a- 
griculturii noastre Și de ce
rințele exportului, este ne
cesar ca, în acest an. produc
ția de combine a uzinei să 
sporească cu 500 bucăți 
peste prevederi. Gazdele a- 
sigură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că vor mobiliza 
rezervele existente și capaci
tatea întregului colectiv pen
tru îndeplinirea acestei indi
cații.

La intrarea în secția turnă
torie, tînăra muncitoare Geor- 
geta Buzoianu iese în întîm- 
pinarea tovarășului Ceaușescu, 
oferindu-i garoafe roșii și îi 
urează, în numele tuturor 
muncitorilor de aici. multă 
sănătate, la mulți ani cu pri
lejul apropiatei sale aniver
sări și putere de muncă în 
activitatea neobosită Pe care 
o desfășoară pentru propășirea 
patriei, pentru binele între
gului popor.

Apreciind instalațiile de 
înaltă tehnicitate din turnă
toria uzinei, gradul înalt de 
mecanizare a lucrărilor. se
cretarul general al partidului 
trasează ministerului de re
sort sarcina de a lua măsuri 
în vederea modernizării pînă 
în 1974 a tuturor turnătoriilor 
din întreprinderile industriei 
constructoare de mașini.

Urmărind cu multă aten
ție procesul tehnologic, or
ganizarea lucrului, modul de 
aprovizionare cu piese din 
sectorul de moptaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că, 
prin reducerea spațiilor ocu
pate cu depozitarea unor pie
se. poate fi obținută o utili
zare mai eficientă a supra
feței productive construite. 
In același scop, precum și al 
creșterii productivității mun
cii. secretarul general al par
tidului recomandă ca mașinile 
vechi din uzină să fie înlo
cuite cu altele noi. complexe 
și de înaltă productivitate 
realizate cu forțe proprii. Tn 
vederea întăririi controlului de 
calitate în întreprindere, se ce
re introducerea fișelor pe fie
care operație si fază care să 
însoțească produsele de la 
începerea fabricației lor și 
pînă la expedierea din unita
te.

Apreciind- productivita
tea instalației de vop

sire a combinelor și a al
tor produse — concepută și 
realizată in întreprindere —. 
tovarășul Ceaușescu precizea
ză ca asemenea instalații să 
fie construite și in alte uzi
ne.

Se vizitează, apoi, laborato
rul de mașini agricole. Aici, 
studenți ai Facultății de me
canică agricolă a Institutului 
Politehnic din București lu
crează alături de specialiști 
din uzină la elaborarea de pro
iecte, efectuează studii pri
vind îmbunătățirea șî per
fecționarea unor tehnologii dc 
fabricație din întreprindere. 
Decanul facultății, conf. dr. 
Marcel Segărceanu, vorbește 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre condițiile deosebite 
care sînt create în uzină stu
denților pentru o bună pregă
tire practică șî cunoaștere în 
amănunțime a diverselor pro
bleme complexe ridicate dc 
producție. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca. în 
contextul măsurilor privind 
locarea tot mai strînsă a în- 
vățămîntului cu producția, 
facultatea de mecanică agri
colă a Institutului politehnic 
să fir subordonată în viitor 
și Ministerului Industriei 
Construcțiilor dc Mașini Gre
le. iar catedra dc specialita
te a politehnicii să-și desfă

în centrul preocupărilor: integrarea 
organică a învățămîntului cu cercetarea 

și producția
Studenții, cadrele didactice 

de la Institutul Politehnic au 
întimpinat cu nestăvilit en
tuziasm pe conducătorul iu
bit al partidului și statului 
nostru, manifestîndu-și bucu
ria dc a-1 avea din nou în 
mijlocul lor. Dînd expresie 
sentimentelor lor. rectorul 
institutului, prof. dr. Radu 
Voinea. adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde cu
vinte de stimă și respect, îi 
urează „La mulți ani" ! Stu
denții aclamă cu înflăcărare. 
După tradiție, un mare cor 
intonează imnul „Gaudeamus 
igitur".

In holul central al Politeh
nicii este prezentată o expo
ziție pe tema integrării în
vățămîntului politehnic bu- 
cureștean cu cercetarea și 
producția. De altfel. întreaga 
vizită ca și dialogul amplu 
al secretarului general al 
partidului cu cadrele didac
tice și studenții s-au axat pe 
această temă de însemnătate 
deosebită.

Rectorul institutului relevă 
astfel modul în care au fost 
transpuse în practică indica
țiile date de secretarul gene
ral al partidului, în sensul' 
că- învățămîntul. cercetarea și 
producția să constituie un 
proces unitar în formarea 
specialiștilor de mîine. Se 
prezintă date semnificative 
ale acestui proces. In 1972, 
de pildă, Politehnica bucu- 
reșteană a avut contracte de 
colaborare științifică cu 120 
de întreprinderi și 140 con
tracte de cercetare. Cadrele 
didactice au realizat 52 de in
venții brevetate, multe din 
ele prezentate în cadrul ex
poziției. Se arată că nume
roase cursuri și lucrări prac
tice se desfășoară în prezent 
în întreprinderi și institute 
de cercetare, că 80 la sută din 
lucrările pentru proiectele de 
an și de diplomă au ca ’emă 
probleme concrete de produc
ție propuse de întreprinderi. 
De asemenea, au fost alcătui
te 50 de colective mixte de 
cadre didactice și specialiști 
din producție pentru rezolva
rea unor probleme de cerceta
re. In actualul an universi
tar, în institut activează 265 
ce specialiști din producție, 
iar peste 200 de cadre didac
tice din politehnică fac parte 
din colegiile ministerelor, cen
tralelor industriale, din co
mitetele din întreprinderi. 
Institutul contribuie la per
fecționarea cadrelor prin 
cursuri post-universitare, in 
50 de specialități, urmate de 
3 000 de cursanți.

In d; uția cu cadrele di
dactice. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază rezulta re
le bune obținute pînă acum 
și subliniază necesitatea de 
a se aprofunda și perfecțio
na continuu integrarea învă
țămîntului cu cercetarea și 
producția, de a se realiza o 
participare cit mai intensă a 
cadrelor didactice la activita
tea întreprinderilor.

La „Semănătoarea", mi-a 
plăcut felul cum profesorii și 
studenții colaborează la rezol
varea problemelor întreprin
derii — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ar trebui 
să realizăm o legătură mai 
strînsă între catedre Și între
prinderi, ca toți profesorii să 
fie antrenați in activitatea de 
cercetare și chiar în produc
ție. Să facem o fuziune com
pletă. Toate cadrele didacti
ce, studenții, subliniază se
cretarul general al partidului, 
trebuie să participe la acti
vitatea de cercetare, la mo
dernizarea rapidă a uzinelor 
și a producției. Industria 
constructoare de mașini are 
multe de făcut în acest sens 
și trebuie să-i venim în spri
jin. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că este ne
cesar sâ se elaboreze în a- 
cest scop un program de co
laborare de către Ministerul 
Educației șl ’ învățămîntului 
și ministerele constructoare de 
mașini, împreună cu uzinele, 
astfel că facultățile, sâ răs
pundă de modernizarea uneia 
sau a două întreprinderi. In 
activitatea unui cadru di
dactic să intre și probleme 

șoare activitatea in cadrul U- 
zinei „Semănătoarea".

S-au făcut lucruri bune — 
remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Eu vă felicit. Dar 
trebuie să nc gândim la o 
producție mai marc de mașini 
agricole, subliniază secretarul 
general al partidului, arătind 
că la această uzină există po
sibilitatea îndeplinirii cinci
nalului în mai puțin dc patru 
ani și jumătate. Gazdele își 
iau angajamentul că vor de
pune toate eforturile pentru 
a reduce această perioadă dc 
realizare a cincinalului. Dc 
asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată câ în vede
rea dezvoltării și diversifică
rii în continuare a producției 
și a exportului dc mașini a- 
gricole, uzina, centrala indus
trială sâ extindă colaborarea 
și cooperarea în acest dome
niu cu întreprinderi din țările 
socialiste și alto state.

La plecare, directorul în
treprinderii, în numele cons
tructorilor do mașini agrico
le. a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
cinstea făcută de a vizita din 
nou uzinele ..Semănătoarea", 
si a exprimat angajamentul 
și hotărîrea lor de a înfăptui 
în mod exemplar prețioasele 
indicații primite.

referitoare la buna funcțio
nare a întreprinderilor, mo
dernizarea producției și a u- 
tilajelor, organizarea muncii 
— relevă încă o dată secreta
rul general al partidului.

Insușindu-și aceste sarcini, 
profesorii asigură pe tovară- 

. șui Nicolae Ceaușescu că își 
vor intensifica preocupările în 
direcțiile indicate.

In continuare sînt prezen
tate prototipurile unor ma
șini, instalații, utilaje și apa
rate, majoritatea brevetate ca 
invenții, precum și lucrări 
de cercetare efectuate de ca
drele didactice și studenți.

Sînt prezentate printre alte
le motorul asincron liniar de 
inducție; echipamentul de 
reglare automată a turației 
motoarelor de curent continuu 
prin amplificarea magnetică ; 
releul dc protecție de distan
ță a liniilor electrice de înal
tă tensiune; prototipul u- 
nui nou motor de autoturism 
de mic litra j ; și un motor 
Diesel experimental pentru 
studiul combaterii poluării a- 
erului ; pompa cu cilindri e- 
licoidali pentru irigații, cu 0 
capacitate de 5 ori mai mare 
față de cea a pompelor cla
sice, un tip perfecționat de 
mașină de împrăștiat îngră
șăminte prin centrifugare și 
altele.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți oaspeți urmă
resc cu atenție explicațiile da
te de decanii facultăților, la 
fiecare stand, se opresc în fata 
unor instalații, cer amănunte 
asupra performantelor tehnice. 
Cu interes sint urmărite, de 
asemenea, explicațiile asupra 
noului procedeu de fabricație 
a alcoolului polivinilic, reali
zat în cadrul unui contract de 
colaborare cu Combinatul chi
mic Craiova, produs solicitat 
pe piața internațională, și ca
re, totodată, poate fi folosit, 
cu mare eficientă economică, 
ca materie primă in industria 
noastră chimică.

In fata unei planșe se discu
tă apoi diferite variante ale 
proiectelor de dezvoltare a in
stitutului, de integrare a sa 
în cadrul unei platforme in
dustriale.

In continuarea vizitei, secre
tarul general al partidului se 
oprește la laboratorul de în
cercări al catedrei de rezis
tentă a materialelor. Și aici 
sînt prezentate o serie de ma
șini si instalații realizate în 
cea mai mare parte prin auto- 
dotare, precum și cîteva din 
rezultatele colaborării cu in
stitutele de proiectări, cu ma
rile șantiere de construcții.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este oferit aici 
primul exemplar apărut chiar 
astăzi, din noua ediție a lucră
rii „Rezistența materialelor", 
elaborat de colectivul catedrei.

Sînt vizitate, de asemenea, 
atelierele facultății Tehnologia 
construcțiilor de mașini. Cu 
mult interes sînt urmărite ex
plicațiile referitoare la modul 
de funcționare și avantajele 
ce le prezintă „Standul pentru 
optimizarea proiectării dispozi
tivelor", realizat in cadrul fa
cultății. Cu ajutorul acestei in
stalații originale se pot pregă
ti proieclanți de dispozitive cu 
înaltă calificare in cel mult 
doi ani, fată de zece ani cit 
reclamă formarea unui astfel 
de specialist in procesul unei 
activități obișnuite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciază, totodată, prototipu
rile de mașini-unelte de mare 
randament și precizie ridicată, 
realizate de profesori și stu- 
denți.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului, ceilalți oas
peți sint invitați in cîteva din 
atelierele școală ale institutu
lui, unde, numai in acest an, 
în cadrul contractelor încheia
te, se realizează o producție 
de aproape 10 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se oprește la o secție a atelie
rului școală al Facultății de 
electronică. Studenții anului I 
execută aici, în cadrul unei li
nii, o comandă de alimentatoa
re pentru aparate de recepție 
de televiziune, iar cei din a- 
nul II montează aparate de ra
dio portabile de tip Albatros. 
Studentul Ștefan Mate oferă 
tovarășului Ceaușescu un apa

rat ieșit atunej de pe banda 
de montaj. Aparatul funcțio
nează perfect.

Sint vizitate și alte ateliere, 
printre rare cele cu profil de 
metalurgie și mecanică. In lot 
timpul vizitei, studenții au fă
cut o caldă manifestare dc 
draqostc și recunoștința con
ducătorului partidului și statu
lui, au exprimat mulțumiri 
pentru condițiile deosebite ce 
le sint create pentru a se pre
găti și deveni specialiști dc 
nădejde.

In somn de omagiu, cu pri
lejul apropiatei aniversări a 
zilei sale de naștere, studenții 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un coș cu 55 de ga
roafe roșii. Răsună puternice, 
aclamații, urări : „Ceaușescu
— La multi ani !“ „Ceaușescu 
să trăiască — România să în
florească l“.

Secretarul general al parti
dului răspunde cu multă prie
tenie entuziastei manifestări a 
studenților.

Ultimul obiectiv vizitat in 
cadrul Institutului politehnic 
este laboratorul dc centrale, și 
stații electrice al Facultății de 
energetică. Unic in țară, el 
reproduce, la scară redusă, un 
sistem energetic și permite c- 
fectuarea unor cercetări și ex
perimentări cu importante re
zultate practice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciază activitatea cadrelor 
didactice de aici, in majorita
te specialiști cu îndelungat 
stagiu în producție, și le re
comandă ca, în cadrul labora
torului, să introducă ca temă 
de studiu și problema reduce
rii pierderilor in sistemul de 
transport al energiei electrice
— soluțiile rezultate puțind a- 
duce importante beneficii eco
nomiei noastre naționale.

La încheierea vizitei, tova
rășului Nicolae Ceaușescu ii 
este înmînat un mesaj din par
tea cadrelor didactice și a stu
denților Institutului politehnic.

„Folosind fericitul prilej că 
vă aflati printre noi — se ara
tă in mesaj — vă adresăm din 
adincul inimilor „La mulți 
ani 1“ și vă urăm deplină să

Hotărîrea noastră este: cincinalul în 4 ani
La fabrica de confecții și 

tricotaje București regăsim a- 
ceeași atmosferă entuziastă.

Colectivul acestei reprezen
tative unități a industriei u- 
șoare își exprimă cu însufle
țire bucuria de a primi din 
nou vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Vizita începe în secția de 
confecții pentru femei. Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
ușoare și directorul general al 
fabricii, Iosif Steinbach, care 
conduc pe înalții oaspeți, ra
portează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu principalele preocu
pări ale acestui harnic colec
tiv în traducerea în viață a 
hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.C.R., ale Conferin
ței Naționale a partidului, a 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
cu prilejul ultimelor vizite fă
cute aici, privind organizarea 
științifică a muncii, instaura
rea unui spirit gospodăresc, e- 
valuarea reală a posibilităților, 
in vederea sporirii producției 
de bunuri, diversificarea aces
tora in raport cu cerințele 
populației. In acest context, 
gazdele arată că planul maxi
mal pe 1973 este considerat de 
colectivul fabricii drept plan 
minimal al posibilităților lor. De 
altfel, directorul general al fa
bricii reafirmă hotărîrea co
lectivului acestei unități, care, 
în urma analizării resurselor 
de care dispune, a stabilit rea
lizarea cincinalului in numai 
patru ani.

In timpul vizitei în secți
ile întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinea
ză cîteva modele de confec
ții, apreciază calitatea lor, li
nia modernă a execuției și 
recomandă conducerii fabri
cii, ministerului de resort di
versificarea în continuare a 
producției și aprovizionarea 
pieței interne cu mărfuri de 
calitatea celor destinate ex
portului.

Părăsind pentru cîteva cli
pe locul lor de muncă, nume
roase muncitoare, printre care

Modernizarea în ritm
dialogului de lucru de la uzinele 

„Electromagnetica"
La intrarea in uzina „Elec

tromagnetica", tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt salutați de Gheor- 
ghe Boldur, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnice, de 
conducerea uzinei. In întâm
pinare au venit sute de mun
citori. oameni ai muncii din 
cartierul Rahova, înconjurînd 

. pe secretarul general cu căl
dură. exprimîndu-și cu înflă
cărare gîndurile și sentimen
tele de înaltă prețuire față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru.

La invitația gazdelor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează expoziția „Cincinalul 
în patru ani și jumătate în 
uzina noastră", organizată în 
unul din pavilioane. In fața 
unor panouri ilustrative, 
Nicolae Dragomir, directorul 
general al uzinei, dă explica
ții asupra realizărilor aces
tui harnic colectiv privind 
diversificarea fabricației. Se 
subliniază că pînă acum au 
fost asimilate, în urma indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
vizitei făcute acum doi ani, 
elemente de telecomunicații; 
centrale telefonice, aparate 
telefonice, noul tip de telefon 

nătate $i putere de muncă, 
spre binele și fericirea popo
rului nostru, spre gloria Ro
mâniei socialiste. Dumneavoas
tră, Iubite tovarășe Ceaușescu, 
prin prodigioasa activitate pc 
care o desfășurați în fruntea 
partidului și statului, întruchi
pați in inima și conștiința 
noastră personalitatea proemi
nentă a epocii construcției so
cialiste și comuniste in Româ
nia.

Entuziasmul și manifestările 
de dragoste și respect cu cnre 
ați fost întimpinat astăzi sini 
expresia atașamentului deplin 
al studenților și cadrelor di
dactico din Institutul politeh
nic București față de politica 
internă și externă a Partidului 
Comunist Român, a recunoștin
ței profunde pentru grija pe 
caro dumneavoastră o acordați 
in permanență invățămintului 
superior. Vă asigurăm că sin- 
tom ferm hotăriți să facem lo
tul pentru a traduce in viață 
prețioasele dumneavoastră in
dicații privind integrarea or
ganică a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, per
fecționarea pregătirii profesio
nale și politico a viitorilor 
specialiști formați in institutul 
nostru."

Rectorul institutului adre
sează încă o dată mulțumiri 
secretarului general al parti
dului pentru indicațiile deose
bit de prețioase date și cu pri
lejul acestei vizite, și, în nu
mele cadrelor didactice și 6tn- 
dentilor, îi transmite urări de 
viață îndelungată și fericire, 
cu prilejul aniversării a 55 de 
ani dc viață și a 40 de ani de 
activitate in partid.

„Cel mai prețios dar pe ca
re vi-l oferim — a spus el — 
este munca noastră plină de 
abnegație pe care o ducem zi 
de zi, pasiunea și demnitatea 
fiecăruia dintre noi, care îm
preună înmănunchează cel 
mai frumos buchet de flori pe 
care vi-l oferim de ziua dum
neavoastră".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumește cordial pentru u- 
rările transmise.

Reghina Petreanu, Ilincu Zi- 
za, Ana Popa și altele se a- 
dresează tovarășului 
Ceaușescu, urindu-i sănătate, 
„La mulți ani !“, putere de 
muncă, oferindu-i buchete de 
flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pentru 
dragostea cu care este întâm
pinat și le urează noi succe
se în muncă.

La stația pilot sînt prezen
ta te tehnologiile noi care se 
aplică sau care urmează să 
se extindă în fabrică. Gheor- 
ghe Stănescu, directorul teh
nic al întreprinderii, informea
ză pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că procedeul de 
termolipire, folosit în prezent 
la confecțiile pentru bărbați, 
asigură economii de materii 
prime în valoare de peste 3 
milioane lei pe an, iar hainele 
sînt mai aspectoase, mai u- 
șoare. Tncepînd din acest an, 
informează gazdele, în apli
carea acestui proces de pro
ducție se folosește un adeziv 
realizat în tară într-o stație 
pilot. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca noul 
produs să fie asigurat pe 
scară industrială de către in
dustria noastră chimică, cli- 
minîndu-se complet importul.

La intrarea în expoziția 
permanentă a produselor fa
bricii care servește pentru 
contractări, este prezentată 
mașina de tricotat „Paserom", 
concepută și realizată de 
specialiștii fabricii, și dis
tinsă cu Medalia de aur la 
Expoziția internațională de 
inovații de la Geneva. Prin 
calitățile tehnice, productivi
tatea sporită, precum și cali
tatea produselor, noul utilaj 
s-a făcut deosebit de solicitat.

In aplauzele și uralele 
mulțimii, care conduce pe se
cretarul general al partidului 
pînă la ieșirea din fabrică 
cîntînd „Mulți ani trăiască 
conducătorii de partid Și de 
stat se îndreaptă către ur
mătorul obiectiv al vizitei.

rapid — în centrul

cu caracteristici superioare, a 
cărui producție de serie este 
prevăzută a începe în luna 
mai. Gazdele prezintă oaspe
ților acest aparat modern. Se 
dau explicații, apoi, asupra 
altor produse ce cuprind e- 
lemente de componență elec
tronică ale fabricației siste
melor de curenți purtători, e- 
chipamente de linie pentru 
semnalizare și stop automat 

' pe calea ferată, redresoare sta
bilizate și filtrate pentru ali
mentarea centralelor telefoni
ce, o gamă variată de relee 
pentru procese de automati
zare și protecție energetică, 
contoare, aparate de măsură.

Și aici, secretarul general 
al partidului poartă un dialog 
viu, rodnic cu conducătorii 
ministerului și uzinei, anali
zând o sferă largă de proble
me privind dezvoltarea și mo
dernizarea producției, conform 
actualelor cerințe calitative 
mondiale, exigențelor pe care 
le ridică îndeplinirea cincina
lului înainte de termen. To
varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă specialiștilor înnoi
rea și modernizarea în conti
nuare a fabricației aparatelor 
de măsură si control, și în 
special, pentru liniile tehno-* 
logice de fabricație a centra
lelor telefonice. Sînt unele re

zultate, dar trebuie să scoatem 
din fabricație tot ce este de
pășit — spune secretarul ge
neral al partidului. Să ți
nem scama dc ce este nou pe 
plan mondial, subliniază to
varășul Nicolae Ceausescu, 
trasînd sarcina ca Să se întoc
mească un program pentru 
realizarea intr-un termen scurt 
a modernizării proceselor teh
nologice, a produselor uzinei.

Conducătorul Partidului și 
statului nostru este condus 
apoi în secțiile dc prelucrări 
mecanice și dc montaj. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește în dreptul mașinilor, 
discută cu muncitorii, printre 
care Vasile Caraivan, Nicolr.e 
Cristea, Magda Udren, Victo
ria Enca, inlercsindu-sc de

Institutul de cercetări tehnologice pentru 
construcții de mașini — un univers 

de gîndire și creativitate
Și la Institutul de cercetări 

tehnologice pentru constru» ti-i 
de mașini, ca in toate celelal
te obiective vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este inlîm- 
pinat cu puternice ovații, cu 
sentimente de nețărmurită bu
curie, care fac din întâlnirea 
secretarului general, cu cei ce 
muncesc in acest institut, un 
moment emoționant. Urarea 
„Bine ați venii la noi, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu" 
— înscrisă la'intrarea in insti
tut — se regăsește in glasuri
le celor veniți in întimpinare, 
care scandează îndelung 
„Ceaușescu — P . C. R.“, 
„Ceaușescu — P . C. R.“.

In holul modernei clădiri, de 
jurimprejur — grafice și vi
trine cu piese realizate după 
tehnologiile elaborate de cer
cetătorii de aici, ilustrînd dru
mul ascendent parcurs de a- 
cest institut, de la o simplă u- 
nitate de proiectare, cum era 
cunoscut la înființare, în 1956, 
la puternicul centru de astăzi, 
care are posibilități să între
prindă largi cercetări tehnolo
gice, și pe această bază să 
proiecteze și să execute utila
je, să valorifice și să genera
lizeze în producție, în coope
rare cu uzinele, experiența 
bună căpătată pe parcursul a- 
cestui ciclu complet de activi
tate. In fata graficelor, preșe
dintele Consiliului National 
pentru știință și tehnologie, 
loan Ursu, informează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că in 
curînd vor fi supuse conduce
rii do partid propuneri cu pri
vire la constituirea Institutu
lui central de cercetări tehno

în mijlocul muncitorilor uneia din cele mai 
mari citadele ale industriei constructoare

de mașini
Marea arteră de circulație 

de la extrema sudică a ora
șului, „Bulevardul Metalurgi
ei", nu poartă intimplător a- 
cest nume. Străbălind noul 
cartier Berceni, bulevardul se 
prelungește peste cîmpie pină 
in preajma Uzinei de Mașini 
Grele București — una din ce
le mai mari cetăți ale industri
ei noastre constructoare de 
mașini. Sinteză a unui efort 
material și uman arareori în
tâlnită la asemenea proporții, 
uzina, profilată pe producția 
de utilaje-gigant dar care cer 
o deosebită precizie și finețe, 
concentrează in halele ■ sale 
neobișnuit de mari — întinse 
pe 120 hectare — tehnicitatea 
cea mai avansată, obținută 
prin ceea ce numim, cu justi
ficată mîndrie, gîndirea tehni
că românească.

Conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a între
prins în repetate rînduri vizi
te de lucru în incinta acestei 
unități reprezentative a indus
triei noastre, urmărind cu deo
sebită atenție evoluția ei, ob
ținerea unei eficiente maxime 
a investițiilor, folosirea inten
sivă a tuturor capacităților de 
producție.

Ea U.M.G.B. se realizează 
întreaga și succesiva meta
morfoză a metalului pînă la 
produsul de înaltă clasă, me
tamorfoză care, deobicei, este 
rezultatul conlucrării a nu
meroase combinate și uzine. 
Otelăria, coordonatoarea flu
xului de producție, dispune de 
două baterii de cuptoare elec
trice, fiecare puțind să produ
că 50 de tone. O presă uriașă, 
de 6 000 tone forță, împreună 
cu podul de forjare prelucrea
ză apoi lingouri de 200 tone. 
In alte hale se desfășoară pro
cesele de prelucrare, la sfirși- 
tul cărora uzina devine produ
cătoare de turboagreqate, de 
lini' de ciment, rotoare mono
bloc, fundamente pentru pie
se grele, blocuri matriță, pră
jini de foraj și altele.

Apreciind realizările de pî
nă acum ale acestui colectiv 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
studiază schița generală 
de dezvoltare a uzinei pină in 
anul 1980. Secretarul general 
al partidului se interesează de 
noile amplasamente, de orga
nizarea fluxurilor tehnologice, 
precizează unii termeni pentru 
construirea noilor obiective, 
insistă asupra aprofundării 
specializării, a profilului aces
tui complex dc fabrici, anali
zează împreună cu ministrul 
loan Avram și cu conducăto
rul centralei, ing. Nicu 
Constantin, cele mai propice 
modalități de folosire a tere
nului, recomandă acordarea u- 
nei mai mari atenții proble
mei formării cadrelor.

Se vizitează apoi Fabrica 
de turboagregate, unde se 
află, gata montat, primul tur- 
boagregat de 330 MW, cel 
mai complex produs industri

condițiile de muncă și de via
ță ale colectivului întreprin
derii Secretarul general al 
partidului urează colectivului 
succese și mai importante 
in efortul de împlinire 
a telurilor propuse, de 
a realiza cincinalul înainte de 
termen.

Vizita ia sfîrșit în aplauze
le si uralele sutelor de mun
citori. ingineri și tehnicieni 
ai întreprinderii, mîndri de 
a fi avut ca oaspete pe con
ducătorul partidului și statu
lui nostru. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu. împreună cu mul
țimea se prinde într-o 
horă spontană — simbolul 
tradițional al sărbătorii de 
la 24 Ianuarie — Ziua Unirii.

logice in ramura construcțiilor 
de mașini. Secretarul general 
al partidului recomandă ca în
săși această unitate existentă 
să fie Institutul central pe ra
mură, cu rol coordonator în 
cercetarea tehnologică și pro
iectare pentru construcția do 
mașini.

Se vizitează apoi principale
le locuri de activitate. Tn la
boratoare pot fi văzute nu
meroase prototipuri și produse 
realizate după tehnologii pro
prii, sau pe baza rezultatelor 
cercetării desfășurate de insti
tut in colaborare cu diferite u- 
zine și fabrici.

Lui nd cunoștință de aceste 
realizări, tovarășul Nicolae 
,Ceaușescu subliniază că insti
tutul a procedai bine realizând 
nu numai tehnoloqiile, dar și u- 
tilajele necesare aplicării a- 
cestora, dovedind astfel fina
litate în munca de cercetare.

In cursul vizitei, conducăto
rul partidului și statului nos
tru trasează ca sarcină specia
liștilor ca, paralel cu activita
tea de cercetare, să dezvolte 
o microproductie în vederea 
utilizării maxime a spatiilor de 
producție, a zestrei lor tehni
ce, realizînd utilaje de mare 
tehnicitate pentru industria 
noastră.

Multumindu-i secretarului ge
neral pentru prețioasele în
drumări, pentru interesul ma
nifestat față de realizările lor 
gazdele își exprimă hotărîrea 
de a contribui cu toate forțe
le lor, alături de întregul po
por, la realizarea cincinalului 
in patru ani și jumătate.

al realizat vreodată în Ro
mânia. Un agregat uriaș, ca
re, instalat la centrala de la 
Rovinari, va furniza el sin
gur mai multă - nergie decît 
hidrocentrala de pe Argeș.

In același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu observă 
că în imensa hală există încă 
spații nefolosite, recomanda 
dezvoltarea producției pe spa
țiul existent. „Aici, între a- 
ceste linii tehnologice pentru, 
agregatele mari, poate fi am-' 
plasată încă o linie, pentru 
producția de generatoare mai 
mici“ — apreciază secretarul 
general al partidului. Intr-un. 
alt moment al vizitei, remar
când că în definitivarea 
turbogeneratorului de 330 
MW există oarecare întârzie
re, tovarășul Nicolae
Ceaușescu dă indicația ca, pe 
baza experienței acumulate, 
să se scurteze durata de exe
cuție a următoarelor agrega
te.

înainte de ieșirea din hală, 
conducătorul partidului și 
statului vizitează cantina fa
bricii, se interesează de sta
diul construcției unei mari 
cantine-restaurant care să de
servească întreaga platformă 
industrială.

In tot timpul vizitei de lu
cru, nenumărate dovezi de 
dragoste, de profundă stimă 
și prețuire pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au dat a- 
cestei întâlniri o atmosferă 
însuflețită, sărbătorească. Co
munistul Gheorghe Căpriță, 
montor de turbine, s-a apro
piat de conducătorul partidu- 
lui și, inminîndu-i flori, a dat 
glas hotărîrii întregului co
lectiv de a produce peste pla
nul cincinal o turbină de 330 
MW. Un alt comunist, frezo
rul Hie Grigore, a rostit, cu 
mare emoție, un simplu și 
cald „La mulți ani!" Aceeași 
urare, făcută la sfîrșitul vizi
tei de directorul general Ni
cu Constantin, a declanșat 
entuziasmul vibrant al su
telor de muncitori. „Vă do
rim. scumpe tovarășe 
Ceaușescu. multă sănătate, fe
ricire și putere de muncă, 
spre binele patriei și poporu
lui nostru", astfel se adre- 
sau conducătorului iubit nu
meroși oameni ai muncii, a- 
propiindu-se de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înconju- 
rîndu-1 cu nețărmurită dra
goste. Urale nesfârșite înso
țeau aceste cuvinte, inimile 
băteau la unison, ochii șt 
7Îmbetul tuturor exprimau a- 
ceeași mare bucurie.

Bucuria Și mîndria dc a a- 
vea un astfel de conducător ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
stimat și prețuit de întregul 
popor, și pe care, asemeni ma
rilor bărbați care i-au luminat 
istoria, poporul întreg îl ur
mează fără șovăire, spre vi
itorul strălucit al României 
socialiste.
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