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Cărbune 
cocsificabil 

peste prevederi 
ln ziua de 12 septem

brie, minerii de ia Im
perii au extras peste pre
vederi 753 tone de căr
bune cocsificabil. Cu acest 
succes plusul de cărbune 
raportat pînă ieri, de la 
începutul lunii, pe întrea
ga mină, însumează peste 
li 2C0 tone de eârbune coc
sificabil. Cinci colective da 
sectoare ale celei mai pu
ternice întreprinderi mi
niere a Văii Jiului obțin 
di’p:î.»iri față de sarcinile 
la zi ale lunii. Pe pri- 
mcie trei locuri ale Între
cerii se situează sectoarele 
nr. V. VII și 111, cu cite 
1963, 1182 și, respectiv,

- 8 tone de cărbune coc-
abil extrase peste 

■f Cele mai înalte cote 
ale productivității muncii 
in abataje se realizează în 
cadrul sectorului III al 
minei — de peste 10 tone 
pe post — unde se află în 

. funcțiune trei complexe 
mecanizate de susținere și 
tăiere, toate de tip SMA, 
fabricate la I.U.M. Petro
șani.

Rezultatele 
întrecerii socialiste

Rezultatele din întrecerea socialistă, pe cele 
opt luni trecute din acest an. 1

IN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
Locul 1 : întreprinderea minieră Bărbăteni — 

794,3 puncte ;
Locul II; întreprinderea minieră Lupeni — 

519,5 puncte ;
Locul III i I.P.C.V.J. Petroșani — 242 puncte.
La nivelul sectoarelor din întreprinderile mini

ere, au obținut rezultate notabile în întrecerea pen
tru mai mult cărbune, depășindu-și sarcinile de 
producție, îndeplinind criteriile de bază și situîn- 
du-se în fruntea întrecerii socialiste, următoarele 
colective : sectoarele III și IV Lupeni eu 7050, și 
respectiv, 6460 tone cărbune extrase suplimentar 
planului, III și I Bărbăteni cu 13 064 și, respectiv, 
5821 tone, III Livezeni — 557 tone și altele.

Cu sporuri însemnate de cărbune și depășiri 
de plan la lucrările de pregătire și deschidere, din 
rîndurile brigăzilor i-au remarcat în întrecerea so
cialistă ocupînd locuri fruntașe cele conduse de 
minerii: Petru Belbe, Gheorghe Belei și Constan
tin Popa de la I.M. Lupeni, Gheorghe Onofrei și 
Pompiliu Tomolea de la I.M. Bărbăteni, Ion Mi- 
clea III și losif Clamba do la I.M. Lonea, Francisc 
Kovacs și Mihai Gavrilă de la I.M. Petrila și alte 
multe formații.

DIN ALTE RAMURI ECONOMICE
1 : Baza de aprovizionare Petroșani — 622,3 

puncte.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia a început, luni, 14 
septembrie, o vizită de 
lucru în județul Dolj.

împreună cu secretarul 
general al partidului »e 
află tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat.

Tovarășul Nicolas 
Ceaușescu va participa, de 
asemenea, la deschiderea 
oficială a anului de învă- 
țămînt 1981—1982, pe care 
o găzduie.ștțe municipiul 
Craiova.

Noua vizită de lucru pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o întreprinde 
în județul Dolj ilus
trează, încă o dată, cu 

elocvență, rolul determinant 
al secretarului general al 
partidului în mobilizarea 
și stimularea oamenilor 
muncii din întreaga țară 
în înfăptuirea politicii 
partidului. Totodată, ea 
pune pregnant 
în lumină preocupat ea 
statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se 
afla mereu în mijlocul 
făuritorilor de bunuri ma
teriale, pentru a le cu
noaște mai bine viața, îm
plinirile, preocupările, a-i 
consulta în toate proble
mele construcției socialis
te.

Există un adevăr pro
fund pe care il știm cu 
toții, iar locuitorii aces
tei părți de țară îl rea
firmă astăzi cu mîndrie și 
anume că tot ce s-a în
făptuit în ultimele cinci
nale pe întinsul județu
lui lor, pe tot cuprinsul 
patriei este nemijlocit le
gat de numele și persona
litatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de gîndirea și 
acțiunea cutezătoare, de 
activitatea sa neobosită 
pusă în slujba dezvoltării 
multilaterale a României 
socialiste.

Iată pentru ce oamenii 
muncii de aici transfor
mă vizita de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu înlr-o adevărată 
sărbătoare populară, intr-o 
manifestare i m pres ion a n tă 
a dragostei, stimei și re
cunoștinței față de condu
cătorul iubit al partidu
lui și statului nostru.

La coborîrea din avion, 
pe aeroportul municipiu
lui Craiova, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu cordialitate de 
tovarășul Miu Dobrescu, 
prim secretar al Comite
tului județean Dolj al 
P.C.R., președintele ’Con
siliului popular județean, 
de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat.

In uralele miilor de cra- 
ioveni coloana oficială de 
mașini se îndreaptă de la

aeroport spre întreprin
derea de avioane dm Cra
iova, unitate care deschi
de programul vizitei de 
lucru Jn județul Dolj.

Secretarul general al 
partidului revine pentru a 
treia oară în această mo
dernă unitate, realizată, la 
indicația sa, in urmă cu 
un deceniu. în secția seu- 
lărie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de 
stat sînt informați de că
tre directorul întreprinde
rii, Constantin Roveuta, 
că, in primele opt luni ale 
actualului cincinal, planul 
producției nete a fost de
pășit cu 9,2 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 
8 la sută, în condițiile in 
care angajamentele la ex
port au fost onorate ia 
nivelul întregului an. Prin 
colaborarea dintre specia- 
liștii unității și cercetăto
rii din acest domeniu, s-a 
reușit asimilarea in fabri
cație a unui mare număr 
de mașini-unelte, ceea ce 
înseamnă o importantă di
minuare a efortului valutar.

Secretarul general ai 
partidului s-a oprit in con
tinuare în secția de sub- 
ansanible, unde este infor
mat asupra programului de 
integrare, în întreprindere 
și in unitățile cu care coo-

(Cuntinuare in pag. a 4-«)
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Reducerea consumurilor
problemă a întregului colectiv

Economisirea resurselor 
materiale și energetice, 
folosirea lor eficientă o- 
feră posibilitatea obținerii 
unui volum sporit de va
lori -întrebuințare, cu
aceleași mijloace de pro
ducție. In acest cadru tre
buie remarcat efortul co
lectivului de la f.M. Lo
nea pentru economisirea 
severă și gospodărirea ju
dicioasă a energiei elec
trice, pentru reducerea 
substanțială a consumuri
lor materiale și energeti
ce pe unitate de produs. 
Prin aplicarea unui amplu 
program de măsuri care 
să asigure încadrarea în 
consumurile normate, în 
cele 8 luni ale anului oa
menii muncii de la mina 
Lonea, au obținut o eco
nomie de 594 000 kWh.

Luînd in considerare 
faptul că și-au propus să 
realizeze o economie a- 
nuală de 624 000 kWh la 
energie electrică, pe baza 
realizărilor celor 8 luni, 
se poate concluziona că 
angajamentele vor fi de-

pășite. Relatările ing. Ifo- 
ria Marian, de la biroul
energetic, evidențiază cu
pregnanță că cele 26 mă
suri aplicate cu fermita
te de către factorii respon
sabili, pot conduce la creș
terea posibilității de în
lăturare a risipei de e- 
nergie electrică. Bunăoa
ră, prin oprirea între 
schimburi a transportoa
relor timp de o jumătate 
de oră se realizează o e- 
conomie de 105 000 kWh, 
iar a unor compresoare 
L 100 și R 45, timp de 
45 minute, în cursul unui 
an economia este de 
320 000 și, respectiv, 
155 200 kWh energie elec
trică.

C'a efect al gândiri teh
nice în acțiunea de e- 
conomisire a energiei, a 
fost automatizat fluxul 
de benzi și transportoare

Teodor ARVINTE

In ziarul de azi :

® Calitate și efi

ciență — coor

donatele noului 

an școlar
(in pag. a 3-a)

0 O flacără de 

pace și iubire
(mi pag. a 2-a)

Brigada condusă de 
minerul Mihai Bacoș 
este una din formațiile 
de lucru ale I.M. 
l’aroșeni ce-.și realizea
ză ritmic sarcinile de 
plun. De la începutul 
anului brigada și-a de
pășit lunar sarcinile de 
producție în medic cu 
peste 5 la sută. In ima
gine șeful de schimb 
Dumitru Cîrșmar, ală
turi de ortacii Iancu 
Bălan. I’etre Roman și 
Ion Angheloiu.

(Continuare in pag. a 2-ai

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de lucru a tova

rășului Nicolae Ceatiseșscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia. în județul Dolj și al deschiderii

noului an școlar și universitar, astăzi 
va avea loc in municipiul Craiova o 
mare adunare populară.

Manifestarea va fi transmisă direct de 
posturile de radio și televiziune în ju
rul orei 11,30.

încheierea vizitei oficiale
de prietenie în țara noastră 

a emirului statului Kuweit
Ceremonia pleccirii

Luni, s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie în 
țara noastră, întreprinsă, 
la invitația președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de Alteța Sa 
șeicul Jaber Al-Ahmad

Al-Jaber Al-Sabah, emi
rul statului Kuweit.

Ceremonia plecării șe
fului statului kuweitian a 
avut loc pe aeroportul 
Otopeni.

Cei doi șefi de stat au

I 
î

sosit împreună la aero-j 
port.

O gardă militară a pre
zentat onorul, S-au intonai i 
imnurile de stat ale Ku
weitului și României, in | '______ I
[Continuare in pag. a 2-a)j

invățămintul - principalul factor 
de educație si cultură 

j -»

Noul an școlar debu
tează în condiții deosebit 
de favorabile pentru a- 
tingerea unor parametri 
înalți in pregătirea tine
rei generații pentru mun
că și viață, în deplină 
concordanță cu cerințele 
actuale ale vieții social- 
economice din patria 
noastră.

Consfătuirile cadrelor 
didactice din 8—9 septem
brie au scos în evidență 
rezultatele bune obținu
te în anul școlar trecut 
de cadrele didactice din 
Valea Jiului și hotărîrea 
acestora de a contribui 
cu toate forțele la tra
ducerea în viață a sarci
nilor stabilite învățămîn- 
tului de cel de al Xll-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român, de către

Congresul educației și 
învățămîntului, pentru 
înfăptuirea neabătută a 
indicațiilor de înaltă va
loare programatică ale 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dispunem de minuna
tele condiții pe care 
partidul și statul nostru 
ni le-au pus cu generozi
tate Ia dispoziție și de
pinde numai de noi ca 
folosirea acestor condiții 
să ducă la formarea o- 
mului nou, a specialistu
lui de înaltă calificare, a 
creatorilor societății co
muniste românești. Baza 
materială a școlilor din 
municipiul nostru se îm
bogățește în acest an eu 
14 laboratoare, cu peste 
50 de cabinete de

alitatc și cu 4 ateliere 
școlare. Pentru a răspun
de cerințelor economice 
ale Văii Jiului a fost su
plimentat planul de .șco
larizare la profilul mine, 
petrol, geologie pentru 
clasa a IX-a și s-au creat 
două clase cu profiluri 

noi : agroindustrial (ia 
Școala generală din Is- 
croni) și de prelucrarea 
lemnului (la Școala ge
nerală nr, 6 Petrila). Toți 
cei 2515 absolvenți ai 
clasei a VIII-a au fost 
cuprinși în treapta I de 
liceu. Vor păși pentru 
prima dată pragul școlii,

Prof. Vasilc BACOI, 
inspector școlar județean

speci- (Continuare in pag. a 3-a >
-A
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Și iată cam, reinnudînd 
o tradiție frumoasă și u- 
tilâ, cauți ndu-se, grupul 
acesta de oameni minu
nați care se exprimă cîn- 
tind și-a încheiat vizita 
l<-e lucru) in Valea Jiu
lui duminică noaptea, tir- 
ziu Și iată cum, peste 
4 WO de oameni at Văii 
Jiului, tineri și vîrstnici 
au eintat și au reeîntat 
aia. uri de „muzica ți
nură" tacest termen mvlt 
.i.xitat, mult explicat, în 

ni d cu toiul neexplicat).
Toa e spectacolele da

te in municipiul nostru 
i Urii ani, Lupenî, La- 
neu Vulcan, Petroșanii 
au i, tedit, dacă mai e- 
ra racul, că avem nea- 
pa.iai nevoie de „mo
lii- i.iui artistic', dt ntc- 
menttiî curățeniei sufle
tului, descrețirea frunții 
și luminarea privirii. Du
minică seara, la Petro
șani, mat mult de 1000 de 
spectatori au urmărit cu 
răsuflarea tăiată o „în- 
timplare liierar-artisti-

Ia aesiașurai o
1 it icoeducativă 
r-”.................. ..

BRIGADA ȘTIINȚI- 
leri, brigada știin- 

i lifică a Casei de cultură 
a desfășurat o acțiune po- 

i în raza 
Ocolului silvic din Petro
șani. Dezbaterile purtate 
la această unitate econo
mică s-au axat pe cunoaș
terea legilor țării de către 
^urătorii silvicultori. 

că" /a 423-a, după cite 
sintem informați), care 
i-a făcut mai buni, mai 
curați, mai tandri, mai 
hotărîți in întreprinde
rile lor cotidiene, mai oa
meni...,

„Așa-i românul cînd 
se-nveselește', „Balada 
Iancutui", ^Colind în
chinat președintelui ță
rii' — acestea au tos* 
melodiile de deschidere 
pe care le-a eintat Dorit 
Gheața; au urmat gru
purile „Filigram-' și 
„Grup T" din Tîrgoviște, 
„Canon", din Hunedoara 
(care a însoțit și va însoți 
„Cenaclul'1 la toate în- 
timplările literar-artisti- 
ce, cîntînd acel impre
sionant „Argument pen
tru pace"). Am văzut-o 
pe Maria Nagy, o cintă- 
reață deja cu „carte de 
vizită". Revelația spec
tacolului a fost, totuși, 
Gil Debrtcă, adus de 
conducătorul cenaclului 
cu sacrificii tocmai de 
la Constanța pentru a

O PREMIERA. Azi, la 
a 18,30, Teatrul de stat 

Valea Jiului" prezintă în 
premieră, în sala de spec
tacole a teatrului din Pe
troșani, „Paracliserul", de 
Marin Sorescu, o piesă în 
regia lui Radu Dinulescu. 
Din distribuție fac parte 
Mirela Cioabă, Dinu Ape- 
trei, Dumitru Drăcea, Mi
hai Clita și Adrian Za- 
vloschi. Premiera deschi
de stagiunea teatrală 1981 
—1982.

FORMAȚIE DE 
DANSURI. La casa de

IUBIRE 1
ciuta la Petroșani în 
fața unui public entu
ziasmat, impresionant 
surprins chiar de stră
lucitul mod de expri
mare artistică a acestui 
cîntăreț care se află 
în deplinătatea posibili
tăților creatoare. Gil Do- 
brică a fost la Petroșani, 
elementul „redivivus" al 
spectacolului, fiind ne
chemat la rampă de 
multe ori, erei nd acea 
atmosferă de spectacol 
necesară și mai mult de
ed suficientă — Cena
clul, văzul din culise, 
dialogul permanent cu 
sala, impresionantele 
versuri declamate pate
tic de Adrian Păunescu 
au fost, și de această da
tă, primite cu dragoste și 
înțelegere de spectatori. 
Au eintat Vasile Șeicaru, 
Ileana Calinovici, Gheor- 
ghe Gheorghiu, melodii 
devenite deja șlagăre. A 
eintat pentru România, 
Alvaro Diaz din Pana
ma, student la Institu- 

cultură din Uricani a luat A 
ființă, de curind, o for- I 
mație de dansuri... tine- j 
rești. De ce tinerești ? Pen- J 
tru că aici, la Uricani fi- . 
ințează și obține rezulta- I 
te foarte bune (premiul ! 
1 la ediția recent încheiată I 
a Festivalului muncii și • 
creației „Cîntarea Romă- I 
niei) doar o formație de j 
dansuri bătrînești. Aștep- | 
tăm dialogul ...între virs- |

Rubrică realizată de 1
Anton HOFFMAN I

MIRCEA VINTILA

tul de mine Petroșani. 
Au eintat și ne-au îneîn- 
tat Nicu Alifantis, Mircea 
Vintilă și Victor Saca- 
ciu. A fost, la înălțimea 
talentului și reputației 
sale, Doru Stănculescu. 
Apoi, din nou, Gil Do- 
brică, „acest Keny Ro
gers al românilor".

Tîrziu, după miezul 
nopții, din sala Casei de 
cultură peste 1000 de oa
meni ieșeau mai veseli, 
mai buni și mai încreză
tori în viață. Prezența 
cenaclului „Flacăra" în 
viața noastră spirituală, 
prezență pe care o da
torăm organizării exce
lente, fără reproș, asi
gurată de Comitetul mu
nicipal Petroșani al 
U.T.C. este încă o dova
dă că nevoia de frumos, 
de exprimare a celor mai 
nobile ginduri de pace și 
iubire este, aici în Va
lea Cărbunelui, o flacără 
care nu se stinge nicio
dată.

JMircea BlJORESCU

La stația „Auloser- 
vice" de la Paroșeni, 
cadre competente cu o 
califict-re core punză- 
toare testează motoare
le autoturismelor și e- 
ventualele defecțiuni, 
cu aparate moderne de 
marc fiabilitate : pre
cizie.

Reducerea
(Urmare din pag. I) 

cu raclete : prin oprirea 
transportorului de la 
frontul de lucru, se poate 
opri întregul flux in mod 
automat. Înlocuirea celor 
15 ventilatoare pneumati
ce cu ventilatoare elec- 
tropneumatice, pe lingă 
sporirea gradului securi
tății miniere, a condus si 
la o economie de 80 G09 
kWh.

Pentru a ne convinge 
de modul cum sînt cunos
cute și aplicate aceste mă
suri de către formațiile 
de lucru, ne-am adresat 
la doi dintre cei mai cu- 
noscuți șefi de brigadă.

CORNEL ȚIR, sectorul 
I : „Ca membru în consi
liul oamenilor muncii, ho- 
tărîrile stabilite în acest 
organism m-am străduit 
să fie aplicate, în primul 
rînd în propria-mi briga
dă. Bunăoară prin dotarea 
șefilor de schimb cu scu
le, realizăm o interven
ție promptă la desele su
flări care apar pe coloana 
de alimentare cu aer com
primat. De asemenea, a- 
vem mereu în vedere ca 
transportoarele să nu 
funcționeze în goL".

VIOREL NEGRU, șef
uiiisnizzmnifjrufiKtHtituiffmufaiiritrMfMisrnsi/-.

consumurilor
de brigadă, sectorul IV i 
„In timpul executării u- 
nor operații care nu ne-, 
cesită evacuarea cărbune
lui de la front sînt opri
te crațerele ; acest lucru 
îl știe fiecare membru al 
brigăzii. Mai nou, de co
mun acord cu electricia
nul, am stabilit ca în zi
lele de repaus, ultimul 
schimb care pleacă de la 
locul de muncă să decu
pleze iluminatul electric 
pe galerie".

Preocupările colectivu
lui de la I.M. Lonea pen
tru economisirea energiei 
electrice puteau fi și mai 
rodnice, mai eficiente, da
că mina nu ar fi pierdut 
42686 tone de cărbune, 
cantitate cu care a fost 
penalizată pentru neînca- 
drarea în indicatorul de 
calitate șl pentru extrage
rea căreia s-au consumat 
1 344 609 kWh energie e- 
lectrică.

îmbunătățirea calității 
cărbunelui constituie, așa
dar, o rezervă importantă 
pentru eliminarea risipei. 
Valorificarea acesteia, ca 
de altfel, consecvența în 
aplicarea tuturor măsuri
lor preconizate pen? " ’ 
liminarea pierderilor, con
stituie principala cale de 
acțiune pentru economi
sirea energiei electrice

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
în țara noastră a emirului statului Kuweit

iUrmaie <tm pag. I»

timp ce în semn de salut 
erau trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele României și 
emirul statului Kuweit au 
trecut in revistă garda 
de onoare.

In continuarea ceremo
niei, Alteța Sa șeicul Ja
ber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah și-a luat rămas 
bun de la persoanele o- 
ficiale române venite să-l 
salute la aeroport.

Pe aeroport se aflau 
numeroși bucureșteni ca
re au salutat cu căldură

CONVORBIRI OFICIALE
Duminică dimineața au 

continuat, la Palatul Con
siliului de Stat, convorbi
rile oficiale dintre pre- 

«. ședințele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Al
teța Sa șeicul Jaber Al- 
Ahmad Âl-Jaber Al-Sa- 
bah, emirul statului Ku
weit.

In cadrul noii runde de 
convorbiri, cei doi șefi de 
stat au reluat examinarea 
problemelor privind dez
voltarea relațiilor româ- 
no-kuweitiene, posibilități
le existente în direcția 
promovării unei cooperări 
fructuoase reciproc avan

pe cei doi șefi de stat, 
manifestindu-și deplina sa
tisfacție față de rezultate
le noului dialog la nivel 
înalt românio-kuweitian ce 
deschide noi perspective 
colaborării dintre Româ
nia și Kuweit.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah și-au luat un căldu
ros rămas bun, strîngîn- 
du-și miinile, îmbrățisîn- 
du-se cu prietenie.

La ora 10,00, aeronava 
cu care călătorește emirul 
Kuw'eitului a decolat 

tajoasă între România și 
Kuweit in diferite dome
nii. A fost subliniată im
portanța constituirii unei 
comisii mixte de colabo
rare tehnico-științifică, a- 
preciindu-se că acest lu
cru va servi dezvoltării 
celor două țări, cauzei coo
perării și înțelegerii in
ternaționale.

în timpul convorbirilor, 
pi-eședintele N i c o 1 a c 
Ceaușescu și emirul sta
tului Kuweit, șeicul Ja
ber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, au continuat 
schimbul de vederi pri
vind unele probleme in
ternaționale actuale.

ÎNMÎNAREA CHEII ORAȘULUI BUCUREȘTI
Duminică dimineața, la 

reședința rezervată înal
tului oaspete, Alteței Sale 
șeicul Jaber Al-Ahaimad 
Âl-Jaber Al- Sabah, emi

VIZITA IN JUDEfUL PRAHOVA
Duminică dimineața, du

pă încheierea celei de a 
doua runde a convorbiri • 
lor oficiale la nivel Înalt 
româno-kuweitiene, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și emi
rul Kuweitului, șeic Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah, au făcut o vizită 
in județul Prahova, în u- 
nitâți economice reprezen
tative pentru nivelul de 
dezvoltare atins de in
dustria și agriculture ro
mânească.

După entuziasta primi
re în municipiul Plodești, 
președintele României și 
Emirul Kuweitului au fost 
invitați să viziteze în
treprinderea de utilaj pe
trolier 1 Mai. cea mai
mare producătoare de
instalații de foraj petro
lier din țara noastră.

La plecare, șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jabcr Al- 
Sabah a notat în cartea 
de onoare a fabricii ur
mătoarele : „Vizita noas

rul statului Kuweit, i s-a 
înmînat, intr-un cadru 
festiv, cheia orașului Bu
curești.

tră la Uzina 1 Mai pen
tru producerea de utilaj 
petrolier este o manifes
tare convingătoare și plă
cută pentru noi de ceea ce 
înseamnă utilizarea tehno
logiilor înaintate. Este și 
o dovadă a condițiilor bu
ne pe care le au cei care 
lucrează aici, activitate in 
care se asociază atit inte
ligența cît și imaginația. 
Le urez la toți noi succese 
în această activitate".

De la întreprinderea 1 
Mai, coloana mașinilor o- 
ficiale s-a îndreptat spre 
Combinatul petrochimic 
Brazi.

Vizita în județul Praho
va a continuat apoi la 
Asociația economică in- 
tercooperatistâ de creștere 
și ingrășare a tineretului 
taurin din Bărcănești — 
Prahova.

In încheierea vizitei în 
județul Prahova, șeful sta
tului kuweitian a adresat 
gazdelor sincere felicitări 
pentru realizările obținu

te și le-a urat noi succese La amiază, cei doi șefi 
pe calea progresului econo- de stat s-au înapoiat în 
mie și social. Capitală.

VIZITA IN UNELE CARTIERE ALE 
CAPITALEI

Alteța Sa șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah, emirul statului Ku- 
veit, împreună cu persoa
nele care îl însoțesc, a fă
cut, du’iinică după-amia- 
ză. c ezită în unele car
tiere ale Capitalei.

DINEU
Duminică scara, pre

ședintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceausescu, s-a 
reintilnit. în cadrul unu: 
dineu, cu emirul statului 
Kuweit, șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cei doi
șefi de stat au continuat 
schimbul de păreri în
probleme bilaterale și

DEPUNERI DE COROANE
Duminică, Alteța Sa șe

icul Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah, emirul 
statului Kuweit, a depus o 
coroană de flori la Mo

Pe întregul traseu al 
vizitei, înaltul oaspete ku
weit ;an a fost salutat cu 
cordialitate de mii de bu
cureșteni aflați în această 
zi de odihnă in parcurile 
și pe arterele Capitalei.

internaționale de int.res 
comun.

Președintele României și 
emirul Kuweitului au ex
primat deplina satisfacție 
pentru rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor 
pe care le-au avut, dorin
ța de a dezvolta colabora
rea româno-kuweitiană a- 
tit pe plan bilateral cît și 
pe plan internațional, în 
folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii 
și cooperării in lume 

numentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socia
lism.
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Calitate și eficiență — 
coordonatele noului an școlar

Integrarea învățămîntului 
cu cercetarea și producția

La Institutul de mine 
din Petroșani evenimen
tul de astăzi, .deschiderea 
noului an de învățămînt, 
cuprinde în sine profun
de semnificații istorice : 
în cei 33 de ani de exis
tență în acest important 
bazin carbonifer al pa
triei, mii de specialiști 
formați în amfiteatre și 
laboratoare, contribuie la 
înfăptuirea mărețelor sar
cini puse de partid și 
de stat în fața mineri
tului românesc. Prestigi
oasă instituție de învă
țămînt superior, Institu- 

•_ tul de mine, în noul an 
> - 4000 de studenți,

ă intr-un susținut 
de dezvoltare și 
nizare, in deplină

> cu mineritul 
ului. In 15 amfi- 
37 de laboratoare, 
t de micropro- 
și, mai ales, în 

amfiteatru al 
care este mineri

tul, se desfășoară un 
amplu și complex pro

ces de integrare a învă- 
țămîntului superior cu 
cercetarea, proiectarea și 
producția, cea mai sem
nificativă dimensiune din 
activitatea Institutului de 
mine, sintetizind calita
tea și eficiența muncii 
de‘ formare a specialiști
lor. în anul de învăță- 
mint trecut această im-

_______________________________

a ectuca tînăra genera
ție prm muncă și pentru 
munca este cea mai im
portantă îndatorire a șco
lii și a organizațiilor de 
pionieri. De aceea ne 
propunem să acționăm 
prin forme specifice, pen
tru creșterea calitativă a 
învățămîntului. In acest 
an școlar vom acționa 
jentru creșterea nuinăru- 

calității cercurilor 
.xice și tehnico-apli- 
«, realizînd cuprinde- 

85 la sută din pio- 
școlarii Văii Jiu- 

ticiparea la con- 
’ 1 creație tehnică 

„Start spre-viitor” și „A- 
telier 2 000”, finalizarea 
acestei activități de cerc 
realizîndu-se prin organi
zarea în trimestrul II al 
anului școlar 1981/1982 ale 
expozițiilor orășenești si 
municipală de creație teh
nică s> a sesiunii de re
ferate a pionierilor și șco
larilor constituie o preo
cupai e constantă în pe
rioada ce o începem astăzi, 
alături de continuarea ac
țiunilor de muncă patrio
tică, atît prin participarea 
pionierilor și școlarilor la 
înfrumusețarea orașelor, 
la întreținerea curățeniei 

portantă activitate este 
sintetizată în 40 de con
tracte (28 fiind cuprinse 
în planul de stat) în va
loare de peste 9 milioa
ne lei. Gîndirea tehnico- 
științifică a institutului 
este integrată în peste 30 
de brevete pentru inven
ții și inovații, în crearea 
a peste 40 de aparate și

LA INSTITUTUL
DE MINE

dispozitive realizate în 
atelierul de micropro- 
ducție.

Relația dintre procesul 
de învățămînt și practi
că cunoaște forme și me
tode diferențiate, cu ma
re valoare formativă 
(practică în producție, 
cercuri studențeștii și 
colective mixte de cerce
tare, lucrări și seminarii 
susținute în unitățile e- 
conomice), stimulînd gîn
direa tehnică și creativi
tatea. Printre cele mai 
importante probleme că
rora li se. caută soluții 
tehnice moderne se află 
mecanizarea lucrărilor 
miniere, valorificarea u- 
nor noi surse de energie, 
reducerea consumurilor 
de material și energie, 

și ordinii în unitățile de 
învățămînt, cit și la rea
lizarea integrală a anga
jamentului de muncă pa
triotică.

, In atenția noastră se

Pionierii 
Văii Jiului 
într-o nouă 

etapă 
de educație 
comunistă

află și diferențierea acțiu
nilor destinate formării 
unei concepții înaintate, 
revoluționare despre lume 
și societate, educarea co
piilor în spiritul eticii și 
echității socialiste, pentru 
a putea înțelege ce cere 
societatea de la ei. De 
aceea vom continua ac
țiunile omagiale dedicate 
aniversărilor istorice, ci
clul de acțiuni „Stejarul 
din Sccrnicești", acțiuni* 1’ 

In acesta frumoasă 
zi de septembrie, cind 
se deschide noul an de 
învățămînt, lotul 23 al 
Șantierului 2 Deva face 
o frumoasă surpriză
copiilor din Lupeni:
noua Școală generală 
nr. 2, cu 24 săli de cla
să, laboratoare de fizi
că și chimie. In viitor
i se va adăuga o sală 
de gimnastică și un a- 
telier. Iată numele 
constructorilor care au 
muncit cu responsabili
tate la acest obiectiv : 
Mihai Panait — șef de 
lot, Florea Bârbulescu 
— șeful echipei zidari, 
Ilie Crihan — șeful e- 
chipei zugravi, Dumi
tru Fredescu — șeful 
echipei de mozaicari, 
Mircea t'ngurcanu — 
șeful echipei izolatori. 
Petru Sabău — șeful 
echipei instalații sani
tare și destoinicii mun
citori ai acestor echipe. 
Iosif Dumitrescu, E- 
mil Chioreanu, Constan
tin Lenta, Dumitru Ni- 
culiță și, nu in ultimul 
rind. maistrul Saeckler 
Frederic.

punerea în circuitul eco
nomic a unor noi zone 
mineralizate și creșterea 
bazei de materii prime, 
dezvoltarea și perfecțio
narea activității social- 
economice.

Institutul de mine se 
află într-o susținută ac
tivitate de perfecționare, 
consecință a atenției pe 
care o manifestă partidul 
și statul mineritului. 
Dezvoltarea în continuare 
a bazei materiale este 
un suport al complexului 
proces de pregătire știin
țifică, moral-profesiona- 
lă a viitorilor specialiști, 
contribuind în mod efi
cient la stimularea crea
tivității studențești prin- 
tr-un contact neîntrerupt 
cu activitatea productivă 
a minerilor Văii Jiului. 
Integrarea învățămîntului 
superior minier cu pro
iectarea și cercetarea 
este o sursă inepuizabilă 
pentru formarea atitudinii 
noi de promovare a teh
nicii și tehnologiilor mo
derne, de mare randa
ment, în minerit. Astăzi, 
la început de an școlar, 
pornind de la realizările 
remarcabile de pînă a- 
cum, Institutul de mine 
din Petroșani intră într-o 
nouă etapă de participa
re amplă la mineritul 
românesc.

grupate în cadrul ștafetei 
pionierești „Tot înainte”, 
cele tradiționale („Decada 
culturii și educației pio
nierilor și tineretului din 
Valea Jiului”, „Nedeia pio
nierească vulcăneană”, „De 
treci codrii de aramă*, 
„Pionierii, flori de mai” 
etc). Este important să ac
ționăm în continuare pen
tru perfecționarea cali
tativă a activității artisti
ce, impulsionînd constitui
rea și reactivizarea ansam
blurilor artistice pionie
rești din fiecare oraș.

Ca o necesitate pentru 
buna desfășurare a acti
vității în acest an școlar 
se impune să fie o 
sporită atenție fa
ță de viața de organi
zație, acț’orînd pentru a- 
dîncirea democrației pio
nierești care să se mani
feste în desfășurarea ale
gerilor la grupe, detașa
mente, unități și a repre
zentanților în consiliile 
pionierești care vor avea 
loc în lunile octombrie — 
noiembrie.

prof. Mircea BARON, 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor și șoimilor 

patriei

Peste 8 000 de 
elevi din școlile generale 
și liceele Văii Jiului au 
efectuat în această va
canța 400 000 ore de mun
că patriotică, realizîndu-se 
lucrări în valoare de a- 
proximativ 1 200 000 lei.

Timp de trei luni de 
zile un grup de 40 elevi 
din clasa a Xl-a de la 
Liceul industrial nr. 1 Pe
troșani, sub directa îndru
mare a maistrului instruc
tor Corneliu Enăchescu, au 
participat la lucrările de 
investiții pe șantierul na
țional al tineretului „Ca
nalul Dunăre — Marea 
Neagră". Datorită modului 
exemplar in care și-au 
făcut datoria acești ti
neri, care au efectuat lu
crări în valoare de 
250 000 lei, conducerea li
ceului a primit o scrisoa
re de felicitare din par
tea grupului 3 Basarabi 
al C.C.D.M. Vn alt grup 
de 25 elevi de la Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni 
și-au desfășurat activita

tea, timp de 3 luni, pe un 
alt șantier național al ti
neretului — Combinatul 
minier Oltenia. Pe toată 
durata vacanței de vară 
80 de elevi de la Liceul

Vacanța 
în haine 
de lucru

industrial nr. 1 Petroșani 
s-au aflat in Paring, unde 
au sprijinit lucrările de 
amenajare a bazei didac
tice a Școlii sportive. De 
asemenea, elevii de la Li
ceul industrial, de la șco
lile generale 4, 5, 6 din 
Vulcan au fost cuprinși în 
activități de construcții.

Nu lipsită de interes a 
fost participarea elevilor la 
înfrumusețarea localități
lor, la lucrările de termo- 
ficare și din construcții. 
S-au remarcat, printr-o

Gînduri la început de an
întorși de pe cărările 

luminoase ale vacanței, 
la începutul acestei 
toamne frumoase, atît de 
generoasă în fapte și îm
pliniri, însuflețiți de ace
leași sentimente, idealuri 
și inevitabile emoții ne 
reîntîlnim iarăși în cla
se. începem sau reluăm 
urcușul unei noi trepte 
din drumul devenirii 
noastre ca oameni, ca vi
itori specialiști, în dome
niile atît de variate ale 
vieții economice și so
ciale din patria noastră.

Elanul și hotărîrea sii.t 
caracteristicile esențiale 
ale vîrstei noastre. Dacă 
la acestea vom adăuga 
dăruire și conștiinciozi
tate, o riguroasă disci
plină în muncă și com
portare, vom răsplăti e- 
fortul pe care îl depune 
colectivul didactic al li
ceului nostru — colectiv 
stimat pentru rezultatele 
obținute în anii anteri
ori —, vom justifica în- 

E

activitate rodnică, elevii și 
cadrele didactice de la li
ceele industrial nr. 1, e- 
conomic și de drept admi
nistrativ, de matematică- 
fizică, școlile generale 1, 
4, 5, toate din Petroșani, 

In vederea a- 
sigurării tuturor condiți
ilor pentru sporirea calită
ții învățămîntului în toa
te unitățile școlare, în pe
rioada vacanței de vară au 
fost efectuate lucrările de 
reparații curente. După e- 
fectuarea acestor lucrări, 
cadrele didactice, alături 
de elevi harnici și săritori, 
au avut grijă să dea săli
lor de cursuri, laboratoa
relor, cabinetelor și cori
doarelor cunoscutul lor as
pect plăcut.

Toate aceste coordonate 
ale vacanței de vară sînt 
o dovadă elocventă a ră
sunetului larg de care se 
bucură acțiunile patrioti
ce.

ing. Matilda UZONOVTCI, 
inspector școlar județean

crederea pe care condu
cerea partidului și statu
lui nostru ne-o acordă. 
Chiar dacă venim din 
școli diferite sîntem ho- 
tărîți să ne unim efor
turile sub faldurile ace
lorași aspirații și, prin 
întreaga noastră activi
tate, să răsplătim efor
turile foștilor și actuali
lor noștri dascăli.

Porțile vieții și ale 
realizării profesionale ne 
sînt larg deschise. Pro

mitem să pătrundem prin 
ele cu fruntea sus, spre 
mulțumirea părinților, 
care ne-au dat lumina 
vieții, și a profesorilor, 
care ne dau lumina căr
ții. Doresc din inimă ca, 
încă de pe băncile liceu
lui, să adăugăm valori 
noi comorilor nepieritoa
re ale spiritualității ro
mânești.

Mihaela BlCOI-PESCARV, 
cls. a Xl-a Liceu] de 

materna tică-fizică 
Petroșani

vîrsta

Principalul factor de
lUrmare din pag 1)

în clasa I, peste 2500 
de copii.

Și, pentru că tot ne re
ferim la început, trebuie 
să menționăm că în acest 
an școlar vor ^debuta" 
in activitatea didactică 40 
de profesori absolvenți 

din acest an ai institu
telor de învățămînt su
perior și 11 absolvenți ai 
liceului pedagogic, repar
tizați în școlile din loca
litățile municipiului.

In perioada 16—25 sep
tembrie vor avea loc a- 
dunările generale ale oa
menilor muncii, menite

să facă o analiză temei
nică a împlinirilor și 
neajunsurilor manifestate 
in activitatea din anul 
trecut și să dezbată prin
cipalele obiective pentru 
acest nou an școlar. Do
rim ca aceste adunări să 
fie pregătite temeinic, să 
constituie un adevărat fo
rum care să jaloneze în
treaga activitate instruc- 
tiv-educativă din fiecare 
școală.

Pentru desfășurarea în 
cele mai bune condițiuni 
a noului an de învăță
mînt, considerăm ca pri
oritare, pentru întreaga 
activitate. următoarele 
sarcini : utilizarea inte-

educație si-> >

grală și eficientă a în
tregii tenologii didactice 
pentru formarea unor ca
dre de nădejde ale eco
nomiei naționale, iniție
rea și desfășurarea unor 
ample acțiuni politico-e
ducative menite să dez
volte la elevi sentimente 
și convingeri patriotice, 
dragostea față de muncă 
și de făuritorii bunurilor 
materiale, elaborarea de 
către comisiile metodice 

și colectivele de catedră 
a programelor de perfec
ționare metodico-științifi- 
că în vederea realizării 
unor raporturi interdisci- 
plinare, pentru legarea 
tot mai strînsă a învăță-

cultură
mîntului cu cercetarea, 
producția și practica so- 
cial-politică.

Avem convingerea că, 
muncind cu dăruire și 
responsabilitate, vom re
uși să ne îndeplinim prin
cipala sarcină trasată de 
partid, aceea de a ridica 
necontenit calitatea în
tregului proces instructiv- 
educatlv, de a-i înarmti 
pe elevi cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale, de a-i 
educa în spiritul înalte
lor principii ale eticii și 
echității comuniste, de 
a-i forma ca oameni ai 
producției, ca oameni de 
cultură.

A vîrsta visurilor incandescente
Cu seînteieri de inimă
Și minte. .
E vîrsta zborurilor îndrăznețe
Cu aripi albe de porumbei, 
Vîrsta cind
Gindurile formează
Constelații de foc,
Vîrsta primului pas
In dimineață,
O vîrsta la care
Ne pregătim
Să preluăm ștafeta
De muncă,
De pace.
E vîrsta de foc
A inimilor
Și a anilor cînd
Anotimpul copilăriei
Trece pe sub poarta adolescenței
Ca pe sub Poarta sărutului.

Wagner ALINA, 
clasa a IX-a, Liceul de 

matematică-fizică Petroșani
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perează, a produselor, a 
diferitelor materiale, pie

se și subansumble.
Felicitînd colectivul uni

tății pentru realizările ob
ținute, secretarul general 
al partidului a cerul să se 
ia măsuri pentru creșterea 
gradului de integrare a 
produselor, pentru ridica
rea nivelului tehnic și ca
litativ al acestora.

Vizita de lucru continuă 
în zona industrială de est 
a Craiovei unde, in ulti
mii ani, au fost construite 
puternice unități industri
ale din ramura construc
toare de mașini, aici lu- 
crinct în prezent un colec
tiv muncitoresc echiva
lent numeric cu cel exis
tent în întreg municipiul 
în anul 1970.

Înființată în urmă cu 
șase ani, la inițiativa se
cretarului genera) al parti
dului, întreprinderea de 
utilaj greu urmează să 
producă, în momentul in
trării în funcțiune a tu
turor capacităților de. pro
ducție prevăzute în plan, 
o importantă gamă de 
mașini-unelte de mari 
dimensiuni, precum și u- 
tilaje tehnologice com
plexe destinate industriei 
metalurgice, de prelucra
re a lemnului și a hîrtleî.

Dialogul secretarului 
general al partidului cu 
factorii de răspundere, cu 
oamenii muncii de aici, cel 
de-al patrulea de la crea
rea întreprinderii, are în 
vedere aspecte, esențiale 
ale producției, realizarea 
integrală a sarcinilor de 
pian, asimilarea unor noi 
tipuri de mașini-unelte 
grele, de mare complexi
tate tehnică, dezvoltarea 
în continuare a unității.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu s.-a interesat în
deaproape de caracteristi
cile tehnice și performan
țele mașinilor-unelte rea
lizate, cerînd să se inten
sifice ritmul executării 
noilor tipuri aflate în mo
mentul de față în pregă
tire.

Secretarul general al 
partidului .a avut c-uvînte 
de apreciere pentru buna 
organizare a fluxurilor 
productive, pentru măsuii- 
le luate în scopul creării 
unor condiții optime de 
lucru.

In secția de montaj 
este prezentat tovarășului 
N>. >lae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stal, strungul greu cu co
mandă numerică ce poate 
prelucra piese cu aiarue- 
tre de pînă la 2,5 m, avînd 
greutatea maximă d'e 150 
tone.

Secretarul general al 
partidului este informat 
cu privire la stadiul pregă
tirii fabricației celui dinții 
strung românesc gigant; 
ce va putea prelucra pie
sele cu lungime de pînă 
la 30 m, in greutate de 
pină la 303 tone și cu dia
metrul de prindere de 3 
m.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
revadă programul de asi
milare a noilor produse,, 
în scopul realizării unor 
utilaje de capacitate spo
rită futr-un timp cit mai 
scurt. In acest context, se
cretarul general al parti
dului a cerut ministerului 
și centralei dc resort să 
asigur? condiții pentru fa
bricarea. în anul 1934, a 
presei gigant de 40 5W to
ne forță. S-a cerut, de ase
mene i, specialiștilor să a- 
sigure utilizarea unor teh
nologii cit mai economi
coase la executarea role 
lor pentru laminoare, un

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu în județul Dolj

de se consumă încă mult 
metal.

Apreciind rezultatele ob
ținute de tînărtil colec
tiv craiovean, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ce
rul să se ia măsuri pen
tru finalizarea intr-un 
timp cît mai scurt a lu
crărilor de investiții, pen
tru utilizarea judicioasă a 
spațiilor și a întregii ca
pacități productive a în
treprinderii.

Vizita în unități econo
mice de pe platforma de 
est continuă la „Electro- 
putere", stea de piimă mă
rime în industria electro
tehnică românească.

Vizita în această unita* 
te începe la fabrica de 
mașini electrice rotative. 
Secretarului general al 
partidului i se raportează 
modul cum au fost înde
plinite sarcinile și indica
țiile primite la vizita pre
cedentă efectuată la „Elec- 
troputere", evoluția prin
cipalilor indicatori econo
mici, stadiul îndeplinirii 
planului anual de produc
ție, despre acțiunile iniția
te pentru reducerea im
portului.

Analizînd macheta de 
dezvoltare in continuare a 
unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut spe
cialiștilor să revadă pro
iectele de amplasare a noi
lor obiective prevăzute, si- 
tuîndu-le în strinsă cone
xiune cu fabricile existen
te, și asigurînd spațiilor 
libere o destinație cil mai 
rațională în viitor.

In fabrica de mașini e- 
leetrice rotative, se pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceausescu diverse motoare 
electrice destinate auto
basculantelor de 100 tone, 
precum și pentru acțio
narea unor instalații din 
indus/triile chimică, pe
trolieră, - metalurgică

Referindu-se la acțiuni
le întreprinse, gazdele 
precizează că în acest prim 
an din noul cincinal au 
fost introduse în fabrica
ție motoare electrice din 
generația a treia, cu con
sumuri de materiale mai 
mici cu pînă la o treime, 
comparativ cu cele din 
prima generație, cu factori 
de putere măriți și consu
muri mai mici de energie 
electrică în funcționare la 
beneficiari.

Se vizitează in continu
are fabrica de locomotive, 
unde sînt prezentate în 
diferite faze de fabricație 
locomotive Diesel electrice 
de 2100 și 3000 CP cu pa
rametri perfecționați de 
funcționare, locomotive e- 
lectrice de 5100 kilovolți 
cu grad de integrare spo
rit.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să 
ia loc la pupitrul de co
mandă . al unor locomoti
ve. Cu acest prilej, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor să a- 
corde în continuare o a- 
tenție deosebită îmbunătă
țirii calității acestor pro
duse complexe și să re
vadă modul de amplasare 
a utilităților din cabina 
de comandă pentru a se 
crea un spațiu mai mare 
celor care le vor mane
vra in timpul funcționării.

In continuare, se pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai noi 
creații ale specialiștilor ro
mâni în domeniul moder
nizării transportului: un 
vagon de primă ramă e- 
lectrică de 1870 kW pen
tru tracțiune suburbană a- 
flată în fază finală de e- 
xecuție, mijloc de trans
port mult mai economic 
și eficient pe distanțe mici, 
precum și un vehicul ex
perimental cu motor li
niar denumit „Uomulin", 
care uz. ; ază să fie utilizat 

pentru transportul urban. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat a- 
ceste realizări și a cerut 
conducerii întreprinderii și 
ministerului de resort să 
devanseze fabricația rame
lor electrice astfel incit 
intr-un timp cît mai scurt 
să se poată dota cu aces
te mijloace de transport 
liniile de cale ferată din 
orașele despărțite de dis
tanțe mici. In ce privește 
vehiculul „Romulin" s-a 
cerut să se analizeze po
sibilitatea folosirii lui in 
zonele de centură ale ma
rilor orașe din țară și în
deosebi ale Capitalei.

Secretarului general al 
partidului îi sînt prezen
tate in continuare diferite 
tipuri de transformatoare 
de mare putere și speciale, 
create în ultima perioadă, 
precum și o importantă 
realizare a Centrului 
local de cercetare științi
fică și inginerie tehnologi
că — prima instalație e- 
lectronică de cîntărire în 
lialg industriale.

In laboratorul de inaltă 
tensiune al Centrului de 
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, sînt 
prezentate cîteva dintre ce
le mai noi și semnifica
tive produse create în a- 
cest an, printre care se a- 
llă transformatoare de 
măsură neconvenționale, 
instalația de încercare a 
ech i pamen telor electrice, 
diferite tipuri de traduc- 
toare, convertoare. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sini invitați să asiste la 
cea dinții probă efectuata 
în cadrul laboratorului de 
încercări la înaltă tensiu
ne in aer liber a unui se
parator de 110 wolți — 
primul de acest tip din 
industria electrotehnică, 
construit la indicația se
cretarului general al 
partidului.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat bunele rezulta
te obținute în dezvoltarea 
și diversificarea producției, 
in creșterea parametrilor 
tehnico-func ționali ai pro
duselor, cerlnd conducerii 
întreprinderii să acționeze 
in continuare pentru spo
rirea prestigiului unității, 
pentru creșterea continuă a 
calității și competitivității 
produselor, astfel incit a- 
cestea să se situeze prin
tre cele mai bune din 
lume.

întregul oraș a ținut să 
iasă în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Oameni ai 
muncii de toate profesiile, 
studenți și elevi, tineri și 
vîrstnici, copii și-au dat 
întîlnire pe arterele prin
cipale ale Craiovei pentru 
a-i saluta din adîncul ini
milor lor pe conducătorul 
partidului și statului.

Sînt exteriorizări im
presionante ale bucuriei 
remtîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale ‘ 
dragostei și prețuirii cu 
care doljenii îl înconjoa
ră, asemeni întregului 
nostru popor, pe condu
cătorul partidului și sta
tului.

După amiază, vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Dolj conti
nuă în unități agricole de 
producție și cercetare.

Elicopterul prezidențial 
survolează cimpia mănoa
să din lunca Jiului în 
drum spre Dăbuleni. Aici 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează plan
tația de piersici, înființată 
în primii am de activitate 
ai stațiunii, care produce 
peste 7000 kg la ha. Se 
trece apoi prin plantanții 
tinere de măr, care pro
mit- o producție deosebit 
de bogată.

Oprindu-se într-o planta
ție de vie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se in
teresează de densitatea bu
tucilor, cu privire la so
iurile folosite și produc
țiile obținute.

Apreciind rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului indică să se 
reducă distanțele între rîn- 
duii, astfel îneît planta
țiile să permită creșterea 
gradului de mecanizare a 
lucrărilor, ridicarea nive
lului de eficiență a iriga
țiilor și folosirea îngrășă
mintelor, reducerea perioa
dei de recuperare a inves
tițiilor.

Următorul popas se fa
ce pe marginea unei foste 
dune de nisip, unde s-a a- 
menajat un poligon expe
rimental pentru studierea 
metodelor de irigare și 
avertizare a udărilor pe 
terenurile nisipoase. Aici 
se cultivă porumb, lu
cerna, grîu, tomate tim
purii, cartofi, pepeni, alte 
specii de plante.

Apreciind rezultatele ob
ținute pînă acum, secreta
rul general al partidului 
recomandă să se extindă 
lucrările de ameliorare pe 
noi suprafețe, cu terenuri 
nisipoase, atît în Oltenia, 
cît și în alte zone ale ță
rii. Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea suplimen
tării pentru anul viitor a 
programului de cultură la 
cartofii timpurii pe nisi
purile din Dolj cu cel pu
țin 2000 de hectare, iar la 
pepeni verzi, cale valori
fică foarte bine astfel de 
terenuri, cu 1000 de hec
tare.

In continuare sînt pre
zentate parcele experimen
tale, unde, se aplică me
tode de irigare — prin 
aspersiune, prin picurare 

și subterană.
Secretarul general al 

partidului recomandă ea 
asemenea experiențe să se 
efectueze pe suprafețe mai 
mari. Să se extindă iri
gațiile prin brazde și ca
nale mai scurte, organiza
rea activității pe ferme nu 
numai la pomi și viță de 
vie, ci și la grîu. porumb, 
legume și furaje.

Gazdele prezintă rezul
tatele obținute în cadrul 
stațiunii de administrarea 
îngrășămintelor lichide, o- 
dată cu apa de irigație. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă spe
cialiștilor să îmbunătățeas
că actuala soluție, să fie 
împiedicate pierderile de 
apă și reduse consumurile 
de energie.

Analizînd situația actu
ală a sistemului Sadova- 
Corabia secretarul gene
ral al partidului cere con
ducerii Ministerului Agri
culturii și Industriei Ali
mentare să studieze posi
bilitatea extinderii lui și 
pe terenurile nisipoase ră
mase neirigate în această 
zonă, concomitent cu în
cheierea acțiunii de nive
lare și fertilizare. în a- 
cest sens, indică ministe
rului de resort, Direcției 
generale a agriculturii ju
dețului Dolj, specialiștilor 
stațiunii din Dăbuleni să 
dezvolte pe terenurile ni
sipoase un puternic sector 
zootehnic.

Se recomandă, de aseme
nea, studierea și realiza
rea în scurt timp a unor 
ambarcațiuni cu care să se 
poată transporta pe cana
lele sistemului de irigații 
substanțele chimice, pro
ducția principală și secun
dară, alte materiale nece
sare desfășurării activității 
din unități, să se funda
menteze studiul și realiza
rea in zonă a unei legă
turi feroviare cu orașul 
Corabia pentru scurtarea 
distanțelor de transport, 
reducerea consumului de 

combustibili, a cheltuieli
lor materiale, pentru pre
venirea deprecierii pro
ducției.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
felicită colectivul stațiunii 
centrale de cercetări pen
tru cultura plantelor pe 
nisipuri, pe locuitorii co
munei Dăbuleni pentru 
rezultatele dobîndite pînă 
acum și le urează noi suc
cese.

Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a continuat în comuna 
Bîrca, viitor oraș agro
industrial al județului Dolj.

Aici mii și mii de lo
cuitori au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o pri
mire deosebit de călduroa
să, Bîrca fiind pregătită 
de sărbătoare, ca niciodată 
pînă acum.

Secretarul general al 
partidului este informat de 
Ion Dimian, directorul ge
neral al Direcției agricole 
județene, despre realizări
le de pînă acum, precum 
și despre perspectivele de 
dezvoltare a agriculturii 
județului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rezul
tatele obținute de lucrăto
rii ogoarelor doljene, re
comandă să se acorde cea 
mai mare atenție respectă
rii tehnologiilor la fiecare 
cultură, în special a den
sității optime, pentru ea 
pe această bază să spo
rească producțiile la uni
tatea de suprafață. Secre
tarul general al partidului 
recomandă, totodată, fac
torilor de răspundere să 
insiste asupra unei mai 
bune corelări între dina
mica creșterii producției a- 
gricole totale și cea a li
vrărilor la fondul de stat.

Se vizitează în continu
are standul unde sînt ex
puse o varietate de sorti
mente produse de indus
tria alimentară. Este de a- 
semenea prezentat stadiul 
lucrărilor agricole din ac
tuala campanie de toamnă.

Secretarul general al 
partidului se prinde în 
horă, alături de locuitorii 
acestei frumoase așezări, 
in acordurile unei frumoa
se .melodii populare olte
nești.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la despărțirea 
de locuitorii comunei Bîr
ca, le spune : „Dragi to
varăși, vă transmit un sa
lut călduros, vă felicităm 
pentru rezultatele obținute 
și vă doresc multă sănă
tate, succese tot mai mari 
in întreaga activitate ! Să 
faceți totul pentru a adu
ce o contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea agri
culturii, la întărirea pa
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triei noastre socialiste!
Multă sănătate !“

In uratele și ovațiile 
miilor de cetățeni, .secreta
rul general al partidului 
străbate artera principală 
a comunei.

Cu impresia bună pro
dusă de expozițiile prezen
tate, s-au vizitat apoi tere
nurile cultivate vil po
rumb, cu sfeclă de zahăr, 
aparținînd unităților agri
cole din această localita
te. Oprindu-se intr-un lan 
de porumb, in' care — deși 
era seară — mașinile lu
crau din plin, secretarul 
general al partidului a a- 
preciat modul cum este 
organizată activitatea la 
stringerea recoltei. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat lucrătorilor 
prezenți in cîmp să recol
teze cu multă atenție, să 
regleze bine mașinile pen
tru a evita pierderile de 
recoltă.

în imediata apropiere, pe 
o tarla cultivată cu sfeclă 
de zahăr, secretarul gene
ral al partidului a cerut 
specialiștilor să recolteze 
și să livreze producția con
form graficelor stabili' 
întreprinderile pi 
toare, astfel ca în m 
tul recoltării să se ■ ure 
un cît mai mare procent 
de zahăr. De asemenea, 
aici, în lan, s-a indicat 
conducerii Minsterului A- 
griculturii Alimentare să 
ia toate măsurile pentru a 
asigura aprovizionarea și 
funcționarea corespunză
toare a întreprinderilor de 
producere a zahărului, în- 
deplinindu-se, astfel, în 
cele mai bune condiții, 
programele de aprovizio
nare a populației.

Era aproape ora 8 sea
ra cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului s-au despărțit de lo
cuitorii comunei Bîrca.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat s-au Întors în 
municipiul reședință a ju
dețului Dolj.

După ore de intensă și 
rodnică analiza, prima zi 
a vizitei s-a încheiat — a- 
senienea tuturor îritîiniri- 
lor de lucru ale < 
iui general al •>, 
— cu un bilanț extreu. 
bogat. Ea a marcat un 
nou și important moment 
in viața unităților vizitate, 
aprecierile și indicațiile to
varășului Nicolae Ceau.șespu 
stirnulind aceste colective 
în eforturile lor consacra
te obținerii unor rezultate 
tot mai bune, ridicării .în
tregii activități la cote su
perioare de calitate și 
eficiență.
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