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Acolo unde hărnicia 

și dăruirea minerească 
se măsoară în tone de cărbune

© In fiecare zi din octombrie s-au realizat cu 138 
tone mai mult cărbune peste media zilnică a 
Junii septembrie.9 Toate brigăzile din sector au sarcinile de plan 
depășite.

• Din cele 8 abataje au fost extrase suplimentar 
peste 1 800 tone de cărbune.

Cauzele rămânerilor în 
urmă din luna septem
brie, tind din abatajele 
sectorului trei de la mina 
Dilja s-a extras cu 3 000 
de tone de cărbune sub 
nivelul prevederilor de 
plan au fost analizate cu 
mult simț de răspundere. 
Odată dezvăluite s-a por
nit cu hotărîre la reme
dierea lor.

Lemnul e verde și greu 
și nu corespunde dimen
siunilor necesitate in a- 
bataj. Uneori îl primim 
cu întîrziere. Din această 
cauză pierdem mult timp1 
la armare, spuneau mi
nerii.

— Vom asigura o apro
vizionare optimă cu lemn

și la dimensiunile cerute 
— a promis inginerul E- 
milian Neagoe, șeful sec
torului. Mai sînt încă 
multe defecțiuni la utila
je, iar din cauza presiunii 
pierdem mult timp cu re- 
armările.

S-au luat măsuri ca in 
zonele cu presiune mare 
în special la abatajele 
transversale să se facă 
armări suplimentare. La 
prima vedere se părea 
că aceasta grevează asu
pra prețului de cost al 
cărbunelui. Dar n-a fost 
așa. Lemn se consuma 
tot atît de mult și cu re- 
armările, în plus, timpul 
de muncă irosit cu aces
te lucrări este folosit la

extracția cărbunelui.
In discuțiile cu mem

brii brigăzii comuniștii au 
pus problema disciplinei, 
a folosirii din plin a 
timpului de lucru. Ace
lași lucru s-a făcut și se 
face cu regularitate în 
cadrul grupelor sindicale. 
Dacă cumva se întimplă 
ca vreun membru al bri
găzii să absenteze de la 
lucru sau să nu-și facă 
datoria așa cum trebuie 
este discutat de ortaci 
chiar în abataj. Am cerut 
șefului de sector cîteva 
cazuri de asemenea cri
tici, adevărată armă de 
îndreptare a lipsurilor. 
„Harnic și priceput de 
altfel, Traian Cojocaru 
nu era "sănătos» pînă nu 
făcea 3—-1 nemotivate pe 
lună. Un întreg schimb 
în frunte cu șeful de

D. CRIȘAN
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O brigadă fruntașă la sectorul III al I. M. Dilja. Brigada Iui Nicolae Tonta.
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Tovarășul N i c o 1 a e 
Geaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
continuat, sîmbătă, seria 
vizitelor de lucru întreprin
se în unele județe din nord- 
vestul țării. în această zi, 
secretarul general al parti
dului, s-a întîlnit cu co
lective muncitorești din 
Bistrița-Năsăud, unul din 
județele care a cunoscut, 
în anii construcției socia
liste și îndeosebi în ulti
mul cincinal, profunde pre
faceri revoluționare pe 
toate planurile vieții ma
teriale și spirituale.

Și aici. în cadrul amplu
lui dialog, ca și în întîlni- 
rile pe care le-a avut în 
zilele anterioare, pe melea
gurile transilvane, secreta
rul general al partidului a 
examinat, împreună cu nu
meroși oameni ai muncii 
din industrie, agricultură, 
cu specialiști, cu activiști 
de partid și de stat, cu 
factorii de răspundere din 
ministere economice rezul
tatele obținute în îndepli
nirea prevederilor primului 
an al noului cincinal, pre
cum și modul cum se rea
lizează sarcinile privind a- 
plicarea și perfecționarea 
noului mecanism economi- 
co-financiar, autoconduee- 
rea muncitorească și auto- 
gestiunea, ridicarea eficien
ței economice, a calității 
muncii în toate sectoarele 
de activitate.

Elicopterul prezidențial

aterizează pe platforma in
dustrială a orașului Be- 
clean, unde domnește o 
atmosferă’ de puternic en
tuziasm. Mii de oameni ai 
ijiuncii din localitate, din 
așezările învecinate au ve
nit aici dis-de-dimineață 
pentru a saluta sosirea în 
județul lor a secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii.

întîlnirea cu secretarul 
general al partidului. în 
cadrul vizitei de lucru, 
este transformată, din 
primele momente, într-o a. 
devărată sărbătoare.

Sentimentelor de bucurie 
ale locuitorilor de pe . pla
iurile Bistriței și Năsăudu- 
lui prilejuite de reîntîlnirea 
cu tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu le-a dat glas 
primul secretar al Comite
tului județean de partid, 
Mihai Marina, care a adret 
sat un călduros bun venit.

Tinere și tineri, pionieri 
și șoimi ai patriei înmî- 
nează secretarului general 
al partidului frumoase bu
chete de flori.

S-a vizitat mai întîi în
treprinderea metalurgică —, 
unde tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalur
gice.

Secretarului general al 
partidului îi sînt prezen
tate aspecte legate de dina
mica și structura produc
ției, de principalii indica
tori de plan.

Tovarășul N i c o 1 a e

Ceaușescu vizitează secția 
laminorului, unde urmă
rește pe flux teiinologio 
fazele procesului de pro
ducție. în timpul dialogu
lui cu factorii de răspun
dere prezenți tovarășul 
Nicolae Ceaușescu < indi
cat să se accelereze desfă
șurarea probelor tehnolo
gice și punerea in funcțiu
ne a laminorului de sîr- 
mă. Totodată, secretarul 
general al partidului a 
cerut si se acționeze pen
tru asimilarea de noi 
mărci și sortimente, care 
să permită valorii' ar a cit 
mai eficientă a metalului. 
I.uind în discuție posibi
litățile de export ale în
treprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se ia toata mă
surile pentru săli: facerea 
în cele mai bune condiții 
a comenzilor beneficiarilor 
externi.

Secretarul general al 
partidului a vizitat apoi, 
întreprinderea de covoare 
Beelean.

în îrttîmpinare au venit 
ministrul industriei ușoare, 
Lina Ciobanu. în fața ma
chetei întreprinderii, cea 
mai nouă unitate econo
mică a județului, a unor 
grafice și tabele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că de la punerea 
în funcțiune — care a 
avut loc la finele lunii 
august 1981 — și pînă la 
ora actuală, indicatorii pro.

(Continuare In pag. a ș-af

Adunarea pooulară din municipiul Bistrița
Vizita de lucru a secre

tarului general al partidu
lui în județul Bistrița-Nă
săud — ultimul din cuprin. 
zătoarea întilnire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
oamenii muncii din zona 
de nord-vest a țării — s-a 
încheiat cu o impresionan
tă adunare populară ce 
a avut loc în Piața „Petru 
Rareș" din municipiul Bis
trița. ’

Manifestîndu-și bucuria 
de a-1 saluta din nou ca 
oaspete drag pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei 
peste 50 003 de oameni ai

muncii — români, ma
ghiari, germani — din mu
nicipiul Bistrița, din loca
litățile învecinate, con
structori de mașini, meta- 
lurgiști, mineri, forestieri, 
sticlari, textiliști, chimiști, 
țărani cooperatori și țărani 
cu gospodării individuale, 
elevi, au venit la această 
emoționantei reînțîlnire cu 
secretarul general al parti
dului, președintele Republi
cii, avînd convingerea că 
noile indicații și orientări 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asigură înainta
rea fermă a României pe

drumul socialismului, în
făptuirea mobilizatorului 
program stabilit de Con
gresul al XII-lea al parti
dului, de înflorire neconte
nită a patriei socialiste, 
de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual 
al întregului nostru po- * 
por. Totodată, și-au rea
firmat, într-o unitate de 
nezdruncinat, alături de 
întregul nostru popor, do
rința de a trăi într-o lu
me a păcii și cooperării,

(Continuare in cag. a 4-a/

Plecarea din Zalâu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii .Socialiste România, 
care a făcut o vizită de 
lucru în județul Sălaj, a 
părăsit, sîmbătă dimineața, 

’Zală'ul, plecînd spre Bis- 
strița-Năsăud.

La plecare, secretarul 
general al partidului a fost 
salutat, cu aceleași calde 
sentimente de dragoste și

prețuire, de către miile de 
locuitori ai Zalăului, cu 
aceeași căldură sufletească 
cu care l-au însoțit pe 
parcursul întregii vizite 
în județul Sălaj.

De la reședința ce i-a 
fost rezervată în munici
piul Zalău și pînă la sta
dionul orașului, unde s-a 
desfășurat ceremonia ple
cării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ovaționat 
pe întregul traseu de mii 
de cetățeni ai Zalăului.

în numele tuturor locui
torilor Sălajului, primul 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid a mulțu
mit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizită, 
pentru indicațiile date și 
a exprimat angajamentul 
oamenilor muncii Sălajului 
de a face totul pentru a- 
plicarea Ier în viață.

în uralele celor prezenți, 
elicopterul prezidențial a 
decolat îndreptîndu-se spre 
județul Bistrița-Năsăud.

Cu promisiuni nu se poate asigura
agentul termic pe timp de

între
Ș' 

op- 
sar-

plin 
mo-

iarna
Ce legătură există 

contractele economice 
crearea unor condiții 
time de înfăptuire a 
cinilor de plan ? lată o în
trebare la care ne propu
nem să răspundem luînd 
ca „model de referință" 
situația existentă la între
prinderea de utilaj minier 
Petroșani. Mai întîi să ve
dem ce se înțelege prin 
contract. Art. 22 din Legea 
nr. 71/1969 prevede : „con
tractele economice se în
cheie prin acordul părților 
pe baza și in vederea sar
cinilor ce le revin unități
lor socialiste din planul na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială".

Cu totul altfel stau lu
crurile la I.U.M.P., unitate

economică aflată în 
proces de dezvoltare și 
dernizare, care a încheiat 
cu întreprinderea de utilaj 
tehnologic Buzău contractul 
nr. 1 170/1980, contract în 
care I. U. T. Buzău se

nr. 668cheiat contractul 
prin care întreprinderea 
susmenționată se obliga ca 
pînă în 30 septembrie 1981 
să livreze pentru I.U.M.P. 
alte piese necesare cazone
lor de la centrala termică.Contractele economice

la finele 
al anului 
beneficiaru- 

piesele și 
necesare

obliga ca pînă 
trimestrului IV 
1980 tsă 1 livreze 
lui (I.U.M.P.) 
subansamblele
punerii în funcțiune a unui 
cazan (CR-16) necesar pen
tru asigurarea condițiilor 
optime de muncă (încăl
zire) pe timp de iarnă. Tot 
cu I. U. T. Buzău, la înce
putul anului 1981, s-a în-

Cert este că n-au fost res
pectate clauzele contractu
ale, piesele de cazan nu 
au fost livrate de către 
I. U. T. Buzău beneficiaru
lui. In această perioadă de 
mai bine de un an de cînd 
s-a încheiat primul contract, 
I. (J. M. Petroșani a făcut 
numeroase intervenții, s-au 
trimis delegați la furnizor, 
iar furnizorul la toate a-

ceste apeluri fixa un nou 
termen de livrare a utila
jelor, decalat în general cu 
30 de zile de cel anterior, 
termen pe care 
pecta și cum era 
cepeau din nou 
rile, apelurile, se 
nou 
care 
Ce să 
făcut un dosar numai 
apeluri și promisiuni, 
exemplificăm. Prima 
venție făcută de I. U. M. 
Petroșani 
zău este
11689/25 
scrisoare 
rul întreprinderii furnizoare,

Constantin GRAURE

nu-l res- 
firesc în- 
demersu- 
fixau din 

termene de livrare 
nu erau respectate, 

mai vorbim ; s-a 
cu 
Sâ 

inter-

către I. U. T. Bu- 
scrisoarea nr. 

octombrie 1980, 
pe care directo-

(.'•n/initare in vag o 2-a-
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în numele dreptului la viată : DA politicii de pace, dezarmare, colaborare
Hotărîtă manifestare 

de adeziune
la Intreprhîlerea de confecții Wsai
La fel ca pretutindeni în 

țară, și în rîndurile tînă- 
ruiui colectiv al întreprin
derii de confecții din Vul
can — unitate a industriei 
ușoare fondată la indicația 
secretarului general al 
partidului — a avut an 
puternic ecou noua și 
strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Apelul Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste. Sutele de- mun

citoare și cadre de specia
litate — multe soții și fiii • 
de mineri — au dat o vi
brantă expresie, din ădin- 
cul inimii și conștiinței, 
deziunii lor fierbinți la 
noua inițiativă româneasca 
de pace, în cadrul un i. 
însuflețitoare și combativ ■ 
adunări de dezbatere și

I. BALAN
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in numele drepturi ia v'ață: OA poeticii de pace, dezarmare, colabora re
Glasul rațiunii sâ triumf® 

pretutindeni în lume
Mi-au rămas adînc înti

părite în suflet cuvintele 
rostite de secretarul gene
ral al partidului, președin
tele României socialis
te, tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, ia marea adu
nare populară de la Brăila, 
cuvinte pătrunse de un vi
brant umanism : „Acum — 
pînă nu este prea tirziu 
— popoarele Europei, po
poarele întregii lumi tre
buie să se unească, să 
spună un NU hotărit răz
boiului, armamentului nu
clear, să ceară încetarea 
cursei înarmărilor, să im
pună o politică de dezar
mare, care să țină seama 
de independența și dreptul 
Ia viață liberă al fiecărei 
națiuni!“. Sînt cuvinte pli
ne de încărcătura grijii 
pentru destinul omenirii, 
pentru viitorul nostru și al 
copiilor noștri, care dau 
adevărata dimensiune a 
noii și strălucitei inițiative 
românești de pace. Ecou
rile acestui apel care au 
găsit un atît de mare răsu
net în inimile oamenilor 
din țara noastră, în con
știința întregului nostru 
popor, sînt, pe bună drep
tate, menite să trezească 
glasul rațiunii pretutin
deni în lume, să pună în 
gardă toate națiunile și 
guvernele tuturor statelor

în acest atît de îngrijoră
tor moment cînd asupra 
omenirii planează spectrul 
amenințător al unei con
flagrații nucleare.

Iată de ce, cu profunde 
sentimente de adeziune și 
aprobare a fost primit Ape
lul de pace și dezarmare 
al F.D.U.S. în rîndurile mi
nerilor, ale tuturor oame
nilor muncii de la I. M. 
Petrila. 'înaltul deziderat 
al salvgardării păcii stă în 
gîndul și conștiința noas
tră, a celor ce ne vedem 
de muncă pașnică și ne 
preocupă sporirea produc
ției de cărbune și creșterea 
contribuției colectivului 
nostru în efortul întregii 
națiuni, de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei, 
de înfăptuire a obiective
lor de progres și bunăstare 
ale acestui cincinal. Răs- 
punzînd acestui deziderat 
major al actualului mo
ment de răscruce al ome
nirii, deziderat de care de
pinde destinul și viitorul 
popoarelor din Europa și 
din întreaga lume, oamenii 
muncii din colectivul nos
tru, ce fac parte din 
O.D.U.S., își string rîndu
rile sub egida Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste cu hotărîrea fermă 
de a răspunde fără precu- 
pețire vibrantelor chemări

ale apelului, de a fi pre- 
zenți printr-o atitudine 
combatantă în acțiunile de 
masă ce se vor desfășura 
pretutindeni, vor cuprinde 
întreaga țară. în tot ce 
va întreprinde comitetul 
O.D.U.S., organizația noas
tră în cadrul acestor acți
uni vom spune NU răspi
cat aberantei curse a înar
mărilor, un NU hotărît fa
bricării bombei cu neu
troni. Ne vom uni forțele 
și vom cere intr-un singur 
glas ca marile puteri să se 
așeze la masa tratativelor 
pentru a opri instalarea 
de noi rachete cu raza me
die de acțiune în Europa, 
de a stopa cheltuielile mi
litare ce apasă greu pe 
umerii popoarelor, a rezol
va pe cale pșnică orice di
ferend dintre state, a re
nunța la forță și amenin
țarea cu forța în toate si
tuațiile conflictuale din 10- 
me, imprimînd un curs 
nou relațiilor internaționa
le, cursul spre consolida
rea păcii, spre destindere, 
securitate internațională fa
vorabile continuării mun
cii pașnice și propășirii 
tuturor popoarelor lumii.

Alexandru PRINTZ, 
președintele comitetului 

O.D.U.S. de la I. M. Petrila

■Hărnicia si dăruirea minereascăV

(Urmare din pag. I)

brigadă. Dumitru Pop 
l-au criticat pentru aceste 
abateri, i-au arătat prie
tenește cum dezorgani
zează brigada, cit pierde 
sectorul, mina, economia 
națională, el personal din 
cauza absențelor nemoti
vate. Rezultatul ? in luna 
octombrie n-a mai făcut 
nici o nemotivată iar 
brigada a extras in plus 
față de sarcinile de plan 
ce-i reveneau 264 tone de 
cărbune cu un randament 
de 6,72 tone pe post. La 
fel au procedat și mem
brii brigăzii lui Nicolae 
Toma cu Mihai Ciucă, și 
ortacii din brigada liti 
Cheorghe Opreanu cu An
drei Hideg și exemplele 
ar mai putea continua. 
Drept rezultat al întăririi 
disciplinei toate 
din sector au 
luna octombrie 
nile de plan

mai mari cu 138 tone și 
a unei producții supli
mentare față de plan de 
1 800 tone.

— Alte
la
a

au dus 
ducției, 
lor ?
— tn

măsuri care 
creșterea pro- 

randamente-

toale abatajele 
sectorului schimbul se 
face la fața locului. Dar 
nu așa că unii vin și cei
lalți pleacfl. In timp ce 
schimbul aflat la locul 
de muncă efectuează ul
timele lucrări, in același 
timp ortacii care intra în. 
șut fac aprovizionarea cu 
material lemnos. Deci nu 
se întilnesc undeva pe 
galerie, riu chiar la puț, 
ci timp de 15—20 de mi
nute, ba chiar mai mult, 
schimburile muncesc îm
preună. Cred că nu este 
lipsit de importanță fap-^ 
tul că nimeni, nici chiar 
eu în calitate de șef de 
sector nu acordăm nici o 
recuperare, învoire sau 
concediu decît la propu
nerea și cu consimțămîn- 
tul șefului de brigadă. 
Procedînd in acest fel 
întărim prestigiul celor 
îndrituiți să conducă bri
găzile de mineri. In în
cheiere, a spus șeful sec
torului, țin să subliniez 
saltul calitativ privind 
reparațiile și reviziile e- 
fectuate de cei ce răspund 
de partea electromeca
nică. Dorirri să obținem 
în continuare rezultate 
bune incit săgeata de pe 
graficul întrecerii să 
urce mereu în dreptul 
sectorului nostru.

O dorim și noi din

brigăzile 
încheiat 

cu sarci- 
de pășite. 

Bineînțeles că și retribu
ția este pe măsura mun
cii".

— Făcînd o compara
ție cu luna septembrie, 
care este situația'absen
țelor nemotivate, învo
irilor șî foilor de boală 
în octombrie ?
— Să le enumăr suc

cint. Septembrie 330 ne
motivate, octombrie 70. 
Învoiri 76 in septembrie, 
22 în octombrie, iar la 
foi de boală de la 340 s-a 
ajuns la 260. Evident că 
și acestea au condus la 
extragerea în octombrie 
comparativ cu septembrie

\ a unei producții zilnice toată inima.
y

Hotărîtă manifestare 
de adeziune

(Urmare din pag. I

pronunțare publică, ce a 
avut loc ieri in întreprin
dere. Hotărîndu-se să par
ticipe la .această adunare, 
numeroase confecționere au 
socotit că. e de datoria lor 
legitimă de a se alătura 
astfel tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, 
întregului nostru popor, tu
turor națiunilor lumii pen
tru a face împreună front 
comun de salvgardare a 
păcii, de apărare a mun
cii pașnice și libertății, 
vieții însăși pe planeta 
noastră. Sub bolta halelor 
de confecții, acolo unde 
pulsează ritmul nobil al 
activității productive — 
izvor al bunăstării noastre, 
avea să răsune răspicat 
glasul femeii muncitoare 
cerînd să nu-i fie tulburată 
munca pașnică, de zăngă- 
nitul sumbru al armelor, 
pentru a-și putea duce la 
îndeplinire efortul de dez
voltare economico-socială 
și înflorire a patriei, a- 
vea să răsune glasul fe
meii mamă pronunțîndu-se 
cu toată energia pentru a- 
părarea bunului <el mai 
de preț al omenirii — pa
cea, pentru apărarea pro
priilor copii cărora le-a dat 
viață și al căror viitor 
toate mamele din lume îl

doresc, din adîncul inimi
lor, senin și fericit, ferit 
de spectrul monstruos al 
războiului termonuclear.

Aceasta a fost atmosfera 
— pătrunsă de înaltă sim
țire a responsabilității pen
tru soarta omenirii într-un 
moment de răscruce din e- 
xistența ei — în care s-a 
desfășurat adunarea munci
toarelor confecționere de 
la I. C. Vulcan. Deschizînd 
adunarea și susținînd vi
branta chemare din Apelul 
F.D.U.S. adresată poporu
lui nostru pentru amplifi
carea acțiunilor consacrate 
păcii și condamnării politi
cii războinice imperialiste, 
ce amenință securitatea și 
viața popoarelor lumii, Vic
toria Roșea, secretarul or
ganizației de partid pe 
întreprindere, spunea: 
„Ne-am întrunit pentru a 
ne exprima hotărîrea fer
mă de a acționa fără pre
get în apărarea păcii, căci 
pacea este condiția funda
mentală pentru a ne putea 
continua munca pașnică de 
dezvoltare și înflorire a 
patriei, pentru a ne putea 
crește în liniște copiii și a 
le crea un destin fericit. 
Spunem un NU hotărît 
războiului ce amenință des
tinul, viața și viitorul co
piilor noștri !“. „în locul

amenințării cu războiul a- 
toinic, să fie promovată 
politica de rezolvare prin 
tratative a neînțelegerilor 
și litigiilor dintre state, să 
fie respectat dreptul la 
libertate, independență și 
neatîrnarc al popoarelor ; 
în locul cheltuielilor uriașe 
pentru înarmare să fie 
construite grădinițe și școli 
pentru copii, să fie alun
gată sărăcia din țările slab 
dezvoltate" — își exprima 
opinia Aurica Bodesc, mun
citoare și totodată mamă. 
Tinerele confecționere An
gelica Dup și Melania Mol
dovan s-au pronunțai scurt 
și combativ : „NU războiu
lui ! NU bombeloi- atomice 
și cu neutroni ! DA păcii ! 
Vrem să trăim, să ne clă
dim viitorul".

Impresionante, mișcătoare 
au fost momentele în care 
alte muncitoare și mame 
ca Olivia Ință, Elisabcta 
Ardeleanu, Maria Bordei și 
altele spunînd NU războiu
lui nuclear ce amenință lu
mea cu distrugerea, pieirea 
milioanelor de copii, își 
ștergeau lacrimile de pe 
obraji. Iată de ce și-au ex
primat unanim tărîrca 
și voința de a participa, 
pentru a-și ridica cu tărie 
glasul în apărarea păcii și 
susține inițiativa președin
telui Nicolae Ceaușescu, la 
mitingurile, adunările, mar
șuri ale păcii și alte mani
festări ce vor avea loc in 
orașul Vulcan, în Valea 
Jiului.

i
Aprecierea deceniilor 

de muncă
Constantin Verdeț a 

trăit recent momentul 
emoționant al despăr
țirii de colectivul de la 
preparația cărbunelui 
din Petrila unde a lu
crat ca preparator ’de 
cărbune. Ieșirea la pen
sie, după 28 de ani de 
muncă, a fost sărbăto
rită așa cum se cuvine 
pentru un om care și-a 
cîștigat stima și încrede
rea colectivului datori
tă priceperii, sîrguin- 
ței, pasiunii și spiritu
lui de inițiativă care 
l-au caracterizat.

La despărțire, ortacii 
de muncă i-au urat să
nătate și mulți ani de 
viață fericită.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

i Contracttie
'Urmau din pay. /

* ~~~~~~—————
I Ștefan Constantinescu, pu

nea următoarea viză : „Sînt

Ide acord să se livreze toate 
piesele care fac obiectul 

' comenzilor interne nr.
j 80-2024 ; 00-2227 ; 80-2090 
« ’ ți 80-2131 în ianuarie

*■ 1931". Intervenții rămase
Idoar... pe hîrtie. O altă in

tervenție se face in 28 no
iembrie 1980 prin telex nr. 
1 289 la M.I.C.M. Io care

« se primește același răspuns 
| — ca la prima — „piesele

vor fi livrate în luna ianua-

Irie 1981". In. slirșit, toată 
lumea credea că problema

J cazonelor, problemă cu 
| atîtea „necunoscute", va 
• fi rezolvată. Zadarnică spe

ranță 1 Se credea numai, 
’ pentru că în realitate... Ac- 
| ceptul s-a trimis de către

economice
I.U.M.P., vagoanele însă 
nu au sosit nici pînă as
tăzi.

Se pune întrebarea : ce 
legătură au tcate acestea 
cu contractul economic ? 
Au. Pentru că contractul 
dintre I. U. T. Buzău și 
I. U. M. Petroșani avea 
drept scop livrarea de 
piese necesare cazonelor 
de la centrala termică a 
uzinei, cazane care in iar
na trecută nu au funcționat 
și pînă îq prezent nu se 
întrezărește nici o schim
bare in bine. Astfel că, 
peste 2 400 de oameni ai 
muncii de la I.U.M.P. sînt 
puși in situația - din 
cauza nerespectării unor 
clauze contractuale - să 
lucreze, pur și simplu, și 
in această iarnă, în frig.

La I.U.M.P. discutăm pro

Pionierii clasei a 
Ul-a A de la Școala 
generală nr. 1 din Pe
troșani, pregătesc un 
montaj literar-muzleal, 
în vederea prezentării 
unui spectacol pentru 
părinți (învățătoare Ele
na Muntean).

Foto: Șt. NEMECSEK
— ' V

blema cazonelor cu tovară
șul Ion Predoi, secretarul 
comitetului de partid oe 
uzină.

— Avînd experiența ftistă 
a iernii trecute, problema 
cazonelor i-a frămînlat 
mult pe constructorii de uti
laje miniere. Ei au făcut și 
continuă să facă un căldu
ros apel la colectivul I.U.T. 
Buzău de a ne livra utila
jele.

Problema. contractelor 
am dori și credem că se 
va rezolva de către colec
tivul I. U. T. Buzău, pe bazo 
de principialitate, de răs
pundere muncitorească. A- 
ceasta cu atit mai mult cu 
cit livrarea pieselor necesare 
cazonelor de la centrala 
noastră termică are o dublă 
semnificație : crează condi
ții optime de muncă oame
nilor noștri și totodată ne 
sprijină în realizarea preve
derilor de plan.

i
i
*I
I
I
*I
* 
I
I

wI
wI
*I
l
*I

Ii— iisintsuEKl SPOR
TIVE. Astăzi de la ora 11, 
Iîn Petroșani în sala de 

sport a Liceului industrial 
■ are loc meciul de baschet, 
I divizia B (tineret) dintre 
(echipele Jiul-Știința și 

Politehnica Tim.șuara. La 
Lupeni, de la ora 10, divi
zionara B de rugai Minerul 
Lupeni își dispută victoria 
cu C. S. U. Oradea. Meciul 
de rugby Știința Petroșani 

— Sportul studențesc, din 
divizia A, s-a aminat. Me
ciul din divizia C Minerul 
Paroșeni — Automecanica 
Mediaș .și întâlnirile din 
campionatul județean de la 
Uricani și Lonea vor înce
pe de la ora 14.

[3 PESTE 180 DE ELEVI 
de la Școala generală nr. 
6 Lupeni sînt cuprinși în 
cercurile aplicative des
chise recent pentru acest 
an de studiu. Este vorba de 
cercurile speomoniane
„Mîini de aur", „Tinere 
condeie", „Micii milițieni", 
în cadrul cărora elevii își 

formează unele deprinderi 
utile. Printre cei mai ac
tivi îndrumători ai activi
tății cercurilor se numără 
profesorii Otto Daradics, 
Lucia Jurca și Maria Iosa.
□ CINE STRICA, SA ȘI 

REPARE. Cetățenii din pe
rimetrul străzii Coasta, din 
marginea cartierului Aero
port — Petroșani au ame
najat cu forțe proprii în 
primăvara șcestui an un 
drum de acces. Dar iată 
că în săptămîna trecută 
lucrători de la S.D.E. au 
săpat cu ajutorul unui în
cărcător frontal un lung 

canal pentru îngroparea 
unor cabluri. Cablurile au 
fost pozate, dar canalul a 
fost acoperit cu un buldo
zer, cafe a lăsat multe 
gropi pe drum.. Pe bună 
dreptate cetățenii cer celor 
ce au stricat drumul să-1 
și repare.

E3 UNITATEA NR. 23 
C. L. F. URICANI, a des
făcut către populație în 
această săptămînă peste 15 
tone varză, 6 tone cartofi, 
1 tonă ceapă, 3 tone ardei 
gras ■ ' ipia, 1,5 tone stru
guri, 1,7 tone mere precum 
și cantități însemnate de 

roșii și rădăcinoase. Buna 
aprovizionare, ordinea și 
curățenia, solicitudinea vîn_ 
zătorilor Nicolae Preoteasa 
și Marin Păun a contribuit 
la depășirea sarcinilor de 
plan cu 10 la sută.

DE-ALE TELEFOA
NELOR. La Spitalul din- 
P trușani, pe cele cinei pa
liere sint instalate tot a- 
itea telefoane publice. Dar 

ce folos, din moment ce 
nu sînt întreț nule. Din 
cele cinci, ier nu funcțio
na decît unul. Lucrătorii 
de la P. T. T. R. Petroșani 
sînt invitați să-și facă da

toria, redînd acestor tele
foane... tonul.

SH EDILITARA. In carti
erul Aeroport Petroșani, a 
început construcția a două 
noi blocuri însumînd 68 a- 
partamente. Lucrările au 
fost încredințate unor for
mații aparținînd lotului 
nr. 5 al șantierului din O- 
rștie al «T.C.II.

Rubrică realizată de
V. S. FENEȘANU

vo informăm
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Dintre numeroasele mo
numente ale Romei ne-am 
propus să prezentăm fo
rul care purta numele lui 
Traian. Așa cum arăta el 
cîndva multele construc
ții utilitare ori jubiliare, 
au fost plătite cu aurul 
dacic, cu aurul acestui 
pămînt. Avem două izvoa
re de prim rang care con
firmă cele de mai sus. 
Capturare^ tezaurelor da
cice a constituit o acțiu
ne importantă și de sine 
stătătoare în cadrul ulti
mului război dacic. Con
firmarea acestei stări de 
lucruri o furnizează 
lumna într-o scenă 
gen. A doua știre in
cest sens ne-o lasă Criton, 
medicul și prietenul per
sonal al împăratului. El 
a participat la campaniile 
lui Traian, iar poziția lui 
i-a permis accesul la se
cretele curții imperiale. 
Cifrele privind cîtimea 
capturilor în aur și ar
gint sînt de-a dreptul u- 
luitoare. Numai așa se ex
plică amplul program de 
construcții inițiat de Tra
ian. numeroasele facili
tăți -'conomice oferite su
pușilor. finanțarea unor 
lungi și grandioase ser
bări etc. Cum s-ar spune 
în termeni mai prozaici, 
dar exacți, Forul lui Tra
ian a fost construit pe 
banii pămîntului nostru. 
Ce era. ce cuprindea la 
vremea respectivă și cum 
arată astăzi ? în general 
un for cuprindea un nu
măr de clădiri publice, 
monumente, spații arhi
tecturale — toate menite 
să perp -tu ze numele i- 
nițiatorului și bineînțeles

...aproape jumătate din 
om mire bea lapie produs 
dm plante ? In ț rile cal
ce laptele se obține din su
cul palmierilor și cocotie- 
rilor sau se extrage din se
mințe uleiuaș" foarte bo
gate în albuminî. în China 
și alte țări asiatice majori
tatea lada l-r se prepară 
din suia plantă cultivată 
pe întins suprafețe.

..in multe școli din Sta
tele Unite ale Americii și 
Japonia s-au introdus trep
tat tablele albe în locul 
celor' negre ? Specialiștii 
afirmă că scrierea cu cre
tă neagră pe fond alb pre
zintă avantajele citirii mai 
ușoare 
mai 
pentru

...atît 
tățeanul 
helm Sundholm, 
rian. in vîrstă de 73 
locuiește de 7 ani 
ciot dintr-o pădure 
parte de Stockholm ? 
este de părere că 
mor nrematur pentru că 
locuiesc în caseie de beton

și unei solicitări 
puțin păgubitoare 
ochii elevilor.
vara cît și iarna ce- 

suedez Karl Vil- 
vegeta- 
de ani. 
intr-un 
nu de- 

E1 
oamenii 

nr°maT"’- pentru

3

cutremu- 
valuri

mai 
pină

să atraga atenția popu
lației asupra mărinimiei 
divului. Autorul proiec
tului forului a fost Apol- 
lodor, binecunoscut arhi
tect și prieten al cuceri
torului Daciei. Forul, i- 
naugurat la inceputul a- 
nului 112, avea (în măsu
rile noastre) 300 metri 
lungime și 185 m lățime, 
el cuprindea o piață 
(118/89 m) cu statuia ec
vestră a împăratului, o 

Ulpia 
două

— în- 
era ri- 

din marmură poli- 
în spatele basilicii 
înălțată Columna,

basilică numită 
spre care duceau 
șiruri 
treaga 
dicată 
cromă. 
a fost 
flancată de două arătoa
se clădiri în care au fost 
deschise biblioteci, iar în 
continuarea forului exista 
un templu din marmură 
străjuit de frumoase co
loane. Traian dorea ca 
după moarte, acest tem
plu să-i slujească drept 
mormînt, dar moștenito
rii împăratului au vrut 
altfel. Urna de aur con- 
ținînd cenușa imperială 
a fost introdusă în soclul 
Columnei și din acel mo
ment ea a devenit monu
ment funerar. Mai tîrziu, 
în împrejurări 
cute, urna a

de coloane 
construcție

necunos- 
dispărut. 

Dacă forul a fost inaugu
rat în 112, dezvelirea ofi
cială a columnei a avut 
loc în mai 113, răstimp în 
care s-a materializat ide- 
ea decorării ei cu bine- 
știutele reliefuri. Acestea 
ilustrează în piatră Co
mentariile împăratului 
privitoare la cele două 
războaie. Statuia lui Tra
ian a rămas multă

me in punctul cel 
înalt al Columnei, 
in 1587 cînd la porunca 
Papei Sixt V a fost înlo
cuită cu aceea a Sf. Petru. 
Ce s-a întimplat cu forul 
de-a lungul vremii ? Din
tele timpului, 
rele, diversele 
străine care au trecut și 
peste Roma, de ar fi să ne 
gîndim numai lă distru- 
gătoarea năvălire a nor
manzilor petrecută in 
1084, au stricat vechile 
monumente. Mai tîrziu, 
pînă in secolul XVIII, o- 
rașul care era în conti
nuă creștere s-a aprovi
zionat copios din acele fă
ră stăpîn cariere de mar
mură și alte materiale de 
construcție... Curii arată 
forul lui Traian astăzi ? 
Circa 2/3 din spațiul ba
silicii ulpiene a fost ocu
pat de străzi și edificii 
moderne. Cele două bi
blioteci și templul divului 
Traian au dispărut de
mult. Ca prin minune în
să coloana a rămas în 
picioare, dar și asupra ei, 
mai ales la nivelul ulti
mei spire acționează tim
pul și poluarea. Bronzul 
statuii sînpetriene se 
scurge pe columnă sub 
forma unei patine verzi, 
care imprimă adînc pia
tra. La modul sentimen
tal columna este însă și 
a noastră. Dincolo de ul
tima spiră 
ză tabloul 
nirii păcii, 
trăim noi, 
ros altoi pe trunchiul fă
ră moarte al dacilor.

Viorel MORARU J

„La ceasul lui Marte nu 
se poate trata ficatul'' — a- 
șa spune „Noua astrologie 
practică" editată cu un se
col și jumătate in urmă. 
Unele ipoteze ale astrolo
gilor . prezintă interes și 
pentru... medicii din zilele 
noastre. Astfel, bioritmo-

logia — o ramură tînără a 
medicinei — caută să nu 
neglijeze legătura existen
tă între terapie și ora din 
zi, faza Lunii sau sezon. în 
prezent ținîndu-se seama 
de bioritmurile omului, se 
va aplica și una din meto
dele cele mai moderne de 
tratament: electroacupunc- 
tura. în acest scop, specia
liștii au proiectat un dispo
zitiv care dirijează impul
surile electrice asupra 
punctelor de reflectare de 
pe corpul uman, luînd în 
considerare bioritmurile.

care înfățișea- 
idilic al reve- 
începem să 

românii, vigu-

Cronică nerimată (44)
Ferește-te de lauda nepriceputului. 

★
Gunoiul a avut un coșmar. Un vis cu o mătură. 

★
Nasul meu trăiește cu impresia

uit la el.
că toată ziua nia

★
Absența lui ne-a fost de mare

★
Melcul e mulțumit. 'El lasă în 

care circulă în sens invers.
★

în viziunea nesăbuitului risipa 
bunăstării.

folos.

urmă pe toți

este o dovadă a

rie

ea

să

5

3
3

★
I-am rugat să nu mai tragă cu 
găinile.

tunurile. lini spe

★
Paradoxal. In măsura în care i 

mi se părea mai mică.
★

la Neivton încoace merele cad
★

care întirzie prea mult cu 
întrebarea.

mă apropiam de

:

De

Cel 
uite

★
Cresc, cresc într-una și-mi vine 

mă ascund.

in mod științific.

răspunsul, riscă

tot mai greu să

Valeriu BUTULESCU

ale marilor orașe.
...cabina catapultată 

avion, singura posibilitate 
de salvare a piloților și 
echipajului avioanelor su
personice moderne, este o 
invenție românească ? Au
torul ei este Anastasie Dra- 
gomir care a experimen
tat-o. în 25 august 1929, la 
Paris.

...primul document scris 
despre sticlă este conținut 
in cele peste 29 090 de tă
blițe de argilă arsă ? Toa
te aceste tăblițe constituiau 
biblioteca lui 
pal (cca. 650 
la Nimve.

...cel mai i 
parlamentar i _ 
Geiard O’Donnel (Anglia)? 
Acesta a putut vorbi ne
întrerupt de la 23 la 24 iu
nie 1959. timp de 29 de ore 
și "inci minute.

...de poluare nu au scă
pat nici cele mai înalte 
vîrfuri ale Himalaiei ? Re
cent, un grup expediționar

de 
între

a înregistrat, în acest u- 
riaș masiv muntos, urme 
de poluare chimică.

...cel mai mare dezastru 
consemnat în istoria ome
nirii a fost epidemia 
ciumă neagră, care
anii 1347 și 1351, a provo
cat 75 de milioane de vic
time ?

...cea mai longevivă fe
meie din lume a fost Pep- 
se Absire din Osetia — 
U.R.S.S. ? Aceasta a dece
dat la vîrsta de 180 ani.

Culese de 
ing. Ilie BREBEN

EPOPEEA
A început în primăvara 

anului 1942, cînd crucișăto
rul britanic „Edinbourgh" 
a părăsit portul Murmansk 
cu destinația Marea Brita- 
nie, ducînd — intr-un com
partiment destinat păstră
rii munițiilor — 465 lin
gouri de aur a cîte 11—13 
kilograme fiecare, plată în 
contul datoriilor sovietice 
către S.U.A. pentru furni
turi de material militar.

Crucișătorul a fost atacat 
de nave militare fasciste, 
iar pentru ca aurul să nu 
incapă pe mina naziștilor, 
vasul britanic, deja ava
riat, a fost torpilat de pro
priile vedete de escortă și 
scufundat. •

După aproape 40 de ani, 
pe baza unei înțelegeri în
tre organizațiile de resort 
sovietice și cîteva societăți 
specializate engleze, au

o • • SUBMARIN

sep- 
1981, 

fost re- 
urmînd 
recupe- 

cînd 
o vor

AURULUI
început lucrările de recu
perare a metalului galben 
de pe fundul mării și, ast
fel, a început epopeea au
rului... submarin. In 
tembrie—octombrie 
431 de lingouri au 
aduse la suprafață, 
ca celelalte să fie 
rate la primăvară,
condițiile climaterice 
permite.

...Pentru a salva 
din nava scufundată 
sosit 25 de scafandri bri
tanici specializați în diver
se lucrări subacvatice, 
dintre ei au participat 
mijlocit la scufundări, 
doi pe schimb în cîte 
schimburi pe zi. Scafandrii 
au trăit în acest răstimp 
în așa-n urnite „camere de 
locuit" (una pentru șase 
persoane și două pentru cî
te patru locuri). Transpor
tul scafandrilor de la „ca
merele de locuit" la locul

aurul 
au

15 
ne- 
cîte 
trei

că 
a- 
de 
în 
un

ocu- 
ren-

Assurbani-
î.e.n.) găsită

lung discurs 
aparține lui

Pe baza energiei solare
Inventatorul Alexandr 

Moscova, a elaborat un 
magneto-termic, capabil 
energia solară in energie 
de acționare a motorului se bazează 
legile fizicii coipuriloi- solide, iar conver
sia energetică a căldurii în mișcare se în
făptuiește pe calea cea mai scurtă. Prin 
încălzire, în sistemul motor iau naștere 
forțe magnetice neechilibrate, care îi pun 
în mișcare rotorul. După opinia inventa
torului, motorul solar ar putea fi folosit 
pe mijloacele de transport, pe un „helio- 
car" de exempiu.

Presniakov, din 
original motor 
să convertească 
mecanică. Modul 

pe

Specialiștii sînt de părere că, în viitor, 
nu este exclusă posibilitatea utilizării u- 
nui motor solar pentru exploatarea Lunii. 
Se știe că, de la o anumită înălțime dea
supra scoarței lunare, temperaturile va
riază între limite foarte mari : de la plus 
130 la minus 150 de grade Celsius. Pute
rea fluxului radiației solare pe metrul pă
trat de suprafață 
mativ 1 370 Wați, 
decît pe Pămînt.
că aici ar exista cele mai bune condiții 
pentru funcționaî-ea motoarelor magneto- 
termice.

I

de muncă s-a realizat cu 
ajutorul unui „clopoi sub
acvatic". Acesta are expo
zitive speciale care _om- 
pensează deplasările pe ver
ticală în caz de furtună și 
asigură o adîncime cons
tantă a poziției „cli potu
lui".

La început s-a crezut 
accesul la locul unde se 
flă aurul va 'fi înlesnit 
breșa de 5 x 5 m f.cu.ă 
corpul crucișătorului 
proiectil, dar, la fața 
lui, s-a constatat u
țuire atît de pronuu . ă a 
marginilor, incit plan ini
țial a fost abandonat Pen
tru acces s-a practii .. 
orificiu în bord, dar 
dorul de trecere era o ocat 
de diverse obiecte ce 
prăbușit în 
rii vasului.

Astfel a 
etapă, care 
înlăturarea 
ajutorul unor instalau! 
lectrice speciale. N i 
mîl stirniți de mum 
tandrilor au fost inii, 
cu ajutorul unu, 
special de absorție

După suspendarea 
rilor, scafandrii au fos 
sați în camere baron 
speciale, cu presiun 
cată, unde au stai i 
o săptămină, pină 
revenit ta presiun" 
mală.

Primăvara, cind 
nile se vor liniști, 
vor scufunda din no 
tru a readuce la su; 
și restul de metal pr
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selenară atinge apruxi- 
considerabil mai mult 

De aceea, se consideră
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Activitatea 
in ce mai 
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„Tre-

Un zgomot asurzitor, 
și fum... i.și rcamin- 
un martor ocular, a-

Era ziua in amiaza ma
tă dîră de lumină or

bitoare limpezise și mai 
mult Slătioara. Doi extra
tereșlri coborîră pe 
tăpșan de pămint, 
susurul unui izvor, 
privit cît au privit 
început să facă semne cu 
mîiniie trasînd liniile u- 
nei noi construcții : două 
garaje pentru... f 
ile lor zburătoare, 
întreprins calcule, 
sind matrici selenare, 
ind evidențiate volumul 
matei îalului ce urma a 
f' folosit, forța de muncă 
necesară, implicațiile asu
pra ființelor existente 
împrejur.

— Să admitem un 
gur factor de risc — 
spus unul dintre ei. Cazul 
în c-are ne va 
consiliul popular...

— în acest caz, 
celălalt, prefer să

amenda și să ne conti
nuăm opera...

Zis. și făcut. Au trans
portat nisipul, cimentul și 
alte materiale, 
căpăta din ce 
mult contur.
diagramele trasate pe hîr- 
tie, cu minuțiozitate... ex
traterestră, începeau să 
prindă viață. Toate aces
tea sub privirile pămîn- 

obiș- 
crește- 
cositul

tea sub privirile 
tenilor autohtoni, 
nuiți mai mult cu 
rea animalelor și 
finului decît cu asemenea 
construcții sofisticate... 
Și cărora le fusese călca
tă în picioare iarba din 
grădină, iar cornutele și 
cabalinele amenințate cu 
neliniștea și predispuse 
in viitor să inhaleze ga
zele emanate de... 
riile zburătoare.
■ Săptăminile- s-au 
Pereții se ridicau 
cu ochii. A venit ' 
turnării planșeelor.

buie făcut lucru trainic", 
s-a exprimat un extrate
restru mai in vîrstă, aflat 
în trecere prin acele lo
curi. Calculele arătau can
titatea de beton ce trebu
ia să fie turnată. Cei 
doi constructori de garaje 
au decis să suplimenteze 
materia primă, întocmai 
cu sugestia ce le fusese 
făcută de către concetă
țeanul lor extraterestru. 
Cind tocmai se pregăteau 
să depășească „factorul 
de risc" s-a produs minu
nea.

niște meteoriți pe pămînt. 
Forțe nevăzute dezinte
graseră betonul în milioa
ne de particule. Un o 
de praf se ridicase _ <i 
supra construcției, d-.pu 
nindu-se pe arbori, a 
promoroacă. Au aflat 
cei de la consiliul popu
lar. Nu se putea sa .iu 
audă. Ecoul zgomotuiui 
fusese prea mare. Așa că 
a fost auzit de cine tre
buia 
apel 
toate 
vrut

si

să-l audă. S-a făcut 
la litera legii,
Că

praf 
tește 
flat intîmplător acolo.

Au ieșit oamenii din 
case. S-a dat alarma pes
te tot, adfinîndu-se cu 
mic cu mare la locul 
pricina. Ce se intimpla- 
se ? Planșeele din beton 
cedaseră in fața presiunii 
interne și căzuseră ca

. u 
extratereșlri: au 

să li se aplice leg 
lor și să-și i-a 
spre altă planetă 
viran). Dar n-au 
sați. Așa că vor 
pămînt. Atît cît 
legile noastre. Noroi 
farfuriile lor zbură. < 
sosesc numai 
viil. i Pină atunci.. 
timp să-și tacă acte 1 
le...

Val. UKlCANEAiVi.
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

unitatea 
650 000 

covoare

c o 1 a e 
sis-

satisfacția 
adevărată

elicopterul 
îndreaptă

ducției marfă și netă au 
fost îndepliniți și depășiți. 
Invitat să cunoască secțiile 
de fabricație ale întreprin
derii, echipată aproape în 
întregime cu mașini și uti
laje realizate în țară, se
cretarului general al parti
dului i s-a raportat că, la 
atingerea parametrilor pro
iectați, în 1982,- 
va produce circa 
metri patrați de 
mochetăte.

Tovarășul N i 
Ceaușescu, apreciind 
ternul de iluminat natural 
practicat aici, care oferă 
condiții optime de lucru, 
a cerut să se impulsioneze 
amplasarea utilajelor ce 
mai sînt necesare în secți
ile de producție. Conside- 
rînd că între întreprinde
rea de covoare și cea me
talurgică de pe platforma 
Beclean există spațiu su
ficient, secretarul general 
al partidului a indicat ca 
în acest perimetru să se 
construiască o secție de 
covoare plușate, unde vor 
fi valorificate firele pro
duse la unitatea din ime
diata apropiere.

Pe parcursul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de condițiile 
de muncă și viață ale 
muncitorilor. Țesătoarele 
și filatoarele, care alcătu
iesc mai bine de 65 la 
sută din totalul forței de 
muncă a întreprinderii, 
și-au exprimat 
pentru această 
bijuterie a industriei ușoa
re românești în care își 
desfășoară activitatea.

La plecarea de pe plat
forma industrială din Be
clean, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat feli
citări oamenilor muncii din 
cele două unități vizitate, 
urindu-le noi succese, să
nătate și fericire.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, 
prezidențial se 
spre orașul Năsăud.

în întîmpinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a 
venit practic, întreaga 
populație a Năsăudului, ti
neri și vîrstnici, bărbați și 
femei, mulți 
pitorescul 

local.
Beneficiind 

nat program 
Năsăudul 
sebi în 
cincinale 
formări 
sociale

scriindu-se pe orbita 
industrializării, pe coordo
natele modernizării edili
tare. Peste 40 la sută din 
cetățenii orașului locuiesc 
azi în case noi.

La aterizarea elicopteru
lui în numele localnicilor, 
Dumitru Nechita, secretarul 
Comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului, 
a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un căl
duros bun venit.

Gazdele invită pe tova- 
• rășul Nicolae Ceaușescu să 
viziteze tînăra întreprinde
re de prelucrare a mase
lor plastice, prima unitate 
a industriei chimice din 
județ.

La sosirea în întreprin
dere, secretarul general al 
partidului este întimpinat 
de Gheorghe Caranfil, mi
nistrul industriei chimice.

în fața machetei între
prinderii, a unor panouri 
și grafice, se prezintă sta
diul de realizare a 
obiectiv industrial, 
țațele obținute de 
colectiv de aici.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu vizitează 
principala hală de fabrica
ție a întreprinderii, dotată 
cu mașini moderne de înal
tă productivitate.

In cadrul unei expozi
ții amenajate în incinta în
treprinderii, secretarului 
general al partidului îi sînt 
prezentate produsele reali
zate de chimiștii năsăudeni 
— bacuri și repere pentru 
acumulatori, o gamă vâri- 

îmbrăcați în 
strai popular

de un însem- 
de investiții, 

a cunoscut îndeo- 
ultimele două 

importante trans- 
economice 

orașul 
pe

și 
în

acestui 
rezul- 

tînârul

o 1 a e 
apoi

ată de ambalaje de dife
rite dimensiuni, folii, saci, 
diverse bunuri de consum.

Apreciind realizările chi- 
miștilor năsăudeni, secre
tarul general al partidului 
le-a cerut să-și concentreze 
eforturile în vederea scur
tării termenelor de dare 
în exploatare a utilajelor 
montate sau aflate în pro
be, diversificarea gamei 
sortimentale și, îndeosebi, 
a reperelor pentru indus
tria constructoare de ma
șini, sporirea producției 
în special a celei desti
nate exportului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat 
conducerii ministerului de 
resort să întreprindă mă
suri adecvate pentru a a- 
sigura întreprinderii din 
Năsăud necesarul de mate
rii prime care să permită 
funcționarea ei la întreaga 
capacitate.

S-a vizitat în continuare 
întreprinderea textilă. în 
întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au ve
nit Lina Ciobanu, minis
trul industriei ușoare.

în cadrul unei microex- 
poziții, a fost prezentat 
profilul de producție al u- 
nității, principalii indica
tori ce definesc activitatea 
acestui colectiv a cărui 
vîrstă medie este sub 22 
de ani. Sînt relevate re
zultatele înregistrate în di
recția sporirii producției 
fizice și nete, a exportului 
și îmbunătățirii calității 
produselor.

Secretarul general al 
partidului este invitat să 
viziteze secția de filatură, 
unitate nouă, dotată cu 
moderne utilaje de produc
tivitate ridicată realizate 
în țară.

Adresînd felicitări co
lectivului unității, secreta
rul general al partidului a 
indicat conducerii între
prinderii să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a- 
tingerea în cel mai scurt 
timp a parametrilor pro
iectați la filatura de bum
bac, intrată în producție 
anul trecut, să se preocu
pe mai departe de îmbu
nătățirea producției în 
vederea creșterii exportu
lui. în același timp, s-a 
cerut să se acorde și pe 
viitor întreaga atenție ca
lificării și specializării 
muncitoarelor.

La despărțirea de locui
torii orașului Năsăud, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat calde felici
tări.

Elicopterul prezidențial 
s-a îndreptat apoi către 
reședința județului, muni
cipiul Bistrița, aterizînd pe 
un platou în apropierea 
platformei industriale. Au 
venit ca să-l întîm- 
pine pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constructori • de 
mașini, sticlari și textiliști, 
cadre didactice și elevi, mii 
și mii de oameni, tineri și 
vîrstnici.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat 
de tovarășii Dumitru Popa, 
ministrul construcțiilor in
dustriale, Nicu Constantin, 
adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Necula, 
adjunct al ministrului in
dustriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electro
nică.

La începutul vizitei, este 
prezentată zona industrială 
de vest a orașului Bistrița, 
în care se află amplasat 
combinatul. A fost subli
niat faptul că această pu
ternică platformă industri
ală s-a creat în ultimul de
ceniu și jumătate. Situată 
în imediata apropiere a 
unor noi și mari cartiere 
de locuințe, platforma se 
întinde pe o suprafață de 
180 de hectare. Potrivit 
indicației secretarului ge
neral al partidului, ea s-a 
organizat în jurul unități
lor existente aici în 1975, 
fiind concepută intr-o vi
ziune unitară.

Cea mai mare unitate 
de pe platformă și din ju
deț o reprezintă Combina

tul industrial pentru con
strucții de mașini, care are 
astăzi bucuria și satisfac
ția de a avea din nou ca 
oaspete drag și sti
mat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în toamna anu
lui 1976j cînd a avut loc 
vizita precedentă a secre
tarului general al parti
dului la Bistrița, aici exis
ta doar o singură fabrică 
de utilaj tehnologic pentru 
industria materialelor de 
construcții și refractare. A- 
tunci s-a hotărît constru
irea marelui combinat, în 
cadrul căruia funcționează 
acum 4 fabrici cu 14 secții 
productive, deservite de 
peste 7 000 de oameni ai 
muncii.

înfățișînd dezvoltarea 
combinatului, gazdele il 
invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să viziteze mai 
multe sectoare de bază ale 
unității : secțiile de prelu
crări mecanice, de utilaj 
metalurgic și electrofiltre, 
din cadrul fabricii de uti
laj tehnologic, secția de 
elemente hidropneumatice 
a Fabricii mecanice, turnă
toria de oțel, fabrica de 
produse electrotehnice și 
secția de acumulatori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colec
tivul combinatului pentru 
succesele obținute, pentru 
rezultatele în introducerea 
unor tehnologii moderne. 
Țotodată, secretarul general 
al partidului a cerut să se 
asigure o mai judicioasă 
folosire a capacităților și 
instalațiilor existente. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat, de asemenea, să 
se ia măsuri pentru execu
tarea, în unitate, a bacu
rilor și reperelor pentru 
acumulatori, care în pre
zent se fabrică la întreprin
derea de prelucrarea ma
selor plastice de la Năsăud, 
în vederea realizării inte
grale a acumulatorilor în 
combinat.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit la mai 
multe locuri de muncă, a 
stat de vorbă cu muncito
rii, s-a interesat de activi
tatea și preocupările lor, 
de condițiile lor de muncă 
și viață.

Muncitorii i-au mulțumit 
secretarului general al 
partidului pentru grija sta
tornică ce o poartă bună
stării și fericirii celor ce 
muncesc, asigurîndu-1 că 
vor răspunde acestei griji 
printr-o activitate tot mai 
bună, prin rezultate tot 
mai mari în producție.

A fost vizitată în con
tinuare întreprinderea de 
sticlă-menaj Bistrița.

Aici, secretarul general 
al partidului a fost întîm- 
pinat de Lina Ciobanu, 
ministrul industriei ușoare.

în fața vitrinelor cuprin- 
zînd produse realizate la 
un înalt nivel calitativ și 
cu mult gust artistic, în 
fața graficelor ilustrînd 
creșterea eficienței econo
mice a unității se rapor
tează secretarului general 
al partidului că această 
modernă unitate industri
ală — avind o capacitate 
anuală de 1 740 tone pro
duse de sticlărie fină pen
tru menaj, din care un vo
lum important este desti
nat exportului — a depășit 
prevederile planului pe 10 
luni la producția netă și 
marfă cu mai bine de 2,3 
milioane lei, întregul spor 
fiind obținut pe seama 
creșterii productivității 
muncii’.

Conducătorul partidului 
și statului este informat 
asupra preocupărilor con
stante existente aici în 
domeniul înnoirii gamei 
sortimentale, al perfecțio
nării tehnologiilor de fa
bricație, reducerii consu
murilor specifice de com
bustibil și energie.

în secția cuptoare-pre- 
parare are loc un moment 
emoționant : în apaluzele 
și uralele muncitorilor din 
fața vetrelor cu lichid in
candescent, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu i se în- 
mînează o frumoasă vază 
de cristal gravat, primul 
cristal de Bistrița, elaborat 
aici pentru întiia dată în 
țară, printr-un procedeu 
tehnologic conceput și pus 
la punct prin efort pro
priu.

Felicitîndu-i călduros pe 
creatorii cristalului bistri- 
țean, secretarul general al 
partidului le adresează în
demnul de a persevera pe 
această cale a îndrăznelii 
tehnice novatoare, de a-și 
materializa în noi realizări 
de prestigiu măiestria lor 
profesională.

Se vizitează apoi sectoa
rele de șlefuire și gravură.

Apreciind rezultatele 
muncii sticlarilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat ca noile pro
duse din cristal ale între
prinderii să-.și găsească 
desfacere și pe piața ex
ternă. Au fost, de aseme
nea, date indicații vizînd 
extinderea acțiunii de re
ducere a consumului spe
cific de combustibil gazos, 
prin dotarea tuturor agre
gatelor cu recuperatoare 
de căldură.

La plecare, în numele în
tregului colectiv, directorul 
întreprinderii a mulțu
mit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele 
de apreciere la adresa ce
lor ce muncesc aici, pentru 
indicațiile date.

La Cooperativa agricolă 
de producție Bistrița în 
intîmpinarea secretarului 
general al partidului au 
venit un mare număr de 
membri cooperatori. Tra
diționala urare de bun 
venit a fost adresată de 
președintele acestei unități, 
Gheorglfe Jiga.

Secretarul general al 
partidului este informat că 
în baza indicațiilor stabi
lite cu prilejul precedente
lor vizite de lucru efectu
ate în Bistrița-Năsăud, oa
menii muncii din agricul
tura județului au acționat 
perseverent în domeniul 
sporirii producțiilor de 
fructe și a celor animali
ere, pomicultura și zooteh
nia fiind de fapt ramu
rile de bază ale agricul

Adunarea populară din municipiul Bistrița
lUrmare din oag O

într-o lume fără arme și 
războaie.

în marea piață cu nume 
venit din istorie domnea 
în această zi de toamnă 
o atmosferă plină de însu
flețire.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
marcată de urale și ovații 
necontenite.

Tineri și tinere au oferit 
secretarului general al 
partidului flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a îmbrățișat cu 
căldură părintească copiii, 
a răspuns cu simpatie ma
nifestărilor de dragoste ale 
mulțimii'.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Mihai Ma
rina, prim-seeretar al Co
mitetului județean Bistrița- 
Năsăud.

Au mai luat cuvîntul to

După încheierea adunării 
populare din municipiul 
Bistrița, tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, în cadrul

Tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 

turii acestor locuri. S-a su
bliniat că prin modificarea 
substanțială a structurii 
livezilor, au crescut supra
fețele cu plantații intensive 
și superintensive.

Pe baza valorificării mai 
bune a potențialului pă- 
mîntului și în special a 
pajiștilor naturale, care 
reprezintă 57 la sută din 
terenul agricol existent în 
județ, efectivele de ani
male vor-crește substanțial.

Interesîndu-se de încăr
cătura' de animale la o 
sută de hectare teren a- 
gricol, secretarul general 
al partidului a indicat să 
sporească substanțial acest 
indice în special la speci
ile porcine și ovine, de
oarece județul se situează 
sub realizările obțipute în 
alte zone ale țării, care 
au condiții pedoclimatice 
similare. S-a cerut toto
dată să fie sporite substan
țial producțiile de lapte în 
unitățile agricole și la gos
podăriile populației, să se 
caute cele mai eficiente 
soluții pentru ameliorarea 
masivă a raselor.

Apreciind rezultatele bu
ne obținute, secretarul ge
neral al partidului a subli
niat că mai există încă re
zerve nepuse complet în 
valoare, indicînd în acest 
sens o mai eficientă fo
losire a pămîntului în ve
derea sporirii cantităților 
de furaje la unitatea de 
suprafață, a creșterii pro
ducției de masă verde pe 
pășuni, în special a celor 
situate în zonele de deal 
și munte. Au fost apre
ciate producțiile obținute 
în sectorul zootehnic, do
meniu în care unitatea bis- 
trițeană este un adevărat 
etalon al județului.

Producțiile de 4 000 li
tri lapte pe fiecare vacă 
furajată constituie în- 
tr-adevăr o performanță, a 
subliniat secretarul general 
al partidului, dar ele pot 
fi depășite.

S-au vizitat în continu
are maternitățile fermei, 
depozitele de furaje, bu
cătăria furajeră, precum și 
un grajd de vaci cu lapte. 
Secretarul general al parti

varășii Dumitru Nistor, 
director la C. I. C. M. Bis
trița, Valeria Iliuță, secre
tara Comitetului U.T.C. de 
la I. S. M. Bistrița, Gheor
ghe Jija, președintele C.A.P. 
Bistrița și Ioan Moldovan, 
secretarul Comitetului de 
partid de la grupul de șan
tiere construcții industri
ale.

l’rimit cu vii și puternice 
aplauze, cu aclamații și u- 
rale prelungite, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, a fost 
urmărită cu deosebit inte
res și deplină aprobare, 
fiind subliniată în repetate 
«•înduri cu vii aplauze și 
urale, cei prezenți expri- 

Consfătuire de lucru
unei consfătuiri de lucru, 
cu membrii biroului comi
tetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R. și ai co
mitetului executiv al con
siliului popular județean, 
secretari ai unor comitete

Escală la Cluj-Napoca
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a făcut, in drum spre 

dului a felicitat îngrijitorii 
care se dovedesc a fi buni 
gospodari, vrednici crescă
tori de animale.

De la cooperativa agri
colă de producție — Bistri
ța, coloana oficială se în
dreaptă spre centrul mu
nicipiului, unde s-a desfă
șurat adunarea populară.

Mii și mii de oameni se 
află pe străzile orașului, a- 
nimați de aceeași dorință 
fierbinte de a saluta, încă 
o dată, cu toată căldura 
inimii, cu toată dragostea 
și stima, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Despărțirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de locu
itorii județului Bistrița- 
Năsăud are loc pe stadi
onul municipal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu 
simpatie acestei însuflețite 
manifestații de dragoste și 
recunoștință.

Primul secretar al comi
tetului județean de partid, 
Mihai Marina adresea
ză tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru vizita e- 
fectuată, pentru indicațiile 
formulate cu acest- prilej.

Desfășurată într-o atmos
feră vibrantă, vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Bis
trița-Năsăud, ca de altfel 
în toate județele în care 
s-a aflat în aceste zile 
conducătorul partidului și 
statului a prilejuit și de 
această dată o amplă și 
impresionantă manifestare 
a unității întregului popor 
în jurul partidului, al se
cretarului său general. în 
același timp, fiecare mo
ment al vizitei a ilustrat, 
în modul cel mai grăitor, 
legătura strînsă, nemijloci
tă și permanentă a parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu masele largi 
de oameni ai muncii, ca- 

' drul optim de consultare 
și de antrenare a acestora 
la rezolvarea celor mai 
importante probleme pe 
care le ridică Programul e- 
dificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

mîndu-și în acest mod ade
ziunea la politica internă 
și externă a Partidului 
Comunist Român, a Româ
niei socialiste, hotărîrea lor 
fermă de a aplica întoc
mai în viață prețioasele 
îndrumări primite, de a nu 
precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor acestui 
cincinal, de a sluji cu de
votament, împreună cu în
tregul popor, strins unit în 
jurul partidului, a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cauza 
păcii, înțelegerii și cooperă
rii internaționale.

Marea adunare populară 
din ‘municipiul Bistrița s-a 
încheiat într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm. Mi
ile de participanți au a- 
ejamat timp îndelungat, 
ovaționînd pentru partid, 
pentru secretarul său gene
ral, pentru pace în întrea
ga lume.

comunale de partid, direc
tori de unități industriale 
și agricole, președinți ai 
consiliilor unice agroindus
triale, președinți de coope
rative agricole de produc
ție și alte cadre din econo
mia județului.

București, o scurtă escală 
pe aeroportul municipiu
lui Cluj-Napoca.
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