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Tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral ăl Partidului Comunist 

. Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a întreprins, vineri, o vi
zită de lucru fa județul 
Suceava, legendară vatră 
românească înscrisă cu li
tere de aur în istoria lup
telor pentru neatîrnare.
pentru apărarea gliei stră- ' stat, 
moșești și păstrarea 
ței naționale, județ

înaintează astăzi, în pas cu. 
țara, pe drumul societății 
socialiste multilateral dez
voltate. . '

Împreună cu secreta
rul generai al partidului 
la vizită au participat to
varășa Elena Ceaușescu,- 
tovarășul constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și dă

cil muncitori șt specialiști, 
cu lucrători ai ogoarelor, 
cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și 
de stat, cu factori de răs
pundere din unele minis
tere economice a prilejuit 
o amplă analiză a modu
lui în 
pbTtru 
lor de 
curs, 
fermă

■Noua întîlnire a tovară- ; _____
șuiul Nicolae Ceaușescu (Continuare in pag. a 4-a)

care se acționează 
realizarea sarcini- 
plan pe anul . în 
pentru aplicarea 

ă noului mecanism
RA NE CERET

CIT MAI MULT CĂRBUNE I filh-
care

amina fxpunerii toiarășului MCOLAf CLMIȘESCU
Marea adunare populară 
din municipiul Suceava

I
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.

Eficiența sporită a muncii politice 
șl organizatorice se regăsește în 

tonele de cărbune extras suplimentar

Momentul cel mai .. im
portant al vizitei tovarășu
lui Njcolae Ceaușescu la 
Suceava l-a constituit mă
rea adunare populară des
fășurată în piața centrală 
a municipiului. Zeci de 
mii de oameni ai muncii 
din Întreprinderile și ins
tituțiile orașului și din lo

calitățile învecinate au ți- 
nat să fie prezenți la 
ceastă nouă întîlnire 
secretarul general al parti, 
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu convinge
rea că participă la un e- 
veniment de maximă în
semnătate pentru istoria

.a- 
eu

Sucevei, 
evoluție

■ contemporană a 
pentru întreaga 
viitoare a județului Ion

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceausescu, a 
celorlalți tovarăși din con. 
ducerea partidului și sta-

(Continuare în pag. a 4-a)

trecut 
tone 
2712 
1345 
con.

împlinirile înregistra
te de.sectorul l al minei 
Vulcan — plus 15 713 to
ne de cărbune extras de 
la începutul anului, spo
rirea productivității mun
cii în abataje eu 1,3 to- 
ne/post, iar la nivel de 
sector cu 400 kg/post — 
superioare altor perioa
de din anii precedenți 
stat dovezi grăitoare' că 
organizațiile de partid, 
comuniștii; și-au făcut 
cu răspundere datoria, 
conștient! fiind că la fie
care- loc de muncă stat 

—jaS&rvft oontru .creșterea 
Sarcinile Ia producția de 
cărbune au solicitat, in 
semestrul l din acest an 
eforturi spirit
mai multă mobilizare, ini
țiativă și perseverență din 
partea întregului .colectiv.

în fruntea acțiunilor 
pentru mai mult cărbune 
s-au aflat brigăzile con- 

-dățta de comuniștii Mihai 
Neștiaa, Mihai Dudes- 
eu, Gheorghe Sava și 
Ștefan Gantz. în aceste 
brigăzi s-a acționat cu 
fermitate pentru îndepli
nirea la termen și de ca
litate a propriilor propu
neri pe eare le-au formu
lat brigadierii sau șefii 
de schimb în adunările 
generale de partid, pro
puneri care vizau îmbu
nătățirea activității de 
extracție, Iar ca urmare 
au realizat suplimentar.

Deplină aprobare, hotărîre fermădintre propunerile for
mulate de Virgil Gher- 
glieli, Dumitru Buciunea, 
Angliei Ivan, Alexandru 
Bunoiașu, Carol Tvacso- 
ni au fost realizate în 
termenul planificat, fapt 
care a determinat îrnbu- 

de 
extracție, a făcut ca șta
cheta realizărilor atît la 
nivel de formație de lu
cru cit și de sector să 
fie ridicată tot mai sus. 

în perioada următoa
re, organele și organiza
țiile de partid din secto
rul I. ,dișpu_njnd__de_ ^..ivn 
gram : Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a C.C, 
al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c., de documentele Con
gresului al II-lea al Edu
cației politice și culturii 
socialiste, vor între
prinde noi măsuri meni
te să conducă la îmbu
nătățirea activității de 
extracție, la realizarea 
unui salt calitativ și în 
activitatea politico-edu- 
cativă. Sîntem hotărîți 
să folosim cu înaltă efi- 
eiență condițiile de care 
dispunem, astfel ca și se
mestrul II al anului să-l 
încheiem cu însemnate 
sporuri la producția de 
cărbune.

Constantin MAREȘ, 
secretar al comitetului de 

partid, sectorul I
I.M. Vulcan

în perioada eare ă 
din acest an, 5264 
cărbune, 2901 tone, 
tone si, respectiv, 
tone. Semnificativ de
semnat este, de. asemenea,; 
faptul că în perioada a- 
mintîtă s-au obținut pes
te 2 546000 lei economii ■ nătățirea procesului 
la costurile de produc
ție. în primul trimestru 
al anului, costul de pro
ducție pe tona de cărbu
ne a fost redus cu 18 lei, 
iar în trimestrul II eu 24 
lei. însemnate 
s-au înregistrat și în ce
ea ce prix ește recupera- 
mațiile conduse deAlba 
Codrean u și Nicolae Gro- 
su au colectat peste 6000 

creator. kg cupru și 40 000 kg
fier. Toate aceste succese 
stat rezultatul mă
surilor întreprinse de co
mitetul de partid pe sec
tor, măsuri între care a- 
mintimpromovarea ca 
șefi de brigadă și de 
schimb a unor comuniști 
destoinici, cu înalte cali
tăți politice, profesiona
le și etice ; analizele 
dezbaterile care, au 
decadal, pe formații 
lucru, faptul că în 
noștință de. cauză 
muniștii nu numai 
cunosc situația

succese

și 
lo<- 
de 

cu- 
co- 
eă

realiză
rilor la zi, ci vin cu su
gestii și propuneri con
crete pentru îmbunată- • 
ți rea continuă a activită 
ții de extracție. Multe .

Brigada condusă de 
Ioan Rotaru se remar
că, în sectorul V al 
I.M. Lupeni, prin depă
șirile lunare de plan.

pe
o

Constructorii de utilaj minier vor 
sprijini și mai mult minerii 

Pentru creșterea producției de cărbune 
relatări in paginile ii-iii.

de a economisi energia

Noile reglementări pentru folosirea ju
dicioasă și reducerea consumului de 
nergie, gaze naturale și combustibil 
impun ca o necesitate în condițiile actua
le, pentru a asigura o eficiență economi
că sporită în economia națională. acum, 1 i ,r» i mffîfaiăle
afectează și țara noastră, lată de ce nouă, 
tuturor oamenilor muncii, ne revine înda
torirea patriotică de a economisi energia 
electrică, 
mică și 
bustibiiii 
acasă, cit și la 
locurile 
muncă. în ca
litate de pro- | 
ducători și de | 
beneficiari nu 
putem sta nepăsători. Trebuie să acțio
năm fiecare, pe măsura atribuțiilor și pu
terilor, pentru realizarea de economii. In 
locuințele noastre putem să aprindem be
curile doar atît cît avem nevoie. Apara
tele electrice de acasă, utilajele, instala
țiile de la locul de muncă, fiind ale noas
tre, nu putem rămîne indiferenți cît timp 
se folosesc și cu ce consumuri. Evitarea 
mersului în gol a utilajelor, economisirea 
fiecărei picături de combustibil stat în 
interesul nostru, al tuturor. Dacă ne do
vedim buni gospodari avem numai de 
cîștigat. fiindcă, in fond este vorba de a- 
vuția noastră națională, de asigurarea re
surselor necesare dezvoltării economico- 
sociale a patriei, realizării scopului suprem 
al politicii partidului — creșterea necon
tenită a nivelului 
menilor muncii.

Vintilă 
maistru,

ter- 
coni-

atit

de

e- 
se

secolul nostru, 
știința s-a dezvoltat — 
am spune — in progre
sie geometrică, găsind . 
răspunsuri la întrebări 
fundamentale despre 
lume, oferind soluții 

■ pentru a pune materia 
în slujba emancipării 
existenței. Ne-am putea 
deci don ca la sfîrșitul 
acestui secol XX să fa
cem o mare oază din 
Sahara, să clădim școli 
și să formăm dascăli 
pentru cei 1 miliard de 
analfabeți. . sau, măcar 
să aducem apă potabilă 
în casa fiecărui cetă
țean al Tprrei. Ne ima
ginăm că vom trăi 
scoarța pămintului 
viață prosperă.

tntr-una din formele

Ca furnizori - vom întări 
autoexigență și controlul

Lucrînd ta domeniul energiei electrice 
aprob pe deplin, alături de întregul po
por, noile reglementări prevăzute în De
cretul Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, privind stabilirea u- 
normăsuri menite să ducă la gospodări
rea judicioasă și reducerea în continuare 
a consumului de energie, deci și electrică. 

‘ , avem 
în valoare toa
te posibilitățile 
și resursele de 
economisire, în
locuirea becu
rilor din baie, 
bucătărie și hol 1 
cu tuburi fluo
rescente de 20 

W duce la un consum de energie electri
că de trei ori mai mic decît în mod obiș
nuit. Renunțind la încălzirea apei în ma
șinile de spălat electrice se economisesc 
într-o oră aproape 2 kWh. 
cientă pentru iluminatul cu 
rescent pe timp de o lună, 
energie putem realiza și în 
Here, fabrici și, mai ales, la 
piere.

Iată de ce, pretutindeni și 
prejurare noi, cei de la S.D.E.E. Petroșani, 
ne vom îndeplini fără preget obligația de 
a asigura o furnizare rațională a energiei 
electrice, de a înlătura orice pierdere pe 
rețele pînă la consumatori. Totodată, vom 
duce o muncă permanentă pentru a de
termina la fiecare cetățean un spirit de 
economisire.

în interesul economiei naționale, 
cu toții datoria de a pune

fâEPKEGMnSJ
'<UNA^ENERGÎE?

de trai al tuturor oa-

FLORESCU,
I.M. Uricani

ei speciale de manifes
tare, mintea umană a 
acționat cu mari efor
turi pentru găsirea mij
loacelor prin care să 
sape pereții groși spre

centrul Terrei și ai ato
mului. A descoperit for
ța capabilă să producă 
lumină și energie ca a 
soarelui. Dar omul nu 
e consecvent. Unele e- 
xemplare (in)uinane au 
găsit că prin „găurile 
create" ar putea arunca 
în aceste adevărate „bu-

energie sufi- 
un tub fluo- 
Economie de 
birouri, ate- 
unitățile mi-

în orice înv

Sing. Loghin STOICA,
S.D.E.E. Petroșani

toaie cu pulbere" o gă
mălie de fosfor, și...

Avem așadar, pe de 
o parte, speranța unui 
„paradis al pămintului", 
iar pe de alta alterna-

PACE !
tiva amenințării cu au
todistrugerea omenirii. 
Cum pot. crede azi cei 
cîțiva „fericiți" care țin 
în mină chibritul, că 
el este ucigător, numai 
pentru masa mare de 
nefericiți ? Oare lecți
ile istoriei n-au dovedit 
limpede că joaca de-a

războiul a fost păgubi
toare, în primul rînd„ 
pentru cei care, cu nun
țile înfierbîntate au 
scos din teacă sabia răz
boiului ?

Lucizi, am semnat cu 
toții Apelul pentru pa
ce al poporului român 
adresat sesiunii specia
le a O.N.U. consacrată 
dezarmării. Ne-am ho- 
tărît să smulgem mor
bidul semn ,,N“ de pe 
brațul, epoletul sau chi
piul celor care-l poartă 
și propagă, să-l punem 
in cuvintele No .' Nein 
Nu !, spuhînd energic și 
răspicat împotrivirea 
noastră la oricare din 
politicile îndreptate con
tra OMULUI.

T. campianu

f

)
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„Dorim ca prin urgentarea mecanizării lucrărilor, prin introduce* 

rea utilajelor complexe, de mare productivitate, să ușurăm munca 

minerilor, să îmbunătățim condițiile de muncă în general și, tot

odată, să asigurăm o creștere mai accentuată a productivității 

și sporirea producției de cărbune de care patria are nevoie pentru 

dezvoltarea sa economico-socială".

NICOLAE CEAUȘESCU

In lumina indicațiilor secretarului rieneri

III II I11A.I Ml»l

Pentru creșterea |
Fabricat la I.U.M. Petroșani

O marca de preștigîuf recunoscuta
în activitatea de extracție

la sută sint continuate și în primul semestru 
al anului, cînd planul la utilaje miniere a 
fost îndeplinit în proporție de 106,43 la 
sută.

Diversitatea utilajelor, instalațiilor și ma
șinilor miniere ca ț|e altfel și calitatea a- 
cestora — produsele întreprinderii bucurîn- 
du-se de aprecierea deosebită a beneficia
rilor -sînt dovada elocventă a priceperii, 
a înaltului profesionalism al muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de aici. Din cei 
peste 2600 de muncitori, cît spuneam că 
are uzina, peste 95 la sută sint calificați. 
Hărnicie, pricepere, destoinicie, receptivi
tate la comandamentele majore impuse de 
dezvoltarea mineritului din țara noastră sînt 
trăsăturile caracteristice unui colectiv mun
citoresc în plină afirmare în domeniul cons
trucțiilor de mașini.

Utilaje și instalații, mașini miniere, de 
tot mai bună calitate adaptate condițiilor 
geotectonice ale zăcămîntului carbonifer al 
Văii Jiului - aceasta este principala preo
cupare, singurul țel al constructorilor de la 
I.U.M. Petroșani, conștienți fiind că numai 
în felul acesta pot contribui la creșterea 
producției de cărbune extras, că numai ast
fel își pot aduce contribuția la cîștigarea 
independenței energetice a țării.

Cu mintea și sufletul alături de mineri, 
constructorii de mașini își închină întreaga 
activitate unei sarcini cu profund caracter 
patriotic, sarcină pe care și-ou însușit-o, 
Tădu cit m,ut c-achum: ,- .——

întreprindere modernă, cu oameni harnici 
și pricepuți, I.U.M. Petroșani, a devenit în 
ultimii ani o puternică unitate de produc
ție, sprijin eficient pentru activitatea sub
terană a minerilor Văii Jiului. Puternic an
grenat în materializarea indicațiilor secre- 

tovarășul 
orientări

tarului general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, indicații și 
formulate cu ocazia vizitelor de lucru efec
tuate în ultimii ani în întreprindere, trnărul 
colectiv al constructorilor de mașini și uti
laje miniere - media de virstă a celor pes
te 2600 de muncitori este sub 30 de ani 
- a trecut la realizarea unor produse în 
premieră, atît în Valea Jiului cît și în țară, 
ințelegînd sarcinile care le revin în meca
nizarea lucrărilor subterane, constructorii 
de la I.U.M.P. au asimilat și au început să 
confecționeze în serie complexe de susți
nere mecanizată pentru întreprinderile mi
niere din bazinul nostru carbonifer și pen
tru alte bazine din țară, construiesc, cu bu
ne rezultate, combine de abataj -pînă a- 
cum au în fabricație două tipuri (CA-1 și 
CA-2) - foreze, instalații de umectat și 
transportoare.

Rezultatele de prestigiu obținute în cursul 
anului trecut cînd procentul de realizare a 
planului valoric la utilaje miniere a fost de 
116,6 la sută și la piese de schimb de 101,38 la 
sută, iar la valoarea producției nete de 
103,77 la sută și aceasta in condițiile în 
care cheltuielile la 1000 lei producție mar
fă ou fost realizate in proporție oo.oz

Succesele primului semestru
Munca plină de abnegație și dăruire a constructorilor de mașini și 

utilaje miniere din Valea Jiului este evidențiată de rezultatele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor planificate pe primul semestru al anului la prin
cipalii indicatori economico-finan clari :

♦ 106,43 Ia sută — utilaje mi- ♦ 99,96 la sută — cheltuieli
n'ere î la 1000 de Iei producție marfă ;

♦ 103,5 la sută — valoarea pro- ♦ 99,53 la sută — cheltuieli ma-
ducției nete realizată în principal teriale la 1000 de lei producție mar- 
la complexe mecanizate, combine, fă ; '
transportoare si foreze ;

♦ 100,8 Ia sută - •
tea muncii calculată pe baza oro-

♦ plus 1000 lei la productivita-
— productivita- tea muncii valorice pe lucrător ; 

AuAllIftMrWu' •*----------

locul 
cald;

locul
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-locul 
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| Protecția muncii-protecția omului
: Grija față de om și de sănătatea lui, față de
i condițiile în care își desfășoară activitatea produc- 
i ti vă. este elocvent demonstrată de valoarea fonduri- 
i lor alocate acestor scopuri. Astfel, in primele 5 luni 
i ale acestui an au fost alocate capitolului de protecție 
i a muncii fonduri in valoare de 592 000 lei, are au 
i fost depășite cu aproape 150 000 lei. Această impor- 
i tantă sumă, peste 740 000 lei. a fost folosită pentru 
;. tehnica securității. îmbunătățirea ventilației, pentru 
i procurarea echipamentului de protecție și de lucru, 
= . alimentație de protecție, pentru îndeplinirea unor 
; măsuri și ■ procurarea, de materiale igienico-sanitare, 
; pentru propagandă și cercetări de protecție a mun- 
î.c-iî, Dintre acestea cele mai importante depășiri s-au 
1 obținut la tehnica securității — 121 U00 lei —, pro- 
; cărarea echipamentului de protecție — 91 H00 lei —, 
i iar pentru procurarea echipamentului de lucru 
: 22 000 lei.

tul.

Prelui 
Ion M 

— ale

șuti — i

grea; 
Ladisl 

câtuși;
Nicola 

câtuși.
Mece 

T 
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Santoil 
lectriciet
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locul I 

strungar 
locul 1 

lescii — 
locul

Beneficiarii utilajelor au cuvîntul

La nivelul tehnicii
Folosim în momentul 

de față un inșemnat nu
măr de utilaje și mașini 
miniere fabricate în Va
lea Jiului, la I.U.M. Pe
troșani. Dacă sîntem mul
țumiți de comportarea 
lor in procesul de pro
ducție ? Răspunsul la o 
astfel de întrebare nu 
poate fi decît afirmativ. 
Și ca să nu se spună că 
este un răspuns formal, 
aș dori să adaug că la 
cele trei complexe de 
tip SMA-2 obținem- pro- 
du''tivite ți la nivelul ce
lor realizate cu utilaje 
aduse din import și pro
duse de firme cu vechi 
tradiții în construcția 
de mașini miniere. Prin 
aceasta aș ține să eviden
țiez o trăsătură caracte
ristică pentru colectivul 
acestei puternice între
prinderi i receptivitatea 
Ia nou dar și receptivita

te la propunerile de îm
bunătățirii formulate de 
rtoi, beneficiarii de drept 
ai produselor realizate de 
acești oameni pricepuți. 
în acest sens aș da și 
un exemplu. Dacă la 
complexul de tip SMA-1 
au fdst unele deficiențe; 
lai sesizările noastre, ale 
minerilor, constructorii 
de la I.U.M.P. au: trecut 
la eliminarea acestora 
și drept rezultat a fost 
prod uc e rea eomple xul ui 
de tip SMA-2,cu carac
teristicii mult imbunătă- 
ți ttș.

Revenind la acest tip 
de .complexe aș vrea să 
mai adaug un aspect —• 
construcția metalică este 
adaptată; la condițiile 
noastre de zăcămînt și, 
întreg utilajul, răspun
de ascultător la toate 
comenzile și , solicitările 
la care este supus.

de vîrf
O dorință a noastră, 

a minerilor, a beneficia
rilor este ca și in conti
nuare constructorii de la 
I.U.M, Petroșani să. dea 
dovada de aceeași ii.wep- 
țivițate și. șă răniînă ace
iași parteneri . serioși în 
relațiile de colaborare pe 
care le avem, pentru că 
este încă nevoie de o 
strinsă colaborare în îm
bunătățirea calitativă a 
unor utilaje destinate ac
tivității din minerit.; Ă- 
yi'nd ,în față roadele co
laborării strinse de pînă 
acum, sîntenj convinși-că 
ei. constructorii de ma
șini miniere ne vor ti și 
în continuare un sprijin 
prețios în creșterea pro
ducției de cărbune extras,

Ing. Tiberiu SțJ.CIU, 
director adjunct 

electromecanic Ia
tcluu IM laipeni

Productivități înalte în abataje
Cu brigada pe care o 

conduc in cadrul secto
rului IV al minei Pelri- 
la. exploatez abatajul
frontal 430—434 feliile 7 

-și 8j cu două complexe 
mecanizate tip SMA-2 șt 
combina de abataj CA i, 
realizate de harriicul co
lectiv de constructori de 
utilaj minier din Petro
șani.

Printr-o organizare <o- 
tiășpU'nzătoare a . muncii, 
ordine și disciplină/ fo
losirea .și întreținerea co
respunzătoare a celor do
uă complexe, brigada 
trie-a a obținut producti
vități superioare față de 
.ele planificate. Astfel, 
din 1> martie, de- cînd în 
felia 7 exploatez un 
complex SMA-2, pînă la 
finele lunii iunie am rea
lizat o avansare de 150 
m, • producție de 21213 
tone de cărbune, cu un 
randament cu aproape 3 

t> ne pe post mai mare 
decît cel planificat. Au 
fost zile de vîrf cînd 
ne-am apropiat de 15 
tone pe post. Rezultatele 
bune obținute, stăpîni- 
rea de către oameni a co
losului de metal; Care ne 
ușurează mont-a, ne-a de
terminat s;l cerem,;și am 
obținui, ai doilea cam-. 
plex, pe care; din 21 iunie 
ii exploatăm în felia 8. 
în nouă zile de lucru am 
făcut o avansare de 20, 
m, am realizat oVproduc- 
ție de 275(3 tone: de căi - 
bune eu o productivitate 
de peste 10 tone pe post, 
față de 7,5 tone planifi
cată. Rezultatele obținu
te, efortul întregii bri
găzi depus pentru folosi
rea eficientă a tehnicii 
din dotare s-a concreti
zat în mai multe tone de 
cărbune date patriei, e- 
conomici naționale.

Aceste utilaje de: înal

tă tehni itatc, priritr-o 
conlucrare permanentă 
între constructori și mi
neri, prin îmbunătățirea 
performanțelor lor teh
nice pot da mai mult 
«’ărbune, în exploatarea 
lor ne-am confruntat și 
leu greutăți, mai albs la 
sistemul hidraulic, de 
răpire și pășire, la ;re- 
duetor; cu lipsa unor pie
se de schimb. Convin
gerea rrtea este că. vred
nicii constructori de ma
șini și utilaje; /miniere 
de la/I.U.M.P. vor, reali
za pentru noi m netu 
complexe ă: ineca o toate,. 
combine și trănsportoă- 
re tot mai perfecționate, 
care să sporească rodni
cia-muncii în subteran. 
De ziua.lor, adresez con.s- 
tructorilor de mașini un 
iiniherese NOROC 'BUN 1

Ștefan ALBA, 
miner, sef <lc brigadă, 

I.M. Petrila

In j 
statornic 
mașini ; 
materia 
riali'zat

• 15
• «'
• 5(



partidului, tovarășul NICOLAE CE LI ȘES CU 

IU SFRIJIM Șl MII MULT lllllllll 
jdiicției de cărbune

Aspect de la turnătoria de oțel a uzinei.

în 18 luni (anul 1981 și 
constructorii de mașini miniere 
vrat beneficiarilor :

8 complexe de susținere 
19 combine de abataj
5 foreze
182 transportoare TR-2
13 instalații de umectat

semestru! 1 1982),
din Petroșani au li Reînnoire Asimilări
mecanizată în ullirni-i—5 ani (din 

anul 1977) producția 
I.U.M.P. a fost reînnoi
tă in proporție de 95 
la sulă.

Receptivi Ia comandamentele majore 
ale actualei etape de dezvoltare a eco
nomiei naționale, constructorii de ma
șini miniere din Petroșani au trecut la 
asimilarea, în ritm susținut, a utilajelor 
si pieselor de schimb. Numai în primele 
6 luni ale acestui an valoarea echipa-

de utilaje
meniului hidraulic asimilat în construc
ție proprie se ridică la peste 4 000 1)00 lei.

Realizările acestui semestru sînt o 
continuare pe plan superior a succese
lor înregistrate anul trecut cînd planul 
de asimilare a fost îndeplinit în propor
ție de 134 la sută.

i PANOU DE ONOARE.la școalaOameni formați muncii
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lorul
șeful

tre cei buni presa-
Ion BABUSAN,

Infăptuirea amplului program de mecanizare a 
minelor din Valea Jiului, inițiat de conducerea su
perioară de partid, personal de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al partidului, reprezintă 
o sarcină care se materializează cu înaltă răspunde
re muncitorească, politică și profesională de către 
constructorii de mașini miniere din Petroșani. Acum, 
în preajma Zilei constructorilor de mașini, întregul 
colectiv, în frunte cu comuniștii, este puternic mo
bilizat de magistrala Expunere a tovarășului 
Nicola“e Ceaușeșcu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie, de a da noi valențe muncii, realiză
rii de utilaje miniere în scopul creșterii producției 
de cărbune.

Muncitori și specialiști ne-au împărtășit ce în
seamnă pentru ei profundele schimbări ce au avut 
loc în condițiile de muncă, în tehnologiile de lucru 
și în producția de mare complexitate pe care o rea
lizează.

Ion l’redoi, secreta
rul comitetului de partid, 
președintele c.o.m. : ,l)r 
ziua noastră, a construc
torilor de mașini, puter
nica organizație de par
tid, întregul colectiv , își 

—rolsp uu ui rr n runvituT rr/iS- 
că, mobilizarea exempla
ră pentru înfaptuirea-la 
cote calitativ superioa
re, a sarcinilor eeonomico- 
sociaie și educative <?e ne 
revin- din magistrala Ex
punere a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu. la re
centa Plenară a C’.C.
P.C.R, Comitetul

, partid, consiliul oameni
lor muncii, organizațiile 
de sindicat, U.T.C. și fe-

- mei din întreprinderea 
noastră au saroina -de î- 
naltă răspundere pentru 
aplicarea,: m întreaga
■roast'ă activitate, a prin_ 

' pipiului autogestiunii și 
autoconducerii miincito- 
fești și; înfăptuirea ri i>rp- 
grainului de .„îhecaniZare: 
a minelor, c sigură

a creșterii produ "ției și 
productivității muncii in 
minele din Valea Jiului".

Marin Ștefan, șef bri
gadă 
„în cei 
nătoria uzinei 
mesetTif-mătr cr“ăcTeVâră~

Oda- 
lui 
am 

bri-

tă brățară de aur. 
" tă cu pensionarea

Clheorghe Seurtu, 
preluat conducerea 
găzii de tul’nare-formare,
dar și rezultatele s-au 
amplificat, fiind în conti
nuare brigadă fruntașă 
pe secție. Munca noastră 
seamănă în bărbăție, pri
cepere și curaj cu cea a 
minerilor, de aceea le 
voni asigura în.topnttatia
re piese cît mai multe si

de calitate". '. ș< v
Ing. Nicușor Vulpe, 

șef serviciu producție : 
„în cei 12 ani de cînd 
muncesc în această între
prindere, pot să afirm cu 
toată convingerea că aici 
m-am format ca om, ca 
specialist, și aceasta da
torită colectivului, spiri
tului de muncă și abne
gație al oamenilor de 
aici. Avem un program 
intens de a confecționa 
utilaje, instalații și pie
se de schimb pentru mi
nele și preparațiile de 
cărbune din Valea Jiului, 
ne străduim si în mare 
parte răspundem solici
tărilor și urgențelor pen
tru a nu stagna produc
ția de cărbune".

Vasile Roman, maistru 
principal specialist, ate
lier construcții metalice : 
„In cei 45 de,, ani..._mun; 
de la oameni, și ei au în
vățat de la mine ce în
seamnă' munca, dăruirea 
în tot ce faci. Viața am 
închinat-o nfuncii, noului, 
formării 
muncitori. Am 
dată cu 
tele se văd a um în 
socialismului, cînd

ăm .minerilor 
avansată' în 

cărbunelui

a "suie, de noi 
rescut o- 

uzina și rezuita- 
i anii 

asi
gurăm ..minerilor tehni
ca avansată' în exploata
rea cărbunelui. Dorim 
să muncim în continuare 
in jiniue și paie".

Ing. losi! Kelemen, di
rectorul 
„Sarcina 
colectivului nostru de 
muncitori, maiștri și in
gineri este de a nu pre
cupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea și reali
zarea la parametri teh
nici și calitativi supe

riori a utilajelor atît de so
licitate de mineri. Astfel 
înțelegem noi 
dat minerilor, 
trasate personal 
tarul general al 
lui, tovarășul 
Ceausescu, 
înfăptuirea 
de mecanizare a lucrări
lor din abataje și spori
rea producției de cărbu
ne. Eforturi deosebite 
depunem pentru punerea 
in funcțiune în devans a 
halei de hidraulică de 
comandă;. Rezultatele oh- 
iiimr : aswwiTJiw "mariî 
parii a reperelor la hi
draulica de comandă ne 
dau garanția să. asigurăm 
minerii Văii Jiului, 
in cinstea sărbătorii 
ționale a poporului 
man, de la 23 August, 
constructorii de utjlaj mi
nier vor pune în funcțiune 
hala, de hidraulica, rezol- 
vînd în mare parte
eastâ problemă a 

-pioatării eficiente a 
plexelor mecanizate 

' susținere".

ajutorul 
sarcinile 

de serre- 
partidu- 
Nicolae 

eu privire la 
programului

I 
I
I

Ion MARA, locul I. U- 
nul dintre fruntașii 
trecerii socialiste de Ia 
I.U.M.P. — șeful bri
găzii de strungari de 
la atelierul mecanită-

emestrn al acestui an, preocupările 
dresului colectiv tie constructori de 
: miniere de a folosi cu chibzuință 
energia și combustibilul s-au mate- 
Eante economii, dintre care amintim: 
e metal, din care 100 tone la utilaje: 
energie electrică ;

tnibustibil convențional.

■II

Construcția de utilaj minier a crescut 
în 1976 cu 80 la .sută față de anul 1972. 
prin darea în folosință a unor obiective 
noi (hala monoblo-, atelierele de trata
ment termic si forie) Cu toate a<estea 
uzina făcea tot mai greu față cerințe
lor eresem.de ale unui mmerit aflat in 
plină modernizare O treime din activi
tatea întreprinderii era i one entrata a- 
supra întreținerilor și reparațiilor, două 
trecui iiind re/ei'ato piodutiej de uti
laj minder,, r ,

La 9 noiembrie 1977 a av ut Inc un e- 
veniment epocal in \iața uzinei, marcat 
de prima vizită a tovarășului 'Nieolae 
Ceaușeșcu, secretarul general al partidu
lui, în întreprindere. La fața locului, cel 
mai mint fu al natiun.i analro-aza cu 
competență și clarviziune posibilitățile 
reale de dez\ iltare a întreprinderii p.c- 
eizînd că este ” ' ' '
pacității de 
versificare 
inclusiv de 
re de mare 
ținerile mecanizate de 
nele miniere, - elemente 
mineritului contemporan

Astfel s-a dat startul în cea de-a dorla 
etapă de dezvoltare a acestei prestigioa
se unități economice cu un fond de in
vestiții impresionant' (700 milioane lei). 
In cadrul programului de dezvoltare au 
iest ridicate noile ateliere de montaj 
pentru combine și complexe, mecanizate 
hala de hidraulică, și noua turnătorie, 
ultimele două aflate în curs de finali
zare și respectiv construcție.

.e posibilă o triplare a ca- 
produeție. însoțită de o di- 

a gamei de produse 
asimilarea utilajelor 
complexitate, cum ar 

abataj și 
indispensabile

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a arătat 
atunci că uzina trebuie .să-și axeze în
treaga activitate pe cdnștrucția de uti
laj minier, întreținerile . și reparațiile 
umiind să intre în atribuția unei între- 
prindcii noi (lli.l.UM. Petroșani).

La 1 iulie 1978, prin decret al Consi
liului de Slut a tist consemnata linie
rea întreprinderii m , adrul Ministerului 
industriei Constructoare de Mașini, 
largi posibilități. de dezvoltare. 
. Nemărginita gi .g u pie.n ugdie 
partidului și statului' nostru, 
iar simțită cu prilejul istoricei vizite din 
august 1979. Noua vizită’ a tovarășului 

.Nieolae Ceausescu a prilejuit o analiză 
amănunțită a 'stadiului de roab/are a 
1 wfiaiiiul u ie a numii si mc edit u, 
stabilit anterior. Concluzia a fost hotă- 
rîtoare. Complexele șj 
bstaj, aflate pe atunci 
tip., i ild ep lin ea u < toate; 
de mineritul românesc 
trece la producția de 
colectiv al întreprinderii a trecut la în
făptui rea grand: osului program, V'. t <>ns- 
tiftnt, de însemnătatea sa în economia 
națională. Și rezultatele nu s-au lăsat 
i teptato In l'ițîo 1U.M Retio am a 
P.imit drapelul de întregi Îndure frun
tașă pe ramură.

Cronologic, ain 
drum. Dar perspe 
fapt ne aflăm pe 
trepte care înalță 
propria ei împiinire,

Cil

a
s-a' făcut

Je acorn binele
în faza de proto- 
con-dițiile
putîndu-se astfel 
serie; Harnicul

cerute

ajuns la un capăt ele 
ctiva ne arată că de 
una din nenumăratele 
întreprinderea spre

Valeri ti BUT U LESC (J

I.ocul III, in întrece
rea celor mai buni dtn-

raid.
brigăziir-presare îs 
atelier forje.

mele rînduri și

eresem.de


Steagul roșa SlMBĂTA, 3 IULIE 1982

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Suceava

întreprinderea de mașini-fOrmara din pâg. I)

cconomico-financiar și per
fecționarea continuă a au- 
toconducerii muncitorești, 
precum și stabilirea măsu
rilor ce se impun pentru 
înfăptuirea prevederilor 
actualului cincinal in con
dițiile unei înalte efi- 
ciențe și calități.

Vizita de lucru — eve
niment cu profunde rezo
nanțe în conștiința celor 
ce trăiesc și muncesc în 
această parte a țării, care 
a. avut loc în pragul îm
plinirii a 17 ani de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
cînd în fruntea partidului 
a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se în
scrie printre momentele 
politice semnificative ce 
premerg Conferința Na
țională a partidului.

De la reședință, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat într-o ma
șină deschisă spre zona 
industrială a orașului. Tra
seul străbătut a fost trans
format de suceveni intr-un 
adevărat culoar viu.

Aceeași atmosferă săr
bătorească, plină de entu
ziasm a caracterizat sosi
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la primul obiec
tiv al vizitei — întreprin
derea Integrata de lină.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să 
taie panglica inaugurală 
a noii unități productive.

Directorul întreprinde
rii invită pe oaspeți să vi
ziteze secțiile de fabrica
ție ale acestui unicat al 
industriei ușoare românești. 

. în expoziția amenaja
tă în incintă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sc 
interesează de calitatea și 
destinația țesăturilor, de 
costuri, apreciind frumu
sețea, tușeul plăcut și co- 
loristica produselor rea
lizate.

Pe tot parcursul vizitei, 
muncitorii și muncitoare
le au făcut distinșilor oas
peți călduroase manifes
tări de dragoste și recu
noștință, oferindu ie flori. 
îmbrățișîndu-L

înainte de plecarea din 
întreprindere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felici
tat colectivul unității pen
tru rezultatele obținute, 
le-a urat succese în conti
nuare.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la următorul o. 
biectiv — întreprinderea 
de fire artificiale — s-a 
axat de Ia început pe ana
liza principalelor proble
me legate de lucrările de 
construcții-montaj, în sco
pul finalizării grabnice a 
întregii investiții.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sînt 
salutați de miniștrii in
dustriei chimice, construc
țiilor industriale, de direc
torul centralei de resort, 
de membri ai conducerii 
întreprinderii, de numeroși 
oameni ai muncii.

în fața machetei între
prinderii, directorul uni
tății prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date 
despre stadiul realizării 
noii investiții. în continua
re este vizitată întreprin
derea.

în atmosfera entuziastă 
ce a caracterizat vizita la 
noul obiectiv economic su
cevean, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat un căl
duros rămas bun de la- co
lectivul întreprinderii, că. 
ruia i-a urat mult succes 
în activitatea viitoare.

Ultimul obiectiv al vizi
tei în zona industrială a 
orașului Suceava a fost 

unelte.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
la sosire de ministrul in
dustriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electro
nică, de reprezentanți ai 
centralei industriale de re
sort și ai conducerii între
prinderii.

Au fost vizitate, rînd pe 
-rînd, secțiile întreprinde- 
, rii.

Pe tot parcursul vizitei, 
oamenii muncii de la între
prinderea suceveana au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire deose
bit de călduroasă, expri- 
mîndu-și bucuria și recu
noștința pentru Condițiile 
de muncă de care se bu
cură.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt irivitațl în fața unei 
micro-expoziții ce reuneș
te creații plastice și de ar
tizanat realizate de oa
meni ai muncii de la 
I.M.U. Suceava în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Sintetizind impresiile 
din timpul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările de pî- 
nă acum și a urat celor 
ce lucrează aici să obțină 
rezultate și mai bune, pe 
măsura condițiilor de mun
că existente în întreprin
dere.

Despărțirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei. Elena Ceaușescu 
de. oamenii muncii de la 
I.M.U. Suceava are loc în 
aceeași atmosferă de pu- 
terni entuziasm, de a'cesl 
stimă și prețuire.

După vizitarea platfor
mei industriale a munici
piului Suceava, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
s-au îndreptat spre comu
na Dumbrăveni, localitate 
reprezentativă a agricul
turii județului.

La intrarea ta comună, 
secretarul general al parti
dului este tatîmpinat de 
primarul localității, de 
președintele cooperativei 
agricole de producție, de 
activiști ai organelor loca
le de partid și de stat. Ti
neri și tinere, pionieri și 
șoimi al patției oferă to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

Vizita de lucru în comu
na Dumbrăveni s-a consti
tuit, tatr-un amplu dialog 
asupra stadiului actual de 
dezvoltare a agriculturii 
județului, asupra sarcini
lor ce revin lucrătorilor o- 
goarelor în realizarea unei 
agriculturi moderne in
tensive de înaltă produc
tivitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat re
zultatele obținute de oa
menii muncii din agricul
tura suceveana și a reco
mandat —, avîndu-se în 
vedere faptul că este ju
dețul cu cea mai mare 
suprafață ocupată cu car
tofi — să folosească în cul
tură numai soiuri dintre 
cele mai productive. ’

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați a- 
poi să viziteze unele su
prafețe ocupate cu grîu, 
porumb și cartofi aparți- 
nînd cooperativei.

La plecarea din Dumbră

veni, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu a apreciat bu
nele rezultate ale harnici
lor lucrători de pe ogoa
re și le-a urat noi și mari 
succese în viitor.

Următoarea etapă a vizi
tei a constituit-o orașul 
Fălticeni ai cărui locuitori 
trăiesc astăzi, la prima vi
zită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ora
șul lor, o zi de înălțătoare 
sărbătoare, care se va în
scrie la loc de frunte în 
cronica acestei străvechi 
așezări moldave.

Locuitorii orașului, cu 
mic cu mare, împreună 
cu cei ai comunelor înve
cinate au ieșit pe arterele 
principale ale localității 
pentru a adresa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu 
din adîncul inimilor un 
călduros bun venit în mij
locul lor...

în aclamațiile și urale- 
le a mii și mii de oa
meni, elicopterul prezi
dențial aterizează pe sta
dionul orășenesc.

La coborîrea din eli
copter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu sentimente de aleasă 
stimă și profund respect 
de membrii biroului Co
mitetului orășenesc de 
partid. în numele locuito
rilor acestei așezări, pri
mul secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, 
primarul orașului, adre
sează înalților oaspeți un 
călduros bun venit la Făl_ 
ticeni.

'Urmară (fin pag 1 

tului este marcată de pu
ternice aplauze și urale, 
de îndelungi aclamații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor de 
dragoste și recunoștință 
ale sucevenilor.

Adunarea a fost deschi
să de primul secretar al 
Comitetului județean Su
ceava al P.C.R.

în continuare au luat 
cuvîntul Aurel Chifan. di
rectorul întreprinderii de 
mașini-unelte din Sucea
va, Mariana Șerbănescu,

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Grăbește-te
încet ; Unirea : Leganda 
lui Ciun Hian.

LONEA : Capitolul'al 
11-lea.

AN1NOASA : Saltim
bancii.

VULCAN — Luceafă
rul : Destinația Mahrau- 
dia.

LUPEN1 — Cultural : 
învingătorul ; Munci
toresc : Copie la indigo.

URICANI : Maria Mi
rabels.

TV
11,00 Telex.
11,05 Din marțea carțe 

a patriei.
11,25 Matineu de vacan

ță.

într-o mașină deschisă, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă 
spre zona industrială a o- 
rașului, unde se află pri
mul obiectiv al vizitei de 
lucru în Fălticeni — între, 
prinderea chimică.

La sosirea în între
prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea .. partidului 
și statului sînt întîmpinați 
de miniștrii industriei 
chimice, construcțiilor in
dustriale, de membri ai 
conducerii centralei indus
triale de profil și ai uni
tății.

Ministrul industriei chi
mice prezintă secretarului 
general al partidului, sta
diul actual și perspectivele 
de dezvoltare ale unității.

Directorul întreprinderii 
invită apoi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu să 
viziteze unele dintre prin
cipalele capacități de pro
ducție.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, vizi
tează Filatura de in și cî- 
nepă, cea mai mare uni
tate de acest gen din țară.

Vizita de lucru începe 
în cadrul unei reprezenta
tive expoziții.

în centrul dialogului de 
lucru se situează proble
mele legate de îndeplini
rea sarcinilor trasate de 
conducerea partidului uni
tăților din acest sector al 
industriei ușoare.

Marea adunare populară 
dtrr muntGfptuf Suvcavu

inginer șef la Integrata de 
lină, Mihai Sandu, preșe
dintele C A P. Dumbrăveni, 
Paraschiva Oiaga, secre
tar al Comitetului U.T.C. 
de la Filatura de in și cî- 
nepă Fălticeni, Ion Bojoi, 
rectorul Institutului de 
înyățămînt superior din 
Suceava.

Exprimînd dorința tutu
ror celor prezenți la ma
rea adunare populară din 
municipiul Suceava, pri
mul secretar al Comitetu
lui județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a 
lua cuvîntul.

Primit cu vii și îndelungi

11,45 Centre muzicale 
ale țării : Iași.

12.20 Film artistic : Pen
tru prima dată.

13.30 La sfîrșit de săp- 
tămînă.

18.30 Iunie cronica 
evenimentelor po
litice.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Sport.
19.30 Teleenciclopedia.
20,15 Film serial: O

chestiune de o-
noare. Coproduc
ție internaționa
lă. Episodul 1.

21.20 întîlnirea de sîm- 
băță • seara (I). 
Spectacol de va
rietăți umoristi
ce, muzicale, co
regrafice,

22.20 Telejurnal.
22.30 Intîjnirea de sîm- 

bătă seara (II),

Gazdele invită apoi pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului 
să viziteze filatura.

în încheierea fructuoa
sei vizite de lucru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat călduros colecti
vul filaturii recomandînd' 
să-și concentreze și mai 
mult atenția asupra redu
cerii în continuare a greu
tății țesăturilor, a consu
murilor -de materii prime, 
materiale și energie.

La încheierea vizitei de 
lucru în Fălticeni, pe stră
zile orașului domnește, o 
vibrantă și însuflețită ma
nifestare de recunoștință 
față de conducătorul iubit 
al națiunii noastre.

Pe stadionul orașului, 
unde are loc ceremonia 
plecării, mii de oameni 
scandează îndelung pen
tru partid, pentru secre
tarul său general.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează un 
cuvînt celor prezenți.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu- 
rea partidului și stațului 
s-au îndreptat spre aero
portul unde a avut loc ce
remonia plecării,

Hotărîrea fermă a oa
menilor muncii suceveni de 
a acționa cu deplină 'dă
ruire pentru transpune
rea în viață a politicii in
terne și externe a parti
dului, reieșită cu atîta .VI- 

aplauze. cu puternice urale 
si ovații, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebit in
teres și deplină aprobare 
de toți participanții la a- 
dunare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vil a- 
plauze și ovații.

în încheierea adunării 
a luat cuvîntul primai se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid.

Marea adunare populară 
din municipiul Suceava 
se încheie într-o atmosfe
ră de vibrant și fierbinte

1
AMNEZIE SAU...

Autovehiculul condus 
de Titel Măcriși rivaliza, 
în ziua de 28 iunie, cu 
un depozit de materiale 
pe roți — era încărcat 
cu țiglă, plasă de sîrmă 
și mobilă. Surprins fără 
acte referitoare la trans
port, pe ruta Lupeni — 
Tg. Jiu, contravenientul 
a fost sancționat cu sus
pendarea permisului timp 
de o lună, la care s-a a- 
dăugat- s amendă subs
tanțială de 1000 lei. 
Transportul ilegal sau. 
poate, amnezia unor con
ducători auto nu fac ca
să bună cu legea. Dimpo
trivă, costă !

ATENȚIONARE

Intrat ta posesia unui 
autoturism Flat 850, 

«oare pe întreg parcursul 
vizitei de lucru a secreta
rului general al partidului 
în județul Suceava, s-a * 
regăsit și în atmosfera en
tuziastă cu caro au fost 
înconjurați la plecare tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Primul secretar al Co
mitetului județean Sucea
va al P.C.R. a adresat to
varășului .Nicolae. 
Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru vizita efectuată, 
pentru cuvintele de apre
ciere și indicațiile date cu . 
acest prilej și l-a asigurat 
ca organele și organizațf-b 
ile de partid, comuniștii,/ "Y 
toți oamenii muncii wsM- 
veni vor acționa în strînsă 
unitate pentru a transpune 
în viață sarcinile impor
tante ce le revin, pentru 
a-și spori contribuția la 
progresul și prosperitatea 
României socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la 
reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, 
de la toți sucevenii pre
zenți pe aeroport.

în aclamațiile și uralele 
mulțimii, avionul prezi
dențial a decolat, îndrep- 
tîridu-se spre București.

☆
La sosirea în Capitală, 

pe aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena ceaușescu, 
au fost salutați de tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

patriotism. Ambianța săr
bătorească ce s-a înstăpî- 
nit peste i întreaga piață 
este amplificată de evolu
ția unor ansambluri artis
tice, de cîntecele și dansu
rile pline de vioiciune e- 
xecutate după încheierea 
adunării populare. •

Zecile de mii de oanT:.".' ■/ 
ai muncii prezenți în pia
ța centrală a municipiu
lui aclamă din nou eu în
suflețire, ovaționează în
delung pentru partid șl 
secretarul său general, pen
tru continua dezvoltare 
și înflorire a patriei noas
tre socialiste.

Gheorghe Gligoraș din 
Petroșani nu și-a pus în
trebarea dacă întruneș
te toate condițiile de a 
circula pe drumurile pu
blice. întrebare pe care 
și-a pus-o însă un lucră
tor de miliție, care a 
constatat că autoturis
mul respectiv fusese ra
diat din circulație. In
fracțiunea gravă, de care 
s-a făcut vinovat G. C„ 
a dus la decladșarea cer
cetărilor în vederea in
to mirii unui dosar pe
ria! Atenție, amatori 1

★
Duminică, 4 iulie, au 

dreptul de circulație au
toturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
concursul biroului 

circulație din cadrul 
Miliției municipiului 

Petroșani
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