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studenți au participat to
varășa Elena Ceaușescu, 
alți tovarăși din conduce
rea partidului și statului. 

", Deschiderea anului de ' 
învățămînt în prezen
ța tovarășului Nieolae
Ceaușescu a căpătat șide 
aceasta dată, dimensiunea 
unui eveniment cu pro-v 
funde semnificații în via- , 
ța întregului popor, evi
dențiind grija deosebită pe 
care partidul, secretarul

său general, o manifestă 
în modul cel mai consec
vent pentru dezvoltarea și 
perfecționarea școlii, -pen
tru transformarea ei in
tr-un puternic... factor de 
cultură și civilizație, capa- 
bil să asigure formarea 
unui tineret cu un bogat 
și larg orizont de cunoș
tințe, cu o temeinică pre-

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. a efectuat joi, 16 sep
tembrie, o vizită de lucru 
în Capitală, cu prilejul 
deschiderii anului de în\ă- 
țămînt 1982—1983,

La această nouă întîlni- 
re a secretarului general 
al partidului cu colective 
de oameni ai muncii, eu 
cadre didactice, elevi și
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la Cîmpu lui Neag

O nouă cotă a
realizărilor

O nouă cotă a
f

(Continuare in pag, a 4-a)

Plus
350 metri

liniari

Marea adunare populară

-<M%<Aivul de mineri de 
ia sectorul VI de investi
ții al I. M. Lenea a re
alizat în primele 8 luni 
ale acestui an 350 de me
tri liniari, peste sarcina 
de plaA, la lucrările de 
pregătire. Planul sectoru
lui a fost realizat în pro
porție de 105 la sută. Și 
în prima jumătate* a aces
tei luni, minerii sectoru
lui au reușit să depășeas
că sarcina de plan pe care 
au avut-o, Fiind conști- 
enți că de munca lor de
pind destinele viitoare ale 
producției, colectivul sec
torului nu precupețește 
nici un efort pentru1 a 
deschide noi drumuri spre 
noi rezerve de cărbune.

Brigăzile conduse de 
minerii Gherashn Futo și 

' ' Dumitru Costinaș execută 
lucrările de pregătire cu 
combine de înaintare în 
steril. Aceste două brigăzi 
au contribuit din plin la 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan a’.e sec- 
■f^rului. Productivitatea■

. uncii planificată a fost 
depășită in medie cu 0.2 
mc pe post Zilnic aceste 
brigăzi realizează avan
sări de peste 3 metri li
niari în galerie dublă, iar 
lunar peste 70 de metri 
liniari. Alături de aceste 
brigăzi, o contribuție de 
seamă au avut-o minerii 
din formațiile de lucru 
conduse de .Mihai Anton 
și Ștefan Molnar,

Minerii, mecanizatorii și cadrele tehnico-mine- 
rești de la cariera Cîmpu lui Neâg au atins ieri 
la încheierea schimbului I o nouă c-'.ă _ 
lor — 5 000 tone de cărbune. :

Acest nou succes realizat de 
de oameni ai muncii, sosit 
sul întregului județ aici. la 
Zațului, / -
depun în carieră pentru a da țării cit mai 
cărbune, cărbunele atit de necesar economiei 
nale.

Minerii, excavatoriștii. buldozeristii și conducă
torii auto din carieră nu pierd nici un minut din 
aceste zile frumoase de toamnă pentru a asigura front 
de lucru și pentru lunile viitoare, cînd vremea nu 
le va mai permite lucrări de descopertă. Pînă acum 
au fost excavați din carieră 225 000 mc de Steril 
peste sarcina de plan pe care au avut-o.

La aceste realizări prestigioase o contribuție va
loroasă au avut-o muncitorii Gheorghe Pîrțag, Ti- 
beriu Grunvald, Arcadie Cuszar, Anton Dumitrescu, 
Ștefan Băbeanu, Victor Pătrașcu, Adalbert Boko.
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ta manifestare, care mar
chează începutul unei noi 
etape de muncă în viața 
tineretului studios din pa
tria noastră, participă pes
te 100 000 de elevi și stu- 
denți. cadre didactice și 

oameni ai muncii din in- 
instituțiile 1

După încheierea vizitei, 
amplu dialog consacrat 
dezvoltării învățămîntului 
de toate gradele, legării 
sale tot măi strîn- 
șe cu cercetarea și pro
ducția, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți condu- treprinderile. și 
cători de partid și de stat Capitalei, 
au luat parte la adunarea 
populară organizată- pe 
platforma Institutului po
litehnic cu prilejul deschi
derii noului an școlar.

■■ La această impresionări-

Maistrul minier Ca
rol Repaș (primul din 
dreapta) conduce una 
din harnicele brigăzi 
de mineri în cadrul 
sectorului III de la 
I. M. Lonea.

tribună 
Nieolae 

tovarășei

Apariția la 
a tovarășului 
Ceaușescu, a 
Elena Ceaușescu este in- 
tîmpinată cu puternice u- 
rale și îndelungi ovații.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C,C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 
primarul general al Capi
talei. . .

în continuare a luat cu. 
vintul tovarășul Voicu 
Tache, rectorul Institutu-

(Contmuaie in pag. a 4-a)

Concurs de protecție
■ a muncii

Masuri care se puteau lua 1 
... penalizărilor

în primul semestru al a oeicr del toiîszrtnzi âe ft» la 
aoestu. an. gro-rrșa ac c^gtace. Sa dsavBBă*,

-

Preocupări în preajma deschiderii noului an
de învățămînt politico-ideologic

INTEGRAREA DEPLINA A 
PROPAGANDEI DE PARTID ÎN 

PROBLEMATICA ECONOMICA
Pregătirea noului an de 

învățămînt de partid se 
oflă, la ora actuală, în 
centrul atenției oragnului 
nostru de partid. în intrea. 
ga activitete de organizare 
a noului an de învățămînt, 
comitetul de partid al mi
nei s-a orientat după cri
teriile de inestimabilă va
loare teoretică și practică 
cuprinse în expunerea se
cretarului general al parti, 
dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, la plenara lăr. 
gită a C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. Am avut în ve
dere, mai ales, comanda
mentul formulat de plena
ră ca întreaga propagan
dă să-și sporească puterea 
de înrîurire asupra activi
tății productive a oameni
lor muncii, ca eficiența 
muncii politico-educative să 
se regăsească în rezulta
tele economice superioare, 
criteriu fundamental de a- 
preciere a conținutului și 
valorii activității de propa
gandă.

Potrivit acestei orientări, 
am urmărit să organizăm 
astfel ncul. an de învăță- 
mint politico-ideologic ca 
acesta să răspundă sa: 
b'ne cerî-tefcv pe cere ie

muncii pro- 
acest sens, 

ca dezbate- 
cercurilor să 

și

comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii față de 
sarcinile conciete ce le re. 
vin în sfera 
ductive. In 
ne-am propus 
rile în cadrul
fie cit mai diversificate 
axate pe teme strins lega
te de specificul activității 
cursanților etc. Pentru a 
putea dezbate temele pri
oritare pe care le recla
mă lărgirea cunoștințelor 
și ridicarea conștiinței eco. 
nomice a cursanților, am 
prevăzut majoritetea cercu. 
rilor la forma de învăță- 
mint care studiază ptoble. 
mele fundamentale ale e- 
conomiei socialiste, ale a- 
plicării noului mecanism 
economico-financiar. Desi
gur; un important număr 
de cercuri vor studia pro
blemele fundamentale ale 
educației revoluționare pa, 
triptice, socialiste a mase- • 
lor, ale activității politico- 
ideologice a P.C.R. De a- 
semenea, pentru noii mem
bri de partid am creat și 
cercuri la forma „Proble
mele fundamentale ale 
Statutului Partida**-: Comt*-

In această lună se 
desfășoară faza pe în
treprinderi a concursu
lui de protecție a mun
cii în unitățile care a- 
parțin C.M.V.J. Cu a- 
cest prilej se face o 
nouă verificare a cu
noștințelor privind res. 
pectarea normelor de 
tetauci a amai
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nalizarea minei cu peste 
33 000 tone de cărbune, 
aceste penalizări. valo
ric, insumînd peste 14 
milioane lei. Nici în lu
nile iulie și august nu 
6-a simțit o îmbunătățire

Această 
stare de lucruri nu pu
tea să continue la mina 
Petrila și de aceea Ia 
sfîrșitul lunii august, ca
litatea cărbunelui a con
stituit obiectul unei ana
lize severe in cadrul

nalxză se numără 
pletarea 
claubajul 
țâ la 4

«
corn- • 

la I
I<
I
I« 
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efectivului 
de la suprafa- 

posturi pe fie-
Gh. BOȚEA

tGcntinuare in pag, a 2-a)
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în zilele de 17-18 sep
tembrie la motelul .Va
lea de Pești are Ioc . o 
consfătuire științifică cu 
tema „Aspecte din asis
tența stomatologică din 
Valea Jiului11. Prima Zi 
este consacrată vizitării 
unităților stomatologice 
din Petrila, Petroșani, 
Vulcan și Lupeni,: vizite 
cu caracter de schimb de 
experiență. Sîmbătă se 
va desfășura o sesiune 
de comunicări integrată 
în manifestările Festiva. 

ilului național „Cintarea 
României11. Vor fi pre
zentate 29 de referate și 
comunicări științifice 
susținute de- prof. dr. 
Emil Popa și un colectiv 
de la clinica de (hirer- 

k__________________________

gie maxilo-facială din 
Timișoara, prof, dn, Vic
tor- Șeverineanu și un 
colectiv al clinicii de te
rapie stomatologică tot 
din Timișoara, conf. dr. 
Robert Nusbaum și uh 
colectiv al clinicii de or
topedie stomatologică tot 
din orașul de pe Bega, 
medici specialiști din ju
dețul Hunedoara. Acțiu
nea, organizată de secția 
de stomatologie a fi
lialei Hunedoara-Deva a 
U.S.S.M., în colaborare 
cu spitalul orășenesc Lu. 
peni, in cadrul săptăinî- 
nii . „Crucii Roșii11, va 
contribui la îmbunătăți
rea activității stomatolo
gice din Valea Jiului.

Moderne verticale ar
hitectonice in noul cen
tru civic al Petroșa- 
niulul.

Ion VULPE

SIMBOL SI NECESITATE

Foto : Șt. NEMECSEK

In această toamnă a 
școlii, «m asistat, mier- o,-/
curt, la un prolog-sim- 
bol din viața Școlii ge
nerale nr. 1 din reședin
ță de municipiu. „Vetera. 
nii“dintr-a V-a i-au luat 
în primire pe „boboci", 
într-un cadru solemn i-au 
instalat în prima lor cla
să, i-au familiarizat cu 
viitoarele „unelte" ale 
minții și au inaugurat 
prima lor lecție prin- 
tr-un atractiv .spectacol 
pionieresc.

Gestul, dincolo de co
pleșitoarea emoție, dez
văluie responsabilitatea 
socială a tinerei genera
ții, angajat# ferm in, 
uneori spinosul, dar pli
nul de roade drum al 
devenirii ca personali
tate, drum care șlefuieș- 
te caractere integrate 

firesc în • rosturile socie
tății, într-o continuă șta
fetă a maturizării con
științei. Floarea și cele, 
îălte atenții dăruite „bo
bocului" implică nu nu
mai simbolul gestului, ci 
și necesitatea sa.

Elevii clasei a V-a, foștii elevi ai .învățătoarei Domnica Sclileztnger pre
zintă un emoționant spectacol în fața noilor învățăcei.

j.

i Măsuri care se puteau lua; 
i înaintea... penalizărilor i 
| (Urmart din pag. I) din abataje. - De aseme- { 
, —————————------ nea,, nu am reușit să se- ;
I care schimb, captarea -parăm în întregime iu- .
• apelor din infiltrații, ale. crările de. pregătire în J
I gerea sterilului și depu- mixt, nu-pește tot se re-; 
1 nerea lui pe poditură ja alizează o pușcare se- I
> abatajele de la sectoarele lectivă și o încărcare se- •
• IV și V, la lucrările de parată a sterilului. Una ;
• pregătire în mixt să se din lucrările .noastre im-.
I treacă la pușcarea și in- portante menita sa duca , 
I cărcarea selectivă. în îmbunătățire sub- ,
| urma acestor măsuri sta. stanțială a calității car-,
• bilite. din care o parte bunelui este separarea j 
I au și fost deja aplicate, definitivă a fluxului de , 
J în prima jumătate a lu- transport al cărbunelui ) 
I nii septembrie procentul de fluxul de transport al. 
J de cenușă a scăzut la 39 sterilului. Această, lucra. | 
j la sută iar ce] de urni- re fiind de o mai mare ț
• ditate la 8 la sută, ceea amploare nu s-a - putut I 
I ce îi face pe factorii rezolvă prea repede, dar , 
; de răspundere eu călită, este prevăzută să fie în- • 
I tea să spere că pînă la cheiată la sfîrșitul tri- | 
! sfîrșitul acestei luni a- me'strului IV. Deci. în- | 
I ceste procente să atingă cepînd cu _anul viitor,, 
J nivelul planificat, după calitatea cărbunelui . la |
• cum ne-a informat sing, mina noastră se . va îm- > 
r loan Cadar, responsabilul bunătăți substanțial11. J 
«Cu calitatea la mina Pe- Măsurile întreprinse la I 
| trila. Desigur, nu se ultima analiză făcută a-J 
i poate spune că s-a rea- supra calității cărbunelui i 
| lizat totul pentru îmbu- la mina Petrila- se impu- ;
• nâtățirea calității cărbu. neau a fi luate cu multi
I nelui, mai există încă mai devreme (mai ales.
• multe rezerve pentru a- că se știau I) pentru a nu |
I ceasta Despre ce mai se ajunge la aceste pe- •

trebuie făcut pentru îm- nalizări, dar totodată |
■ bunătățifea calității, ne-â este impetuos necesar ca J
• vorbit directorul minei, să se urmărească de acum 1 
; ing. Benone Costinaș. înainte aplicarea lor în î 
| „Deși am realizat capta- practică pentru a se e-• 
. rea apeloc de infiltrație vita asemenea pierderi , 
| " de la majoritatea locuri- la producția de cărbune ,
• lor de muncă,-mai avem și deci, diminuarea re-j 
I încă de realizat acest lu- niturilor bănești ale în-• 
| cru în blocul I la unul treprinderii.
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Integrarea deplină 
a propagandei de partid în 

problematica economică
/Urmare din pag li vedere 

cursul 
insis-

om avut în 
acest' criteriu. în 
instruirilor, vom 
ta tocmai pe această la
tură a muncii propagan
diștilor, cermdu-ie să ori
enteze astfel dezbaterile în 
cadrul cercurilor îneît a- 
cestea să abordeze proble
mele specifice, cele mai 
stringente ele activității 
economice din sectorul în 
core-și desfășoară cursan
ții activitatea de fiecare

nișt Român, ale normeior 
muncii și vieții, comuniști
lor", iar pentru cadrele 
din compartimentul teh- 
nico-administrativ, un cerc 
de studiere a problemelor 
concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și so
cietate. -

Indiferent de forma de 
învățomint, vom ovea me
reu în atenție ca dezbate
rile în cadrul acestora să zi. 
fie strîns legate de acti
vitatea concretă pe care 
o desfășoară cursanții în 
producție, de cerințele re
alizării exemplare a sar
cinilor economice. Această 
cerință o vom sublinia și 
cu prilejul instruirii propa
gandiștilor - acțiune ce se 
va desfășura în luna sep
tembrie. De fapt, și Io re- materiale care să vină în 
cruțarea propagandiștilor

Tot în sprijinul acestei 
orientări, cu ajutorul co
misiei propagandiștilor și 
agitatorilor, am întreprins 
măsuri pentru reînnoirea 
dotației punctului de docu. 
mentare cu planșe, grafice 
privind activitatea econo
mică a minei, cu colecții 
de ziare, reviste și alte

sprijinul activității propa-

gondiștilor și cursanțiior. 
Totodată, sint în curs de 
completare mapele tema
tice pe forme de învăță-* . 
mint. Punctul de documen
tare a fost dotat, de ase
menea, cu un retroproiec- 
tor și un aspectomat.

Prin măsurile ce le-am în. 
treprins la • nivelul comite
tului de partid și al orga
nizațiilor de bază, prin 
pregătirea desfășurării în 
condiții optime a învăță--- 
alintului de partid, vom a- 
sîgura ca noul an de în- 
vățămint, întreaga activi
tate de propagandă să se 
ridice la nivelul exigențe
lor calitative actuale, să 
contribuie nemijlocit la ri
dicarea conștiinței revoluți. 
onare a cursanțiior, în ve
derea creșterii partipțn... 
lor la realizarea sarcinilor I 
de producție. ' I

Locatarii ultimului etaj 
de la blocul G 86 de pe 
strada Tudor Vladimi- 
rescu din Lupeni, prin
tre care Nicolae Todo-- 
ran de la apartamentul ' 
nr. 16, se gîndesc cu în
grijorare că în curind în
cepe sezonul ploilor de 
toamna, iar din cauza te
rasei deteriorate' le plo
uă în casă. Au solicitat 
oamenii la E. G. C. L.

Grăbiți, vin ploile
Lupeni să vină să repa
re acoperișul dar pînă 
în prezent s-au ales doar 
cu promisiuni. Au avut, 
e drept, o perioadă de 
speranță cînd s-au adus 
ceva materiale necesare 

. reparației dar și acestea 
au fost duse în altă par
te. Locatarii blocului res-

pectiv au necazuri și cu 
gura de canal din apro
piere care este distrusă, 
fără capac protector și 
plină cu apă îneît copiii 
pot să cadă și să se acci
denteze. Venind în 
tîmpinarea cerinței
justificate, invităm și noi 
pe tovarășii de 
E. G C. L. Lupeni 
remedieze defecțiunile 
pînă nu vin ploile. (D.C,)

în- 
lor

la 
să

c
s

>
I 
€
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DUMINICA, 19 SEPTEMBRIE

8.00 Școala în noul an de 
învățămînt.

8,40'Omul și sănătatea.
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album durpinical.
16,00 Teatru în serial. Mu- 

șatțjiîi. Episodul 12 
— Bătălia.

17,00 Telesport.
18,50 1 001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea.
19.45 Cîntarea României.
212a Film artistic : Han

gița. Producție a te
leviziune italiene,

22,20 Telejurnal.
22,30 Ecouri • muzicale ale 

versului româaesc.

LUNI, 20 SEPTEMBRIE

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.50 1 001 de seri. '
20,00 Telejurnal.
20.20 Panoramic economie
20.55 Cadran mondial.
21.10 Film serial. O nouă 

primăvară (1). Pre
mieră pe , țară. - Pro
ducție a Studiourilor.. 
japoneze.

21.55 Telejurnal.
22,05 Din albumul celor ' 

mai frumoase melo
dii populare.

MARȚI, 21 SEPTEMBRIE

11,00 Telex. - ; _
11,05 Film serial. O nouă 

primăvară. Episodul
• 1.. '•

11.50 întîlnirea cu uzina.
12.20 Cadran mondial.
12,35 Pagini din literatu

ra corală român cas.
- Că. . :

16,00 Telex.
16,05 Catalogul se strigă 

acum în campanja 
agricolă.

16,25 Clubul tineretului.
17.10 Muzică ușoară in

strumentală. . ;,

17,25 Civica.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal,
20.20 Actualitatea econo

mică. ' ;
20,35 Dialogul faptelor.
20,55 Teatru TV Operați

unea Gambit de Tu
dor Negoiță.

22.20 Telejurnal.
«•■••• llllllUlllllIlUIlllUIUtlIIIIIUlIlliniillaa»

PROGRAMUL Țy

MIERCURI, 22 SEPTEMBRIE

16,00 telex. ,
16,05 Școala contemporană.-
16,30 Cîntec drag pe plai 

oltean.
16,55 Tragerea pronoex. 

preș.
17,05 Viața culturală. .
17,50 1001 de- seri.
20,00 Telejurnal,
20,20 Actualitatea econo- 

znîcă.
20,35 Ancheta TV«

20,55 Telecinemateca. Ci
clul : Dosarele ecra
nului. Podul. O pro
ducție a studiourilor 
din R.F.G.

22,20 Telejurnal;
JOI, 23 SEPTEMBRIE

11.00 Telex. ' ,
11,05 Film, seriăl.- Lumini

si umbre, Enisodul
.'■ < 21. /'t-'c-V:

11,55 Pași de viață lungă.
12.25 Popas lă Leordina. 

Moment folcloric.
12,40 Viața școlii.
16,00 Telex.
16,05 Filmul și școala.
16.25 Stadion.
17,00 Studioul tineretului.
20,00 Telejurnaj, -
20.25 Actualitatea econo

mică. _____

20.40 Lume bogată, lume 
săracă. Producție, a 
studiourilor engleze. 
Documentar. Partea 
17 ■ -

21,05 Invitat în studiourile 
noastre Ion Voicu.

21.25 Serial științific. Cor
pul limăn. Episodul

■■ 3r ■<"':'■■':■<■.> 7

21.50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cîntecu.

' lui, ■ ' 7
VINERI, 24 SEPTEMBRIE

15,00 Telex.
15,05 Profiluri școlare.
15,30 La volan.
15,45 Emisiune în limba 

germană.
17.40 Tragerea loto.
17.50 1 001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.25 Pentru curtea și
7 c grădina dv 7c

20,35 Film artistic.1 Gim- 
, nasta. Producție a 

studiourilor, ameri-

■ cane. . ■■ • -
21.25 Dezbateri culturale.' .
21.50 Telejurnal. '
22,00 în lumina reflectoa

relor. Seară de balet.
SÎMBĂTĂ, 25 SEPTEMBRIE

11,00 Telex.
11,05 Film artistic. Gim

nasta.
11,55 Din marea carte a 

patriei.
12,15 Centre muzicale ale 

țării. Ciuj-Napoca
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mină.
18.35 Săptămina politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Sport.
19.36 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
19,40 Țeleenciclopedia.
20.25 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
23.

21.20 întîlnirea de sîrn’iă- 
tă seara

22,10 Telejurnal.
22.20 Nocturna TV.
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Indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul MCOLAE CEAUȘESCIJ 

PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ

MECANIZAREA
cea mai sigură cale spre

EFICIENȚĂ MAXIMĂ ÎN MINERIT
„f’utem deci afirma că, din punct de vedere material, al bazei 

dispune, atît în Valea Jiului, cit și în 
de tot ce este necesar pentru realiza- 

a mineritului, de asigurare a inde-

tehnice, avem condiții și vom 
toate minele din țara. noastră 
rea programului de dezvoltare 
pendenței energetice a țării".

NICOLAE CEAUȘfSCU
(Din Cuvintarea la marea adunare 

populară din municipiul Petroșani, 
2 septembrie 1982)

MINA VLLCAN
Rezultatele economice cu care s-au încheiat 

primele opt luni ale acestui an nu sînt in măsură 
să mulțumească colectivul minei Vulcan. Un minus 
la producția marfă de 22 300 000 lei, nerealizarea 
a 37 436 tone cărbune. E drept, la unii indicatori, 
mai ales cei referitori la producția netă, cheltuie
lile materiale, cheltuielile la 1000 de lei producție 
marfă s-au înregistrat succese demne de consemnat. 
Calitatea muncii depuse este relevată însă preg
nant de nivelul producției fizice, de cantitatea căr-. 
bunelul scos ia lumină. ,în acest sens, analiza eco
nomică pe care am întreprins-o a dezvăluit cîteva 
rezerve nevalorifieate, a demonstrat că bogata bază 
materială, dotarea tehnică modernă nu sînt folo
site eficient. Mecanizarea complexă a lucrărilor din 
subteran, soluție de creștere a producției și pro
ductivității, de ușurare a efortului fizic, indicată 
de secretarul general at partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu se bucură încă de atenția 
cuvenită, fiindcă se invocă prea adesea circumstanțe 
tectonice sau neconfirmarea studiului geologic etc. 
Care sînt cauzele acestei discrepanțe pertinente 
dintre deziderat și calitate ?

Șeful de echipă Con
stantin Paraschiv și 
tinerii componenți ai 
echipei de reparații e- 
lectrice pe care o con
duce sînt mult apreci- 
ați pentru calitatea lu
crărilor executate în 
cadrul atelierului me
canic.

Complexe,
— întreprinderea noas

tră, sintetizează contabilul 
•’ași-Aurel Frățilă, dispune 
de cinei complexe meca
nizate. Două sînt deja a- 
mortizate; dintre celelal
te, unul este dat disponi
bil. altul a fost scos luna 
trecută din front, al trei
lea, rămas în subteran, e 
deja amortizat. Cu alte 
cuvinte, dacă ne referim 
la primele 8 luni, două 
complexe sînt în stare de 
funcționare, la sectorul 
VII.

Se pare că la Vulcan, 
s-a înrădăcinat o concep
ție dăunătoare — mecani
zarea e privită suspicios.

intr-o
eforturi

pe

Un alt

zonă puternic pre- 
sionată solicită
deosebite pentru scoaterea 
Iui la suprafață.
complex, ascuns sub lemn 
într-uh depozit, se înfrup
tă lunar din fondurile bă. 
nești, întrucît e dat- dis
ponibil. Acțiunea de me
canizare complexă presu
pune analiza eficienței 
sale, nu se poate face 
mecanizare doar da dra
gul... mecanizării, dar nici 
nu se poate igriora aceas
tă direcție fundamentală a 
dezvoltării mineritului ro
mânesc -pe" coordonatele 
tehnicii moderne.

ii) consecință, dacă „ni 
s-a băgat pe gît* un com- | 
plex, să plătim cit mai | 
repede amortismentele. ca 
să scăpăm de el". Indife
rent de faptul că acel 
complex zace în curtea 
întreprinderii sau este în
gropat în subteran. Or, 
numai pentru unul dintre 
complexe, cel' mai ieftin, 
mina - Vulcan plătește cite 
460 000 lei lunar, timp .de 
4 ani, complexul cu pri
cina “a scos la lumină doar 
34 225 tobe cărbune; aflat

Pagina redactată de 
' Ion VULPE

Ilustrația : 
Ștefan NEMECSEK

Pîrghîa finalizării producției, 
devenita sursa devoratoare 

de fonduri?
bina și două secții. 11 vom 
remonta în stratul 7, blo
cul zero, ne lămurește ing. 
Teu.

Pînă la 86 de secții mai 
e destul.-Și aceasta, > după 
doi ani și jumătate de 
inactivitate ! Apropo de 
secții. Nici un complex 
n-a funcționat Ia capaci
tatea proiectată, condițiile 
de zăeămînt au impus e- 

. ehiparea pe rind .de la 10 
în mai 1982. a exploatat pînă la 40 secții * ' 
138 454 tone' cărbune, can
titate ce echivalează 
cincime din valoarea 
Al doilea complex

La sectorul VII, dialo
gul nostru eu ing. loan 
Teu, sing. Pompiliu Bar
bu și topograful Luciano 
Petriș se soldează cu o 
surpriză uluitoare. Secto. 
rul dispune de... trei com
plexe, pentru care s-au 
plătit milioane de lei va
lută, fără a fi recuperate 
decît parțial. Unul — a- 
.mortizat, care a funcțio
nat din. aprilie 1981 pînă

cu o 
sa. 

și-a 
justificat existența în sub
teran doar in perioada 
martie 1981 — ' august
1982 (105108 tone), < ur- 
tnînd să fie reparat. în 
fine, cel de-aț treilea, 
funcționînd între iulie 1979 
șî ianuarie 1980 (34 225
tone), acoperă doar 12.5 la 
sută din valoarea sa. Des
pre el mai aflăm :

— Frontalul s-a închis., 
datorită presiunii Ia înce
putul anului 1980. A tre
buit să săpăm a galerie 
diagonală în stratul 18, 
bloc 14 nord. Am scos 
deja transportorul, corn

. îhtr-un 
caz ; randamentul mediu 
fiind în jur de 1 tone, cit 
a funcționat bine Așadar, 
inactivitatea sau întreru
perile in funcționare s-au 
i-ăsfrint negativ asupra ac
tivității întregii întreprin
deri; 'Revenim asupra cau
zelor nefolosirii complexe
lor — neconfirmarea stu
diilor geologice, condiții 
tectonice deosebite, explo
atare neglijentă sau nepri
ceperea unor . muncitori 
policalificați „la normă**. 
Ce au de spus geologii ? 
Investim milioane de. lei 

produce 
în acest 
de pro- 

munca 
minerilor din celelalte a- 
bataje ; în loc de cărbu-

valută pentru a 
doar... pagube ? 
timp, minusurile 
ducție dijmuiesc

. ne. după 4 ani de amor
tismente, se valorifică 
doar... fierul vechi ! în 
altă ordine de idei, argu- 

V>Âmentîn<iu-se prin Legea 
hr. 62/1968. complexele 
mecanizate,, care* necesită 
cheltuieli ce depășesc 60 
la sută din valoare, eu se 
mai repară. Dai- de ce re
parații are nevoie un com
plex care efectiv n-a func. 
țiu nai decît simbolic în 
4 ani ? La Lupeni; spre 
exemplu, complexele me
canizate sînt reciclate de 
cite trei ori, dar la Vul
can se vede că pentru ex
ploatarea lor nu s-a asi
gurat servirea de către . 
mineri pricepuți, policali
ficați. în acest sens, pil
duitoare sînt cuvintele se
cretarului general ai parti-1 . 
dului nostru la 
întîlnire cu
„...pînă fa urmă, 
moderne ar fi 
complexele dacă 
oameni care să 
iască ele nu produc ni
mic. Deci, hetărîtori sînt 
oamenii, minerii !“

Iată o temă de medita
ție pentru conducerea mi
nei” 
sale

recenta 
minerii : 

oricît de 
utilajele, 

nt> avem 
le mînu-

Vulcan, a cadrelor 
de specialitate.

De numele brigăzii conduse de minerul Ftorea 
Petrișor de la sectorul II al I. M. Vulcan sini legate 
numai realizări deosebite pe frontul muncii subte
rane. In imagine, brigadierul (primul din dreapta) 
alături de cîțiva ortaci.

Doi ani la rind, în 1974 și 1975, minerii Vulca
nului s-au situat pe primul loc in întrecerea socialis
tă pe ramura minieră, performanță care demonstrea
ză hărnicia și abnegația acestui valoros colectiv mi
neresc. Stă în puterea colectivului să depășească gre
utățile și deficiențele în care a cantonat o vreme 
activitatea productivă. Pentru aceasta trebuie însă 
ca indicațiile secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, exprimate cu prilejul re
centei vizite în Valea Jiului, să se contureze intr-un 
program concret de măsuri iii care mecanizarea 
complexă a lucrărilor din subteran să-și ciștige, cu 
promptitudine, binemeritatul loc în asigurarea efici
enței economice, ca pîrghie dinamizatoare a pro
ducției și productivității, de obținere a unor reali
zări de prestigiu pe frontul cărbunelui, care să con
tribuie, într-un viitor apropiat, la asigurarea inde- 
pendeței energetice a țării hoastre. îu acest fel, 
minerii Vulcanului se vor achita cu cinâte de sar
cinile încredințate, vor reveni în fruntea întrecerii 
socialiste, spre binele și prosperitatea patriei noastre 
socialiste, a familiilor lor.

Interlocutorii noștri 
au admis printre cau
zele ne funcționării sau 
defectării complexelor 
mecanizate (bineînțe- 

. Ies,; repetăm noi cir ma
lițiozitate, în urma „ea. 
uzelăr" obiective), jap. 
tul că întreținerea și 
exploatarea lor nu s-a 
făcut întotdeauna de 
oameni cu experiența 
din acest domeniu..

Utilajele 
nu pot 

funcționa 
fără... 

competentă 
profesională
Policalificarea, însu

șirea unor meserii spe
cifice care solicită un 
orizont mai larg de cu, 
noștințe sini privite 
uneori doar prin pris
ma cifrelor de plan, in 
acest jel direcția fun
damentală de formare 
a cadrelor necesare 
mecanizării este com
promisă de formalism 
și unghiul îngust biro
cratic din care mai 
este încă privită. Unii 
meseriași policalificați 
„după ureche" rămân... 
stană de piatră în fața 
utilajelor. Nepriceperea 
încremen este . comple- 

-xut, iar presiunea ii 
rășch iră secțiile, cum 
se spune pe aici, ca 
„picioarele catului pe 
gheață", apoi îl „în
mormântează" ; fondu_ 
rile bănești și mijloa
cele fixe sînt afectate, 
ba chiar pentru repu
nerea în funcțiune a 
complexelor se eonsil- 
mă eforturi materiale- 
suplimentare și de timp, 
De altfel, ca o conclu
zie a acestui fapt sună 
răspunsul la întreba
rea — cite formații spe
cializate în complexe , 
există la sectorul Vil, | 
implicit pe mină '

—r A fost pînă nu de_ ț 
mult brigada lui Ilie i 
Călugăream», condusă 
acum de Mircea Mură, 

■raștt, țn ea erau cu
prinși meseriași polica
lificați ca Adămit-ț, Be. 
jan, Călugăreanu. Dar, 
cum. complexul nu mai 
produce din. august... se 
întrerupe brusc sing. 
Pompiliu Barbu.

Iată, așadar ol bizară 
optică la nivelul con
ducerii minei. Avem 
complexe disponibile, 
îngropate sau care au 

. funcționat temporary 
fără- măcar a-și acoperi 

valoarea prin producție, 
ci doar prin amortis

mente. Nu avem oa
meni care să . le stăpâ
nească. Utilajele singu
re nu pat funcționa, 
fără competență 'profe
sională. Fără hidrauli- 
cieni, electromecanici, 
lăcătuși policalificați și 
cu experiență, ele doar 
vor... rugini!



4 Steagul »oșa
u

VINERI, 17 SEPTEMBRIE tMt

(Urmare din pap- 1)

gătire profesională și să 
cultive în rîndul lui înflă
cărate simțăminte de dra
goste și respect pentru 
patria socialistă și pentru 
poporul ei, pentru partidul 
nostru comunist.

Pretutindeni în unitățile 
vizitate, elevi și studenți, 
cadre didactice, muncitori, 
ingineri, tehnicieni, cerce
tători care au avut bucu
ria de a se reîntîlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în această zi de început 
a noului an școlar, l-au in.* 
conjurat cu deosebită 
dură, exprimîndu-și 
gostea, aleasa stimă și 
pectul profund față 
conducătorul iubit 
partidului și statului, 
același timp, ei au expri
mat secretarului general al 
partidului întreaga gratitu. 
dine pentru minunatele 
condiții ce le-au fost cre
ate, pentru ocuparea ma
nifestată față de dezvolta
rea școlii și creșterea 
lului ei în societate.

In această ambianță 
înaltă responsabilitate 
de fermă angajare pentru 
continua dezvoltare a în- 
vățămîntului românesc s-a 
desfășurat întreaga vizită 
de lucru consacrată des- 
c'/derii noului an școlar 
și universitar.

Vizita a început la In
stitutul agronomic „Nico
lae Bălcescu", unitate pres
tigioasă a învățămîntului 
nostru superior de la înfi. 
ințarea căruia se împli
nesc 130 de ani, timp în 
care aici s-au format mii 
și mii de specialiști pen
tru toate domeniile agri
culturii. ■ f.,,,-

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, stu
denții, cadrele didactice, 
oameni ai muncii din în-

căl- 
dra- 
res- 

de 
al
in

ro

de
Și

tuirea programelor speci
ale românești privind cer
cetarea științifică.
/ Dezvoltarea multilaterală 

a învățămîntului superior 
bucureștean în ultimii 17 
ani, succesele dobîndite in 
procesul legării sale de 
cerințele producției mate
riale. contribuția acestuia 
la dezvoltarea economiei 
naționale sînt relevate in 
mod grăitor într-o ;cuprin., 
zătoare expoziție organi- 

; zată in holul clădirii prin
cipale., a Institutului poli
tehnic.

Expoziția evidențiază, re
zultatele activității de per
fecționare a procesului de 
învățămînt, precum și pre
ocupările institutelor de 
învățămînt superior pen
tru soluționarea unor obi
ective de mare însemnăta
te înscrise în programele 
prioritare ale Comitetului 
Ncțicnal pentru Știință și 
Țehnologie și ale icetFțti- 
telor centrale de cercetări, 

Pe întregul traseu stră
bătut în cursul acestei 
nci vizite de lucru, mii și 
mii de locuitori ai Capi
talei au dat expresie dra
gostei și înaltei prețuiri 
față de secretarul general 
ai partidului, sentimente
lor profunde și statornice 
cu care îl înconjoară 
tregul popor român.

în această ambianță 
tuziastă, de profund 
triotțsm, și-a găsit și 
găsește o semnificativă i- 
lustrare dorința vie de 
pace a tinerei' generații 
din țara noastră care, îm
preună cu întreaga națiu
ne, își exprimă hotărît 
voința de a trăi și crea 

. în liniște, la adăpost Ide 
amenințările războiului, 
acțiunile consecvente și 
constructive ale României,, 
socialiste puse în slujba 
păcii, securității și dezar
mării, întăririi prieteniei 
și colaborării dintre toate

. țările lumii.

cultății prezintă preocupă
rile cadrelor didactice și 
ale studenților pe linia 
legării cît mai strînse a 
învățămîntului de produc-' 
ție și de nevoile acesteia, 
rezultatele obținute.

Cu prestigioase rezultate 
în activitatea de integrare 
a învățămîntului cu cer
cetarea, proiectarea și pro
ducția șe prezintă și colec
tivul Facultății de meca
nică. • ' _>

în continuare este’ vizi
tată întreprinderea de a- 
parate și utilaje pentru; 
cercetare, situată de ase
menea pe platforma Insti
tutului politehnic Bucu
rești. Această întreprinde
re, creată ia indicația con
ducătorului partidului- și 
statului nostru, are drept 
scop șă asigure aplicarea 
imediată in producție a 
rezultatelor cercetării ca
drelor didactice și studen. 
ților din institutele bucu- 
reștene de învățămînt su
perior și din țară, ale u- 
nor institute și centre de 
cercetări, precum și 
propriului colectiv de cre
ație tehnică.

Secretarului general al 
partidului îi sînt prezen
tate de către directorul u- 
nității dinamica principa
lilor indicatori de produc
ție, programul tehnic de 

.lucru .pe acest- an, menit 
să asigure bâza cercetării 
tehnico-științifice națio
nale, contribuția întreprin
derii la exporturile com
plexe ale altor unități.

Secretarul general al 
partidului a felicitat ztînă- 
rul colectiv de specialiști 
ai întreprinderii pentru re- 

■ alizările obținute și a re
comandat să se continue 
eforturile in direcția asi- ; 
g.urării bazei cercetării 
tehnico-științifice naționa- 
le cu aparatura necesară, 
pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la , înfăp-.

în timpul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
discută cu muncitori și 
muncitoare care lucrează 
în această secție de înaltă 
tehnicitate, adresîndu-le 
îndemnul de a lucra cît 
mai bine, de a realiza 
produse de calitate spori
tă, care se bucură de apre
ciere âtîț in țară cit și 
peste hotare. în repetate 
rînduri, muncitorii ofe
ră tovarășului • Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena ' 
Ceaușescu buchete de flori

Feliei tind colectivul de 
oameni ai muncii din în
treprindere pentru rezulta
tele obținute în dezvolta
rea și modernizarea pro
ducției. secretarul general 
al partidului a cerut orga
nizației de partid, condu-, 
cerii unității și centralei 
să acționeze în direcția 
creșterii și diversificării 
producției, pentru îmbună
tățirea permanentă a ca
rității motoarelor și ma
șinilor electrice, pentru 
reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale.

Vizita secretarului gene
ral al partidului a conti
nuat pe platforma Insti
tutului politehnic, cea mai 
mare unitate de învăță
mînt tehnic din țară, în 
cadrul căreia se pregătesc, 
sub îndrumarea a 1 500 de 
cadre didactice, aproape 
27 000 studenți.

• La sosirea în marele 
complex de învățămînt 
tehnic superior, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați cu puternice 
urale și ovații, cu cele 
mai calde sentimente de 
dragoste și prețuire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat vizitează 
mai intîi Facultatea . de 
automatică. Decanul fa-

Directorul liceului in
formează despre activita
tea din această instituție 
de învățămînt.

zita de lucru a secretaru- La invitația gazdelor, to- 
lui general al partidului .......... ..
la Institutul central de 
cercetări metalurgice, pu
ternic nucleu științific -in 
cadrul căruia se elaborea
ză proiecte de utilaje și 
tehnologii de înalt nivel 
tehnic menite să asigure 
dezvoltarea și moderniza
rea tuturor sectoarelor me-; 
talurgiei românești. .

Tovarășul 
Ceaușescu 'este 
de directorul 
in legătură cu 
care s-au înfăptuit 
cațiile date la precedenta 
vizită efectuată aici. Gaz
dele relevă faptul că în
treaga activitate de cerce
tare științifică și ingine- 
șiS aplRa°reOaS1Ca’rezuîtatelor te,Â»..exP°z^La 
sale în practică, în cadrul 
uzinei proprii de micro- 
producție, urmărește valo
rificarea superioară a ma
teriilor prime existente în 
țară, reducerea consumuri, 
lor specifice de metal, e- 
nergie electrică și com
bustibil, realizarea unor 
noi mărci de oțeluri și a- 
liaje speciale capabile să 
asigure reducerea substan
țială a importurilor.

Aspecte semnificative 
ale acestor preocupări 
și-ău găsit ilustrarea în 
timpul vizitării laborato
rului de utilizare raționa
lă a oțelurilor,

Problemele principale 
legate de reducerea im
porturilor au stat în cen
trul atenției și în timpul 
vizitării uzinei de micro- 
producție din cadrul 
stitutului.'

Dialogul 
secretarului 
partidului 
institutului

în aceeași atmosferă 
sărbătorească, plină de 
entuziasm și mindrie pa
triotică, s-â desfășurat vi-

Nicolae 
informat 

institutului 
modul în 

indi-

in~

al
al

de lucru 
general 

cu cercetătorii
—... a cuprins

treprinderi și “instituții âîe Poi J? sferă Jargă de pre-
sectorului 1, elevi și șoimi --■• x-' J: •'=“
aj patriei ovaționează în
delung.'

.Secretarului general al 
partidului îi sînt înfăți
șate pe larg rezultatele 
integrării învățămîntului

a-

ocupări în direcția spori
rii eficienței economice 
în industria metalurgică.

La sfîrșitul vizitei, se
cretarul general al parti
dului a felicitat colectivul 

____ ............ ....... institutului pentru realiză- 
cu cercetarea și producția, rile sale, pentru modul în 
preocupările cadrelor di
dactice pentru mai buna 
pregătire și formare a ce
lor peste 2 600 de studenți 
din cele cinci facultăți ale 
institutului. Gazdele in
formează că în ultimii 
ani, ca urmare a indicați
ilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în în- 
vățămîntul agronomic au 
avut loc mutații calitati
ve.

Felicitînd cadrele didac
tice și studenții institutu
lui pentru rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului le-a urat noi 
succese în activitatea lor 
viitoare. în înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite.

care îmbină activitatea de 
cercetare cu producția, re- 
comandînd să fie intensi
ficată acțiunea de asimi
lare ă unor tehnologii și 
produse noi. de înalt ni
vel tehnic, solicitate de 
economia națională.

Se vizitează în continu
are Liceul industrial nu
mărul 2 din Capitală, 
unde, elevi- și profesori în
conjoară pe tovarășul 

’ Nicolae Ceaușescu? pe to
varășa Elena Ceaușescu cu 

. deosebită dragoste și căl
dură, dau glas sentimen
telor de mulțumire pro
fundă pentru condițiile de 
muncă și viață asigurate.

PRAGA 16 (Agerpres). 
— Corespondență de la 
Ioan Erhan : în cea de-a . 
doua zi a vizitei oficiale 
de prietenie în Republica 
Socialistă Cehoslovacă, to
varășul Constantin Dăscă
lescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So. 
cialiste România, a exami
nat probleme concrete în 
unități industriale din o- 
rașul Ostrava care desfă
șoară importante acțiuni 
de cooperare în producție 
cu întreprinderi industri
ale din România

Aici a fost vizitat Com
binatul metalurgie .și de 
construcții de mașini gre
le „Klement Gottwald",

Vitkovice — unitatea prin
cipală pe care .este grefat 
complexul industrial cu 
același nume. Premierul 
român a fost întîmpinat 
și salutat călduros de ing. 
Rudolf Peska, •'-directorul 
general al complexului im 
dustrial, de alte cadre de 

. conducere. în cadrul con
vorbirii purtate la sediul 
combinatului, s-a eviden
țiat în temeiul înțelegeri
lor convenite între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak. care de 
fiecare, dată au dinamizat 
relațiile româno-cehoslova-

varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat vizitează cîteva labo

ratoare și ateliere dotate 
cu aparatură executată în 
cadrul lucrărilor practice 
și de bacalaureat. Sînt 
prezentate,, totodată dife
rite subansamble și an- 
samble preluate în totali
tate din planul de produc
ție al întreprinderii de 
mașini electrice destinate 
atît necesităților interne 
cît și exportului.

Secretarul general al 
partidului și tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt invitați în 
continuare să cunoască o 
serie de produse prezenta.

elevilor din municipiul 
București în cadrul pro
cesului de integrare a în
vățămîntului cu practica. 
Tot aici sînt reunite pro
totipurile executate de e- 
levii din Capitală în ca- 
drul concursului pionie
resc „Start spre viitor".

Pe parcursul viziei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a discutat 
elevii, i-a 
rezultatele 
urat mult 
an școlar.

Este vizitată apoi între
prinderea de mașini elec
trice.

In timpul 
ției a Ill-a 
secretarului 
partidului i 
de către directorul între
prinderii că muncitorii și 
specialiștii unității înde
plinesc prevederile de plan 
pe acest an, sarcinile pri
vind înnoirea producției, 
îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, creșterea 
gradului de utilizare a 
capacităților de producție, 
a materiilor prime și ma
terialelor, sporirea renta, 
bilității și eficienței în
tregii activități. I

în continuare a fost vi
zitată secția dotată cu u- 
tilăje moderne de în'altă 
precizie și productivitate, 
multe dintre ele fiind ro
dul creației proprii. Pe 
parcurs sînt evidențiate, 

•de asemenea, rezultatele 
obținute pînă în prezent 
în cadrul programului de 
integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția 
întocmit împreună cu Fa
cultatea de electrotehnică 
a institutului Politehnic 
București.

Întîlnirea 
secretarului 
partidului 
muncii din întreprindere a 
continuat în secția a Il-a 
motoare.

cu profesorii și 
felicitat pentru ’ 
obținute, le-a 
succes în noul

vizitării sec- 
micromotoare, 

general al 
se raportează

de lucru : a 
general

cu oamenii

,T.

>

ale

în-

en- 
pa- 
își

Marea adunare populară
(Urmare din pag. 1)

. lui Politehnic București, 
tovanășul lancu Drăgan, 
director general al Insti
tutului central de cerce
tări metalurgice, tovarășa 
Rodica Anghel, studentă, 
vicepreședinte al Consiliu, 
lui U.A.S.C. din Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" 
— București. tovarășul

apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea secretarului. 
general ăl partidului a fost 
urmărită cu viu interes și 
profundă satisfacție 
întreaga asistență. _ . 
prin .intermediul posturi
lor de radio și televiziune, 
de milioane de elevi și 
studehți, cadre didactice, 
oameni ai muncii ' de cele

S-a adresat apoi s&ve- ' 
tarului general al panffdu. 
lui, primul secretar, aj 
Comitetului municipal de 
partid.

Marea adunare populară

Constantin Sedcrias, di- mai diferite profesii. > Cu-
rectorul întreprinderii de 
mașini electrice Bucu- 
rești. ..

în numele participanți- 
lor, al tuturor locuitorilor 
Capitalei, tovarășul Gheor- 

ăl ghe Pană a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua. cu- 
vîntul la marea adunare.

Primit cu vii și înde
lungi aplauze a luat

vîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu 
puternice aplauze, cu în
delungi urale și ovații, cei 
prezenți exprimîndu-și ast. 
fel deplina lor aprobare 
față de politica internă și 
externă a partidului, față 
de aprecierile profund ști
ințifice si orientările no
vatoare formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

de
iar, de pe platforma Institutu

lui Politehnic din Bucu
rești se încheie intr-o , at
mosferă de vibrant entu
ziasm patriotic. Scandînd 
cu .înflăcărare numele 
partidului și al secretaru
lui său general, zecile de 
mii de elevi, studenți. ca
dre didactice, toți partici- 
panții își reafirmă încă o 
dată, cu putere încrederea 
lor nestrămutată în partid, 
în politica sa clarvăză
toare consacrată edificării 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate în pa
tria noastră.

pe în toate domeniile, rod
nicia colaborării stator
nicite între această unita, 
te de frunte a industriei 
cehoslovace constructoare 
de mașini grele și 
prinderi similare 
România.

în continuare au
vizitate mai multe sectoa
re de producție ale com
binatului.

în după-amiaza aceleiași 
zile, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a sosit la Brno, 
unde a fost întîmpinat și

între- 
din

fost

salutat cu căldură de tova. 
rășii Vladimir Herman, 
primul secretar aj Comi
tetului regional de partid, 
Frantisek Chabicovscky, 
președintele Consiliului 
Național Regional, și Old- 
rich Clicik, primul secre
tar al Comitetului orășe
nesc de partid Brno.

După sosire, premierul 
român a depus o coroană 
de flori la mormîntul os
tașilor români căzuți în 
lupta pentru -eliberarea 
Cehoslovaciei de sub ocu- 
pația fascistă. ;?;<< ?? ?■: ?

în continuare a fost vi
zitat . Tîrgul internațional . 
pentru construcții de .ma
șini — aflat la cea de-a 
24-a ediție.

După ce a luat cunoștin. 
ță de cele mai reprezen
tative produse ale indus
triei constructoare de ma
șini cehoslovace expuse Ia 
tîrg, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a vizitat stan
durile întreprinderilor ro
mânești de comerț exterior 
care prezintă o gamă Iar»

gă de mașini, utilaje și 
instalații moderne, de înal. 
tă performanță — dovadă 
elocventă a potențialului 
tehnic și științific •• ridicat 
de care dispune în prezent 
industria românească con
structoare de mașini, a 
posibilităților largi de 
conlucrare ale României 
cu alte țări.

în seara aceleiași zile, 
tovarășul Constantin Dăs
călescu s-a întors la Praga,

Vizita oficială de prie
tenie a premierului român 
continuă.
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