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Mesajul de pace 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
tuturor copiilor patriei, 

întregului nostru tineret, tuturor
copiilor lumii,

oieri.
Dragi copii.
Aș dori de ziua internațională a copi

ilor, să vă adresez vouă, tuturor copiilor 
din România cele mai bune urări de a 
crește in condiții tot mai bune, create 
prin munca părinților și fraților voștri 
mai mari. Să creșteți intr-o societate 
tot mai dreaptă care să asigure condiții 
tot mai bune de muncă, de învățătură, 
de dezvoltare a personalității fiecărui 
cetățean al patriei noastre. în condițiile 
socialismului și comunismului in Româ
nia! (Ap’auze îndelungi, urale, se scan
dează „Ceau.șescu — Pace !“)

Pentru a putea să trăiți într-o aseme
nea societate este nevoie de pace, de 
aceea, partidul, guvernul nostru acțio
nează cu toată fermitatea și consecven
ța pentru o politică de pace, de dezar
mare și, in primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru oprirea amplasării in 
Europa a rachetelor cu rază medie de 
acțiune.

Vrem ca toți copiii patriei noastre,

cu prilejul zilei 
Iunie

toți copiii popoarelor din Europa din 
întreaga lume să nu mai trăiască cu 
grija și cu teama unei bombe atomice 
aducătoare de moarte și de distrugere.

Dorim ca toți copiii patriei noastre, 
copiii Europei și întregii lumi să tră
iască într-o lume a păcii, a frăției, a 
prieteniei ! Dorim să facem totul pen
tru a se pune capăt cursei înarmărilor, 
pentru înlăturarea primejdiei de război.

Toți cei care iubesc viața, iubesc co
piii, iubesc lumea, să se angajeze ferm 
pentru pace, pentru colaborare, pentru 
o lume a bunăstării și fericirii !

Vă doresc dragi prieteni, dragi pio
nieri și șoimi ai patriei, vouă, tineretu
lui nostru, tuturor copiilor, multă feri
cire, succese la învățătură, note cît mai 
mari și o viață tot mai bună.

Multă fericire și sănătate !
La mulți ani !
(Vii și îndelungi ap.’auze și uralc ; se 

scandează minute in șir „Ceaușescu — 
Pace !“, „Ceaușescu și copiii 1“, 
„.Ceaușescu — tinerii !~, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în lumina orientărilor secretarului general al partidului

„Trebuie să acționăm in domeniul 
industriei de cărbune pentru a asi
gura realizarea în întregime a pla

nului — și avem toate condițiile să 
obținem chiar o producție supli
mentară de cărbune".

NICOLAE CEAUȘESCU

Exigență și fermitate
in îndeplinirea sarcinilor l

Orientările deosebit de 
importante, indicațiile și 
sarcinile formulate de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R., 
pe problemele industriei 
și agriculturii și la șe
dința comună a Consiliu
lui Național al Oameni
lor Muncii din industrie 
și Consiliul Național al 
Agriculturii, au deschis 
un cimp larg de acțiune 
pentru toți oamenii mun
cii, pentru soluționarea 
problemelor complexe pe 
care le ridică actuala e- 
tapă de dezvoltare a ță
rii, pentru impulsionarea 
activității desfășurate de 
colectivele miniere in ve-
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derca asigurării de cît 
mai mult cărbune și în
deosebi cărbune cocsifi- 
cabil industriei socialiste.

Acționind cu fermitate 
și consecvență în lumina 
acestor orientări, care, 
completează măsurile sta
bilite de conducerea de 
partid la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de con
ducere. specialiști și mun
citori din industria mi
nieră și geologie, colecti
vele de muncă ale unită
ților miniere Pctrila, Dîl- 
ja. Vulcan, Paroșeni și 
cariera Cîmpu lui Neag 
au încheiat luna mai cu 
sarcinile de plan realiza
te Și depășite. Cea mai 
mare producție suplimen
tară a înregistrat-o co
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lectivul carierei Cîmpu 
lui Neag care și-a înde
plinit prevederile de plan 
în "proporție de 1G3 la 
sută. Acționind cu con
secvență pentru menți
nerea ritmicității reali
zărilor, minerii de la Pe. 
trila au extras la rîndul 
lor peste prevederile de 
plan 2938 tone de cărbu
ne. Evidențiem cu acest 
prilej strădaniile depuse 
de minerii de la Dilja și 
Vulcan care prin efor
turi susținute, zi de zi, au 
reușit să recupereze mi-

Dorin GHEȚA

(Continuare Ln pag. a 2-a)

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Timiș
Tovarășul N i o o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început, 
miercuri, I iunie, o vizită 
de lucru in județul Timiș.

Vizita are loc în aceste 
zile în care cei ce muncesc 
de la orașe și sate, însu
flețiți de vibrantele în
demnuri cuprinse în im
portante cuvintări rostite 
de tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R., precum și la șe
dința comună a Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Na
țional al Agriculturii, își 
intensifică eforturile spre 
a obține rezultate cît mai 
bune in toate domeniile, 
pentru a ridica întreaga 
lor activitate la un nivel 
supc.îor de calitate și efi
ciență.

Reîntîlnirea cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu cons
tituie pentru cei ce tră
iesc și muncesc pe fru
moasele plaiuri bănățene 
— români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de a’te na
ționalități — un fericit pri
lej spre a-i raporta, cu 
mindrie, că județul Timiș, 
care a beneficiat de mari 
fonduri de investiții, s-a 
dezvoltat continuu, pe 
toațe planurile, realizînd 
3,9 la sută din producția 
industrială și 5 la sută din 
producția agricolă a țării, 
ocupînd un loc de frunte 
în viața cultural-științifi- 
că a patriei.

Pe deplin conștienți că 
tot ceea ce s-a Înfăptuit 
aici, ca pe întreg cuprinsul 
patriei, este nemijlocit le
gat de numele și activita
tea neobosită a secretaru
lui general al partidului, 
locuitorii județului Timiș 
au ținut să exprime și de 
această dată dragostea și 
recunoștința conducătoru
lui iubit și stimat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ce 
călăuzește neobosit desti
nele națiunii noastre pe 
drumul libertății. demni
tății și progresului, al edi
ficării socialismului și co
munismului pt. pâmintu’ 
scump al patriei.

Aceste simțăminte izvo- 
rîte din adincu. inimii, cu 
care timișorenii il înliin- 
■pină pe secretarul general 
al partidului, și-au găsit 
o emoționantă mărturie în 
primirea entuziastă făcută 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceau.șescu încă din 
primele momente ale vizi
tei.

Ora 10,00. Pe aeropor
tul din Timișoara, împodo
bit sărbătorește, are loc 
ceremonia sosirii.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de 
tovarășul Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, de 
alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și 
de stat, care le-au urat un 
deosebit de călduros bun 
venit pe plaiurile bănățene.

Pionieri și șoimi ai pa
triei, tineri și tinere oferă 
cu emoție buchete de flori.

Miile de timișoreni, care 
au venit la aeroport să-i în- 

Transmisiune directă 
la posturile de radio și televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în județul România, astăzi va avea Joc în munici- 
Timiș a tovarășului Nicolae Ceaușescu, piui Timișoara o adunare populară, pe 
secretar general al Partidului Comunist care posturile de radio și televiziune o 
Român, președintele Republica Socialiste vor transmite direct în jurul orei 11.30.

tîmpine, aplaudă cu însu
flețire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund 
cu prietenie aclamațiilor 
mulțimii.

Se află pe aeroport un 
mare număr de pionieri și 
șoimi ai patriei care fac, 
la rîndul lor, o primire 
impresionantă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
In ovațiile celor aflați pe 
aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu urcă la 
bordul elicopterului prezi
dențial, indreptîndu-se spre 
comuna Liebling

Dialogul de lucru al se
cretarului general a' parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ■ cu oamenii 
muncii din județul Timiș 
a început la Ferma de se
lecție a întreprinderii a- 
gricole de stat Liebling, 
una dintre cele mai mari 
unități agricole cu profil 
complex agrozootehnic, ca
re an de an a obținut re
zultate deosebit de bune.

Au fost prezentate înalți- 
lor oaspeți aspecte semni
ficative privind agricultu
ra timișeană, structura 
culturilor, evoluția pro
ducțiilor obținute și a ce
lor preconizate pentru a- 
eest an și pe întregul cin
cinal. A fost prezentată. de 
asemenea, situația efective- 
’or de animale, care dețin 
în Timiș o pondere de 40 
la sută în volumul produc
ției agricole.

în legătură cu lucrările 
de îmbunătățiri funciare 
prevăzute, gazdele au ra
portat că indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se transpun in 
practică, urmind ea pină 
la sfîrșitul acestui cincinal 
să fie finalizate lucrări 
pe o suprafață de 560 000 
hectare.

In continua'", a fost în
fățișat modul iu care se 
acționează pentru amena
jarea. complexă a bazinu
lui Moravița, unde. încă 
din acest an. Se vor execu
ta lucrări menite să asi
gure eliminarea excesului 
de umiditate pe aproape 
1:1 OoO hectare.

Secretarul genera' al 
partidului a fost informat 
in 'egătură cu programul 
de amenajare și valorifica
re a terenurile,-din văile na
turale, ce traversează ju
dețul pe o lungime de 
1 300 km. 

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. apte -tind rezul
tatele obținute, a indicat 
ministerului de resort, or
ganelor locale de partid și 
dc s'.at să se întreprindă 
măsurile necesare pentru 
terminarea grabnică a tu
turor lucrărilor ameliora
tive.

Examinîndu-sc gradul 
dc valorificare a pășunilor 
natura’e, s-a scos în evi
dență faptul că pînă la 
sfîrșitul anului acestea 
vor ocupa o suprafață dc 
73 000 hectare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
informați despre rezulta
tele întreprinderii agricole 
de stat, care și-a cîștigat 
un binemeritat renume în 
întreaga țară prin livrarea 
de material de prăsilă — 
tăurași șl berbecuți — cu 
înaltă valoare biologică.

în continuare sînt pre
zentate exemplare de vaci 
din noi linii provenite din

rasa Bălțata românească 
create în ultimii ani in ca
drul întreprinderii. Infor
mat in legătură cu produc
țiile de lapte obținute — 
peste 5000 litri — și greuta
tea de 750—800 kg înregis
trată pe vacă furajată, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările crescă
torilor de animale din Lie
bling.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceau.șescu 
a stat dc vorbă cu nume
roși crescători de animale, 
s-a interesat de munca și 
de cîștigurile pe care ic 
realizează. Aceștia au ex
primat vii mulțumiri pen
tru preocuparea statornică 
in vederea dezvoltării și 
modernizării agriculturii, 
pentru grija permanentă 
pe care o poartă lucrăto
rilor din agricultură, ridi
cării continue a nivelului 
lor de trai.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut Minis
terului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, celor
lalți factori dc răspundere 
să acționeze cu fermitate 
pentru înfăptuirea progra
mului de stabilizare a ca
drelor ce lucrează în a- 
ccst sector, asigurind ast
fel crearea condițiilor 
pentru înlăturarea fluctua
țiilor personalului munci
tor din zootehnie, in inte
resul sporirii continue a 
producțiilor agricole. al 
creșterii continue a ciști- 
gului individual.

în continuare, se vizitea
ză cîteva pajiști amenajate 
pentru pășunatul liber al 
animalelor, gazdele infor- 
mînd că cea mai mare 
parte a anului întregul e- 
fectiv de vaci și oi este 
întreținut pe această cale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se opresc 
la marginea unui lan de 
orz, unde combinele sînt 
pregătite pentru începerea 
recoltării.

Apreciind că starea re
coltei în județul Timiș 
permite obținerea in acest 
an a unor producții mari, 
tovarășul Nicolae Ceau.șescu 
a cerut specialiștilor, cadre
lor de conducere din mi
nistere și din agricultura 
județului să colaboreze cu 
Institutul de cercetare și 
producție pentru cereale 
și p ante tehnice de la 
Fundulea în vederea obți
nerii unor soiuri superioa
re de orz cu bobul mai 
mare, care să asigure re
colte sporite.

Luîndu-și rămas bun de 
la agricultorii, din Liebling, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a spus :

„Vă felicit pentru rezul
tatele pe care le-ați obți
nut. Mi-a făcut o impresie 
bună atît zootehnia cît și 
culturile de orz, grîu, sfe
clă și porumb. Sînt pers
pective să obțineți o recol
tă bună în acest an. Tre
buie însă, ca la culturile 
prăsitoare să acționați sus
ținut pentru efectuarea la 
timp a tuturor lucrărilor de 
întreținere.

Vă felicit și vă doresc 
succese tot mai mari, sănă
tate și multă fericire !".

In uralele și ovațiile în
suflețite ale mulțimii vi
zita înalților oaspeți în a- 
șezarea bănățeană Liebling 
a luat sfîrșit.

Dialogul de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu

(Continuare în pag. a 4-a)
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FERICIȚI SI RECUNOSCĂTORI PARTIDULUI, COPIII 
VĂII JIULUI AU SĂRBĂTORIT ZIUA D

AUREL FLOREI
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Ieri, într-o frumoasă 
și luminoasă zi, ca în
săși viața tinerei genera
ții din (ara noastră, pre
tutindeni în Valea Jiului 
s-a sărbătorit Ziua inter
națională a copilului. In- 
tîmpinată printr-o mare 
varietate de manifestări 
cultural-artistice desfă
șurate în școli, grădinițe 
și cartierele municipiu
lui, ziua de 1 Iunie a fost 
un nou prilej pentru co
pii de a da glas senti
mentelor de profundă 
dragoste și recunoștință 
față de partidul și statul 
nostru pentru copilăria 
fericită, pentru condițiile 
minunate de muncă 
de viață.

Grupuri, grupuri 
șoimi ai patriei din 
mine și grădinițe 
îndreptat ieri dimineață, 
spre terenul de sport al 
Școlii sportive din Pe
troșani, unde s-a desfă
șurat un spectacol susți
nut, cu spontaneitate fer
mecătoare, de copii. In 
timpul acestui program 

; cultural-sportiv, încheiat 
cu premii acordate celor 

.mici, s-a remarcat corul 
Școlii generale nr. 1, gru
pul folk de la Școala ge
nerală nr. 2, formația de 
dansuri populare de la 
grădinița nr. 1, dansurile 
moderne de la Școala 
generală nr. 1, soliști și 
recitatori, cu toți partici- 
pînd în această primăva
ră la Festivalul național 
„Cîntarea României". Deo- 

V._ .......... ....

I IUNIE

sebit de atractive, 
pentru copiii implicați, 
cit și pentru numeroșii 
spectatori, au fost mani
festările sportive — re
prezentanți ai șoimilor 
patriei intreeîndu-se în 
concursuri de biciclete, 
triciclete — ca și con
cursul de desene pe as
falt. In cadrul acțiunilor 
dedicate Zilei internațio
nale a copilului, la par
terul magazinului uni
versal „Jiul" a fost orga
nizată o paradă a modei, 
prezentîndu-se noutăți în 
domeniul confecțiilor, tri
cotajelor, al altor artico-

te care fac bucurie 
inilor.

Manifestări cultural-ar- 
tistice și sportive care au 
omagiat ziua de 1 Iunțe 
au avut loc și la Petrila. 
Pe lingă alte acțiuni cu 
caracter recreativ și spor
tiv s-a deschis expoziția 
de desene „Copiii lumii 
doresc pacea", la Vulcan 
și Lupeni, formațiile ar
tistice ale pionierilor au 
susținut un frumos spec
tacol. Dar acțiunile au 
fost mult - mai diferenția
te, pionierii din școlile 
municipiului, comisiile 
de femei organizînd în

grădinițe, pentru șoimii 
patriei, întîlniri în timpul 
cărora le-au făcut cadouri 
copiilor.

Sărbătorind ziua de 1 
Iunie, pionierii și șoimii 
patriei din Valea jiului, 
zecile de mii de copii ca
re trăiesc, învață și se 
pregătesc pentru a fi cit 
mai folositori societății, 
și-au exprimat din adîn- 
cul inimilor, prin cîntec, 
vers sau imagini artisti
ce recunoștința lor față 
de partid, față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înalta grijă ce o 
poartă tinerei generații 
a României socialiste.

un scenograf ai simplității

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative si sportive

S-a deschis
Nedeia vulcăneanâ“I»

Ieri, la Vulcan, în 
drul unei festivități 
deschis săptămîna mani
festărilor politico-ideologi
ce, cultural-educative și 
sportive „Nedeia vulcă- 
neană", ediția a Xl-a. De
venită tradițională „Nede
ia vulcăneană" din acest 
an se constituie într-o ac
țiune care sintetizează ca
pacitatea creatoare și in- 
terpretativă a oamenilor 
muncii din orașul Vulcan, 
din întreaga Vale a Jiului. 
Cu ocazia deschiderii. a 
avut loc vernisajul „Salo
nului național de artă fo
tografică", ediția a 111-a. 
în cadrul salonului au 
fost prezentate 130 lucrări 
realizate de artiști foto
grafi din 20 de localități 
din 17 județe ale țării. Fes
tivitatea de premiere a lu
crărilor fotografice va a- 
vea loc duminică. Ziarul 
nostru va oferi premii spe
ciale. De asemenea, ieri 
s-a vernisat expoziția „Ex- 
libris", care cuprinde peste 
300 de lucrări realizate de 
artiști din întreaga țară.

Deschiderea „Nedeii vul
cănene" s-a continuat cu 
un reușit spectacol, reali
zat cu concursul formați
ilor artistice laureate ale 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Pe scena 
sălii de spectacole a clu
bului sindicatelor din Vul
can (o sală elegantă

ca- 
s-a

Concursul grupelor sanitare de Cruce Roșie

Exigență și
(Urmare din pag. 1)

Faza pe municipiu a concursului grupelor 
sanitare de Cruce Roșie desfășurată marți, 31 mai, 
pe stadionul „Jiul" din Petroșani s-a detașat printr-o 
bună organizare și pregătirea temeinică a concurente
lor. Pe baza răspunsurilor date la tematica teoretică 
și practică, locul I și dreptul de a ne reprezenta la 
faza județeană a concursului au revenit grupei sâni- 
tare de Cruce Roșie de la I.M. Dîlja. Pe locul II s-a 
situat grupa de la I.M. Paroșeni, iar pe locul III 
grupele de la I.M. Bărbăteni și Aninoasa cartier.

E 
r
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i

A absolvit Institutul de 
arte plastice „N. Grigores- 
cu“ din București, Facul
tatea de arte decorative — 
secția scenografie, în 1962. 
în perioada 1962—1966 lu
crează ca pictor scenograf 
la Teatrul dramatic Cons
tanța, unde proiectează, 
plastic și spațial, 16 piese 
de teatru. Să reținem că 
de la început s-a confrun
tat cu importante 
dramatice, precum 
ma" de G. Puccini, 
ta însîngerată" și 
Bernardei Alba de 
Paolo Paoli", de A. 
mov, „Mama" și 
de K. Capek, „Doi pe un 
balansoar", de Gibson sau 
„Henric al IV-lea“, de Pi
randello. Din 1966, timp 
de 10 ani, lucrează la Tea
trul de stat Valea 
Petroșani, semnînd 
rurile și costumele 
de spectacole, ceea 
6eamnă aproape 5 
cole pe stagiune, adică un 
ritm și un efort creator 
intens, dacă luăm în con
siderare că norma unui 
scenograf pe stagiune este 
de 2 spectacole.

în același timp, partici
pă cu lucrări de grafică și 
pictură, cu schițe de sce
nografie la aproape 30 ex
poziții colective sau per
sonale. Este membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici 
din R.S.R. din 1968.

Aurel Florea a făcut vi- 
zualizarea și concretizarea 
spațială și obiectuală a u- 
nei piese supunîndu-se mai 
întotdeauna ideaticii textu
lui. forînd-o în adîncimile 
sale, spre a o obliga să se 
deschidă, în cadrele sce
nografice, pe linia simpli
tății și expresivității. De 
aici, nota de corectitudine 
(rar, de șoc), seriozitate, ri
goare chiar de răceală în 
percepția artistică, rareori 
de naturalețe, dar, de cele 
mai multe ori, de conven- 
ționalitate sugestiv estetică. 
Este și ceea ce au surprins 
cronicarii și criticii de tea
tru. Despre decorul spec-

opere
„Boe- 
„Nan- 
„C ssa 
Lorca 
Ada- 

„Mama“ și „R.U.R.“,

Jiului 
deco

la 47 
ce In
specta

fermitate în
funcțională, realizată 
mult gust estetic) au evo
luat revista Școlii genera
le nr. 6 din Petrila, grupul 
cameral „Armonia" și an
samblul folcloric „Parîn- 
gul", ale Casei de cultură 
din Petroșani, precum și 
formațiile artistice din o- 
rașul Vulcan.

Cu prilejul deschiderii 
„Nedeii vulcănene", tovară
șul Aurel Bîrlea, primarul 
orașului a înmînat Medalia 
jubiliară „30 ani de la a- 
testarea documentară a o- 
rașului Vulcan" la un nu
măr de 47 de tovarăși, care 
au contribuit prin activi
tatea lor, la continua înăl
țare și înfrumusețare a lo
calității de la poalele mun
ților Vîlcan. în numele ce
lor evidențiați au vorbit 
tovarășii Petru Barb și 
Andrei Colda.

Mircea BVJOKESCU

înnusurile înregistrate 
prima parte a lunii astfel 
incit la ora bilanțului au 
putut raporta îndeplini
rea prevederilor lunare 
de plan în proporție de 
100,6 
100,1

Cu 
încă 
re care nu au valorificat 
pe deplin condițiile crea
te de aplicarea comple
xului de măsuri amintit 
anterior, de introducerea 
programului de lucru pe 
3 schimburi a 8 ore. U- 
nele au acumulat în luna 
mai minusuri îngrijoră
toare, care pun sub sem
nul întrebării îndeplini

ta sută și, respectiv, 
la sută.
toate acestea sînt 

întreprinderi minie-

trlmes-

amlntim 
acuinu- 

Livezeni, 
se ridică 

tone 
25 000 
(Ani.

a 
de 
la

rea prevederilor 
triale de plan.

în acest sens 
doar minusurile 
late de minele 
Aninoasa, care
la aproape 30 000 
(Livezeni) și peste 
tone de cărbune 
noasa).

O astfel de situație 
îndeplinirii sarcinilor 
plan ca cea existentă
cele două întreprinderi 
miniere, mai ales acum 
cînd secretarul general 
al partidului, țara, indus
tria noastră socialistă ne 
cere tot mai mult cărbu
ne trebuie să constituie 
un prilej de exigente a- 
nalize care 6ă conducă 
la găsirea și aplicarea ce
lor mai eficiente măsuri

tacolului „Atrizii", N. Zam
fir în „Contemporanul" din 
10 iunie 1966 nota: „Deco
rul semnat de Aurel Flo
rea se remarcă prin sim
plitatea austeră a liniilor, 
prin fundalul sugestiv, lu
minat rînd pe rînd în to
nuri de verzui-coclit, atl- 
riu sau rosu-sîngeriu" iar 
în „Teatrul" nr. 9/1966, C. 
Paraschivescu scria: „Deco
rul — foarte expresiv — 
deschide exact perspectiva 
pe care ar fi trebuit s-o 
cuprindă spectacolul". A- 
drian Poenaru, în „Dru
mul socialismului" din 5 
februarie 1972, la specta
colul „...Eseu" notează: 
„La realizarea lui o con
tribuție incontestabilă o 
are decorul lui A. Florea 
aservit total textului", iar 
în „Tribuna" din 12 no
iembrie 1970, la spectaco
lul „Părinți teribili", Cor- 
neliu Rădulescu reliefa
se aceeași notă : „Decoru
rile și costumele lui A. 
Florea răspund corect in
dicațiilor din piesă". C. 
Pascu, cu privire la 
„Doamna spiriduș" în 
„Steagul roșu" din 14 no. 
iembrle 1971 sublinia „de
corul funcțional, economi
cos" sau „certa izbîndă în 
privința costumelor de e- 
pocă". S-ar mai putea 
spune că atunci cînd s-a 
întîlnit cu remarcabili re
gizori, viziunea sa sceno
grafică a format un tot cu 
a acestora, rezultînd în 
mod firesc, o viziune inte- 
grativă a spectacolului. Este 
spre ceea ce a tins și tinde 
Aurel Florea.

Dumitru VELEA

îndeplinirea sarcinilor!
pentru ieșirea din im
pas, pentru sporirea pro
ducției de cărbune astfel 
îneît în cel mai scurt 
timp să fie atins nivelul 
sarcinilor planificate. De 
asemenea, o atenție deo
sebită trebuie acordată 
de specialiștii Combina
tului minier Valea Jiu
lui întreprinderilor pro
ducătoare de cărbune 
cocsificabil, întreprinderi 
care la încheierea acestei 
luni nu au putut rapor
ta îndeplinirea sarcinilor 
de plan- decît în propor
ție de 93,9 la sută mina 
Lupeni, 93 la sută mina 
Bărbăteni și 84 la sută 
mina Uricani. Cît de in
tense trebuie să fie preo
cupările pentru crește
rea producției de cărbu
ne cocsificabil reiese din

cuvîntarea rostită la 
Consftăuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. pe pro
blemele industriei și a- 
griculturii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Ne- 
realizarea planului de 
cărbune cocsificabil ne-a 
creat greutăți deosebite". 
„Așa cum am discutat, 
este necesar ca în urmă
toarele luni, să se asigu
re nu numai realizarea 
planului, dar să se acțio
neze și pentru recupera
rea nerealizărilor din pri
mele luni".

Condiții există la fie
care întreprindere minie
ră pentru îndeplinirea 
și chiar depășirea preve
derilor de p’.an, dar 
ceste condiții trebuie 
lorificate integral, cu 
xigență și fermitate.

a-
va-

e-

J

• LA PARTERUL BLO
CULUI IA din Petroșani, 
constructorii de pe șantie
rul 1 al T.C.H. au finalizat 
ultimele lucrări. Odată cu 
aceasta — în blocul IA au 
început să se mute noii lo
catari — sînt create condi
țiile pentru mobilarea și 
amenajarea spațiilor co
merciale de la parter. (V.S.)

• ZIUA COPILULUI a 
st marcată în cadrul

secției de pediatrie a Spi
talului municipal ~ 
șani printr-un 
sărbătoresc. Din 
ții ale părinților 
naiului secției, copiilor in
ternați le-au fost oferite 
cadouri, precum și o masă 
festivă.

• SESIUNEA DE REFE
RATE ȘI COMUNICĂRI 
realizate de elevii din ju
dețul Hunedoara a avut 
loc Ieri la Deva. Din lice
ele Văii Jiului au partici-

Pctro- 
moment 

contribu- 
și perso-

pat aproape 100 de elevi, 
cuprinși într-o continuă și 
diferențiată activitate de 
creație științifică și tehni
că, cu importante contri
buții în formarea tineretu
lui pentru muncă. (T.S.)

• AUTODOTARE. Ate
lierul de reparații de la 
secția Petroșani a Autoba
zei de transporturi a 
C.M.V.J. și-a sporit zestrea 
printr-un valț pentru 
curbat tablă. Utilajul a 
fost construit din materia
le și piese recuperate de 
priceputul strungar al sec-

A-
40 
de 

minieră
cu 
or-

ției Dumitru Micu. (Vasile 
Beldie, coresp.)

• LA SFÎRȘITUL 
CESTEI SAPTAMÎNI, 
de oameni ai muncii 
la întreprinderea
Aninoasa vor vizita, 
prilejul unei excursii 
ganizată de Filiala Petro
șani a O.J.T., localitățile 
Deva, Brad, Peștera Urși
lor, Abrud, Alba Iulia.

• UN NOU BLOC DE 
LOCUINȚE este gata pen
tru recepție și va putea 
fi ocupat în curînd de 
locatari. Este vorba de

blocul 47, amplasat în zo
na centrului civic al ora
șului Lupeni. Prin darea 
în folosință a acestui nou 
Hoc s-a întregit armonios 
zona de sistematizare 
celui mai tînăr cartier 
orașului.

• ATENȚIE I în 
zidului de sprijin, 
în construcție pe 
dinspre bulevardul 
blicii, a incintei I.U.M. Pe
troșani, se sapă un șanț 
traversant pentru îngro
parea unor conducte de a- 
limentare a uzinei cu apă.

a 
al

zona 
aflat 

latura 
Repu-

Deși lucrarea este semna- A 
lată cu panouri corespun- | 
zătoare, de limitare a vite- I 
zei, atenționăm și pe a- | 
ceastă cale participanții . 
la traficul rutier să con- I 
ducă cu prudență în a- I 
ceastă zonă. Deci, atenții 
mărită spre a evita acei- I 
dentele.

Rubrică realizată de
Toma ȚAȚARCA
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Scrisoare de la un miner pensionarPrestigiul ți-l cîștigi prin 
propriile fapte

— Cum să nu-l urmeze 
oamenii, cum. să nu-l as
culte ?! Cind te uiți la el 
cum lopătează, nici nu-i 
vezi lopata... Are o viteză 
de parcă ar fi cuplată la 
un dispozitiv, nu mînuită 
de un om...

Aprecierea, făcută de 
șeful sectorului III al mi
nei Dilja, ing. Emilian 
Neagoie, se referă la cel 
mai tînăr șef de brigadă 
al sectorului, minerul 
Gheorghe Cercel. E cel 
mai tînăr și ca vîrstă, are 
28 de ani ; la mină are 
o vechime de 1 ani, iar 
ca șef de brigadă a fost 
numit doar din luna fe
bruarie. A fost numit, a- 
dică însărcinat din par
tea biroului organizației 
de partid și a conducerii 
sectorului pe consideren
tul meritelor și calităților 
pe care le-a dovedit în 
ultimii 3 ani în calitate 
de șef de schimb într-u- 
na din brigăzile de frun
te ale sectorului, cea con
dusă de Laurențiu Burlui. 
Gheorghe Cercel a primit 
preluarea brigăzii ca pe 
o sarcină de partid, în 
mod firesc, doar a învă
țat în mină că sarcinile 
trebuie onorate. In această 
privință lucrurile nu erau 
așa de simple. Nu erau 
pentru că, pe lingă slăbici
unile proprii brigăzii — ac
te de indisciplină, neglija
rea întreținerii utilajelor, 
nerespectarea monografiei 
de armare, nefolosirea 
timpului de lucru — a- 
batajul 6/3 prezenta și o 
seamă de dificultăți tec

tonice: infiltrații de apă, 
presiune excesivă, lami
nări ale stratului. Or, toc
mai aceste dificultăți, 
stăpînirea lor, au cerut 
din partea brigăzii ordi
ne și disciplină, respec
tarea strictă a monogra
fiei de armare, a tehno
logiilor de lucru, deci o 
conduită fermă, minereas
că din partea întregii 
formații. De acest ade
văr, de această cerință

BARBATI care
ONOREAZĂ TITLUL 

DE MINER

și-a dat seama din prima 
zi tinărul brigadier și a 
procedat în consecință.

A lucrat, pe rînd, cu 
toate schimburile, a stat 
de vorbă despre cerin
țele redresării cu toți 
oamenii. Dar, dincolo de 
observații, indicații și 
îndemnuri, a vorbit e- 
xemplu său personal. 
Le-a demonstrat ortaci
lor, pe fiecare schimb, că 
prin buna organizare, 
prin folosirea din plin a 
fiecărui minut, prin răs
pundere în executarea o- 
perațiilor de armare, deci 
fără armări suplimentare, 
prin interes față de în
treținerea utilajelor și 
sculelor, se pot realiza in
tegral ciclurile în fiecare 
schimb, că prin organiza
rea judicioasă a muncii 
se poate obține în fieca
re zi cite un ciclu în plus. 
Oamenii l-au urmat. De 
cum a preluat brigada, 

în abataj s-a realizat zil
nic schimbul și ciclul, 
iar după două săptămîni, 
în fiecare 24 ore s-a ob
ținut cite un ciclu în 
plus. Aceasta a însemnat 
o productivitate cu cite 
1—1,5 tone/post superioa
ră prevederilor, a însem
nat depășirea planului 
atît în februarie, deci 
din prima lună, și în 
martie, cind abatajul a 
mers din plin, extrăgînd 
150 tone peste plan, și în 
aprilie, cind s-a realizat 
închiderea feliei și des
chiderea unei noi felii și 
în mai, cind din noul a- 
bataj, brigada a trimis 
la ziuă o producție de 
120 de tone peste plan, 
„rotunjind" producția ex
trasă suplimentar la pes
te 400 tone de cărbune. 
Un succes pe măsura u- 
nui abataj cameră, a u- 
nei formații mici, compu
să doar din 13 oameni. 
Dar este un succes obți
nut în pofida greutăți
lor tectonice, de oameni 
inimoși, de minerii schim
burilor conduse de Gheor
ghe Maftei, Ion Bican, 
Gheorghe Dăian, mineri 
care urmînd exemplul 
ambițiosului lor briga
dier, și-au recîștigat în
crederea în propriile lor 
forțe, convingerea că nu
mai prin faptele lor de 
muncă, de vrednicie — 
așa cum spune brigadie
rul Gheorghe Cercel — 
își pot cîștiga și menține 
prestigikl de brigadă 
fruntașă.

Ioan DUBEK

„Prin tot ce fac, vreau
Revenim la o precizare făcută în zia

rul nostru nr. 9 521. După cum am pro
mis în Post scriptumul unui reportaj 
realizat la mina Lupeni, un exemplar 
al ziarului a fost trimis fostului șef de 
brigadă Balint Albert, în prezent pensio
nar. Iată scrisoarea de răspuns a fostu
lui brigadier, adresată ziarului și foști
lor ortaci.

O mare bucurie și mîndrie patriotică 
am simțit în clipa cind am primit p'in 
poștă ziarul „Steagul roșu" și am citit 
reportajul „Virtuțile se înnobilează prin 
fapte de muncă și vrednicie". Citind ar
ticolul, regăsindu-mi prieteni și retrăind 
activitatea plină de fapte eroice, ochii 
mi s-au umplut de lacrimi.

Știu că erau lacrimile bucuriilor avu
te alături de mîndrii mineri ai Lupeniu- 

........... ..... ...........Y............................... .....................

să fiu util semenilor" |
lui, ai întregii Văi a Jiului, care scot la 
suprafață aurul negru al țării.

Astăzi sînt pensionar și locuiesc în 
satul meu natal — comuna Fîntînele, i 
județul Mureș — și sînt fericit. Am fă- i 
cut o casă frumoasă și avem de toate. î 
Dar să știți că am rămas mereu un om = 
neastimpărat, acel om care muncește i 
toată ziua, pentru binele lui și al patriei i 
noastre socialiste. ;

Prin tot ce fac, vreau să fiu util co- i 
munei, semenilor și familiei și rog să i 
transmiteți ortacilor mei mineri că le i 
doresc aceeași robustețe, sănătate și ț 
aceleași bucurii pe care le-am avut și | 
eu în colectivul minei Lupeni. „Noroc i 
bun

Balint ALBERT, 
miner pensionar

ANCHETA sociala

„De bună voie și nesilit de nimeni,,,”
în urmă cu peste 26 ani, 

tineri fiind, au răspuns a- 
mîndoi „da" în fața dele
gatului stărji civile. Și-au 
construit casă nouă, într-o 
așezare oltenească, ce poar
tă numele unui minunat 
loc din Retezat. O fetiță 
(majoră, acum) s-a născut 
la puțină vreme după în
cheierea căsătoriei. Timp 
de 10 ani au locuit în 
casa părinților soțului, a- 
poi acesta a venit în Va
lea Jiului și s-a încadrat 
aici în muncă. S-au înțe
les ca soția să rămînă în 
casa socrilor, care erau bă- 
trîni și aveau nevoie de 
îngrijire...

Anii au trecut și scurge
rea lor a 6ăpat riduri a- 
dînci pe fruntea soției, ca
re a început să simtă că 
cel căruia îi aparține 
„după lege" nu o mai vrea. 
N-a putut rămîne mereu 
așa cum era atunci, în ur
mă cu 26 ani. Nu era vi
novată că frumusețea și 
prospețimea tinereții tre
cuseră. Nici pentru faptul 
că nu devenise o „doamnă".

în Petroșani soțul nu o 
mai vrea. Faptul că era 
harnică, cinstită, dornică 
să-și păstreze căminul cu 
orice preț, că nu a ieșit 
odată din vorba soțului 
nu a maj contat. Altă fe-

La lucru, echipa de 
intervenție condusă de 
Ion Arcaș și Ion Papuc 
de la Fabrica de mobilă 
din Petrila. 

mcie s-a strecurat insidios 
în viața bărbatului. O fos
tă soție, care, la rîndul ei, 
părăsise un soț inocent, 
după mulți ani de căsnicie.

în aceste condiții, apare, 
pe rolul Judecătoriei Pe
troșani, acțiunea de divorț 
introdusă de soț împotriva 
soției. Motivarea acțiunii 
reliefează „culpa" gravă 
a pîrîtei în „destrămarea 
relațiilor de familie". Este 
acuzată de lipsă de afec
țiune față de soț, de „tra
tamentele Inumane" la care 
i-a „supus pe foștii socri", 
de lipsa de preocupare fa
ță de copilul rezultat din 
căsătorie, ba chiar și de 
repetate infidelități 1

Numai că desfacerea că
sătoriei în dreptul nostru 
socialist este o măsură de 
excepție, ea putînd fi dis
pusă de instanțele jude
cătorești, conform artico
lului 38 din Codul familiei, 
numai în cazul în care mo
tivele sînt temeinice, iar 
raporturile dintre soți atît 
de grav și iremediabil a- 
fectate îneît continuarea 
căsătoriei este vădit im
posibilă. Soțul vinovat în 
exclusivitate de destrăma
rea familiei nu poate avea 
niciodată cîștig de cauză 
într-o acțiune de divorț. 
Or, în acest caz, instanțele 
de judecată au administrat 
un vast material probator, 
ajungînd la concluzia fina
lă că soția este total nevi
novată de destrămarea fa
miliei, iar acuzațiile soțu
lui reclamant erau lipsite 
de orice adevăr.

S-a stabilit, dimpotrivă, 
că soțul s-a dovedit infidel, 
că relațiile sale de concu
binaj cu altă femeie au 
devenit de notorietate, că 
a refuzat categoric să 
conviețuiască cu soția sa 
legitimă, că a lipsit-o pe 
aceasta de orice sprijin 
moral și material, că și-a 
lovit soția, că a făcut tot 
ce era posibil pentru a 
scăpa definitiv de ea. Ac
țiunea soțului reclamant a 
fost respinsă ca neînteme
iată, hotărîrea fiind defini
tivă. A cîștiga t soția legiti
mă, alungată din drepturi
le sale statornicite de lege 
și de morală de către o 
concubină, care, și-a a- 
bandonat propria-i familie. 
S-a dat astfel expresie 
principiilor înscrise în art. 
1 din Codul familiei, con
form cărora în țara noas
tră statal ocrotește căsăto
ria și familia.

O soție în vîrstă de 54 
ani, incapabilă de muncă, 
datorită afecțiunilor de ca
re suferă, a fost protejată 
prin aplicarea corectă a 
legilor statului nostru.

Verdictul instanței de 
judecată, îl va face poate 
pe soțul reclamant să me
diteze asupra faptului că 
răspunsul afirmativ dat 
delegatului stării civile 
în urmă cu 26 de ani a 
fost și rămîne încărcat de 
profunde semnificații.

Dorica MANIU, 
procuror, 

Procuratura locală 
Petroșani

Pentru un miner adevărat nu există nemotivate...
Mina Lonea a rămas datoare economici naționale, 

în perioada care a trecut din acest an cu peste 21 000 
tone de cărbune. Minusul se datorește în principal 
sectorului II (minus 18 000 tone) și sectorului I (mi
nus 4000 tone). Despre nerealizările amintite am avut 
o discuție mai întîi, cu factori de răspundere, dar și 
cu absentomani din cadrul sectoarelor I și II.

Judecata mu

MINUSUL ÎNREGISTRAT

SE DATOREȘTE
INDISCIPLINEI MUNCII

ȘI TEHNOLOGICE

Sing. ION IEREGAN, 
adjunct șef sector II : 
„Lucrăm zilnic cu un mi
nus de efectiv de 25 de 
oameni. Asta fără să mai 
amintesc media tot zilnică 
de 10 oameni care absen
tează zilnic nemotivat. 
Deci, lucrăm zilnic în căr
bune cu 30—35 posturi mai 
puține. Cu toate că avem 
linie de front, aplicăm me
tode bune de lucru — ta
vanul de rezistență — nu 
reușim să stăpînim pro
blema disciplinei muncii. 
Ca secretar adjunct «1 
organizației de bază cred 
că am făcut prea puțin 
pe linia întăririi ordinii 
și disciplinei. Practic, ee

să vă spun, minusul de 
18 000 tone de cărbune se 
datorește indisciplinei mun
cii și tehnologice. în con
tinuare, ne vom strădui să 
muncim mai mult cu o- 
mul, să facem opinie co
lectivă împotriva acelora 
care nu pun umărul la 
realizarea sarcinilor de 
plan".

Ing. VICTOR APOSTU, 
șeful sectorului I : „Secto- 

' rul I are un minus la zi 
de 4000 tone de cărbune. 
Cauza ? A căzut un abataj 
(nr. 102) dintr-o dată. De
sigur, printr-o mai bună 
organizare și disciplină fer
mă, minusul putea fi di
minuat. Dar cauza cauze
lor rămîne tot indisciplina. 
Media absențelor nemoti
vate se menține tot ridica
tă. Crește la 30 în zilele 
de plată șl avans șl scade 
la 17—18 în celelalte zile".

Dacă absențele nemoti-

La I. M. Lonea
vate au condus la nereali
zările amintite, să vedem 
ce au de zis cei abonați 
la nemotivate ? Deci...

■ AVEȚI CUVÎNTUL !
PARASCHIV PETRU, 

recidivist în ale nemotiva
telor : „Am lipsit pentru 
că am avut femeia bolna
vă" (P.P. nu este căsătorit, 
asemenea glumă de prost 
gust numai el putea s-o 
facă în fața ortacilor — 
n.n.). Și, dacă ar fi numai 
atît. P.P. în ziua de 28 mai 
a.c. în schimbul III, nu a 
supravegheat fluxul de 
benzi de la orizontul 460 
șl s-a rupt banda. Pentru 
acest lucru va da socoteală.

DOBRAI FRANCISC, 
miner : „Am lipsit de la 
șut pentru că am fost a- 
casă". Pentru un miner ca
re lucrează de 20 de ani 

în minerit o asemenea a- 
firmație este neargumen
tată, nu cadrează cu con
duita de muncă și viață a 
unui miner adevărat.

CALDĂRAR DUMITRU: 
„Am avut și am niște... 
probleme". Da I Probleme
le lui C.D. erau de... pa
har, nicidecum a’-tele, că 
doar are casă, masă la 
cantina minei, echipament 
de lucru, gratuități etc.

APINTILESEI GIIEOR- 
GIIE : „Mă mai încurc și 
eu la cite un pahar și..." 
Și uită de serviciu, de fa
milie care trebuie întreți
nută. (n.n.).

GHEORGHE BURLACU, 
PETRU CANTINIC, DU
MITRU GRUNȚA, PETRU 
MĂGAR, DAN VIZITIU. 
ION PROVOCIUC, decît să 
debiteze vrute și nevrute, 

au preferat să tacă. Dar 
conform vechiului proverb, 
„și tăcerea este un r?';puns“.

PĂREREA OPINIEI

COLECTIVE

ANTAL LUDOVIC, mi
ner șef de schimb : „Prin 
atitudinea lor, acești ab- 
sentomani sfidează colec
tivul, normele eticii .și c- 
chității socialiste. Eu cred 
că cei care fac nemotivate 
trebuie să simtă pe propria 
lor piele acest lucru. Deci, 
să se aplice legea".

BIJA EMIL, miner șef 
de schimb: „La cei care 
nu muncesc să li se desfa
că contractul de muncă și 
să ne lase în pace. Mai 
mult ne încurcă decît ne 
ajută. Așa că... Noroc bun!"

CURTEANU ION, miner 
șef de schimb : „Am încer
cat pe mulți să-i fac 6ă 
înțeleagă că la mină nu e 
loc pentru leneși. De mul
te ori am reușit, alteori 
nu. De pildă, cu Burlan nu 

se poate discuta. Or, în 
asemenea caz nu avem 
decît să ne lipsim de 
serviciile lui".

DRAGAN IOAN, miner 
șef de schimb : „Este bine
venită hotărîrea c.o.m. dc 
a-i sancționa progre
siv, în funcție de 
absențe, pe cei ce lipsesc 
de la lucru. Procedînd așa, 
poate îi facem să gîndeas- 
că mai mult la bugetul fa
miliei, la faptul că trebuie 
să vină la șut".

Concluziile de la judeca
ta muncitorească de la 
mina Lonea, credem că 
le vor trage atît cei în 
cauză, cit și ceilalți ortaci 
de-ai lor care sînt abonați 
la nemotivate. Considerăm 
că organizațiile de partid, 
sindicat, U.T.C., c.oan. tre
buie să facă -mai mult 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru înde
plinirea sarcinilor de plan...

Constantin GRAURE



Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în iudetul Timiș
(Urmare iin pag. I)

cu cei ce muncesc pe o- 
goarele bănățene a conti
nuat la Cooperativa agri
colă de producție din co
muna Topolovățu Male, 
•nitate care, mai ales în 
ultimii ani, a obținut re
zultate economice remar
cabile. Avind un profil 
mixt, de cultivare a cerea
lelor și creștere a animale
lor, cooperativa a realizat 
anul trecut o producție 
globală agricolă de aproape 
GO milioane lei, precum și 
un. beneficiu dc peste pa
tru ori mai mare dccît cel 
planificat.

Discuția de lucru a avut 
drept cadru de desfășurare 
o sugestivă expoziție ame
najată pe o pajiște din a- 
propierea satului. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat că, prin a- 
plicarca în viață a indica
ției de a se unifica toate 
cooperativele din comună 
într-o singură unitate pu
ternică, s-a reușit să se 
obțină în anul trecut o 
producție de porumb du
blă, comparativ cu media 
realizărilor din deceniul 
precedent, precum și pro
ducții bune de grîu, orz, 
soia. Evaluările făcute de
monstrează că și in 1983 
se ver obține producții bu
ne de grîu și orz.

In continuare, a fost 
prezentat un stand cu pro
duse legumicole dc sezon. 
Secretarul general al parti
dului a fost informat că 
horticultura județului sa
tisface integral necesitățile 
proprii dc produse.

La standul realizărilor 
industriei mici din coope
rativele agricole ale jude
țului, secretarului general 
al partidului i-a fost pre
zentat un model de trăsu
ră, construcție specific bă. 
nățeană, realizată pentru 
export.

Standul mașinilor agri
cole utilizate in agricultu
ra județului, organizat în 
cadrul expoziției a pus în 
lumină preocuparea pentru 
formarea de utilaje agri

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU — omagiul, dragostea 

și recunoștința fierbinte ale copiilor
Sărbătorirea tradiționa

lei zi de 1 Iunie, Ziua in
ternațională a copilului, a 
reprezentat un prilej feri
cit pentru pionierii și șoi
mii patriei din municipiul 
Timișoara pentru a aduce 
omagiul lor fierbinte, al 
tuturor copiilor țării glo
riosului Partid Comunist 
Român și secretarului său 
general, pentru a reafirma 
nemărginita dragoste și 
stimă pe care le nutresc 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, părintele și în- 
drumătorul apropiat al ti
nerei generații.

Aceste gînduri și sim
țăminte și-au găsit expre
sie* în impresionanta întîl- 
nire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, miercuri 
după-amiază cu cel mai

In continuare, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Catedra de cons
trucții hidrotehnice și îm
bunătățiri funciare din ca
drul Institutului politehnic 
Traian Vuia — unitate e, 
talon a integrării cercetă

cole complexe în vederea 
folosirii cît mai depline a 
puterii tractoarelor, redu
cerii consumurilor de car
buranți. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a indicat minis
trului de resort să se 
acționeze in direcția fina
lizării neintirziate a măsu
rilor stabilite în ultima 
vreme, astfel îneît, înce- 
pînd din toamnă, agricul
tura noastră să beneficieze 
de utilaje complexe moder
ne, de mare randament, 
pentru toate lucrările a- 
gricole.

Următorul stand prezen
tat a fost cel al întreprin
derii mecanice pentru a- 
gricultură și industrie ali
mentară Timiș, deosebit de 
bogat în instalații și repe
re realizate în cadrul uni
tății, multe din ele utiliza
te dc stațiunile de mecani
zare din toată țara.

Tovarășului Nicolae
Ccaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate exemplare de 
vaci cu lapte din rasa Băi- 
țata românească, ale cres
cătorilor de animale din 
comună, precum și exem
plare de cai pursînge din 
rasa Nonius, cunoscută de 
multe decenii în Banat, ca 
și din rasa Ardeneză, ca
racterizați prin robustețe 
și rezistență mărită.

într-o atmosferă entu
ziastă, de mare sărbătoare, 
in uralele și ovațiile sute
lor de cetățeni, elicopterul 
prezidențial a decolat, în- 
dreptindu-se spre Timișoa
ra.

La ora prînzului, după 
vizita efectuată în unități 
agricole ale județului, tova
rășul Nico.'ae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au sosit în municipiul Ti
mișoara, unde elicopterul 
prezidențial a aterizat pe 
platoul din apropierea 
complexului sportiv 1 
Mai. Mii și mii de locui
tori ai reședinței județului 
i-au primit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu 

mici locuitori ai Timișoa
rei, în timpul vizitei ce o 
întreprind pe meleagurile 
bănățene. Acest moment 
de înaltă vibrație, de pu
ternică emoție s-a desfă
șurat în centrul orașului 
unde se aflau mii de copii. 
Ei au întîmpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu flori, cu su- 
rîsul gingaș și exuberanța 
specifică vîrstei, cu toată 
căldura inimii.

în încheierea acestei 
spontane manifestări, cu
ceritoare prin sinceritatea 
și gingășia ei, prin frumu
sețea gîndurilor rostite, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin

rii științifice cu producția 
și învățămîntul.

Pe aleile din Parcul Ro
zelor de pe malul Begăi, 
unde sînt amplasate cons
trucțiile catedrei, mii de 
tineri au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu o 
caldă și entuziastă primire.

Un grup de studente și 

cu deosebită bucurie iu 
inimi.

într-o mașină deschisă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat spre reșe
dința ce le-a fost rezervată.

întregul traseu oferă o 
imagine impresionantă a 
dragostei și stimei cu care 
populația Timișoarei îl 
înconjoară pe conducăto
rul iubit al partidului și 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la în
treprinderea „Electromo
tor".

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii de aici, axat 
de la început pe principa
lele aspecte ale îndeplini
rii indicatorilor de plan, 
a cuprins o arie largă de 
probleme legate de înfăp
tuirea sarcinilor ce derivă 
din programele prioritare 
de dezvoltare a industriei 
extractive, siderurgici și 
energeticii, de însăși evo
luția prezentă și de pers
pectivă a întreprinderii.

Secretarul general " al 
partidului este informat în 
legătură cu înfăptuirea în
tocmai a indicațiilor date 
la precedenta vizită de 
lucru.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate pe parcurs di
ferite produse noi, de î- 
naltă tehnicitate, printre 
care și instalația electroni
că pentru echilibrarea ar
borilor, rotoarelor, roților 
de autovehicule, ce efec
tuează mișcări de rotație, 
realizată pe baza unei in
venții aparținînd specialiș
tilor uzinei.

Modul în care s-au con
cretizat în practică indica
țiile secretarului general 
al partidului a fost pus 
în evidență și în secția 
de motoare mari. Aici 
funcționează -un robot în 
cadrul unei linii de pre
lucrare a rotoarelor. Gaz
dele precizează că, pînă 

tele Republicii Socialiste 
România, a adresat un Me
saj de pace tuturor copi
ilor patriei, întregului nos
tru tineret, tuturor copiilor 
lumii, cu prilejul Zilei de 
1 Iunie.

Cuvintele conducătoru
lui iubit al partidului și 
statului au fost primite cu 
intensă bucurie și satisfac
ție, fiind subliniate cu pu
ternice și îndelungi aplau- 
ze. Urările și îndemnurile 
generoase cuprinse în Mc. 
sajul conducătorului parti
dului și statului nostru vor 
însufleți și călăuzi pe tine
rii patriei în munca pe 
care o depun stăruitor 
pentru a deveni construc
tori de nădejde ai socialis
mului și comunismului în 
România, apărători neîn- 
fricați ai libertății și inde

studenți au înmînat tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Conducerea institutului 
raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu modul 
de transpunere in practi
că a indicațiilor și orien
tărilor primite cu prilejul 

la sfîrșitul anului, întreaga 
capacitate dc prelucrare a 
rotoarelor va fi robotizată.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
analizeze eficiența utiliză
rii roboților și 6ă se alea
gă soluțiile optime, o pro
ductivitate ridicată, consu
muri energetice cît mai 
mici.

Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen
tate în cadrul unei expo
ziții în aer liber, motoare 
și mașini electrice repre
zentative, destinate înfăp
tuirii programelor priori
tare de dezvoltare a mine
ritului, extracției petrolu
lui, siderurgiei, energeticii, 
precum și o serie de ma
șini pentru uz gospodăresc.

în discuția cu conduce
rea ministerului de resort, 
cu specialiștii prez.enți, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca, paralel cu e- 
forturile ce trebuie depuse 
pentru diminuarea consu
murilor materiale, să se 
ia măsuri pentru diversifi
carea în continuare a pro
ducției, în special prin a- 
similarea de motoare și 
mașini electrice de puteri 
mai mari.

Luîndu-și rămas bun de 
la colectivul întreprinde
rii „Electromotor1*, secre
tarul general al partidului 
a spus :

„Dragi tovarășij
Mi-a făcut o impresie 

bună ce ara văzut azi, in 
această scurtă vizită, tot 
ce ați realizat în ultimul 
timp. Ați înregistrat pro
grese simțitoare. Trebuie 
mers înainte în continuare 
pe aceeași cale, trebuie făcut 
totul pentru dezvoltarea 
producției, îmbunătățirea 
calității motoarelor, pentru 
sporirea volumului eco
nomiilor de metal și e- 
nergie, pentru creșterea 
eficienței economico.

Multă sănătate și fe
ricire !“.

pendenței țării, luptători 
activi pentru edificarea 
unei lumi fără arme și 
fără războaie — o lume a 
păcii, înțelegerii, priete
niei și colaborării între 
națiuni.

Exprimînd această ho- 
tărîre fermă a tuturor co
piilor din România, cei 
prezenți au înconjurat din 
nou pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu cele 
mai alese sentimente de 
dragoste, prețuire și recu
noștință.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu multă căldură ma
nifestărilor pline de afec
țiune ale copiilor timișo
reni.

vizitei precedente din sep
tembrie 1979.

Gazdele raportează că 
sub îndrumarea și cu spri
jinul concret al Consiliu
lui Național pentru Știin
ță și Tehnologie, personal 
al tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, institutul a ela
borat programe de cerce

tare care au ca obiective 
necesități stringente ale 
producției și progresului 
tehnico-științific izvorîte 
din documentele Congre
sului al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., 
din indicațiile secretaru
lui general al partidului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze în continuare la
boratoare ale Catedrei de 
construcții hidrotehnice și 
îmbunătățiri funciare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat re
zultatele obținute de ca
drele didacti.ce și studenții 
Catedrei de construcții 
hidrotehnice și îmbunătă
țiri funciare, de întregul 
institut politehnic timișo
rean, în strînsă colaborare 
cu unități productive și de 
cercetare din municipiu 
și din alte centre ale țării, 
în dialogul cu oamenii 
de știință, cu alte cadre 
didactice din învățămîntul 
tehnic superior prezente 
la această vizită, în care 
s-au dezbătut probleme ști
ințifice de deosebită actua
litate, secretarul general 
al partidului a subliniat 
necesitatea ca cercetarea 
științifică românească să 
se angajeze într-o revolu
ție tehnică nouă pentru a 
ajunge din urmă cele mai 
avansate țări în domeniile 
productivității muncii, ca
lității și nivelului tehnic. 
Evidențiind faptul că mu
nicipiul de pe Bega dis
pune de profesori, studenți 
și muncitori bine pregătiți, 
de o puternică bază teh- 
nico-materială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că Timișoara trebuie să 
ocupe un loc mai impor
tant în promovarea știin
ței. în același timp, tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea con
tinuării procesului dc in
tegrare a învățămîntului 
timișorean cu cercetarea și 
producția pentru a se a- 
junge la nivelul realizat 
în domeniul chimiei, valo
rificării mai operative a 
rezultatelor cercetării, sub
liniind importanța antre
nării cadrelor didactice în 
soluționarea acestor pro
bleme.

Prima zi a vizitei tova
rășului Nicolae Ccaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ccaușescu în județul Ti
miș s-a încheiat la Expo
ziția realizărilor economiei 
timișene, care oferă o i- 
magine cuprinzătoare a 
muncii înfrățite a oameni
lor muncii români, ger
mani, maghiari, sîrbi și dc 
alte naționalități din a- 
ecastă parte a țării.

Prin grafice, panouri și 
diverse machete, în expo
ziție se evidențiază dez- 
voltarea puternică pe care 
a cunoscut-o economia ju
dețului în ultimii ani, a- 
lături de celelalte județe 
ale țării, ca urmare a po
liticii înțelepte promovate 
eu consecvență de partidul 
și statul nostru, precum 
și perspectivele lărgirii în 
continuare a tuturor acti
vităților economice în ac
tualul plan cincinal.

Secretarul general al 
partidului este informat 
că nivelul atins de econo
mia județului situează Ti
mișul printre cele mai 
puternice județe din țară. 
Aici se realizează întreaga 

producție de memorii pen
tru calculatoare electroni
ce, precum și o parte în
semnată din producția de 
mașini de ridicat și trans
portat, de motoare electri
ce, de lacuri și vopsele, dc 
multe alte bunuri mate
riale.

■ în standurile celor peste 
110 întreprinderi prezente 
în cadrul expoziției, cu a- 
proximativ 4000 de expo
nate reprezentative, din 
absolut toate ramurile e- 
conomice, se regăsesc crea
ția științifică proprie, pre
cum și hărnicia celor ce 
muncesc în unitățile de 
producție, cercetare și în- 
vățămînt din întregul ju
deț.

Secretarului general al 
partidului i-au fost pre
zentate realizări recente a- 
le gîndirii tehnice timișe
ne, care au contribuit la 
efortul general de moder
nizare a economiei națio
nale i-omânești.

S-a apreciat, de aseme
nea, pe parcursul vizitei, 
varietatea producției bunu. 
rilor de consum. Produse
le economiei județului Ti
miș sînt exportate în peste 
60 de țări, unde se bucură 
de o apreciere unanimă 
datorită performanțelor a- 
tinse.

într-un stand amenajat 
în aer liber au fost pre
zentate preocupările spe
cialiștilor în direcția in
dustrializării construcțiilor 
de locuințe.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat preo
cuparea specialiștilor pen
tru realizarea unor pa
nouri de prefabricate pen
tru fațade după specificul 
local și a indicat să con
tinue cercetările în acest 
domeniu.

Au reținut atenția, între 
altele, rulotele de persoa
ne, realizate de întreprin
derea de asistență tehnică 
și servicii pentru autotu
risme _Dacia“ din Timi
șoara.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe 
reprezentanții colectivelor 
de muncă pentru rezulta
tele obținute în dezvolta
rea economici acestui ju
deț, în introducerea și 
extinderea tehnologiilor 
moderne, a noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii, in. 
dicînd să se acționeze pen
tru a dezvolta în continua
re economia județului, 
pentru creșterea prestigiu
lui produselor timișene 
în țară și peste hotare.

întîlnirile secretarului 
general al partidului, pre
ședintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
colective dc muncă din 
județul Timiș, cu oameni 
ai muncii de cele mai di
ferite vîrste și profesii se 
înscriu ca momente dc 
mare însemnătate în viața 
colectivelor din unitățile 
și localitățile vizitate, din 

- viața tuturor celor ce lo
cuiesc în această parte a 
țării.

Aprecierile și îndemnu
rile secretarului general 
al partidului găsesc ca de 
fiecare dată un profund 
ecou în conștiința partici- 
panților la acest nou șj 
rodnic dialog dc lucru, 
mobilizîndu-le energiile 
și stimulîndu-le forțele 
creatoare în vederea înde
plinirii în cele mai bune 
condiții a importantelor sar
cini ce le revin în acest 
an și pe întregul cincinal.
Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, im-? 
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în județul Timiș 
continuă.
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