
PROLETARI BIR TOATE TARIM. BNIȚbVA)

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AlP^
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județele 
Timiș și Caraș-Severin

ANUL XXXIX, NR. 9 558 VINERI, 3 IUNIE 1983 4 PAG. — 50 BANI

țării qt mai mult cărbune i

-------ARăspunzind îndemnurilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — minerii Văii Jiului se angajează 
cu fermitate să crească producția de cărbune cocsificabil.

A

întreprinderea minieră
Uricani

întreprinderea minieră 
Bărbăteni

Ing. CAROL SCHRETER, directo
rul minei: „Prin măsurile între
prinse pentru creșterea capacităților de 
producție, începînd de luni, G iunie, 
producția de cărbune cocsificabil reali
zată se va ridica la nivelul prevederilor 
de plan și vom asigura chiar depășirea 
acestora. Vor intra în funcțiune două 
abataje : unul cu susținere individuală 
și un al doilea dotat cu complex de tă- 
ere și susținere mecanizată. în prima 

xază, producția medie zilnică realizată 
din aceste abataje va fi de 200 tone — 
la abatajul cu susținere individuală — 
și 400 de tone — la abatajul dotat cu 
complex mecanizat de mare înălțime. 
Sîntcm hetărîți să răspundem îndemnu
rilor secretarului general al partidului, 
și să aplicăm cu fermitate și exigență 
orientările date în recentele cuvîntări 
rostite, astfel îneît în următoarele trei 
luni să recuperăm integral minusul ' a- 
cumulat în acest an. Avem toate condi
țiile create pentru realizarea planului, 
pentru depășirea acestuia și recuperarea 
minusului. Țara are nevoie de cărbune 
cocsificabil și, noi minerii Uricaniului, 
îl vom da I

Ing. OVIDIU AVRAMESCU, direc
torul minei: „începînd cu de
cada a treia a lunii iunie vom înce
pe să ne realizăm prevederile de plan și 
să extragem peste prevederi aproxima
tiv 200 de tone astfel îneît în scurtă 
vreme voin recupera minusul lunii mai 
și cel înregistrat pe luna iunie în pri
mele două decade. în trimestrul IV vom 
recupera și minusul acumulat pe pri
mele 4 luni ale acestui an. Condiții a- 
vem, am avut și pînă acum, deși nu 
ne-am ridicat cu realizările la nivelul 
sarcinilor planificate. Majoritatea oame
nilor muncii de la întreprinderea noas
tră au înțeles să-și facă datoria la ni
velul exigențelor impuse de necesitățile 
economiei naționale de cărbune cocsifi
cabil. Această majoritate reprezintă 85 
la sută din efectiv. Dovadă a celor spu
se sînt productivitățile realizate în 
cărbune (cu 400 kg. pe post peste sar
cinile planificate) și în abataje (cu 1 500 
kg. pe post mai mult decît prevederile 
de plan). îi vom convinge și pe cei 15 
la sută să-și facă datoria. Secretarul ge
neral al partidului ne-a cerut să reali
zăm planul la cărbune și, mai ales la 
cărbunele cocsificabil. Singurul nostru 
răspuns este îndeplinirea planului.

Brigadierul Gheorghe Nistor, alături de ortacii din formația de lucru de 
la sectorul IV investiții al minei Uricani.

Fază finală în prima etapă 
a modernizării extracției 

la mina Lupeni
Dincolo de silueta zvel- 

tă a turnului puțului cu 
schip din incinta minei 
Lupeni, cei ce trec zilnic 
prin apropiere nu pot 
vedea nimic deosebit. Și 
totuși aici, pe lîngă cons
tructorii care fina.izea- 
ză ultimele lucrări la su
prafață, există cîteva e- 
chipe de cameni deose
biți. Sînt oamenii care 
de cîteva luni muncesc 
în adine, la orizonturile 
400 sau 300, pe verticala 
subterană a puțului, pe 
căile ce vor fi străbătu, 
te în curînd de cărbune, 
spre suprafață intr-un 

flux neîntrerupt. De func
ționarea la termen și ire
proșabilă a acestui nou 
flux de transport, care 
va fi complet mecanizat 
și automatizat, depinde 
direct creșterea produc
ției zilnice de huilă coc- 
sificabilă a minei Lu
peni. Cine sinț cei ce 
realizează lucrările sub
terane de sub puțul cu 
schip? Oameni obișnu- 
iți, cunosccți in activi
tatea cotidiană, a minei 
ca specialiști in construc
ții subterane l-am în- 
tîlnit în subteran, acolo 

unde își desfă> >ară zil
nic a tivitatea antrenați 
de o hotărîre de ne- 
clintit ; fina izarea îna
inte de te-men a lucră
rilor de montaj care 
le-au fost încredințate 
„Sîntem pe deplin conști- 
enți că nouă, întregului 
colectiv, ne revine o sar
cină de mare răspundere 
Dar la fel de nare este 
ambiția și notă irea 
noastră de a asigura in

Viorel STRAUȚ

(Lonlmuar* i» oa*. • 4-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romă, 
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a conti
nuat, joi dimineața, vizita 
de lucru în județul Timiș.

Prima unitate vizitată în 
această zi a fost întreprin
derea mecanică din mu
nicipiul Timișoara.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
primiți cu aceleași calde 
sentimente de dragoste și 
stimă la sosirea în între
prindere, unde muncitorii 
le-au oferit floii, i-au o- 
vaționat îndelung. S-a dat 
expresie bucuriei cu care 
întregul colectiv a așteptat 
întîlnirca cu secretarul 
general al partidului, care 
marchează un moment de 
înaltă și profundă semnifi. 
cație în viața întreprin
derii și a oamenilor ei.

Potrivit indicației secre
tarului general al partidu
lui, întreprinderea s-a ex
tins și modernizat conti
nuu, devenind unitate co. 
ordonatoare în domeniul 
fabricației de utilaj minier, 
sporindu-și contribuția la 
dezvoltarea bazei de mate
rii prime și energie, la-a- 
sigurarea independenței e- 
nergetice a țării.

In timpul vizitei s-au 
subliniat, totodată, rezul
tatele înregistrate in în
deplinirea prevederilor de 
plan, pe linia creșterii ca
lității produselor, sporirii 
productivității muncii, re
ducerii consumului de 
materii prime, materihle și 
energie, reducerii substan
țiale a importurilor.

In continuare, gazdele 
au invitat pe tovarășul

Marea adunare populară 
din municipiul Timișoara

După vizitarea unor im
portante obiective industri
ale, agricole și de învă- 
țămînt superior din jude
țul Timiș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
au participat, joi, la marea 
adunare populară din mu
nicipiul Timișoara.

în piața Operei se află 
prezenți la această nouă 
și entuziastă întîlnire cu 
conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, 
peste 100 000 de timișoreni, 
români, germani, maghiari, 
sîrbi, oameni ai muncii de 
diferite profesii, tineri si 
vârstnici. In marea piață 
domnește o atmosferă săr
bătorească. expresie a 
sentimentelor de nețărmu
rită dragoste pe care lo- 
cuiturij acestei frumoase 
așezări, asemenea întregu- 
.ui nostru popor, le au fa
lă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a recunoștinței 
profunde pe care o poartă 
secretarului general al 
partidului pentru tot ceea 
cc a tă.ut și face in vede
rea dezvo tării neîntrerup
te a patriei, ridicarea ei 
pe noi trepte de progres 
și civilizație.

Apariția la tribună a 

Transmisiune directă
la posturile de radio și televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în județul 
Caraș-Severin a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, astăzi va

---------   --------- ,---------—T• ■ • ■

avea Ioc în municipiul Reșița o aduna
re populară, pe care posturile de radio 
și televiziune, o vor transmite direct, în 
jurul orei 11,30.

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu să 
viziteze mai multe com
partimente de bază — scu- 
lăria, secțiile de utilaj mi. 
nier, de cilindri hidraulici 
și de utilaj metalurgic.

în aceste sectoare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu , 
au urmărit îndeaproape 
procesele tehnologice mo
derne de fabricație a uti
lajelor.

Apreciind rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului a cerut colec
tivului să facă totul pen
tru creșterea cît mai răpi, 
dă a producției de utilaj 
minier, pentru îmbunătă
țirea continuă a perfor
manțelor acestor utilaje.

în toate locurile de mun. 
că vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu deose
bită însuflețire, numeroși 
muncitori și muncitoare 
oferindu-le flori și urîn- 
du-le multă sănătate și 
fericire, putere de muncă.

în continuare, a fost vi
zitată o-expoziție, organi
zată în aer liber, reunind 
produsele cele mai de sea
mă ale unității. Dialogul 
de lucru a cuprins, în sfe
ra sa. și importante pro
bleme privind fabricația 
de electrozi și perfecțio
narea proceselor de sudu
ră. Secretarul general al 
partidului a indicat spe
cialiștilor de la institutul 
de profil din Timișoara să 
acționeze pentru dezvol
tarea mai puternică a pro. 
ducției de electrozi și pen
tru extinderea sudurii cu 
jet de electroni.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a a-

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu este sa
lutată cu puternice aplau
ze, cu îndelungi ura e și 
ovații. Urări care 
dau expresie vie uni
tății de nezdruncinat 
dintre partid și popor, 
adeziunii unanime a oa
menilor munco din județul 
Timiș, fără deosebire de 
naționalitate, la po itica in
ternă și externă a partidu. 
lui și statului nostru, ho- 
tărîrii fej-me de a urma 
neabătut îndemnurile și o- 
rientările tovarășului
Nico.ae Ceaușescu pentru 
îndeplinirea exemp ară a 
importantelor obiective 
trasate de Congresul al 
XII- ea și Conferința Na
țională ale partidului.

Adunarea este deschi
să de tovarășul Cornel Pa
coste, membru supleant al 
Comltetu.ui Po itic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului 
județean Timiș a P.C.R., 
președintele Consiliului 
popular județean.

In continuare au mai 
luat cuvîntul tovarășii Io- 
niță Bagiu, director al în
treprinderii mecanice din 

dresat muncitorilor și spe
cialiștilor prezenți:

„Mi-a făcut o deosebită 
plăcere să vizitez această 
întreprindere. Am consta
tat progresele înregistrate 
de la ultima vizită, am 
văzut utilajele de înaltă 
tehnicitate pe care le rea
lizați. Desigur, aveți o a- 
numită rămînere în urmă 
la producția de utilaje mi. 
niere — pe care minerii 
le așteaptă. Dar sper să 
fie lichidată și această 
rămînere în urmă. Uzina 
are acum mari posibili
tăți, fiind dotată cu mașini 
de înaltă productivitate. 
Trebuie să faceți totul 
pentru ca întreprinderea 
dumneavoastră să devină 
o uzină de înaltă tehnici
tate, una dintre cele mai 
bune nu numai din Româ
nia, dar și o uzină com
petitivă pe plan mondial.

Vă adresez cele mai cal
de felicitări pentru rezul
tatele obținute și vă urez 
succese tot mai mari în ac
tivitatea viitoare, multă 
sănătate și fericire".

Cuvintele calde, însufle- 
țitoare ae tovarășului 
Nicolae Ceaușescu găsesc 
un vibrant ecou în conști
ința muncitorilor între
prinderii, care îl asigură 
pe secretarul general al 
partidului că nu vor pre
cupeți nici un efort pen
tru transpunerea neabătu. 
tă în viață a indicațiilor 
date.

în continuare se vizitea
ză întreprinderea „Elec- 
trotimiș", unitate de virf 
a industriei noastre cons, 
tructoare de mașini.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti-

(Contînuare în pag. a 3-a)

Timișoara, loan Josu, pre
ședintele C.A.P. Topolo- 
vățu Mare, Coleta de Sa- 
bata, rectorul Institutului 
politehnic „Traian Vuia" 
din Timișoara, Dumitru 
Muntean, maistru, secre- 
taru Comitetului de partid, 
președintele Consiliului 
oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Electro
motor", Nikolaus Bcr- 
wanger, scriitor, președin
te c Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
germană din județul Timiș, 
Emilia Crăciun, secretar al 
organizației U.T.C. de la 
întreprinderea „Electro- 
timiș".

In numele tuturor celor 
prezenți Ia marea adunare 
populară, primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid Timiș a adresat to. 
varășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, cu puternice ura- 
le și ovații, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului 
general al partidului a fost

(Continuare in pag. a 3-a)

Nico.ae


2 VINERI, 3 IUNIE 1983Steagul rasa

Euna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

5 — băieți). ■
La I.M. Lupeni, ora 
12,45, întîlnirea mineri
lor cu cenaclurile litera
re hunedorene, ■ Mine- 
rii de la Livezeni vor a- i 
sista, la aceeași oră, la ț 
un recital de versuri ș 
„Partidul, Ceaușescu, î 
România". Acțiunea este : 
propusă de biblioteca 

municipală. ■ La C.M.V.J. 
Petroșani, Consiliul mu
nicipal al .sindicatelor și-a 
prevăzut o dezbatere pe

, . tema recuperării și valo-
Continuă acțiunile cu- rificării superioare a ma- 

prinse in săptămîna „Ne- terialclor refolosibile. 
deia vulcăneană" : | Comitetul orășenesc de
| La I.M. v ulcan și cultură și educație socia- 

I.M. Paroșeni,. astăzi, zi Petrila și-a progra
de producție mărită. pentru ora 18, la
H. La sa^a mică a clubu- clubul sindicatelor, un 
lui sindicatelor, ora 12,30 simpozion pe teme de 
consfătuire pe tema j educare materialist-ștî- ; 
„Tehnologii noi pentru ințifică a maselor. ■ în ; 
extracția și valorificarea cadrul „Săptămmii dra- Ș 
huilei", ■ La ora 12,45, maturgiei", organizată cu j 
în sala, de apel a I.M. prilejul aniversării a 35 I 
Paroșeni, „Omagiu har. ani activitate a 5
niciei minerești", spec- teatrului minerilor, as- * 
tacol dedicat fruntașilor tă-seară spectacolul cu ! 
în producție. ■ Pe sta- piesa „Viața unei femei", ’ 
dionul „Minerul", la ora <ie Aurel Baranga, pre- î 

ș 18, fotbal (Preparația Co- zentat de Teatru] Națio- I 
| roești cu Spitalul) și nal jin Craiova î

handbal (Școala genera- i
î lă 1 cu Școala generală Mircea BUJORESCU s 
| 5

Caragiale pe scena teatrului j 
din Petroșani |

I i
I Cel mai mare drama- Ștefania Donca, Paulina | 
f turg român, I.L. Caragi- Codreanu, Mircea Zaba- i
| ale, s-a bucurat de o a- Ion, Mircea Pînișoară.
j tenție deosebită, toate De o deosebită atenție I
? piesele sale fiind trans, s-a bucurat din partea î
| puse, cu o singură ex- publicului și a criticii j
| cepție (Conul Leonida fa- teatrale spectacolul cu
ț ță cu reacțiunea), pe see- piesa Năpasta. în revis- ■
i na teatrului minerilor, ta Teatru (nr. 5 din 1962) i 
? Seria reprezentațiilor a se aprecia spectacolul, e- | 
§ fost deschisă de O seri- vidențiindu-1 pe lingă re- i 
I soare pierdută a cărei gretata actriță Ana Col- i 
S premieră a avut loc în da, pe Dumitru Drăcea, i 
s 8 octombrie 1948. Inter- interpretul lui Ion, „pen- | 
3 preții, îndrumați de re- tru simplitatea și pentru i 
| gizorul Val. Mugur, se capacitatea lui de inte- ț 
j numeau ; R. Colberti, P. riorizare", pentru „apa- î 
ț Asan, N.N. Matei, R. riția surprinzător de fi- 1 
î Neacșu, d. Mărgăritcscu, rească și sensibilă".
i Ilie Cernea, Sandu Sti- Și iată-ne acum din nou i 
î claru (Pristanda), L. Ră- în fața unui Caragiale, i 
I dulescu, Lilly Urseanu. cu prilejul aniversării a i 
i Au mai fost reprezen- 35 de ani de la înfiln- ; 
=. tate O noapte furtunoasa tarea Teatrului de stat 
i (stagiunile 1950—1951 ; „Valea Jiului" Petroșani. î 
î 1967—1968), D'ale carna- Și tot cu O scrisoare pier- j
î valului (1951—1952), Nă- dută, ca Ia început, dar j
I pasta (1961—1962), pre- acum în regia lui Ion ț
1 cum și schițele Amicii, Simionescu, scenografia s

Justiție, C.F.R. (1950— — Aurel Florea și cu ac- î 
1951) șt Articolul 214 torii Theodor Marines- j 
(1956—1957). cu, Mircea Pînișoară, j

Printre interpreții din Vaier Donca, Mircea Za- ? 
O noapte furtunoasă (sta- balon, Al. Codreanu, Mi- ț 
giunea 19G7—1968) se a- hai Clita, Florin Plaur, i 
flau actori care și azi sînt Dumitru Drăcea, Florica i 
în slujba teatrului nos- Dinicu, Ilie Ștefan.
tru : Dumitru Drăcea, Mircea MUNTEANU ?

1.U.M.P

Utilaje pregătite 
pentru livrare
Colectivul întreprinde

rii de utilaj minier din 
Petroșani a depus în ulti
mul timp eforturi deosebi
te pentru livrarea unor 
noi utilaje de fabricație 
proprie întreprinderilor 
miniere. Ca urmare un 
nou complex SMA-1 de 
susținere mecanizată este 
gata pentru recepție. Au 
fost livrate primele 35 de 
secții din eele 66 ale com
plexului „Pitic" la I.M 
Paroșcni.

La realizarea acestor u- 
tilaje o importantă contri
buție au adus-o lăcătușii 
din brigăzile complexe con
duse de Viorel Buză, loan 
Gîț, Constantin Rovența, 
Teofil Chiș din secția con
fecții metalice și montorii 
de utilaje din formația lui 
Ioan Simu, din secția con
dusă de ing. Ioan Dărăban.

Conștlenți de marea răs
pundere ce le revine în 
ceea ce privește realiza
rea la timp a utilajelor 
destinate înfăptuirii pro
gramului de mecanizare a 
lucrărilor miniere, de creș
tere a ponderii cărbunelui 
extras din abatajele cu 
susținere mecanizată,
constructorii de mașini 
miniere își fac cu prisosin
ță datoria.

I 
I 
I
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I
I
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Modernizarea extracției
'Urmare din vag. 11

devans cu cel puțin 15 
zile, punerea în funcți
une a întregului flux și 
pe orizontul 400 și pe 
verticala puțului cu schip" 
— ne-a mărturisit to
varășul Anton Buzaș, 
șeful sectorului XI in
vestiții al I.M Lupeni.

Am înțeles pe deplin, 
atunci cînd am văzut cî- 
teva din lucrări și l-am 
întîlnit pe cei care le e- 
xecută, că „ambiția și 
hotărîrea" nu sînt sim
ple vorbe aruncate în 
vînt. Pe verticala sub
terană a puțului, oamenii 
din brigada complexă 
condusă de Gheorghe To
ma au montat deja 117 
metri de ghidaje, în ciu
da unor mari dificultăți. 
Pe orizontul 400, doza
toarele au început de a- 
semenea să fie montate. 
Aurel Crainic, maistru 
principal specialist, om 
cu o solidă pregătire 
profesională, coordona
tor al formațiilor de 
montori, ne asigură că 
„la 15 iunie vor putea 
să înceapă probele de 
rodaj pe fluxul orizontu
lui 400 — prima etapă a 
concentrării întregii pro
ducții de cărbune a mi
nei pe flux continuu ș!

pe verticala primei ins
talații cu schip". Toate 
dozatoarele au fost trans
portate în subteran Cele 
două benzi dc transport, 
și culbutorul de po- o- 
rizontul 400 sînt de
ja montate, 
crează la

Se lu- 
eulbu torul

dublu, lucrare care va fi 
terminată în aceste zile.
Oamenii din formația 
condusă de Iosif Mater
na tocmai montau lanțul 
de la culbutor. Aflăm un 
fapt care ni se pare deo
sebit de semnificativ : 
formațiile de lucru dc pe 
întreg frontul de montaj 
au în componența lor 
oameni care vor asigu
ra întreținerea utilaje
lor după punerea lor în 
funcțiune. în viitorul a- 
telier subteran pentru 
reparații și întreținere, 
formația de electricieni 
(mai bine zis electroniști, 
dată fiind complexitatea 
și finețea lucrărilor pe 
rețeaua complet ciber- 
netizată) condusă de Si- 
monis Oscar mai are de 
pus la punct doar cîteva 
lucrări. De fapt, unele 
din lucrările de montaj 
care au fost începute, fae 
parte din etapa a 11-a a 
punerii în funcțiune, de 
pe orizonturile 300 și 360. 
Maistrul principal speci

alist ține să-i evidenție
ze neapărat, „pentru hăr
nicia lor" pe lăcătușii din 
formația lui Vasile Cher- 
tesz, Hie Parasca, Pavel 
Szilvester, pe sudorii spe
cialiști din formațiile 
conduse de Alexandru 
Cuc și Francisc Nastai 
și pc electricienii din for
mația lui Ludovic Raduli.

De la cota de la supra
față, pînă la confluența 
sectoarelor II, III și IV. 
pe fluxul instalației mo
derne a puțului cu schip, 
există intr-adevăr toate 
garanțiile că punerea 
în funcțiune nu va întîr- 
zia. în prezent, datorită 
gîtuirilor și întreruperi, 
lor in transportul cărbu
nelui pe vechiul flux 
din abataje spre suprafa
ța se pierd zilnic circa 
1 000 tone de cărbune. în 
curînd însă, la mina Lu
peni se va putea asigura 
datorită hărniciei cons
tructorilor și montorilor 
scoaterea la ziuă a unei 
producții care va putea 
să ajungă la 4 000 tone 
zilnic, peste actuala ca
pacitate. Asistăm în a- 
ceste zile la consumarea 
etapei finale a primei fa
ze de modernizare a ex
tracției de cărbune de la 
mina Lupeni.

NOUA PRIMĂVARĂ A
Vulcan, un oraș in pli

nă dezvoltare. Un adevă
rat șantier, în care hăr
nicia, dăruirea edililor 
și a constructorilor de la 
fT.C.H. fae ca orașul să-și 
schimbe zilnic înfățișa- 
rea, ca lot mai multe blo
curi să se înalțe spre 
cer. Există, desigur, in a- 
cest păienjeniș de blocuri, 
obiective social-culturale 
și industriale, puncte de 
lucru unde vrednicia oa
menilor se poate măsura 
în fapte deosebite de 
muncă. Dăruirea patrio
tică, elanul eu care mun
cesc constructorii de case 
sînt materializate în cele 
40 apartamente care s-au 
predat de la începutul a- 
cestui an familiilor mine
rilor. Aceeași vrednicie 
va fi materializată, în lu
nile ce urmează, în alte 
100 de apartamente la 
care se lucrează eu elan 
și pricepere și care vor 
fi predate pînă la finele 
lui '83. Acestea se adau
gă la cele cîteva mii de 
apartamente construite în 
anii socialismului la Vul
can.

In acest orizont, in a- 
ceastă deschidere spre 
împlinirile impresionan
te pe care le trăiesc deo
potrivă orașul și locuito
rii sui, faptele construc
torilor de locuințe ne a- 
par mai bogate, mai
armonios acoperite de 
forța brațelor, a pasiunii 
cu care-și practică nobila 
meserie și vibrației lor 
sufletești. Cine sînt, de 
fapt, acești bărbați ce 
dau „naștere" numeroa
selor blocuri în care vor 
locui alte cîteva zeci, sute 
de oameni ai muncii de 
la unitățile economice 
din localitate ? Formația 
condusă de Mihai Dudaș, 
ce lucrează în prezent la 
blocul I cu 38 apartamen
te, formațiile conduse de 
Ion Orhiluc, Gheorghe 
Radeș, Gheorghe Savin, 
Marin Dragu, Dumitru 
Pietraru, care lucrează la 
blocul 4 cu încă 38 apar- 
tamente, la blocul 3 B 3. 
Practic, toate formațiile 
ce-și au punctul de lucru 
la ansamblul 382 de a- 
partamente, la al treilea

noi'

a- 
e 

sumara 
c?e 

stre- 
me-

ORAȘULUI
tronson (cinematograf 
„Luceafărul" — magazinul 
„Unic") al bulevardului 
Victoriei, toți acei vred
nici constructori care 
lucrează la rezervorul de 
apă. la amenajarea 
lor spații comerciale.

Nu putem încheia 
ceste însemnări fără 
■arunca măcar o
privire spre zările 
mîine ale acestei 
vechi, frumoase și 
reu reînnoite așezări mi
nerești. Aici, în acest cin
cinal se vor mai cons
trui multe blocuri eu 
spații^ comerciale la par
ter, se vor continua lu
crările la bulevardul Vic
toriei, la termoficarea 
orașului, se' vor moderni
za străzi, înălța noi o- 
biective cum sînt comple
xele alimentare, < 
limentare. Unitățile 
conomice din oraș 
fi, de asemenea, moderni
zate și dotate eu utilaje 
și instalații de mare teh
nicitate. Trebuie să spu
nem că locuitorii orașului 
muncitoresc sînt și gospo

aproa-
• e-

vor

dari ambițioși, 
nele blocurilor 
bite cu flori, 
verzi (în aceasiă 
vară s-au plantat in 
ferite zone verzi mii 
arbori ornamentali), 
meroasele grădini de 
gume șl zarzavaturi 
vedesc cu prisosință 
cest lucru.

Despre Vulcan, orașul 
în care muncesc și tră
iesc mii de mineri, pre
paratori, energeticieni, 
constructori, se spune că 
este o așezare cu oa
meni întreprinzători și 
harnici. Și acesta este a- 
devărul. Blocurile moder
ne și zvelte, aspectul plă
cut și elegant al vitrine
lor de la magazine, unități 
comerciale, străzile largi 
și curate, zonele verzi, 
zonele de agrement îi 
conferă o notă de trăini
cie și tinerețe, de însuși
re a atributelor civiliza 
ției urbane. Vulcanul —■ 
la cei 30 de ani — este 
un oraș al oamenilor pen
tru oameni, „o perlă" în 
salba de orașe din bătrî- 

a

Balcc 
împoa 
spațiile 
primă- 

di- 
ăe 

nu- 
le- 

do- 
a-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

na si frumoasa Vale 
Jiului, Vale a noului.

G. PETRESCU

t

I
I
I
1

Duminică, 5 iunie 
8,00 Consultații pentru 

bacalaureat (seral). 
Matematică, algebră.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical.

Din sumar 5
— Telex.
— în dialog cu pianul.
— Umor și muzică.
— Cascadorii rîsului.
— Cîntece de voie bună.
— Un zîmbet pe 16 mm. 
— Microrecital.

14,30 Desene animate.
— Drumuri printre a- 

mintiri.
— Sîntem un neam ca 

grîul ce răsare — 
poezie și muzică.

— Invitată în studiou
rile noastre; soprana 
Elena Grigorescu.

— Telesport.
— Semnal. 

17,00 Film serial.
Vinul și plinea.
Premieră pe țară.

— Pe cărări de soare — 
melodii.

17,50 Secvențe daneze. 
18,10 Călătorii spre viitor. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Cîntarea României. • 

Județul Giurgiu,

20,00 Telecînemateca.
Unora Ie place jazzul.

21,45 Telejurnal.
— Sport.

22,00 Varietăți muzicale.
22.30 Avanpremiera săp- 

tăminală TV.
Luni, 6 iunie

14.30 Telex.
14,35 Emisiune în limba 

maghiară.
17.30 Imagini din Suedia.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 A patriei cinstire. 

Emisiune de cîntece 
și versuri.

20.30 Panoramic economic.
21,00 Tezaur folcloric.
21.30 Curier cetățenesc.
21,40 Roman- foileton. 

Marile speranțe.
22,10 Ritmuri muzicale.
22.25 Telejurnal.

Marți, 7 iunie
11,00 Almanahul familiei.
11.30 Roman foileton.

Marile speranțe.
12,00 Panoramic economic.
12.30 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 România pitorească.
16.25 Clubul tineretului.
17,00 Viața scolii.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Repartizarea armo

nioasă a forțelor de 
producție în teritot

riu. Reportaj.
20,30 Videotecă internațio

nală.
21,00 La zi în 600 de secun

de.
21,10 Pagini muzicale de 

mare popularitate.
21,25 Teatru TV.

Marele pasaj, 
de Platon Pardău 
Premieră pc țară.

22,20 Telejurnal.

O imagine caleido- 
scopică a lumii de 
astăzi, a realităților 
planetei noastre. 

21,00 Film artistic.
La răscrucea mari
lor furtuni.
Premieră TV.

22,25 Telejurnal.
Joi, 9 iunie

11,00 Universul femeilor. 
11,50 Film serial.

Bulevardul Paulista.

PROGRAMUL ȚA/
Miercuri, 8 iunie

16,00 Telex.
16,05 Consultații în spri

jinul învățămîntului 
politico-ideologic.

16,25 Viața culturală.
16.50 Tragerea pronoex- 

pres.
17,00 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Columne ale istoriei. 

Azi, municipiul Bra
șov.

20,-35 Melodii și interpreți.
20,45 Stop-cadru pe ma

pamond.

12,25 Moment folcloric.
12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 Calculatorul și timpul.
16.20 Alternanțe ritmice.
16,30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea econo

mică.
19.35 Memoria documente

lor.
19,55 Fotbal : Suedia — 

România în prelimi
nariile campionatu
lui european. Trans
misiune directă de 

j, la Stockholm.

21.50 Discorama.
22,20 Telejurnal.

Vineri, 10 iunie
15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
roîntul superior teh
nic.
Chimie organică.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17.25 Tragerea loto.
17.30 La volan.
17,40 Anunțuri si muzică,
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal
20,15 Izvor al puterii noas

tre (I). 35 de ani de 
la naționalizare. Re
portaj.

20.30 Cîntecul și poezia 
care ne-au însoțit is
toria.

20.50 Cadran mondial.
21,10 Film artistic.

Munți în flăcări. 
Premieră TV.

22.25 Telejurnal.
Sîmbătă, 11 iunie

11,00 Din marea carte a 
patriei.
După 35 de ani de la 
naționalizare.

11.30 Să cînte copiii.
11,55 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
Din sumar •

— Telex.

— Bunurile țării, bunu
rile noastre.

— Cîntecul cuvintelor.
— Gala desenului ani

mat
— Șah.
— Recital Corina Chi

ri ac.
— Muppets.
— De la noi din Teleor

man.
— Secvența telespecta

torului.
— Aniversări UNESCO. 

Magnetoscop muzi
cal,

~ Țelesport.
18.15 Săptămîna politică.
18,30 Profesiunile cincina

lului
18.50 1001 dc seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19,45 Ritm și muzică.
20,00 Izvor al puterii noas

tre (II).
35 de ani de la nați
onalizare.

20.15 Film artistic.
Facerea lumii. i

22,00 Seară de muzică și 
umor. Antologie mu
zical-umoristică.

22.50 Telejurnal.
— Sport

23,00 Invitații televiziunii.
Emisiune muzical-, 
distractivă.
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE C
județele Timiș

EAUSESCU
9

dului cu colectivul mun
citoresc al unității a înce. 
put în cadrul unei expozi
ții care redă sugestiv, prin 
grafice și machete, acti
vitatea și preocupările a- 
cestui harnic colectiv.

Se raportează că planul 
a fost îndeplinit în mod 
ritmic la toți indicatorii, 
obținîndu-se, totodată im
portante realizări în direc
ția promovării progresului 
tehnic, a diversificării pro. 
ducției. introducerii în 
fabricație a unui număr 
însemnat de mașini și a- 
gregate necesare dezvoltă
rii ramurilor prioritare 
ale economiei noastre na
ționale.

Se vizitează principale
le sectoare de fabricație 
ale întreprinderii. Lasă o 
bună impresie gradul 
înalt de dotare, ca și com
plexitatea produselor. Cu 
acest prilej sînt prezentate 
secretarului general al 
partidului unele compo
nente reprezentative ale 
nomenclatorului de fabri
cație al unității, între care 
instalații complexe de su
dură prin presiune, proiec
tate de Institutul dc sudură 
și încercări <2.__ „
din Timișoara, utilaje 

ții pentru fabricarea 
nescoapelor, agregate pen
tru aparataj electric.

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu, tovarășa

dc materiale 
___ 2 cu 

comandă numerică, instala- 
i ci-

1 a e 
 _ Elena 

Ceaușescu se opresc la di- 
‘ ‘ muncă,

munci.
. . Pri

mesc explicații în legătură 
cu nivelul tehnic și cu 
performanțele utilajelor, 
cu preocuparea întregului 
colectiv de a realiza Pro
duse competitive pe piața 
externă.

Directorul întreprinderii 
informează, de asemenea, 
că, în paralel cu asimila, 
rea de noi produse, eu 
fost găsite soluții pentru 
folosire® mai judicioasă a 
spațiilor și capacităților de 
producție, reducerea consu
murilor specifice de 
terii prime, materiale, 
nergie.

Expoziția organizată 
incinta unității 
ză eforturile t_. 
pentru tipizarea 
a unor produse, 
care s-a 6oldat și __  _
ceasta cu însemnate ccono-

“ prime și

ferite locuri de 
stau de vorbă eu 
tori, cu specialiști.

ma-
e-

în 
evidenția, 

colectivului 
a continuă 

acțiune 
anul a-

mii dc materii 
materiale.

în hala de montaj pen
tru utilaje grele și de înal
tă precizie sînt prezenta
te noile tipuri de mașini de 
„„„i----- . - • i'lectroero.

la indica- 
general al

prelucrat prin 
ziune, realizau 
ția secretarului 
partidului.

în semn de stimă și de —r....profundă recunoștință, to
varășului Nicolae 

____j ma-
varășului 1. . „ „ 
Ceaușescu i se oferă ...u- 
eheta unui robot industri
al, iar tovarășei 
Ceaușescu îi este ____
macheta unei instalații de 
vulcanizat cauciuc, produ
se intrate de eurind în 
fabricație.

La plecarea din unitate, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint înconjurați 
cu multă dragoste și deo
sebită stimă ■ de numeroșii 

------- " care 
înde-

Elena 
oferită

oameni ai muncii, 
aplaudă și aclamă 
lung.

Adresîndu-se celor 
zenți, tovarășul 
Ceaușescu a spus :

„Dragi tovarăși, ne-a 
produs o deosebită plăcere 
să constatăm progresele 
înregistrate de intreprin- 
dera dumneavoastră în fa
bricarea de mașini de înal-

Pre-
Nicolae

tă tehnicitate, în realiza
rea cu succes a planului 
de producție în toate do
meniile și la toți indicato
rii.

Doresc să vă adresez cal
de felicitări pentru aceste 
rezultate și urarea de a 
obține succese tot mai 
mari în ridicarea nivelu
lui tehnic al produselor, 
în realizarea de mașini de 
înaltă tehnicitate, compe
titive cu cele mai bune 
pe plan mondial.

Vă doresc succes, multa 
sănătate și fericire 1 La re
vedere, dragi tovarăși !“.

în continuare, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a întîlnit cu oamenii 
muncii de la întreprinde
rea „Tehnometal** — uni
tate profilată pe fabricarea 
de tractoare miei și mașini 
agricole, unde au fost pri
miți cu aceleași sentimen
te de aleasă stimă, pro. 
fundă recunoștință și dra
goste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat 
despre puternica dezvolta
re pc care a cunoscut-o u- 
nitatea în ultimii 
pre preocupările 
și de perspectivă ale 
lectivului.

Sint prezentate în con
tinuare mașinile și insta
lațiile agricole ce se rea
lizează aici — baterii avi
cole, agregate de cosit și 
greblat, precum și un sor
timent variat de piese de 
schimb. Se menționează că, 
în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului, a fost diminuat 
simțitor consumul de me
tal. Astfel, la bateria pen
tru pui de carne, prin re. 
proiectare și moderniza
re, s-a obținut reducerea 
greutății acesteia cu 1 500 
de kg și diminuarea cos
tului cu 50 000 de lei.

Gazdele invită pe tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, să viziteze sec
țiile de prelucrări mecani
ce și de montaj tractoa
re, aflate într-o modernă 
hală ce sc întinde pe o 
suprafață de 4 ha, cu sis
tem de iluminat natural și 
înzestrată cu instalații și 
utilaje de înaltă tehnici
tate.

Pe parcursul vizitei, gaz
dele informează despre 
preocupările privind auto- 
dotarea, realizării cu forțe 
proprii a eît mai multe u. 
tilaje.

Pe platforma din incinta 
întreprinderii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu le 
sint prezentate tractoarele 
mici asimilate în fabrica
ție de întreprinderea timi
șoreană și gama de utila
je cu care sînt echipate.

Adresînd felicitări colec
tivului pentru succesele
înregistrate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut 
constructorilor de mașini 
de la „Tehnometar1 să ur. 
genteze darea în exploata
re a mașinilor și instalați
ilor, astfel ca pină la fi
nele anului 1983 să poată 
fi atinsă capacitatea pre
văzută pentru 10 000 trac
toare pe an. în același 
timp, s-a indicat să se 
treacă la diversificarea 
producției de tractoare 
mici, la asimilarea în- 
tr-uu timp scurt a tractoa
relor de 13—35 CP, inclu
siv a întregii sisteme 
mașini pentru 
acestora în vederea 
rării mecanizării 
crăcilor ugric 
din zona coîinară a 
Secretarul general al

9 
dului a cerut specialiștilor 
ca la proiectarea noilor 
tractoare să aplice pe larg 
tipizarea, să se adopte so
luții constructive care să 
asigure înalte performan- 
țe tehnice, o eficiență 
nomică ridicată.

Mulțumind pentru 
ta efectuată, cadrele 
conducere s-au angajat în 
numele colectivului să ac. 
ționeze cu toată fermita
tea pentru înfăptuirea e- 
xcmplară a indicațiilor, a 
sarcinilor de plan ce le re
vin pe acest an și pe în
tregul cincinal.

După-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, au 
plecat din municipiul Ti
mișoara, îndreptîndu-se, la 
bordul unui elicopter spe
cial, spre Lugoj.

De Ia reședința ce le-a 
fost rezervată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa E’ena Ceaușescu au 

mașină 
princi-

I la

e.oo-

vizi- 
de

străbătut, într-o 
deschisă, arterele 
pale ale orașului pină la 
Complexul sportiv „1 Mai“ 

elicop.

ani, des- 
actuale 

: co-

de unde a decolat 
terul prezidenția:.

Miile de locuitori 
mișoarei au ieșit in 
pinare. Mulțimea _____
să-și ia rămas bun de la 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, dind glas și cu 
acest prilej sentimentelor 
de dragoste și prețuire pe 
----- aiâturi ț]e 

popor, le 
conducă- 

și statului, 
i e o 1 a e 

tovarășa
. „a răs-

ai Ti- 
întîm- 
venită

care timișorenii, 
întregul nostru 
nutresc față de 
torul partidului

Tovarășul N 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au 
puns cu prietenie aclama
țiilor mulțimii.

Adresîndu-sc celor pre
zenți, și prin ci tuturor 
locuitorilor municipiului 
Timișoara, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a spu6 ;

„încă o dată, dragi tova. 
răși, vă doresc succese în 
activitatea dumneavoas
tră.

Vă urez, totodată, multă 
sănătate și fericire.

La revedere, dragi 
varăși!“.

In aceste momente mul
țimea aplaudă îndelung, 
cu însuflețire. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul

în numele timișorenilor, 
tovarășul Petre Moț, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al 
P.C.R., adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
vii mulțumiri pentru vizi
ta întreprinsă în orașul 
lor și le urează un căldu.

to-

ros drum bun. 
în aplauzele șl 

mulțimii, elicopterul
și uralele 

, -------1 pre.
zidential a decolat, îndrep. ♦ — ----- -

de 
echiparea 

asigu. 
lu

ll 1 e 
țării, 

parti-

tindu-se spre Lugoj.
Dialogul de lucru al to

varășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România 
eu oamenii muncii din ju. 
dețul Timiș a continuat în 
municipiul Lugoj, vechi 
centru muncitoresc și cul
tural al județului, al în
tregii țări. Locuitorii ora
șului a . întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu deosebită 
bucurie, cu sentimente de 
profundă dragoste și pre
țuire. Pe terenul unde a 
aterizat elicopterul pre
zidențial au venit un marc 
număr de locuitori, cu do. 
rința fierbinte de a expri
ma secretarului general 
al partidului, adînca mul
țumire și deosebita satis
facție, pentru onoarea ce

li s-a făcut de a veni în 
orașul lor.

La aterizarea elicopte
rului prezidențial, din mii 
de piepturi au izbucnit u- 
rale și ovații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
dragoste acestor manifes. 
țări, sa’utînd cu priete
nie mulțimea venită să-i 
întîmpine.

De aici, distinșii oaspeți 
se îndreaptă spre cea mai 
nouă unitate 
orașului, 
de utilaje 
transportat.

Vizita în 
circumscris 
că deosebit 
tă : îndeplinirea în 
ții de eficiență s. 
de înaltă calitate a planu. 
lui de producție pe acest 
an, a prevederilor între
gului cincinal.

Secretarul general al 
partidului este informat 
că unitatea produce o lar
gă gamă dc poduri rulan
te electrice de uz general, 
macarale portal tipizate ți 
speciale, automacarale, pie
se turnate din oțel și fon. 
tă pentru ramuri de bază 
ale economiei noastre na. 
ționale.

Pe parcursul vizitării 
secției de turnătorie se
cretarul general al parti
dului urmărește organiza
rea fluxului tehnologie la 
prepararea amestecurilor 
de formare la curățătorie 
și tratamente termice.

Apreciind realizările ob
ținute de acest tfnăr co
lectiv de muncă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
factorilor de răspundere 
să acționeze pentru reali, 
zarea^ unor produse de 
înaltă tehnicitate, astfel in
cit unitatea să se impună 
cit mai repede prin cali
tatea ridicată a mașinilor 
și utilajelor fabricate.

în continuare, a fost vi
zitată secția de mașini de 
ridicat.

Gazdele prezintă secre
tarului general diferite 
produse proiectate și reali
zate pentru prima dată în 
țară. în rîndul acestora se 
situează macaraua cu braț 
pliant și cu rotație con
tinuă pentru exploatările 
forestiere, montată pe un 
autotren dc tip Roman, 
pentru încărcarea și des
cărcarea mecanizată a buș
tenilor. Este prezentată, 
de asemenea, o magazie 
automatizată pentru profile 
laminate lungi care func
ționează pe bază 
gramator. Rețin 
atenția macaraua portal de 
5 tone pe pernă

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să vadă ex
poziția cuprinzînd produ
se realizate de unitățile

industrială a 
întreprinderea 

de ridicat și

întreprindere a 
o problemati- 
de importan- 

condi- 
sporită și

de pro- 
totodată

de aer.

-------9
industriale din oraș, pre
cum și cele ale cooperați
ei meșteșugărești.

încheindu-și vizita la în
treprinderea de utilaje de 
ridicat și 
tovarășul 
Ceaușescu

„Doresc 
dumneavoastră, 
rii acestei uzine noi 
utilaj greu, ca Ș> t0V 
oamenii muncii din Lugoj, 
pe toți locuitorii, pentru a. 
ceasta întreprindere mo
dernă -și să exprim con
vingerea că veți face totul 
pentru ca în cel mal scurt 
timp să intre în producție 
la întreaga capacitate Și 
să realizeze produse de 
înaltă tehnicitate. Eu vă 
doresc succes în _ activita
tea dumneavoastră și a u- 
zinel, a tuturor celorlalte 
întreprinderi, multă sana. 
tate și fericire. La revede
re, dragi tovarăși !*•.

De la întreprinderea dc 
utilaje de ridicat și trans- 
portat, într-o mașină des
chisă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu au străbătut 
străzile orașului în ura'.e. 
le Șl ovațiile miilor de lo
cuitori ai Lugojului.

în apropierea locului un
de se află elicopterul pre
zidențial s-a desfășurat ce 
remonia plecării din județ 
a secretarului general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu iși iau apoi ră
ni as bun de ia reprezen
tanții organelor de partid 
și de stat a'.e județului și 
municipiului Lugoj, 
cei veniți să .e ureze 
bun.

Adresîndu-sc celor 
zenți, tovarășul 
Ceaușescu a spus: ., 
tovarăși din Lugoj, aș do
ri să vă urez un salut cor
dial și cele mai bune u- 
rărl și, totodată, să vă 
felicit pentru rezultatele 
obținute. Vă urez multa 
sănătate și fericire !“.

Primul secretar al 
mitetului județean 
al P.C.R. adresează 
ducătorului partidului 
statului nostru, in numele 
comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor acestor stră- 
bune meleaguri românești, 
cele mai calde mulțumiri 
pentru aprecierea rezul
tatelor obținute în activi
tatea oamenilor muncii din 
județ, pentru îndemnuri. 
Ic și indicațiile date în 
timpul vizitei.

în uralclc și ovațiile ce
lor prezenți, elicopterul 
prezidențial decolează, în- 
dreptîndu-se spre orașul 
Oțelul Roșu.

★
Continuînd amplul 

fructuosul dialog cu făuri
torii bunuri’or materiale - 
și spirituale din Banat,

de transportat, 
N i c o 1 a e 

a spus : 
să vă felicit pe 

muncito- 
de

de la 
drum

pre.
Nicolae 
„Dragi

Co.
Timiș 

con- 
Și

Și

Nicola e
gene- 

Coniu-

în județul 
i-a revenit

tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Roma
nia, a început joi dupa- 
amiază. împreuna cu to
varășa Elena Ceaușescu. 
o vizită de lucru in jude
țul CaraȘ-Beverin.

Cinstea de a marca înce
putul vizitei 
Caraș-Severin
centrului muncitoresc Oțe
lul Roșu. Elicopterul pre
zidențial aterizează pe sta
dionul orașului,_ unde mu 
de muncitori, țaram, elevi 
fac o entuziastă primire 
tovarășului N i C o la Ș 
Ceaușescu Și tovarășe- 
Elena Ceaușescu.

In întîmpinarea iubiti- 
lor oaspeți au vend tova
rășii Uie Matei, 
cretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin «! 
P.C.R., alți reprezentanți 
ai organelor locale 
partid și de stat.

Răspunzînd aclamații >rr 
mulțimii, tovarășul Nveolae 
Ceaușescu a adresat 
terilor acestei așezări un 
salut călduros și cele mai 
bune urări. ,

Tineri si tinere, premie: i 
și șoimi ai patriei oferă 
flori oaspeților dragi.

Tovarășul N ic ol’ e 
Ceausescu, tovarășa luena 
Ceausescu se îndreaptă, 
intr-o mașină descinsa, 
spre primul obiectiv al 
vizitei de lucru pe care o 
întreprind în județul _ 1 a- 
raș-Severin -. h.i
rea siderurgica „Oțetul 
Roșu“. . . ,

La sosirea in incinta a- 
cestei citadele industria, 
le una dintre mai virstn.- 
ceie unități siderurgice ro
mânești care produce oțel 
de 176 ani tovarășm 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu smt 
primiți cu manifestări de 
caldă dragoste și stimă de 
puternicul detașament al 
oțelarilor și laminonștiloj .

în cadrul dialogului de 
lucru care are loc cu spe
cialiștii Și muncitorii se a. 
rată că destoinicul colec
tiv a depășit prevederile 
de plan pe primele cinei 
luni ale anului la toți in
dicatorii economici de baze. 
Sînt evidențiate cu Prio
ritate aspectele 
ale activității desfășurate 
în această perioadă.

Secretarul general al 
partidului are cuvinte de 
apreciere la adresa colec
tivului și recomandă sa se 
persevereze pe această 
cale în vederea sporirii e. 
ficientei economice și 
creșterii beneficiilor

în continuare, sint pre
zentate o serie dintre pro
dusele întreprinderii, une
le dintre ele de curino

a

(Continuare în pag. a 4-a)

Marea adunare populară 
din municipiul Timișoara

(Urmare din pag. I)

urmărită cu deosebită a- 
tențic, cu cel mai viu in
teres, de cei prezenți, iar 
prin intermediul posturi
lor de radio și televiziune 
de milioane de oameni din 
întreaga țară. în repetate 
rînduri, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a fost subliniată cu puter
nice aplauze, cu urale și o- 
vații. Prin simțămintele 
profunde pe care le expri
mă și aici la marea a- 
dunare populară, oamenii 
muncii din această parte

a țării î.și afirmă hotărîrea 
de a transpune neîntîrziat 
în viață indicațiile și ori
entările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
a realiza în cele mai bu
ne condiții sarcinile de 
plan pe acest an și pe în
tregul cincinal.

în marea piață din cen
trul municipiului
șoara răsună aplauze 
ovații prelungite, din 
de mii de piepturi 
rostite urări fierbinți 
chinate partidului și secre
tarului său general, patri-

Ținti
ți 

zeci 
sînt 
în-

ei noastre socialiste și po. 
porului român. Din marea 
piață a Operei, într-o ma
șină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu stră
bat artera principală din 
centrul orașului, de-a lun
gul căreia zeci de mii de 
cetățeni de toate virstele 
aclamă cu entuziasm 
conducătorul iubit și 
mat al partidului și
tului nostru, exprimîn- 
du-și astfel bucuria de a-1 
saluta ca oaspete drag ini
mii la ei acasă în Timișoa
ra.

pi
ști - 
sta-
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

in județele Timiș și Caraș-Severin
(Urmare din pag. a 3-a)

în producție, pre. 
diferite piese

altele, este 
macheta unui 
realizat în

de

pre- 
dis- 

uzină,

Incluse 
cum și 
fKhimb.

între 
zentată 
pozitiv.
Cu ajutorul căruia se pre
lucrează suprafețele curbe, 
dispozitiv cu ajutorul că
ruia se realizează o efici
ență anuală estimată la 
3,5 milioane lei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova. 
rășa Elena Ceaușescu îl 
felicită pe maistrul Iosif 
Toth, unul din coautorii 
acestei invenții.

In continuare, pe plat
forma oțelăriei electrice, 
tovarășul N i a o 1 a e
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu asistă la 
turnarea continuă a unei 
șarje de oțel.

Remarcînd bunele rezul
tate înregistrate de acest 
destoinic colectiv, la în. 
cheierea vizitei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-afe. 
licitat călduros pe siderur- 
giștil de la „Oțelul Roșu", 
urîndu-le să obțină suc- 
cese tot mai mari în acti
vitatea lor.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tîlnit cu lucrătorii ogoare
lor din cadrul Cooperati
vei Agricole de Producție 
din comuna Glimboca.

Pe întregul traseu stră
bătut de coloana oficială, 
mii de cetățeni au venit 

1 să ureze oaspeților dragi 
un călduros bun venit, ex- 
pre6ie elocventă a nemăr
ginitului respect, a dra. 

țgostei fața de cel mai iu- 
^bit fiu al națiunii noas- 
’ țre.

Dezbaterea 
problemelor 

' s-a desfășurat intr-o fermă 
“ a cooperativei agricole.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
despre dezvoltarea agri
culturii în anul 1983 și în 
acest cincinal. Au fost 
înfățișate preocupările bu- 

[ ne pentru îmbunătățirea 
fondului funciar. Apreci. 

’ ind rezultatele obținute pî- 
' nă acum, tovarășul Nicolae 
‘ Ceaușescu a recomandat 

specialiștilor, tuturor locui
torilor satelor, să acțione
ze mai energic pentru ri. 
dicarea potențialului pro
ductiv al pămîntului.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii din agricul
tura județului Caraș-Se
verin a continuat cu dez
baterea aprofundată a pro
blemelor culturilor vege
tale, dezvoltarea pomicul- 
turii, a zootehniei și rea
lizarea programelor de îm
bunătățire a pajiștilor și 

. pășunilor. Constatînd în- 
’ să că producțiile obținute 

sînt sub posibilitățile e- 
xistente, secretarul gene
ral al partidului a cerut să 
se asigure, peste tot, acele 
condiții care să ducă la
V 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

pe larg a 
agriculturii

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Omul Puma; U- 
nirea : Calculatorul măr
turisește.

LONEA : Imperiul con
traatacă.

ANINOASA: Comoara.
VULCAN — Luceafă

rul : Buletin de Bucu-
| rești.

FROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE 
ȘI DE CONDUCERE

— FILIALA PETROȘANI —
Examenele de sfîrșit de an se desfășoară in ziua 

de luni, 6 iunie a.c., ora 17, după cum urmează :
— anul- I, sala c.o.m. de la Combinatul minier 

Valea Jiului ;
— anii II și III, Casa de cultură în sala biblio

tecii și sala artelor ;
— anul IV, Cabinetul municipal de partid.

obținerea unei producții 
de cel puțin 5 000 kg grîu 
la hectar. „Fără 5 000 kg 
grîu la hectar nu se poa
te 1“ a accentuat din nou 
secretarul general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
că indicația dată la pre- 
cedenta 
privind 
celerată 
pomicol 
tă, gazdele raportînd creș
terea suprafeței 
de 8 ori.

Tovarășul N 1 
Ceaușescu a fost 
despre modul în 
desfășoară activitatea 
conomică a unității.

vizită în județ 
creșterea mai ac- 

a patrimoniului 
a fost îndeplini-

plantate

colac 
informat 
care se 

e. 
A 

reieșit că starea de vege
tație a cerealelor păioase 
este corespunzătoare, es
timările făcute demons- 
trînd că sarcinile de plan 
vor fi îndeplinite, creîn- 
du-se condiții pentru pre
darea suplimentară la fon
dul de stat a unor im
portante cantități de grîu, 
porumb, cartofi și legume. 

Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen. 
tate apoi, cîteva loturi de 
vaci, juninci, cai și oi. 
Gazdele au informat că în 
gospodăriile populației nu
mărul bovinelor, al ovine, 
lor și porcinelor este în 
creștere, existînd bune po
sibilități pentru realiza
rea corespunzătoare a 
nului de livrări la 
dul de stat.

Secretarul 
partidului a 
în județ, ca 
Glimboca, sînt condiții 
bune pentru creșterea ani
malelor, recomandînd 6ă 
se acorde cea mai mare 
atenție dezvoltării zooteh
niei.

Rezultatele obținute de 
oamenii muncii de pe o- 
goarele Județului Caraș- 
Severin de cooperatorii 
din Glimboca, au făcut o 
impresie bună. Gazdele 
s-au angajat în fața secre
tarului general al partidu
lui, să acționeze mai ener
gic pentru consolidarea și 
amplificarea succeselor de 
pînă acum, pentru trans - 
punerea în viață a obiec
tivelor noii revoluții din 
agricultură.

într-o atmosferă sărbă. 
torească, în uralele și ova
țiile sutelor și sutelor de 
cetățeni, coloana oficială 
părăsește comuna îndrep- 
tindu-se spre Caransebeș.

în continuarea vizitei pe 
care o efectuează în jude
țul Caraș-Severin, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit în orașul Caran
sebeș.

Asemenea tuturor loca
lităților țării, Caransebeșul 
a cunoscut o puternică 
dezvoltare în ultima pe
rioadă. Și aici industriali
zarea a adus cu sine revi- 
talizarea și modernizarea

pla
fon-

al 
că

general 
apreciat 
și în comuna 
sînt

LUPENI — Cultural:
Zbor mortal.

URICANI ; Năpasta.

TV.

11,3C Melodii populare.
— In jurul orei 11,30 

— Transmisiune directă : 
Adunarea populară din 
municipiul Reșița, prile
juită de vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
munist Român,

ge- 
Co. 

pre-

acestei așezări unde în 
ultimii ani, cînd condu
cătorul partidului și țării 
a efectuat aici trei vizite 
de lucru. Este etapa cu ce
le mai profunde transfor
mări în întreaga viață a o- 
rașului.

Mii de oameni ai mun
cii din Caransebeș au ve
nit să salute cu toată căl
dura pe conducătorul iubit 
și stimat al partidului și 
statului.

Pe traseul de la C.A.P. 
Glimboca la întreprinderea 
constructoare de mașini, 
străbătut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în- 
tr-o mașină deschisă, nu
meroși oameni ai muncii 
din Caransebeș și din lo
calitățile învecinate au fă
cut oaspeților dragi o căl
duroasă șl emoționantă 
primire.

Pornind de la analiza 
modului în care se înde
plinesc sarcinile de plan, 
dialogul secretarului gene- 
ral al partidului cu speci
aliștii a cuprins o serie de 
probleme de maximă în
semnătate pentru dezvol
tarea acestei tinere și pu
ternice unități economice, 
considerată pe bună drep
tate, principalul pilon al 
industriei orașului de azi. 
O atenție deosebită a fost 
acordată diversificării sor
timentale, asimilării, pe 
baza concepției proprii, a 
unor produse de tehnici
tate din ce în ce mai ri
dicată.

In timpul vizitării secți
ei de ansamble sudate sînt 
prezentate primele turbi
ne hidraulice de 8,4 MW 
ce se realizezaă la Ca
ransebeș, produse de înal
tă tehnicitate capabile șă 
contribuie la 
valorificare a 
lui hidroenergetic al rîuri- 
lor noastre. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se asigure diversificarea 
în continuare a fabricați
ei, Bă se devanseze 
gramul de asimilare a 
binelor.

SeGcetarul general 
partidului a indicat să se 
folosească din plin capaci
tățile existente pentru a 
satisface integral necesa
rul de boghiuri și să se 
grăbească finalizarea și 
punerea în funcțiune a noi. 
lor obiective de investiții.

în secția de prelucrări 
mecanice 6Înt 
fluxului tehnologic 
mașini unelte cu 
dă numerică și cu 
dă-program, mașini 
tificat coroane dințate, al
te agregate speciale pen
tru efectuarea unor ope
rații de mare precizie și 
finețe.

Pe întreg parcursul vizi
tei a fost evidențiată preo
cuparea colectivului de 
aici pentru buna gospodă. 
rire a metalului, a com
bustibililor și energiei, fi-

mai buna 
potențialu-

pro. 
tur-

al

integrate 
de aici 
coman- 
coman- 
de rec.

ind prezentate principale
le măsuri adoptate și re
zultatele cu care s-au sol- 
dat.

La încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului, luîndu-și rămas bun 
de la colectivul întreprin
derii, a spus :

„Dragi tovarăși,
Vă felicit pentru rezul

tatele obținute în realiza
rea planului pe primele 5 
luni. Vă urez pentru în
tregul an să obțineți rezul
tate și mai bune, să ridi
cați nivelul tehnic și cali
tativ al produselor, să le 
faceți mai competitive. Să 
realizați boghiurile și ce
lelalte produse la nivelul 
cel mai bun pe plan mon
dial. Vă doresc multă să
nătate și multă fericire !“.

Aprecierile și îndemnu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost primite 
cu bucurie.

în această atmosferă săr
bătorească, plină de opti
mism, coloana de mașini 
s-a îndreptat spre aero
portul din Caransebeș, 
străbătînd cîteva din carti
erele orașului.

Dc-a lungul arterelor 
străbătute, numeroși cetă. 
țeni de toate vîrstele au 
dat glas din nou senti
mentelor de profundă dra
goste și recunoștință față 
de conducătorul partidu
lui și statului. Sînt sim
țămintele pe care le-au 
exprimat și miile de locui- 
tori ai orașului veniți pe 
aeroport pentru a-și _lua 
rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

în aplauzele celor pre- 
zenți, elicopterul prezi
dențial a decolat,. îndrep- 
tîndu-se spre Reșița.

Joi după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit în municipiul Re
șița.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat pe stadionul mu. 
nicipal, împodobit săr
bătorește. Zeci de mii de 
locuitori ai orașului au ți
nut să-i întîmpine pe iu- 
biții oaspeți, pentru a 
transmite 
lor de caldă 
stimă.

Tovarășul N 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au 
puns cu prietenie 
testărilor călduroase 
mulțimii.

în aclamațiile celor pre- 
zenți, coloana de mașini 
s-a îndreptat spre reședin
ța rezervată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
pe timpul șederii în jude
țul Caraș-Severin, străbă
tînd străzile principale ale 
orașului, în lungul cărora 
un număr impresionant de 
localnici au ținut să-i sa
lute din toată inima pe oas
peții dragi.

Institutul de mine

încadrează direct sau prin transfer
— 1

— 1
— 2
— 2

pompier
instalator sanitar
tîmplari

strungari.
De asemenea, organizează concurs pentru 

ocuparea postului de FUNCȚIONAR ADMI
NISTRATIV PRINCIPAL (administrator imo
bil) în data de 15 iunie 1983.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, 
republicată.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan-retribuire, unde se pot obține și 
relații suplimentare. Telefon 42580, interior 151.

Autobaza transport auto

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA 
următorul personal, pentru cariera

Cîmpu luî Neag:
■ conducători auto, categ C, E
■ mecanici auto, categ. III—VI.
Informații suplimentare la serviciul perso 

nai de la Autobaza TA Orâștie, telefon 41495.

Mica publicitate
„Moskvici 407“, 23 

nr. 8, Petroșani.

(

le
sentimentele 

dragoste și
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tovarășa 

răs- 
mani- 

ale

VI ND
August 
(604)

VÎND „Trabant 601“, te
lefon 43648, Petroșani. (605)

VIND „Dacia 1300“, sta
re bună. Adresați D.C.A. 
Lonea sau 268, Petrila. 
(607)

VÎND casă pentru două 
familii, grădină, pomi. Vul
can, strada Gorunului nr. 
1 Crividia. (611)

CAUT femeie îngrijire 
copil mic. Informații; Pe
troșani, strada Institutului, 
blocul 10, ap. 9, sc. 1, 
după orele 13. (585)

SCHIMB apartament do
uă camere (sobe) Carpați, 
cu 2—3 camere, încălzire

D E

centrală (tot zona „Car- 
pați“). Telefon 44514. (606)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă, periodice, nr. 504", 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (600)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
5072, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (601)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Biha. E- 
duardo, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (603)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Stăni- 
că Ion, eliberată ,de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (608)

CESE

ședintele Republicii 
cialiste România. în 
dețu]
15,00
15,05

15,30

17,25
17,35
17,50
20,00
20,45

Caraș-Severin. 
Telex. 
Consultații 
admiterea 
țămîntul 
tehnic.
Emisiune 
germană.
Tragerea 
La volan.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Un cîntec pe 

dresa dv.

So- 
ju-

20,55
21,15

■“I

i pentru 
în învă- 

superior

în limba

loto.

a-

21,25

21,45

22,43

Cadran mondial.
Discorama. In. 

terpreți ai cîntecu- 
lui italian.
Revista literar-ar- 
tlstică TV.
Film artistic J 
„Din uou Ia Obers- 
dorf".
Premieră pe țară.
Telejurnal. I 

I 
I
I 
I

LUCRĂTORII redacției „Steagul roșu" împărtă
șesc durerea colegului lor Gheorghe Olteanu în în
cercarea grea pricinuită de pierderea tatălui său 

OLTEANU GHEORGHE
Sincere condoleanțe.

SOȚIA Silvia, copiii Dorel și Titi, mama Istina, 
fratele Viorel, cumnata Ițu, nepoții Viorel și Daniel 
și nepoata Anca, anunță cu adincă durere, dispariția 
fulgerătoare a scumpului lor

COSTINAȘ CORNEL
înhumarea are loc azi, ora 16. Cortegiul funerar 

pleacă de la domiciliu. (609)

COLECTIVUL de muncă, anunță încetarea din 
viață a colegului lor

COST IN AȘ CORNEL
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (613)
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