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În spiritul măsurilor adoptate pentru dezvoltarea

proprietății socialiste și creșterea retribuțiilor

Cu forțe sporite, pentru realizarea 
integrală a producției fizice

cu 
Coa

Elaborat în deplină concordanță 
hotărîrile Congresului al XII-lea și 
ferinței Naționale ale partidului, Decre
tul Consiliului de Stat pentru majora
rea retribuției personalului muncitor 
constituie o expresie elocventă a preo
cupărilor partidului 
continuă a 
în lumină 
înfăptuirea 
să asigure 
oamenilor 
de dezvoltare economică în care ne a- 
flăm.

Din prevederile Decretului, recent dat 
publicității, din eșalonările stabilite pe 
ramuri de activități se desprinde locul 
prioritar pe care îl ocupă, în contextul 
economiei naționale, minerii, petroliș
tii, energeticienii și ceilalți oameni ai 
muncii din ramurile care asigură baza 
de materii prime și energetice. Primii 
care vor beneficia, chiar din această 
lună, de o nouă majorare a retribuțiilor 
sînt oamenii muncii din industria mi
nieră, industria petrolului, din domeniul 
forajului și lucrărilor geologice și din 
industria energiei electrice — fapt ce 
reflectă grija permanentă a conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae

i pentru creșterea 
bunăstării poporului, punînd 
orientarea consecventă spre 
tuturor prevederilor menite 

ridicarea nivelului de trai al 
muncii, corespunzător etapei

în 
de

Ceaușescu, acordată acestor puternice 
detașamente muncitorești, dezvoltării ne
întrerupte a activității din sectoarele 
decisive ale economiei naționale. Aces
tor prevederi, deosebit de stimulative, 
minerii din Valea Jiului, preparatorii 
care asigură înnobilarea cărbunelui și 
energeticienii trebuie să le răspundă 
printr-o și mai susținută angajare 
îndeplinirea integrală a sarcinilor
plan, cunoscînd că numai o activitate 
exemplară poate constitui răspunsul da
torat conducerii partidului și statului, 
grijii cu adevărat părintești cu care se 
întreprind și se înfăptuiesc noi măsuri 
destinate creșterii bunăstării în bazine
le miniere ale țării.

în continuare, pe linia aplicării mai 
ferme a principiului socialist de repar
tiție în raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse și corespunzător coefi
cienților de ierarhizare aprobați prin 
Legea nr. 3/1983, Decretul stabilește 
majorările retribuțiilor tarifare ale per
sonalului muncitor din exploatările la 
zi de cărbune și minereuri, precum și 
din alte activități, cum sînt cocsificarea
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de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in județul Mureș
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a înce
put luni, 12 septembrie, o 
vizită de lucru în județul 
Mureș, străveche vatră de 
culturii și civilizație a pa
triei noastre, ce-și scrie 
astăzi, cu slova muncii 
înfrățite a locuitorilor săi 
— fără deosebire de națio
nalitate, istoria nouă a 
unor strălucite împliniri 
socialiste.

La plecarea din Bucu
rești, 
peni, 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
de membri 
pleanți ai

pe aeroportul Oto- 
tovarășul Nicolae 

tovarășa Elena 
au fost conduși 
și membri su- 
Comitetului Po-

litic Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R.

în aceste splendide zile 
de toamnă conducătorul 
partidului și statului se 
reîntîlnește cu mureșenii, 
oameni harnici care au 
înălțat și înalță pe acest 
pămînt străbun, brăzdat de 
apele Mureșului și ale 
Tîrnavelor, puternice ce
tăți industriale, dau o 
i ouă rodnicie ogoarelor, 
îmbogățesc <u importante 
valori tezaurul cultural 
și științific al patriei. Sînt 
momente ce prilejuiesc ma
nifestarea puternică, emo
ționantă a sentimentelor 
de deosebită stimă și pre
țuire, de fierbinte dragos
te și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în a cărui neo
bosită activitate își au iz-

vorul profundele prefaceri 
revoluționare dăltuite ev 
litere de aur în istorii 
multimilenară a patriei. , 

Mureșenii se prezinți 
astăzi, Îs ‘ '
cretarul 
dului cu 
mă.

Sosirea 
rășului Nicolae 
a tovarășei 
Ceaușescu are loc pe ae, 
roportul din Tirgu Mureș/

Domnește o atmosfera 
însuflețită, de mare sărbă, 
toare. Mii de oameni as 
muncii — fomâni, ma
ghiari germani — au ve-1 
nit să-i salute pe distin

șii oaspeți, să le ureze, dini 
adîncul inimii, un căldu
ros și entuziast bun venit.

în județ a tovaJ
Ceaușescu) 
Elena?

pe ae-ț 
Mureș/ 

atmosferă 
i i-A «ârhnJ
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fe'evîziuneAzi, la posturile de radio și
jurul orei 11,00. posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct aduna
rea populară din municipiul Tirgu Mu
reș.

Cu prilejul vizitei de lucru în ju
dețul Mureș a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, astăzi, in

ȚARII CÎT MAI MULT CĂRBUNE ■

9 necesitate pentru minerii Văii Jiului

Mobilizare de excepție

-.M

Orija fată de om, 
pentru bunăstarea lui 

materială și spirituală
Recentul program de a- 

plicare a principiilor au- 
toconducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfecționa
rea sistemului de retribui
re a muncii dezbătute re
cent la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., precum și 
Decretul pentru majorarea 
retribuției personalului 
muncitor, reflectă încă o 
dată preocuparea perma
nentă a partidului și sta
tului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului de a si
tua în centrul atenției o- 
mul, bunăstarea lui ma
terială ți spirituală.

Am dezbătut pe larg îm-

preună cu ortacii din sec
tor toate aceste măsuri, 
precum și Decretul cu pri
vire la majorarea retribu
ției. Avînd în vedere fap
tul că din nou, noi mine
rii avem prioritate făcînd 
parte din prima categorie 
de oameni ai muncii ca
re beneficiază de creșterea 
retribuției, am hotărît ca 
încă din aceste zile să 
răspundem prin faptele 
noastre de muncă, printr-o 
mai bună organizare a 
muncii, recentelor măsuri 
luate.

Vasile NICA, 
maistru principal, sectorul 

II, I.M. Paroșeni
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Cu indicatorii 
depășiți

Colectivul șantierului 
din Paroșeni al T.E.C. ra
portează depășirea princi
palilor indicatori de plan 
pe primele opt luni ale a- 
nului. Producția globală a 
fost depășită cu 6 procen
te, iar productivitatea cu 
5 procente față de sarcina 
planificată. La obținerea 
acestui succes s-au eviden
țiat formațiile din subordi- 
nea sing. Ion Celofan, pre
cum și echipa complexă 
dc mecanici, sudori și be- 
toniști din 
tc Arpad 
Buga, Ioan 
Munteanu.

Realizări 
constată și 
de construcții și montaje, 
fapt care asigură punerea 
în funt une la termen a 
lucrărilor de tcrmoficare 
de la sursa din Paroșeni.

S-a închiat decada I a 
ultimei luni a trimestru
lui III a acestui an și 
principalele furnizoare de 
cărbune cocsificabil au 
raportat nu numai înde
plinirea prevederilor de 
plan, dar și depășirea a- 
cestora. Colectivele între
prinderilor miniere Lu- 
peni, Bărbăteni și de la 
cariera Cîmpu lui Neag 
au totalizat în această de
cadă o producție supli
mentarii prevederilor de 
plan de aproape 10 000 
tone de cărbune. Cea mai 
mare cantitate de cărbu
ne extras peste plan a 
înregistrat-o colectivul de 
la cariera Cîmpu lui 
Neag — 4 500 tone într-o 
singuiă decadă — obți- 
nînd peste prevederi mai

mult 
tății 
să o 
lună, 
nerii 
prin producția extrasă su
plimentar în prima deca
dă a lunii, și-au depășit 
angajamentul întregii luni 
septembrie. Minerii 
peniului, la rîndul 
prin plusul de
4 000 tone de cărbune coc
sificabil obținut în ace
eași perioadă, au obținut 
rezultate peste prevede
rile care reveneau acestei 
etape, înaintînd cu pași 
fermi spre îndeplinirea 
integrală a angajamentu
lui — preliminai- pe care 
și l-au propus. Realizări 
peste prevederile etapei

decît dublul canti- 
pe care se angajase 
extragă pe întreaga
De asemenea, mi- 
de la Bărbăteni,'

minerii de la 
plus 840 to- 
un a nga ja
de 1 300 tone

Ini
lor, 

aproape

— decada I a lunii 
raportau și 
Paroșeni — 
ne față de 
ment lunar 
dc cărbune.

Aceste realizări de 
prestigiu de la întreprin
derile amintite sînt cea 
mai elocventă dovadă a 
temeiniciei analizelor e- 
fectuate de conducerile 
întreprinderilor respecti
ve, analize care au stat 
la baza preliminariilor-an- 
gajament asumate în. nu
mele colectivelor pe care 
le conduc, dar în același 
timp constituie și dovada 
unei angajări de excep-

Dorin GHEȚA
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)

care fac par-
Bocsony Vasile

Csibi și loan

însemnate 
la planul

se 
fizic

Instantaneu de mun
că din hala de asam
blare a mașinilor 
.piere complexe de 
I.U.M. Petroșani, 
imagine, căruciorul 
perforat I.M.P. 2,

mi
la 
în 
de 
cel

mai recent utilaj minier 
asimilat în producția de 
serie a uzinei.

Brigadierii de la Petrila 
s-«iib angajat să sporească 

rodnicia mnBscii Ier
Tradiționala „Zi a bri

gadierului", prilejuiește, 
la I.M. Petrila, un profund 
și rodnic schimb de ex
periență între șefii de bri
gadă, maiștrii și ingine
rii sectoarelor, orientea
ză atenția consiliului oa
menilor muncii spre punc
tele nevralgice ale fluxu
lui de producție. Pornind 
de la rezultatele nesatis
făcătoare obținute în luna 
august de acest co
lectiv de muncă, discuți-, 
ile la care am participat 
cu acest, prilej au 
evidențiat tocmai preocu
parea șefilor de brigadă, 
în numele . formațiilor lor, 
pentru o mai bună organi
zare a muncii și aprovizi- • 
onarea locurilor de mun
că, pentru întărirea spiri
tului de disciplină. Pe 
ceasta temă au propus 
suri concrete șefii de 
gadă Vasile Glișcă, 
I^op, Constantin
Petru Sișman și alții.

Două aspecte merită în
să relevate pentru inedi-

a- 
mă- 
bri- 
Ion

Alecsa,

tul lor. Astfel, pentru 
combaterea absențelor ne
motivate s-a hotărît 
centuarea măsurilor 
c..tive, 
torească", inițiativă lan
sată de ziarul nostru a de
venit deja o eficientă meto
dă de muncă, o tri
bună a democrației mun
citorești, la nivelul tuturor■ 
sectoarelor, în zilele ' de 
retribuție mai ales se poar
tă discuții cu absentoma- 
nii „de profesie". Măsu
rile inițiate de recenta șe
dință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., privind întărirea 
ordinii și disciplinei, po
trivit cărora absențele ne
motivate și concediile fără 
plată, a căror durată de
pășește 30 de zile intr-lin 
an se scad din concediul 
de cdlhnă și nu vor 
luate în considerare

ac-i 
edu-1 

„Judecata munci-j

fi 
la

Ion VULPE
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ZIUA POMPIERILOR
în fiecare an la 13 sep

tembrie sărbătorim Ziua 
pompierilor, zi ce consti
tuie nu numai un mo
ment de evocare și oma
giere a faptelor de arme 
săvârșite acum 135 de ani 
pe Dealul Spirii de către 
detașamentul pompierilor 
bucureșteni împotriva in
vadatorilor otomani, pen
tru apărarea pămîntului 
strămoșesc și a cauzei 
sfinte a revoluției de la 
1848, ci și un prilej de 
înaltă prețuire pe care 
partidul și statul nostru 
o acordă activității celor 
ce se află astăzi 
în slujba apărării împo- 
triv a incendiilor, a avu
ției naționale, a vieții și 
bunurilor oamenilor mun
cii. Sărbătorirea zilei de 
13 septembrie are loc a- 
nul acesta în climatul de 
puternică și entuziastă 
angajare în muncă, cu 
care întreaga noastră na
țiune socialistă, strîns u- 
nită în jurul partidului, 
al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înfăptuiește 
prevederile planului cin
cinal 1981—1985 al cali
tății și eficienței, dînd 
viață hotărîrilor de ex
cepțională însemnătate 
pentru viitorul țării a- 
doptate de Congresul al 
XlI-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

înscrii nd u-se în efor
tul general, in dăruirea 
cu care oamenii muncii 
au trecut la înfăptuirea 
hotărîrilor de partid și 
de stat privitoare la dez
voltarea economico-socia- 
lă a patriei noastre, pom
pierii militari și civili 
raportează cu mîndrie

succesele pe care le-au 
obținut sînt rodul aplică
rii întocmai a prețioase
lor indicații ale coman
dantului suprem, 
rășul N icolae

Alături de 
nostru popor, 
companiei de

tova-
Ceaușescu. 

întregul 
militarii 

pompieri 
din Petroșani și-au ex
primat totala adeziune 
față de conținutul docu
mentelor de partid, de i- 
deile și tezele cuprinse 
în cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia. acționînd 
astfel incit întreaga mun
că politico-cducativă din 
companie să fie pătrunsă 
de spiritul militant revo
luționar. Militînd pentru 
traducerea în viață a in
dicației date de secreta
rul general al partidului, 
aplicând legile statului, 
actele normative, regula
mentele și instrucțiunile 
care reglementează activi, 
tatea de prevenire și stin
gere a incendiilor, 
pania de pompieri 
troșani se prezintă 
ziua dor cu 
rodnic în 
sarcinilor și 
încredințate de conduce
rea de partid și de stat. 
Astfel unitatea deține 
pentru a 14-a oară conse
cutiv titlul de companie 
de frunte, fiind hotărâtă 
ca la 
rente, 
cheia 
ție să 
pentru

Trebuie menționat fap
tul că în centrul între
gii activități de prevenire 
s-au situat obiective de 
importanță deosebită din

com-
Pe- 
de 

un bilanț 
îndeplinirea 

misiunilor

sfîrșitul lunii cu- 
cînd se va în- 
ciclul de. instruc- 
recucerim titlul 
a 15-a oară.

economia Văii 
întreprinderile 
cele cu profil 
sau cu procese, tehnolo
gice complexe, precum și 
multe alte categorii 
obiective, cum sînt 
cu mari aglomerări 
persoane sau care 
postesc importante bunuri 
materiale. Motiv de în
dreptățită mîndrie pentru 
buna organizare și desfă
șurare a activităților 
constituie și rezultatele 
obținute pe linia P.S.I. de 
numeroase conduceri de 
obiective, comisii tehnice 
și formații civile de pom
pieri cum sînt cele de la 
întreprinderile miniere 
L u p e n i, Petrila, 
Lonea, Vulcan, Uzina e- 
Jectrică—Paroșeni, I.U.M. 
Petroșani, I.F.A. „Visco- 
za“ Lupeni, Fabrica de 
mobilă Petrila și Live- 
zeni, întreprinderea 
tricotaje Petroșani, 
de confecții Vulcan.

în obținerea acestor 
bune rezultate se cuvine 
de asemenea menționat 
sprijinul permanent pri
mit din partea organelor 
locale de partid și de 
stat, factorilor de condu
cere, consiliilor 
lor muncii 
cetățenilor 
care și-au 
contribuție 
rea de calitate a sarcini
lor și misiunilor ce revin 
pompierilor.

Jiului, 
miniere, 

energetic

din
din 
adus o
in îndeplini-

Angajați să

Mobilizare de excepție

adu

oaraeni- 
obiective, 
localități, 

reală

Piui. adj. Ioan JITEA. 
secretarul organizației 

de partid, compania de 
pompieri, Petroșani

Moderne verticale ar
hitectonice în centrul 
municipiului Petroșani.

ie a tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan și a 
propriilor angajamente.

în contradicție cu a- 
ceste realizări deosebite 
sînt rezultatele înregis
trate de unele întreprin
deri miniere rezultate ca
re nu confirmă optimis
mul manifestat de con
ducătorii lor, situîndu-se 
sub nivelul prevederilor 
de plan, ca să nu mai 
vorbim de angajamentele 
asumate. Astfel de situa
ții se întâlnesc la între
prinderile miniere Petri
la (angajament plus 2700 
pentru întreaga lună și 
minus 605 tone la în
cheierea primei decade), 
Lonea (angajament — în
deplinirea integrală a pre. 
vederilor de plan și mi
nus 1061 la decadă) 
Uricani (angajament 
îndeplinirea integrală 
prevederilor de plan 
minus 2 662 tone de 
bune cocsificabil la 
eheierea 
situații 
trebuie 
lectivele 
ma 
critică a 
lor de 
sarcinilor 
mai ales, la o valorifica
re superioară a tuturor

de lucru de la 
al P.C.R. cu cadre 

specialiști 
din indus- 
și geologie, 
program ți
pe trei

și

a
și 

căr- 
în- 

Sînt 
care

decadei), 
neplăcute 
să determine co- 

amintite la o
severă analiză auto- 

posibilități- 
îndcplinirc a 
de plan și.

condițiilor create prin a- 
plicarea complexului de 
măsuri adoptat de Cons
fătuirea 
CC.
de conducere, 
și muncitori 
tria minieră 
a introducerii 
lui de lucru 
schimburi a 8 ore.

La celelalte întreprin
deri miniere — Dilja, Li- 
vezeni, Aninoasa și Vul
can — nu ne-am mai re
ferit pentru că, chiar da
că își vor respecta pro
priile preliminarii-anga- 
jamente, tot nu'se vor ri
dica la nivelul prevede
rilor de plan, cu toate că 
după realizările înregis
trate unele întreprinderi 
(Aninoasa și Vulcan) au 
„șanse Să7și depășească" 
și propriile angajamente.

Cu alte cuvinte, cu ex
cepția celor mai impor
tante furnizoare de căr
bune cocsificabil din Va
lea Jiului (excepție de 
la... excepție făcînd mina 
Uricani) și a minei Pa- 
roșeni care și-au înde
plinit propriile prelimi-’ 
narii-angajamente, Ia ce
lelalte unități miniere tre
buie intensificate acțiu
nile de mobilizare a oa
menilor muncii pentru 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan și 
angajamentelor asumate.

sporească rodnicia muncii lor

calcularea vechimii 
muncă și a drepturilor de 
pensii au fost primite 
cu satisfacție deplină 
de minerii petrileni. In a- 
cest sens, în cadrul zilei 
brigadierului s-a stabilit 
ca dezbaterile de caz 
pe tema nemotivate
lor să se desfășoare în 
prezența familiilor celor 
vinovați, pentru a se sub
linia efectul negativ al in
disciplinei asupra activi
tății productive și veni-

turilor formațiilor de lu- 
■ cru, ale unor familii.

In acest context, matu
ritatea politică a condu
cătorilor de formații a 
fost ilustrată de o propu
nere interesantă — pen
tru a fi cuprinse toate 
problemele de bază, pen
tru a se întări legătura 
între formații și sectoare 
și rezolvarea promptă a 
unor deficiențe, șefii de 
brigadă, maiștrii și șefii 
de sectoare să dezbată pe 
larg problemele pe care 
le au și să delege un ortac 
să urmărească rezolvarea

ce

să 
ca

s

t

teh- 
și 
în 
la

Ședință de radioter;
ie in modernul labo

rator de specialitate a 
Spitalului municipal din 
Petroșani.

prevederilor
.și calitatea cărbunelui, 
pentru creșterea reali-

condițiilor 
unei largi

mult cărbune ! Acesta

NEMECSEKFoto.

(Urmare din pag. 1)

Grija față de om

Lucrez în sectorul e- 
lectromecanic și răspund 
împreună cu colegii mei 
de buna desfășurare a func
ționării mașinilor și utila
jelor din cadrul sectorului 
II. Sîntem hotărîți să nu 
precupețim nici un efort 
pentru ca prin activitatea 
noastră să asiguram func
ționarea ireproșabilă a în-

tregului inventar
sini al sectorului, pentru 
ca drumul cărbunelui din 
front și pînă la ziuă 
fie continuu. Dorim 
prin ridicarea productivită
ții muncii și reducerea 
consumurilor specifice pe 
tona de cărbune extrasă 

să ne aducem contribuția 
la acoperirea fondurilor ne
cesare majorării retribuți
ilor.

ASTaZI, în cadrul 
nifestărilor Festivalului 

culhirii și educației socia- 
e hunedorene „Sarmis 
‘ la librăria „Ion Crean- 

lin Petroșani se des- 
exDoziție de carte, 

intitulată „car- 
sprijinul 

a’utomatiză- 
organi- 
librării

TOT ASTAZI, de la ora 
17, în unitatea de pompieri 
militari din Petroșani va 
avea loc un simpozion cu 
tema „Tradițiile de luptă 
ale pompierilor". Simpozio
nul este organizat de Casa 
de cultură din Petroșani, 
în colaborare cu Muzeul 
mineritului, în cinstea Zi
lei pompierului. (M.B.)

„Stra-
cons- 
insta- 
Noua

LINGĂ CABANA 
ja“ din Lupeni s-a 
truit cea de-a doua 
lație de teleschi.

Realizarea integrală
(Urmare din pag 1)

cărbunilor, forajul, industria sticlei, u- 
nele lucrări subterane de la obiectivele 
hidroenergetice ș.a. Majorările de retri
buții prevăzute, acordarea unor clase de 
încadrare mai mari, creșterile sporurilor 
de vechime și a fondurilor de premie- 

îm- 
în 
în

re, celelalte prevederi conduc la 
bunătățirea sistemului de retribuire 
strînsă legătură cu perfecționarea, 
ansamblu, a mecanismului economico- 
financiar, cu aplicarea fermă a princi
piilor autocoriducerii muncitorești .și au- 
togestiunii.

Pornind de la sarcinile majore 
stau în fața colectivelor noastre 
chemate ca prin depășiri de plan să a- 
sigure baza de calcul a unor retribuții 
cît mai mari, așa cum a arătat secre- 
tatrul general al partidului Ia ședința 
comună care a avut loc la 8 septembrie 
a.c. — este necesar să se acționeze cu 
toată perseverența pentru creșterea pro
ducției fizice și a productivității mun
cii, concomitent cu reducerea cheltuie
lilor materiale .și îmbunătățirea eficien
ței economice a întreprinderilor. „Aș 
dori să atrag din nou atenția, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra ne
cesității de a acorda toată atenția rea-

a producției fizice
lizării producției de cărbune de petrol, 
a tuturor surselor de energie, precum și 
realizării planului la celelalte minereuri 
și materii prime — ca una din sarci
nile fundamentale puse de Conferința 
Națională privind asigurarea indepen
denței energetice și realizarea unei mai 
bune aprovizionări cu materii prime din 
resursele interne". în domeniul extrac
ției cărbunelui, în Valea Jiului au fost 
obținute unele rezultate bune, dar nu la 
nivelul planului și al 
create, pe baza
și active participări a minerilor, a celor
lalte cadre de muncitori, ingineri, 
nicieni din activitatea de extracție 
preparare să se asigure realizarea 
întregime a prevederilor stabilite 
producția fizică 
să se facă totul 
zărilor zilnice.

Țării, cit mai
este răspunsul minerilor la noua majo
rare a retribuției, este dezideratul eta
pei pe care o străbatem. Este, totodată, 
condiția și izvorul tuturor măsurilor în
treprinse pentru creșterea bunăstării 
minerilor și familiilor lor, pentru înflo
rirea continuă a așezărilor din Valea 
Jiului, pentru progresul întregii națiuni.

acestor probleme. Se asigu
ră astfel întărirea spiritu
lui de întrajutorare, se 
permanentizează schimbul 
de experiență între bri
găzi și sectoare, se pun în 
valoare pu mai multă efi
ciență, generalizindu-se, la 
puțin timp de la lansare, 

muncitorești, 
formă de 

democrației 
luată

inițiativele 
Această nouă 
exprimare a 
muncitorești merită 
în considerare și de cele
lalte colective miniere, ale 
preparațiilor și altor în
treprinderi din Vale.

O nouă
cantină

restaurant
în Petroșani
Ieri, pe 

tilie din 
deschis o 
restaurant, 
asemănătoare celor date în 
folosință in acest an în o- 
rașele Lupcnj și Vulcan, 
dispune de 200 locuri, de 
o modernă linie de auto
servire, de o secție pen
tru livrarea preparatelor 
de carmangerie tip „Gos
podina" și de o rotiserie.

Cu ocazia inaugurării 
noii cantine-restaurant a 
fost organizată și o expo
ziție de preparate culina
re cu vînzare, care s-a 
bucurat de multă aprecie
re din partea cumpărăto
rilor. (V. S.)

strada 1 lie Pin- 
Petroșani, s-a 
nouă cantină- 
Noua cantină.

instalație facilitează acce
sul rapid al schiorilor din 
curtea cabanei pînă pe 
culmea muntelui. Deci, 
noul sezon de schi care se 
apropie va oferi iubitori
lor acestui sport și turiști- 
tilor condiții mai bune de 
agrement în frumoasa zo
nă alpină a muntelui 
Straja.

ÎN CARTIERUL „BUCU
RA" din Uricani se apro
pie de finisare lucrările Ia

r

un nou bloc cu 40 de gar
soniere. Este vorba de 

blocul 22, care va fi dat în 
folosință la sfîrșitul lunii 
septembrie ac., oferind 
condiții bune de cazare ti
nerilor de la I.M. Uricani.
(IU)

ÎN CURTEA din spatele 
clădirii care găzduiește 
Direcția comercială a mu
nicipiului, sediul Grupului 
de șantiere Petroșani al 
T.C.1I. și alte instituții sînt 
arse zilnic însemnate can
tități de hîrtie în contai-

nerele metalice. Să nu fi 
ajuns oare in această zo
nă spiritul gospodăresc toc
mai 
cu atîta pregnanță 
blema valorificării 
rilor? Pe lingă asta, 
suportă pagubele 
te de degradarea 
relor? (V.S.)

acum cind se pune 
pro- 

deșeu- 
cine 

provoca- 
containe-

și din Banat. Organizată 
de cercul de turism al clu
bului muncitoresc din Lo- 
nea, excursia are Ca 
biective în itinerar.’: 
gul, Sarmizcgetusa, Oțelul 
Roșu, Caransebeșul și Po
iana Mărului. (M. Vachold)

O—
Hațe-

I
I

EXCURSIE. 44 oameni 
ai muncii din Lonea plea
că azi, cu familiile înlr-o 
excursie cu autocarul, a- 
vînd ca țintă o atractivă 
zonă turisitică din județ •
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HANDBALUn „nume“ (în fotbal) n-a putut 
învinge o ECHIPĂ

MINERIL LUPENI — 
C F.R. TIMIȘOARA 3—0 
(1—0). Dincolo de impor
tanța firească cu care a 
fost creditat cel de-al 
doilea meci acasă al Mi
nerului Lupeni spectatorii 
prczenți in tribunele sta
dionului din Lupeni (circa 
4 000) au așteptat cu legi
tim interes un duci ce se 
anunța pasionant: cel din
tre multiplul internațional 
Dumitru (a strălucit la e- 
chipe cu firmă precum Ra
pid, Steaua, Universitatea 
Craiova) și excelentul mij
locaș al echipei din Lu
peni, Ionel Popa. Practic 
duelul a fost tranșat net 
în favoarea inimosului 
mijlocaș al gazdelor care 
a demonstrat convingător 
(încă o dată!) că este ..creie
rul” echipei din Lupeni. 
Elocvent in acest sens es
te faptul că Dumitru l-a 
felicitat sincer și sportiv 
pe Ionel Popa pentru ja
cul prestat

Trecînd la aspectul pro- 
priu-zis al meciului să 
notăm că victoria elimină, 
prin scorul de forfait, o- 
rice dubiu asupra învingă
torului. Un raport cifric 
dintr-o casetă tehnică 
(22—3 șuturi la poartă, 
7—2 șuturi pe spațiul por
ții și 10—4 la cornere) vine 
ca argument în favoarea 
afirmației că — deocamda
tă — Minerul Lupeni es
te decisă să nu se limite
ze la un simplu act de 
prezență în divizia B.

Partida a debutat firesc,

Victorie cu mari emoții Prima
MINERUL PAROȘENI — 

V 1CTORIA CĂLAN 2—0 
(0—0). Pînă în min. 83 
spectatorii care urmăreau 
meciul dintre echipa mi
nerilor din Paroșeni și cea 
a metalurgiștilor din Că- 
lan au fost ținuți încor
dați. Pe tot parcursul me
ciului elevii antrenorilor 
Tiberiu Benea și Marian 
Mihai, au practicat în ge
neral un joc . frumos, cu 
foarte multe ocazii de gol. 
Aceeași ineficacitate și dis- 
cernămînt în finalizarea 
fazelor de gol, capitol la 
care echipa din Paroșeni 
este foarte deficitară, a 
făcut ca tabela de mar
caj să indice un scor alb 
pînă aproape de finalul 
partidei. Dar să revenim 
la joc. Ne-au plăcut faze
le din minutele: 28, cind 
Boloș șutează în colțul 
scurt, portarul reușind să 
rețină în extremis; 42, 32, 34, 
38 faze clare de gol sînt 
irosite de Boloș, Florescu 
și Benone Popescu; cu do
uă minute înaintea finalu
lui primei reprize Benone 
Popescu interceptează o 
centrarea de pe extrema 
dreaptă se apropie de 
noartă, dar șutează defec
tuos pe lingă poartă, în 
condițiile cind singurul om 
în cale îi era doar porta
rul. După pauză gazdele 
practică aceeași tactică de 
joc, folosind centrul tere
nului, renunțînd ia servi-

BREVIAR
£ FOTBAL. Tineret-spe- 

ranțe: Jiul Petroșani — 
C.S.U. Dunărea Galați 
I—o. Divizia C: Construc
torul Timișoara — Mine- 
rul-Știința Vulcan 3—0 
(0—6 la juniori). Campiona
tul republican dc juniori : 
Jiul Petroșani — C.S.S. Al
ba lulia 5—0. Campiona
tul județean seria Valea 
Jiului: Minerul Bârbăteni 
— Avîntul Hațeg 1—4, Mi
ner Uricani — Minerul 
Boita 7—0 (3—2 la juniori); 

cu un asalt prelungit la 
poarta feroviarilor de pe 
Bega. Insă șuturile lui 
Mușat, Nichimiș sau Petre 
Popa, fie că nu ating țin
ta, fie că îl găsesc la post 
pe Someghi. Contrar cursu
lui jocului, în min. 23 
doar... înălțimea lui Grigo- 
rc salvează poarta gazde
lor de un gol: un șut de 
la 25 de metr: al lui Stă-

Fotbal, divizia B

nescu întîlnește un banal... 
mușuroi caro schimbă 
traiectoria mingii aceasta 

lovind fruntea lui Grigo- 
re de unde ricoșează în 
teren. Alertați de ocazia 
oaspeților jucătorii din Lu
peni apasă pe accelerație 
și în min. 25 ei deschid 
scorul: o fază „lucrată" de 
Sălăjan. mingea este tri
misă înapoi la Nichimiș. 
Șutul acestuia de la 12 
metri, imparabil, modifică 
tabela de marcaj, 1—0.

Repriza a doua debutea
ză cu o mare ratare a Iui 
Ionel Popa („cap" peste 
poartă de la 6 metrii), ca
ic aleargă mult (cu folos!) 
și construiește atacuri ca
re pun tot mai mult în 
pericol poarta timișoreni
lor. Prezența lui Bathori 
doar pe bancă, nu 
și în poartă (fost 
și la „Poli") nu-1 poa
te salva pe Somoghi de al
te două goluri decisive în 
conturarea învingătorului.

ciile extremelor care de 
fapt nici nu căutau să se 
demarce. Ocaziile de gol 
„curg" în continuare, dar 
fără finalizare. In minute
le 51 și 67 oaspeții au do
uă ocazii de gol: linia de 
fundași Pîrvuleț — Maria 
— Petrea — Leleșan, care 
duminică a acționat defec
tuos, este surprinsă „pe 
picior greșit" și numai no
rocul a făcut ca plasa por
ții iui Cretan să nu fie 

Fotbal, divizia C

scuturată. Cu șapte minute 
înainte de finelui partidei, 
cînd nimeni nu mai aștep
ta minuni, la o acțiune ca
re nu promitea nimic, Să- 
lagean reia scurt o semi- 
centrare și înscrie. După 
cinci minute, Benone Po
pescu interceptează o cen
trare de pe extrema stingă 
la mijlocul terenului, trece 
de tot ce-i iese în cale, in
clusiv portarul și înscrie al 
doilea gol pentru, echipa 
sa, care astfel intră cu 
multe emoții in posesia 
ambelor puncte puse in 
joc. Merită apreciată acti
vitatea juniorului Ispir, ca
re pe întreg parcursul me
ciului a avut o evoluție 
bună.

Ștefan NEMECSEK

Preparatorul Lupeni — 
Hidromin Petroșani 2—0, 
Sănătatea Vulcan — Mă
gura Pui 3—0 (1—1) Au
tobuzul Petroșani — Pre
paratorul Petrila 2—I 
(0—4), C.FJl. Petroșani — 
Parîngul Lonea 0—8. Cam
pionatul școlilor generale 
oraș Petroșani: Școala gen. 
nr. 5 — Școala gen. nr. 6 
3—3.

g RUGBY, divizia A: 
Politehnica Iași — Știința 
Petroșani 6—('; divizia B: 
Minerul Lupeni — Pre
cizia Săccle 0—4. 

în minutul 70 Mușat plea
că din propriul teren (pa
să excelentă Petre Popa), 
și înscrie, driblînd și 
portarul; în min. 77 o ac
țiune pe traseul Popa Io
nel — Sălăjan — Petre 
Popa îi dă prilejul ultimu
lui să scuture pentru a 
treia oară plasa oaspeților.

Astfel s-a conturat ar
gumentarea faptică a titlu
lui acestei cronici; pentru 
că în pofida seriozității și 
dăruirii pe care a dovedi
t-o din nou (ne referim 
la Dumitru, zis „Liță") un 
„nume" cit de strălucitor 
ar fi nu poale învinge o 
ECHIPA. Pentru că gaz
dele își datorosc victoria 
în primul rînd omogenității 
și dăruirii în joc a tuturor 
componenților. Că din rin- 
dul lor au ieșit în eviden
ță Ionel Popa, Petre Popa, 
Truică (acidentat, a fost 
înlocuit), Sebeștyen și Ru- 
su Romeo, asta e altă po
veste.

înainte de a încheia 
semnalăm numărul progra
mului de meci (conținut 
bogat, divers și atrăgător, 
o realizare grafică plăcută 
pentru care realizatorii a- 
cestuia, Teofil Dobrean .și 
loan Scorțea merită sincere 
felicitări !

Formația Minerului: Gri- 
gore — Tcreche, Romeo 
Rusu, Truică, (mih. 60 Chi- 
țac), Sebeștyen — Ionel Po
pa, Petre Popa, Voicu — 
Mușat (min. 78 Panteli- 
mon), Sălăjan, Nichimiș.

Alexandru TATAR

MINERUL ANINOASA 
— DACIA ORĂȘTIE: 2—0 
(0—0). Cu nume familiare 
suporterilor din Vale; Mo- 
ga, Sorin Popa, Nenu, for
mația din Orăștie a pus 
probleme în prima repri
ză, apărîndu-se grupat, pe 
contraatac însă și-a legat 
speranțele doar de Nenu. 
Pe de altă parte, minerii 
din Aninoasa n-au știut 
să. destrame valul defensiv 
advers, centrările înalte nu 

se pretau pentru înaintașii 
„de buzunar", la mijloc Lă
cătuș și Gttran mai m-ut 
au încîlcit fazele decit să 
le „limpezească". In acest 
fel, primul șut mai pericu- 
Ior spre poarta lui Tușan 
a fost expediat de Ion Jc- 
nică, abia în min. 27.

în repriza secundă an
trenorul Cornel Cărare a 
efectuat o schimbare ins
pirată, înlocuitorul lui Lă
cătuș, Tudor, a „primenit" 
jocul la mijlocul terenu
lui deschizîndu-I cu regu
laritate, în adîncime, pe 
Sătmăreanu. Deși în min. 
53, oaspeții au avut o ba
ră prin Sorin Popa, la fa
za următoare deschiderea 
scorului s-a petrecut la 
buturile lor. Lovitura de 
corner executată de Sătmă
reanu a fost prelungită de 
Hădărean spre Dozsa, care 
a reluat balonul sub trans
versală. Cum marcajul gaz
delor nu a fost strict, oas
peții s-au apropiat adesea

Fază din meciul Jiul 
Petroșani — C.S.U. Du
nărea Galați. încă una 
din fazele de atac viu 
disputate în fața porții 
oaspete este mult aplau
dată de publicul specia 
tor;

Dispută 
pa ionantă

în a doua etapă a cam
pionatului republican dc 
handbal al juniorilor și 
școlarilor elevii profesoru
lui loan Polifronie au ju
cat pe propriul teren. E- 
chipâ Clubului sportiv 
școlar din Petroșani a a- 
vut ca parteneră de între
cere puternica formație’ 
C.S.Ș. Lugoj. Prima parte 
a meciului s-a soldat cu 
un scor strîns — 7—6 în 
favoarea echipei din Pe
troșani. Aceasta, ca urma- 
îx a unor apărări ermeti
ce, dar și a ratărilor. Sus
ținuți de galerie băieții 
noștri forțează în a doua 
repriză victoria la un 
scor mai concludent pe 
care de altfel o obțin în 
filial cu 17—14. A fost o 
partidă aprig disputată și 
cîștigată pe merit de elevii 
profesorului loan Polifro
nie. Pentru victorie a 
muncit întreaga echipă, 
dar golurile au fost mar
cate dc Silviu Popovici și 
Gheorghe Bcldintan dc ci
te 4 ori, Iuliu Dani și Cris
tian Groza de 3 ori. Alin 
Si moța cu 2 goluri și Că
lin Pop — un gol. De aici 
se vede că echipa noastră 
nu-și datorează eficacita
tea doar prin 1—2 trăgători 
Ia poartă ci a majorității 
jucătorilor.

Staicu BALOI

victorie
de careul lui Fodor, dar 
după o astfel dc incursiu
ne eșuată, în min. 67, Doz
sa a suprins fundașii cen
trali adverși printr-o cursă 
solidară, încheiată cu un 
nou șut imparabil: 2—U.

Partida era jucată, spec
tacolul sportiv a scăzut, ba 
chiar am asistat la intrări 
dure de ambele părți. în 
min. 84, Dozsa l-a „întors" 
pe Moga dar nu a reali
zat hat-trick-ul, întru-cît 
Fodor a respins balonul în 
corner. Astfel a fost obți
nută prima victorie a Mi
nerului Aninoasa în acest 
campionat, dovadă eloc-’ 
ventă a potențialului teh- 
nico-strategic al echipei. 
Pe cînd vor abandona pos
tura comodă de ’rezerve 
Lixandru și Arhip?

MINERUL: Fodor — I. 
Hopa, Haiduc, Pocșan, Du- 
mitraș — Lăcătuș (Tudor), 
Guran — Sătmăreanu, 
Hădărean, Dozsa, I. Jeni- 
că, (Iriinuș).

Ion VULPE

Cițiva elevi entuziaști dc 
la Liceul industrial Petro
șani, sub îndrumarea strun
garului dc la l.U.M.P. Ro
meo Roșia, au abordat în 
această vară deltaplanis- 
mul, sport relativ recent 
în țara noastră, care im
plică fantezie tehnică și 
curaj. în primul concurs 
de la Vatra Doinei (22—29 
iulie) li s-a omologat a- 
paratul și le-a fost recu
noscută calitatea de spor
tivi clasificați. respectiv, 
de instructor sportiv. Iată- 
însă că la al doilea con
curs „Cupa Șoimul", des
fășurat sub patronajul A- 
sociației sportive Unirea 
din Sfîntul Gheorghe, cu 
participarea a 12 secții din 
țară, A.S. „Temerarii" Pe
troșani s-au dovedit la... 
înălțime. La categoria de 
vîrstă tineret, primele trei 
locuri în proba de ateri
zare la punct fix și durată 
au fost ocupate de Teodor 
Munteanu (la cei 16 ani 
ai săi cel mai tînăr prac

DIVIZIA A

REZULTATE TEIINT- F.C. Baia Mare — F.C. 
CE: Dinamo — Petrolul Olt 1—1, S.C. Bacău — 
4—0, F.C. Bihor — Spor- Politehnica lași 1—1, C.S. 
tul studențesc 1—4, A.S.A. Tirgoviște — Chimia Rm. 
Tg. Mureș — Universita- Vîlcea 1 — 1, Jiul — Dună- 
tea Craiova 0—0, F.C. rea C.S.l . Galați 2—1, 
Argeș — Steaua 0—2, Rapid — Corvinul 2—1.

C I. A S A M E N T U L

1. Steaua 3 2 1 0 8—1 5

2—3. Sportul studențesc 3 9 1 0 7—I 5
2—3. Dinamo 3 2 1 0 6—0 5
4. F.C. Olt 3 1 o 0 4—2 4
5. Jiul 3 2 0 1 4—1 4

6. Universitatea Craiova 3 1 1 1 4—1 3

7. Politehnica lași 3 0 3 0 1—1 3
8—10. S. C. Bacău 3 1 1 1 2—3 3
8—10. Chimia Rm. Vîleea 3 1 1 1 2—3 3

8—10. Rapid 3 1 1 1 4—5 3
11. A.S.A. Tg. Mureș 3 1 1 1 3—5 3

12. F.C. Argeș 3 1 0 2 3—4’ 2
13. Corvinul 3 0 o 1 2—3 2
14, C.S. Tirgoviște 3 0 2 1 2—4 2-

15. F.C. Bihor 3 0 - 1 2—5 2

16. Petrolul 3 1 l» 2 4—8 2

17. F.C. Baia Mare 3 0 2 1 1—5 2

18. Dunărea C.S.U. Galați 3 0 l *> 1—5 1

ETAPA VIITOARE: cău, Sportul studențesc
Politehnica Iași — F.C. — Steaua. Universitatea 
Bihor, C.S. Tirgoviște — Craiova — F.C. Argeș. 
A.S.A. Tg. Mureș, Rapid Dunărea C.S.U. Galați — 
— Dinamo, Corvinul — F.C. Olt, F.C. Baia Mare 
Jiul, Petrolul — S.C. Ba- — Chimia Rm. Vîlcea.

ticant al acestei discipline 
sportive din țară), loan Nă- 
tîngă și Gabi Spiridon, toți 
elevi ai Liceului industrial 
din reședința noastră de 
municipiu. în aceeași com
petiție interjudețeană, des
fășurată sub egida „Dacia_ 
dei", în proba de seniori, 
Romeo Roșia s-a clasat pe 
Jocurile IV și VI.

în viitorul apropiat, pi- 
loții deltaplanorului din 
Petroșani și-au propus să 
construiască un aparat cu 
performanțe tehnice supe
rioare. De asemenea, în- 

tr-una din duminicile ur
mătoare, va avea loc ten
tativa de survolare a 
zonei din tzr c Pa
rîngul Mic și Petroșani 
In cea ce privește interesul 
altor tineri pentru deltapla- 
nism, asociația sportivă 
din Vale, afiliată la Fe
derația Aeronautică Româ
nă. anunță o selecție pen
tru tinerii între 15 și 18 
ani din Petroșani.

V. ION
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU în județul Mureș
(Urmare din pag. O

Avionul prezidențial a- 
t 'rizează la ora 9 și 50 
de minute. în uralele și 
ovațiile puternice ale mul
țimii, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, tovarășa Elena 

C< aușescu sint salutați cu 
J. osebit respect și aleasă 
st mă, în numele comuniș
tilor, al tuturor locuitori
lor acestor meleaguri, de 
p mul secretar al comite- 
tulu județean Mureș al 
P.O R.

Cei prezenți scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.l", „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — 
Pace!".

Tovarășul Nicolae 
C aușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se apropie de 
mulțime, răspunzînd cu 
prietenie acestor impresio
nante manifestări de dra
goste și stimă.

In această atmosferă de 
puternic entuziasm tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
iau loc în elicopterul pre
zidențial, îndreptîndu-se 
spre Sighișoara, unde în
cepe vizita de lucru în ju
dețul Mureș.

Sighișoara a primit cu 
cele mai alese sentimente 
de prețuire și dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 10,30, elicopterul 
prezidențial a aterizat pe 
stadionul municipal. Mii de 
oameni ai muncii aflați în 
tribunele stadionului au 
salutat cu puternice și în
delungi ovații sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. S-a scandat în
delung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și po
porul!", Ceaușescu — Pa
ce"!.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul NicolaS 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebit respect de primul 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, președin
tele Consiliului popular mu
nicipal, care, în numele 
locuitorilor orașului — ro
mâni, maghiari, germani — 
a urat un călduros bufi ve
nit. Pe întreg stadionul ră
sună uralele celor veniți in 
întîmpinare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
salutat cu prietenie pe 
cei prezenți.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit sta
dionul într-o mașină des
chisă, îndreptîndu-se spre 
primul obiectiv înscris pe 
agenda vizitei de lucru ; 
întreprinderea de sticlărie 
și faianță.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați de minis
trul industriei ușoare, de 
directorul unității, de nu
meroși muncitori ai acestei 
întreprinderi, cunoscută și 
peste hotarele țării.

Dialogul de lucru a cu
prins o analiză a măsuri
lor pe care specialiștii uni
tății le preconizează în ve
derea creșterii producției, 
ridicării calității, reducerii 
consumurilor de combusti
bili, energie și materiale, 
sporirii, pe această cale a 
eficienței întregii activități.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rea
lizările colectivului sighi- 
șorean și a subliniat că se 
impune să se acționeze pen
tru continuarea acestor 
succese, pentru ridicarea pe 

noi trepte de calitate și 
eficiență a fabricației.

Au fost «vizitate secțiile 
de fabricație.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat în 
dese rînduri lucrătorilor 
din secții, interesîndu-se de 
modul în care își îndepli
nesc sarcinile, de venituri
le realizate. Cei prezenți 
s-au declarat satisfăcuți de 
condițiile de muncă și via
ță și au exprimat vii mul
țumiri pentru noile măsuri 
vizînd mărirea retribuției 
celor ce muncesc, măsuri 
al căror efect se va regăsi 
și în unitatea sighișoreană.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat colectivul si- 
ghișorean și i-a urat noi 
succese în activitate.

Secretarului general al 
partidului i-a fost prezen
tată apoi o expoziție a în
treprinderii „Țesătura de 
mătase". Au fost apreciate 
rezultatele specialiștilor de 
aici și s-a cerut să se ac
ționeze în continuare pen
tru diversificarea produc
ției, reducerea greutății spe
cifice, mărirea exportului, 
pentru o nouă calitate și 
eficiență.

Tbvarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au analizat apoi 
o machetă a orașului, pre
cum și schița viitoarelor 
ansambluri urbanistice ca
re reflectă marile transfor
mări edilitare petrecute în 
acest municipiu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat preo
cupările edililor pentru a 
asigura orașului o înfățișa
re demnă de epoca socia
listă și, în același timp, 
condiții tot mai bune de 
locuit pentru cetățenii Si- 
ghi.șoafei și le-a urat suc
ces în activitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat în 
continuare întreprinderea 
„Nicovala". La sosire distin
șii oaspeți au fost salutați 
de ministrul industriei de 
mașini-unelte, electrotehni
că și eletronică, de direc
torul unității, de numeroși 
oameni ai muncii, care 
le-au făcut o caldă primi
re.

Unitatea, profilată pe pro
ducția de utilaje și piese 
de serie mică, prezintă 
tabloul unor realizări de 
prestigiu, pe măsura capa
cității harnicului colectiv 
de aici.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de 
realizările obținute de oa
menii muncii din unitate.

în halele de fabricație, 
secretarul general al parti
dului s-a interesat de pro
cesele de producție, de mă
surile luate pentru redu
cerea consumurilor de 
materiale, energie și com
bustibili, sporirea produc
tivității și eficienței mun
cii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea modernizării și 
extinderii în continuare a 
producției, creșterii calită
ții acesteia.

La plecare, secretarul ge
neral al partidului a adre
sat felicitări ambelor co
lective din întreprinderile 
vizitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas 
bun de la gazde îndreptîn- 
du-se spre stadionul orașu- 

1 . Aceeași atmosferă en
tuziastă, plină de căldură 
și bucurie, a domnit și la 
plecarea distinșilor oaspeți. 
Zecile de mii de sighișo- 
reni aflați pe străzile o- 
rașului, precum și pe sta
dion au ovaționat din nou 
pentru partid și secretarul 
său general.

Luîndu-și rămas bun, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tuturor locuito
rilor Sighișoarei un salut 
călduros în nun.ele Comi
tetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat, 
al guvernului, precum și 
al său personal, împreună 
cu cele mai bune urări.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat apoi în vecină
tatea Combinatului chimic 
din Țîrnăveni. Mii de lo
cuitori salută cu entuziasm 
sosirea în mijlocul lor a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Primarul orașului Tîrnă- 
veni, a urat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescp, ce
lorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat un călduros bun venit 
și i-a invitat să viziteze 
combinatul chimic. Aici, 
au fost întîmpinați de mi
nistrul industriei chimice.

în fața unui panou în- 
fățișînd realizările de pî- 
nă acum precum și pers
pectivele de dezvoltare pî- 
nă în 1985, directorul ge
neral al combinatului in
formează că indicațiile da
te cu prilejul vizitei an
terioare au fost îndeplini
te. Directorul întreprinde
rii a precizat că, în urma 
indicațiilor primite de a 
dezvolta capacitatea de 
producție a combinatului 
prin utilizarea rațională a 
spațiilor existente, fără să 
se recurgă la terenuri a- 
gricole, a fost construită și 
pusă în funcțiune o fabri
că de bicromat de sodiu 
și se află în stadiu de 
probe tehnologice prima 
fabrică de acid fluorhidric 
din țară. Respectîndu-se 
cu strictețe indicația folo
sirii cu maximă eficiență 
a fiecărui metru pătrat de 
pămînt, specialiștii combi
natului au stabilit zonele 
propice construirii unei 
instalații de sulfură de 
sodiu, a uneia de freon- 
teflon și prelucrare teflon 
și a alteia pentru produ
cerea sulfului insolubil în 
sulfură de carbon, insta
lații aflate acum în fază 
de proiectare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
sporul de producție ce se 
va realiza în urma finali
zării acestor capacități, de 
volumul de investiții ce 
va fi necesar.

La încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului S-a adresat oameni
lor muncii din Tîrnăveni, 
i-a felicitat pentru rezul
tatele obținute și le-a urat 
rezultate cît mai bune în 
toate domeniile.

După ce a survolat în
tinsele podgorii, livezi de 
pomi și cîmpuri cultivate 
cu porumb și sfeclă de 
zahăr, pline de rodul bo
gat al toamnei, din bazinul 
Tîrnavei Mici și Podișul 
Mureșului, elicopterul pre
zidențial aterizează pe 
platforma industrială a 
orașului Luduș așezare ca
re a cunoscut în ultimii 
ani la fel ca întreaga 
țara, puternice transfor
mări economice și sociale. 
Recunoscători pentru aces
te transformări pe care 

le-a cunoscut orașul lor, 
pentru grija statornică ce 
o poartă secretarul gene
ral al partidului bunăstă
rii întregului nostru popor, 
locuitorii Ludușului au 
venit cu mic cu mare în 
zona industrială pentru 
a-1 întîmpina cu cele mai 
alese sentimente pe condu
cătorul iubit ai partidului 
și statului nostru.

în numele tuturor cetă
țenilor așezării, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tova
rășei Elena Ceaușescu le 
sint adresate calde cuvin
te de bun venit de către 
secretarul comitetului oră
șenesc de partid.

Pe platforma industria
lă se vizitează întreprin
derea Chimică profilată 
pentru fabricarea de an
velope și camere pentru 
biciclete și pe reșaparea 
anvelopelor uzate.

Ministrul de resort, con
ducerea centralei indus
triale de profil informează 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre acțiunile 
întreprinse pentru tra
ducerea în practică a in
dicațiilor date privind re- 
condiționarea anvelopelor 
uzate.

Pe parcursul vizitei, în 
principalele hale ale în
treprinderii sînt prezenta
te diferite produse realiza
te de colectivul unității, 
preocupările pentru îm
bunătățirea continuă a ca
lității anvelopelor și a 
celorlalte sortimente ce 
se fabrică aici.

La încheierea vizitei to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări' colec
tivului întreprinderii de 
anvelope din Luduș pen
tru rezultatele înregistra
te, urîndu-le să obțină în 
continuare noi și tot mai 
însemnate realizări în 
muncă.

Luîndu-și rămas bun de 
la locuitorii acestei așe
zări, secretarul general al 
partidului i-a felicitat pen
tru realizările obținute și 
le-a urat să dobîndească 
rezultate și mai bune în 
toate sectoarele de activi
tate.

Aprecierile secretarului 
general al partidului, în
demnurile și urările adre
sate sînt însoțite de vii și 
puternice aplauze, de u- 
rale. Se scandează, minu
te în șir, numele partidu
lui, al secretarului său 
general. în această at
mosferă de vibrant entu
ziasm, elicopterul preziden
țial decolează.

După-amiaza zilei de 
luni, din cadrul vizitei de 
lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o în
treprinde în județul Mu
reș, a fost consacrată, în 
cea mai mare parte, anali
zării, la fața locului a 
unor importante aspecte 
privind dezvoltarea ag' 1- 
culturii din această zonă 
a țării, binecunoscută Și 
apreciată mai cu seamă 
pentru bogata tradiție și 
faim. pe care o are în do
meniul zootehniei.

De la reședința rezer
vată distinșilor oaspeți pe 
timpul șederii la Tîrgu Mu
reș și pînă la Stațiunea de 
cercetare și producție pen
tru creșterea bovinelor, 
unde a fost făcut primul 
popas, coloana oficială de 
mașini a fost încadrată 
pretutindeni, de un neîn
trerupt culoar viu. Mure
șenii au ieșit cu mic cu 
mare cu flori, cu portrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Geaușescu, cu stea

guri roșii și tricolore, do
rind să confere o atmosfe
ră de aleasă sărbătoare și 
acestui moment al v'zltei 
de lucru.

La această cunoscută sta
țiune din comuna Sîngior- 
giu de Mureș, în întîmpina- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ccaușescu au venit 
Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei ali- 
mr‘nlare, reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat, specialiști.

Gazdele l-au invitat pe 
conducătorul partidului și 
statului în fața unor ilus
trative panouri și grafi
ce, care prezintă realiză
rile și programele de dez
voltare a agriculturii mu
reșene.

Sînt prezentate date 
despre dezvoltarea agri
culturii județului.

A fost prezentată apoi o 
cuprinzătoare expoziție de 
produse agricole și ale 
industriei alimentare, care 
a ilustrat convingător bo
gatul potențial agricol al 
județului, precum și posi
bilitățile de îndeplinire e- 
xemplară a programului 
teritorial de autoconduce- 
re și autoaprovizionare.

Secretarul general al 
partidului apreciază preo
cuparea specialiștilor, a 
organelor județene pentru 
creșterea producției de ce
reale, de legume și fructe, 
pentru extinderea în ma
rca producție a soiurilor și 
hibrizilor de înalt randa
ment productiv, precum și 
bunele rezultate în diversi
ficarea produselor indus
triei alimentare.

în continuare, directorul 
Stațiunii de cercetare și 
producție pentru creșterea 
bovinelor, a prezentat re
zultatele deosebite ale mun
cii acestui colectiv.

în ferma de la Ernei, u- 
nitate a stațiunii, următo
rul punct al vizitei, s-au 
regăsit aplicate eu succes 
în producție rezultatele 
cercetării. Aici a fost pre
zentat fluxul tehnolog.c 
complet al creșterii rasei 
Bălțata românească in 
adăposturi modernizate, 
dar necostisitoare cu un 
pronunțat confort zooigie- 
nic

De la ferma Ernei, co
loana oficială de mașini 
s-a îndreptat către expozi
ția zootehnică organizată pe 
platforma Tofalău din a- 
propierea municipiului Tîr
gu Mureș, unde se află 
prima statuie a acestei 
splendide rase de anima
le. în cadrul expoziției au 
fost reunite exemplarele 
cele mai valoroase ale a- 
cestei rase de bovine. Se
cretarul general al parti
dului s-a întreținut cu re- 
numiți crescători de ani
male din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, cu 
țărani care și-au cîștigat 
o adevărată faimă în creș
terea acestui animal.

lnteresindu-se de produc
țiile obținute și de veni
turile pe care le realizea
ză, secretarul general al 
partidului a avut cuvinte 
de apreciere pentru impor
tanta contribuție pe care 
aceșfi țărani harnici o a- 
duc la realizarea fondului 
de stat de lapte și carne.-

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului cu lucrătorii ogoare
lor din județul Mureș a 
continuat în cursul după- 
amiezii la cooperativa a- 
gricolă de producție Șăulia 
de Cîmnie, unitate distin
să cu înaltul titlu de Erou 

al Muncii Socialiste pen
tru rezultatele deosebite 
obținute de-a lungul ani
lor.

Elicopterul prezidențial 
aterizează la marginea u- 
nuia din lanurile de po
rumb ale cooperativei, un
de se lucrează la strînge- 
rea recoltei.

Cooperatorii, locuitori ai 
comunei și ai unor sate în
vecinate fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to

varășei Elena Ceaușescu o 
caldă primire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ccaușescu sint întîmpinați 
de președintele cooperati
vei care, în numele locui
torilor, le-a adresat vii 
mulțumiri pentru onoarea 
ce le-au făcuî-o de a veni 
în mijlocul lor.

Secretarul general si 
partidului este informat 
despre rodnicia pămîntului, 
despre rezultatele munci 
locuitorilor.

Secretarul general al 
partidului vine în mijlo
cul țăranilor, le strînge cu 
căldură mîinile urîndu-le 
să obțină rezultate și mai 
bune in muncă.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat cooperatorilor felicitări 
pentru rezultatele obținu
te și le-a urat să obțină 
recolte tot mai bogate.

Ultimul obiectiv al pro
gramului primei zile a vi
zitei de lucru a secreta
rului general in județul 
Mureș a fost întreprinde
rea metalurgică Republica 
din orașul Reghin.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii 
loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de 
mașini. Ion Petre, minis
trul construcțiilor indus
triale, de reprezentanți ai 
centralei de resort și ai 
conducerii întreprinderii. Pe 
platforma din fața halelor 
de producție se aflau nu
meroși oameni ai muncii 
din celelalte întreprinderi 
din Reghin, locuitori ai 
orașului, oameni de diferi
te vîrste, care au venit, cu 
căldură în inimi și cu en
tuziasmul propriu marilor 
sărbători, să întimpine pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 

fiu al națiunii noastre so
cialiste.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu oa
menii muncii din Reghin 
a cuprins o largă proble
matică vizînd creșterea ca
lității producției, reduce
rea cheltuielilor materia
le, mărirea eficienței în
tregii activități.

Gazdele au mulțumit cu 
recunoștință pentru indi
cațiile și orientările pri- 

’ mite pe parcursul vizitei 
și s-au angajat să mun
cească cu răspundere și 
pasiune revoluționară pen
tru transpunerea lor în 
viață, neprecupețind pen
tru aceasta nici un efort.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat oamenilor muncii a- 
flați pe marea platformă 
din fața secțiilor de pro
ducție, tuturor locuitorilor 
din Reghin, un salut căldu
ros in numele Comitetului 
Central al partidului, al 
Consiliului de Stat, guver
nului și âl său personal, 
urări de succese tot mai 
bune în întreaga activitate.

Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în jude
țul Mureș continuă.
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