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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

începind din această săptămînă, ziarul nostru va publica 
CLASAMENTUL VREDNICIEI MINEREȘTI pe decade, ui
mind ca la sfîrșitul lunii să anunțăm formațiile miniere care 
au intrat in posesia trofeului simbolic transmisibil.

CLASAMENTUL VREDNICIEI MINEREȘTI
(decada I, septembrie)

Angajați cu forțe sporite pentru ex
tragerea unor cantități suplimentare de 
cărbune, necesar asigurării bazei și in
dependenței energetice a țării, minerii 
Văii Jiului raportează încheierea primei 
decade a lunii septembrie cu un bilanț 
notabil, mărturie concretă a hotărîrii 
lor de a răspunde prin fapte măsurilor 
adoptate de conducerea de partid și de 
stat, la indicația secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae

Ceaușescu pentru dezvoltarea proprietă
ții socialiste și creșterea retribuțiilor. In 
numărul de ieri al ziarului nostru pre
zentam colectivele miniere fruntașe pe 
Vale, insistind asupra succeselor dobîn- 
dite de minerii de Ia Lupeni (plus 5315 
tone peste sarcinile decadale), Cimpu 
Iui Neag (4429) și Bărbăteni (2113), ca
re și-au onorat angajamentele de a o- 
feri cocseriilor cantități suplimentare de 
cărbune.

După prima c’ecadă a lunii septembrie, 
clasamentul la nivelul întreprinderilor mi
niere și sectoarelor arată astfel:

I. M. Lupeni
Sectorul IV 

(4r3947 tone cărbune); 
abataje frontale, sectoare
le : I — brigada condusă 
de Dumitru Tămirș (172),
II — Simion Rus (403),
III — Lazslo Matyus, (67),
IV — Constantin Popa
și Teodor Boncalo (cite 
500 tone), V — Vasile Ru- 
su (120), VI — Gheorghe 
Apreotesei (150), VII — 
Ion Hanganu (956); aba
taje cameră, I — Ion Iu. 
șan (129), V — Dumitru 
Boca (44); pregătiri, I — 
Ion Cășuneanu, II — Vasi- 
1- Codreanu, III — Mihai 
Zanga, VI — Nicolae Kai

's_________________________ _

CALITATE ACAR BUNELUL
oțdi&f'fcmĂ. de om* tunul mnudicMcu

Conciuznîe unui raid nocturn

Pe fluxul abataje - instalații 
de preparare se impune mai 
multă răspundere profesională

în repetate rînduri 
oameni ai muncii din u- 
nitătile de preparare 
ne-au solicitat să ne 
deplasăm la fața locu
lui pentru a constata — 
și critica — faptul că 
pe fluxul recepției de 
cărbune brut treburile 
nu merg cum ar trebui. 
Miercuri, 31 august, în
tre orele 22,30—23,50, 
am dat curs invitației 
efectuind un raid anche
tă nocturn la Uzina de 
preparare din Lupeni, 
însoțiți fiind de ing. 
Pavel Irimia, ofițerul de 
serviciu.

De la început semna
lăm un amănunt . am 
dorit ca în raidul nos. 
tru să f m însoțiți și de 
un reprezentant al com
par: meniului „ca li ta 
tea' cărbunelui" de la 
I.M. Lupeni. -Acesta 
însă (cel ce era de ser. 
viciu in noaptea res
pectivă) era... liber.

începem așadar rai

man; investiții — Gheor
ghe Negruț ;

I. M. Bărbăteni
Sectorul II 

(844); abataje
frontale, 1 — Mihai Ko
vacs (482), pregătiri — 
Pompei Tomolea; abataje 
cameră, II — Carol Mar
ton (54), pregătiri — Ion 
Nicu, III — Androne Gru- 
măzescu (100), IV, pregă
tiri și deschideri — Atti
la Laszlo ;

Cariera Cîmpu 
lui Neag
Sectorul producție 4429 

tone de cărbune;

dul nostru, acceptînd, 
,,'nv.tația" ing. P.l. de 
a vedea halda unde se 
depozitează lemnele a- 

lese din cărbune pre
cum și o parte din fie
rul (vechi și... nou) „ră
tăcit" în cărbunele brut. 
Cantitatea de lemn, 
strînsă doar în două zi
le, umple pe puțin... do
uă vagoane de cale fe
rată a cite 30 de tone I

Printre piesele meta
lice se văd role, roți de 
vagonete, suluri (întregi 
și... noi-nouțe 1) de pla
să de sirmă, angrenaje, 
bride, carcase și rotoa
re de motoare electrice, 
cabluri și un... motor 
nou, nefolosit '

Credeam ca ne ajunge 
ce am văzut. Dar nu... 
La cota 18,500 a prepara- 
ției o altă haldă (fără 
glumă, in - preparație

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

a

I. M. Uricani
Sectorul III 

(1440) ; abataje 
frontale, III — Dumitru 
Izvorcanu (150), abataje 
cameră, I — Grigore Lo
vin (123), III — Traian 
Pop (215).

I. M. Paroșeni
Sectorul I 

(2763) ; abataje 
frontale. I — Gavrilă Me- 
szaros (1150),' pregătiri — 
Dumitru Tarabă; II 
Oprea Țenea (1110). III

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Șeful de brigadă Victor Mezambrovschi (centru) 
_  conduce una dintre formațiile fruntașe din cadrul 
sectorului II de la I.M, Uricani.

SOCIALISTE HUNEDORENE

„S A R M I S ’33"
Ampla și tradiționala 

suită de manifestări cul- 
tural-artistice și educa
tive, organizată de Co
mitetul de cultură și e_ 
ducație socialistă al 
județului ' Hunedoara, 
sub genericul „Sarmis 
’83“ continuă să pola
rizeze atenția oamenilor 
muncii din municipiul 
nostru. © Astăzi, în

Marți dimineața, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat vi
zita de lucru în județul 
Mureș, Ia importante uni
tăți industriale și sociale 
din municipiul Tîrgu Mu
reș. .

Primind vizita conducă
torului iubit al partidului 
și stalului, orașul a îm
brăcat haine de sărbătoa
re. Pe arterele sale erau 
arborate drapele roșii și 
tricolore, se aflau portre
te ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 

■El e n a Ceaușescu
pancarte cu u- 
rări de bun venit. Mii și 
mii de cetățeni din mu
nicipiu și din localități 
învecinate, tineri și vîrst- 
nici — români maghiari, 
germani — s-au constituit 
într-un adevărat culoar 
viu dc-a lungul străzilor 
pentru a saluta din nou, 
cu cele mai alese senti
mente de dragoste și sti
mă, de profund respect 
și prețuire pe tovarășul

Marea adunare populară 
din municipiul Tîrgu Mureș

Momentul culminant al 
noii vizite de lucru între
prinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îm
preună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu in județul Mu. 
feș l-a constituit mărea 
adunare populară desfășu
rată în centrul municipiu
lui Tîrgu Mureș.

în piața din fața sediu
lui Comitetului județean 
de partid, unde a avut loc 
grandioasa manifestare, 
s-au adunat in această zi 
peste 80 00U de mureșeni, 
oameni ai muncii de dife
rite profesii, tineri și vârst
nici, femei și bărbați, — 
români, maghiari, germani 
— care au ținut să fie 

patra zi a Fes- 
culturii și edu- 

socialiste 
sint

hune- 
programate 
expozițiile 
e ..Epocc 
18 ani de 
revoluționa- 

mu-
ora 

p ă- 
cultu- 

din

cea dc-a 
tivalului 
cației 
dorene,
vernisaje ale 
de cart 
Ceaușescu — 
istorie nouă, 
nară" (Biblioteca 
nicipală Petroșani, 
15) © Du
amiază, Casa de 
ră a sindicatelor

Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu.

Ora 8,30. Vizita începe la 
noul și .modernul edificiu 
al Spitalului clinic jude
țean. Personalul spitalu
lui, căruia i s-au alăturat 
cadrele universitare și stu
denții de Ia prestigiosul 
institut de medicină și 
farmacie din localitate, au 
întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu cu 
manifestări de bucurie și 
dragoste, de aleasă stimă.

Directorul direcției sa
nitare a județului, făeîn- 
du-se mesagerul acestor 
alese sentimente, adresea
ză un călduros bun venit 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. mulțu
mind cu emoție, în nume
le întregului corp medi
cal, pentru grija pe care 
partidul, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o 
poartă tuturor celor ce 
muncesc.

Gazdele prezintă date 
despre noua unitate spi
talicească.

Tovarășul X’ i c o I a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze cel mai repre

prezenți și la această rc- 
întîlnire cu conducătorul 
iubit al partidului și sta
tului, de numele căruia 
sînt legate toate marile 
împliniri petrecute în ' ju
dețul lor, în întreaga țară.

Domnește o atmosferă 
entuziastă, de mare săr
bătoare.

I’artic ipanții Ia adunare 
purtau cil mîndrie drape
lele partidului și starului, 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarăș i Elena Ceaușescu, 
lozinci prin care se adre
sează urări de viață lun
gă secretarului general al 
partidului. ;a.r patriei noas
tre social.sie noi și măre

Un mobilizator îdemn la muncă pentru
creșterea

împreună cu tovarășii 
mei de muncă am luat 
cunoștință cu viu interes 
și cu deosebită satisfacție 
despre prevederile De
cretului Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România cu privire 
la majorarea retribuției 
personalului muncitor. A. 
ceasta constituie o nouă 
si elocventă ilustrare a 
grijii partidului, a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea bunăstă

Petroșani (ora 17) 
constitui locul de 
nire al activiștilor 
turali din 
rile și 
nicipiului 
vocați la 
dezbatere 
punerea

va 
întîl- 

cul- 
întreprinde. 

instituțiile mu. 
nostiu, eon

ii fructuoasă 
pe tema „Ex- 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
Plenara lărgită a 
al P.C.R. din 1—2 
1982 și Cuvîntarea 
râsului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de la 
Mangalia din 3 august

la
C.C.’ 
iunie 
tova-

(Continuare in pag. a 2-a) 

zentativ compartiment al 
spitalului — Secția de chi
rurgie cardiovasculară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu dau o înaltă a- 
preciere preocupărilor tî_ 
nărului colectiv' al clini
cii pe linia legării cît mai 
strînse a muncii de cerce
tare cu învățămîntul și ac
tivitatea practică.

Au fost vizitate, apoi, 
amfiteatrele universitare 
din incinta acestui com
plex spitalicesc, remareîn- 
du-se condițiile bune de 
pregătire pentru viitoarele 
cadre medicale.

La încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului a felicitat harnicul 
colectiv’ medico-sanitar
de aici. exprimîndti-și 
convingerea că toți cei ce 
slujesc sănătatea omului 
v’or face totul pentru a se 
ridica la înălțimea minu
natelor condiții ce le sint 
create, a misiunii de răs
pundere ce le-a fost în
credințată de societate.

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu
lui continuă la citadela 
chimiei — Combinatul

(Continuare in pag. a 4-a)

țe împliniri pe calea lu
minoasă a socialismului și 
comunismului.

Apariția la tribună a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena ’Ceaușescu este sa
lutată cu îndelungi aplau
ze, ifpKde și ovații.

Adușmrea a fost descin
să <iț-..tovarășul Nicolae 
.Veiaj, priindsecretar al 
Comitetului județean Mureș i* I’.C.R

în continuare au luat 
euvîntul tovarășii Mihai 
Dorel Popa; directorul 
Combinatului de îngrășă-

(Continuare în pag. a 4-a)

rii tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii.

Pentru noi, minerii, ma
jorarea retribuției încă din 
această lună constituie un 
mobilizator îndemn la 
muncă pentru creșterea 
producției de cărbune. 
Sintcm hotărîți să nu ne 
precupețim nici un efort 
pentru a crește randamen
tul muncii în abataje, 
pentru a contribui, la rea
lizarea sarcinilor de plan, 
la asigurarea independen
ței energetice a patriei.

Brigada noastră a ob. 
ținut și obține rezultate 
bune în întrecerea socia. 
listă pentru cît mai mult 
cărbune. Vom munci mai 
bine și mai spornic, ne 
vom strădui să depășim 
zilnic preliminarul pen
tru a asigura cărbune mai 
mult și de bună calitate 
convinși pe deplin că de 
munca noastră depinde 
bunăstarea noastră, dez
voltarea bazei de mate
rii prime și energetice a 
patriei, creșterea necon
tenită a avuției naționa
le, bază sigură a sporirii 
necontenite a bunăstării 
întregului popor.

Nicolae OPREA, 
miner, șef de brigadă, 

vicepreședinte al c.o.ni. 
de Ia I.M. Bărbăteni
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Creșterea rentabilității economice
întreprinderii

Porhind de la cerințe
le majore ale producției, 
Ja mina Paroșeni a fost 
mult intensificată, în 
ultima perioadă de timp, 
activitatea politică des
fășurată de organele și 
organizațiile de partid. 
Comitetul de partid pe 
întreprindere și-a îndrep
tat atenția asupra creș
terii rolului conducător 
al organizațiilor de partid 
din cadrul tuturor sec
toarelor, pentru soluțio
narea promptă a proble
melor de producție, pen
tru activizarea și va
lorificarea mai bună a 
potențialului uman al co
lectivelor.

Cîteva constatări pun 
în evidență efectul pozi
tiv al măsurilor politice 
întreprinse. Astfel in ur
ma preocupărilor susți- 
njite ale membrilor co
mitetului de partid pe 
mină și cadrelor tehnice 
de specialitate, gradul de 
utiAare a dotării tehnice 
a fost îmbunătățit sim
țitor, la combinele de a- 
bataj, combinele de îna
intare și mașinile de în
cărcat obținfridu-se de la 
începutul anului, un indi
ce de utilizare de peste 
80 la sută, superior față 
de media înregistrată pe 
combinat. în abataje, 
au fost obținute produc
tivități mai mari decît în 
anul trecut. Pozitiv este și 
faptul că nivelul planifi
cat al acestui indicator a 
fost depășit și „în cărbu- 

(Urmare din pag. I)

-— Francisc Fazakaș (135); 
investiții — Mihai Bakoș;

I.M. Vulcan
Sectorul V 

(38) ; abataje fron
tale, III — Zaharia Cos- 
tache (163), VII — Ion Ca
lotă (1228), abataje came
ră, I — Ion ȘincaJ (583), 
II — Anania Romaniuc 
(P7), v — Traian Borșa 
(685); pregătiri, VI — 
Mihai Potsch;

I. M. Anlnoasa
Abataje fron

tale, I — I o s i f 

ne", pe sector și pe 
întreprindere.

La aceste rezultate, ca
re pot fi substanțial îm
bunătățite în următoare
le luni, nu s-a ajuns fără 
efortul conjugat al unui 
mare număr de factori. în 
adunările generale ale 
organizațiilor de partid a 
sporit combativitatea. La 
nivelul sectoarelor se în.

w///z//z/z/zz/zz/z///z//////zz//
PE AGENDA 
DE LUCRU A 

ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID

-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

treprind analize mai con
crete, la obiect, legate de 
realizarea producției, în
tărirea ordinii și discipli
nei, întărirea vieții inter
ne de partid. S-a pus ac
cent pe îmbunătățirea 
conținutului învățămîntu- 
lui politico-ideologic,
creșterea eficienței pro
pagandei audio-vizuale, 
intensificarea acțiunilor 
educative, întreprinse cu 
toate categoriile perso
nalului muncitor.

O acțiune de 
control complex 
și îndrumare întreprinsă 
la mină — care a prile
juit toate aceste consta
tări — a scos în evidență 
că analizele organizate 
de comitetul de partid nu 
au aprofundat întotdeau
na cauzele unor rămînerl 
în urmă, mai cu seamă

Clasamentul vredniciei 
minerești

Prisecan (144), II — Flo- 
rea Ionescu (150), IV — 
Constantin Lăpușcă (128); 
pregătiri, V — Geluță 
Eftimie;'

I. M. Dîlja
Abataje came

ră, I ; Gheorghe Ma
tei (150) IV — Constan
tin Bota (38); investiții — 
Gheorghe Stoica;

în ce privește folosirea 
forței de muncă și a fon
dului de timp. în privin
ța calității cărbunelui, o 
seamă de resurse interne 
întîrzie să fie valorificate 
și datorită acestui fapt 
întreprinderea a suportat 
penalizări mari. în lumi
na recentelor indicații 
trasate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 

cu privire la rentabilita
te, la mina Paroșeni se 
cer măsuri proprii care 
să readucă la ordinea zi
lei experiența bună a a- 
nului precedent, cînd ca
litatea cărbunelui a fost 
urmărită cu exigența 
necesară. în această pro
blemă acută, a calității, 
trebuie să fie implicate 
toate formațiile de lucru 
și toate forțele sectoa
relor de producție care, 
așa cum au dovedit-o în 
anul 1982, sînt capabile 
să înregistreze cotitura 
mult așteptată. La soluțio
narea unei probleme 
majore, cum este aceea a 
calității cărbunelui — 
asupra căreia insistăm din 
motive legate de însem
nătatea ei pentru situația 
financiară a întreprinde
rii — pot și trebuie să 
contribuie, de asemenea, 
grupele sindicale, orga
nizațiile U.T.C., comisia 
pe domeniu a c.o.m., iar 
acțiunile lor să se reflec
te cît mai grabnic în rea
lizările întreprinderii.

I. MUSTAȚĂ

I. M. Petrila
Sectorul V 

(630) ; abataje fron
tale, I — loan Ciobanu 
(184), IV — Ștefan Alba 
(440), V — loan Radu (17);

I. M. Lonea
Sectorul I 

— 1056; abataje frontale,

Aspect din noua și moderna sală de mese a cantinei-restaurant din Pe- . 
troșani, inaugurată la începutul acestei săptăinini. Foto: Șt. NEMECSEK

SARMIS ’83
(Urmare din pag I)

Mai multă răspundere profesională

Goluri nepermise în
aprovizionarea 

de cărbuni
Anotimpul friguros se 

apropie cu pași repezi. E 
vremea cînd depozitul de 
cărbuni din Petroșani 
este zilnic solicitat să a- 
sigure, în condiții optime 
livrarea alocației de căr
buni celor ce beneficiază 
de acest drept. Dar de 
mai multă vreme aprovi
zionarea cu cărbune a' 
depozitului se desfășoară 
cu intermitențe. în 
urma unor sesi
zări despre acest neajuns, 
am purtat o discuție cu 
tovarășul Ștefan Boța, șe
ful depozitului.

— Avem la redacție se
sizări cum că livrarea a. 
locației de cărbuni se des
fășoară cu mari deficien
țe.

— Oamenii au perfectă 
di optate. La depozit vin 
zilnic 70—80 solicitanți 
(așa cum a fost șl în 13 
septembrie). Dar cum să-i 
mulțumești, dacă nu sînt 
cărbuni ? O zi ne intră 
vagoane cu cărbuni, iar 
alte 2—3 zile nu. în 2 
septembrie am primit trei 
vagoane și apoi pauză 
pină în 5 ale lunii cînd 
am primit un singur va
gon.

— Aveți deci posibilită
ți de a transporta cărbunii 
la domiciliul solicitanți- 
lor ?

depozitului 
Petroșani»
— Desigur. Două mașini 

basculante, care din lipsă 
de cărbuni sînt folosite la 
transportul altor materi
ale. Dar cele două earosa- 
te, adaptate special pentru 
transportul cărbunelui, 
stau degeaba, ca de altfel 
și excavatorul destinat 
pentru încărcarea mași
nilor, precum și 8 munci
tori din depozit. 
Despre deficiențe
le în aprovizionarea cu 
cărbunii necesari mine
rilor, altor oameni ai mun
cii care beneficiază de 
acest drept, am solicitat 
lămuriri la Preparația 
Petrila, de unde se livrea
ză acești cărbuni. Tova
rășul Voicu Bledea • ne-a 
răspuns că noua prepara- 
ție produce numai senii, 
cocs și mixte ; aprovizio
narea populației se face 
doar cînd funcționează ve
chea preparație.

Situația însă nu supor
tă tergiversare. în conse
cință, I.P.C.V.J. trebuie 
să ia măsuri ca de la Pe
trila să se livreze canti
tățile de cărbuni necesare 
pentru fiecare zi, plus res
tanțele, fie să asigure a_ 
provizionarea populației 
de la preparația din Co_ 
roești. Aceasta pînă nu 
vine iarna.

D. C.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

„Recoltă" bogată de goluri
MINERUL URICANI — 

MINERUL BOIȚA 7—0. 
Încrezătoare în forțele sa
le echipa din Uricani a 
început partida vijelios și 
în min. 5 Băltaru singur 
cu portarul trage, dar pes
te poartă. După alte pa
tru minute portarul oas. 
peților blochează în extre
mis șutul lui Din ș. Și
rul ratărilor se întrerupe 
în min. 38 cînd niș în
scrie, cu un șut plasat 
din apropierea porții, des- 
chizînd scorul. în min. 40, 
după o dominare netă a 
gazdelor, oaspeții primesc 
al doilea gol prin Bălta
ru, apoi în min. 43 Pău
na șutează din interiorul 
careului 
metri și,
par buimăciți de 
de 
în 
o 
ză
scorul la 4—0. în repriza 
a doua are 
rat asediu la poarta oas. 
peț-'or. In
peanu păt. unde de 
singur cu mingea la picior

șî șutează puternic în col
țul lung, înscriind al cin
cilea gol pentru echipa 
sa. Deși jucătorii din Boi- 
ța depun mult efort pen
tru a stăvili atacurile 
gazdelor, ei nu rezistă și 
în min. 67 Băltaru ridică 
scorul la 6—0. Păuna în 
min. 72 pune pe Cîmpea- 
nu în bună poziție 
șl acesta stabilește 
partidei la 7—0.

La juniori, 3—2 
tru gazde.

(Urmare din pag. I)

de șut
scorul

pen-

Uic COANDREȘ

de șaisprezece 
3—0. Oaspeții

finalul 
repriză al gazdelor și
min. 45 Băltaru, după 
cursă solitară, centrea- 
la Bălan care ridică

CONTINUA cu 
mai bune rezultate 
țiativa conducerii 
torului Xl-investiții 
la mina Petrila, de 
organiza și stimula 
facerea cărții pentru
neri în zilele de plată a 
retribuției, 
rii vin în 
preferințelor 
cu tot mai

loc un adevă-

min. 60 Cîm. 
unul

s-au înmulțit aceste hal
de ca... ciupercile după 
ploaie !) ne dezvăluie că 
risipa, neglijența unor 
anumite categorii de oa
meni de la minele 
nizoare de cărbune 
din vestul Văii nu 
limite.

însoțitorul nostru 
simte dator 
explicații, 
la sortarea nouă, unde 
un alt aspect ne uluieș
te pur și simplu, datori, 
tă avalanșei bolovani
lor care,

■ îndrumați 
funicular.

— Deși

fur- 
brut 

au

se 
cu cîteva 

cînd ajungem 
nouă,

firesc, 
direct

sînt 
spre

celeavem
două benzi de
(cîte una pentru 
și Uricani) 8 femei, sînt 
momente cînd ele nu fac

la 
recepție
Lupeni

față solicitărilor. Bolo
vanii mari și (mai ales) 
roțile de vagoncte de mi
nă constituie un pericol 
deosebit pentru utilajele 
de preparare. 
Ce poți să crezi cînd 
vagonetul este aproape 
plin cu rumeguș, piese 
metalice ori bolovani, 
dar, pentru a ne păcăli, 
cei din mină 
„încărcătura..." cu 
lopeți de cărbune, 
primul rînd 
ei (căci oprirea 
lor și instalațiilor de pre
parare îi afectează și pe 
ei), dar în realitate nouă 
ne produc pagube mari.

într-adevăr, cine pier
de ? în primul rînd eco
nomia națională. Cum să 
satisfacă preparatorii ce-

acoperă 
cîteva

In
se păcălesc 

utilaje-

rințcle economiei națio
nale, de a da mai mult 
cărbune cocsificabil, dacă 
zile în șir funicularul 

preparației trebuie du 
hiat și de cel al minei 
pentru a putea evacua 
tot sterilul adus în pre
parație cu cheltuieli care 
grevează asupra celor de 
producție, asupra bene
ficiilor?! Cum să rezis
te, benzile si utilajele din 
preparație cînd numai în 
decurs de două ore din 
mina Lupeni au fost ex
pediate drept „materie 
primă" pentru cocs trei 
vagonete cu bolțari și în
că 10—12 cu bolovani, 
care cîntărea fiecare peste 
1000 kg ?! Sau un alt as
pect : prezenți la „recep
ția" de la sectorul XII 
al minei Lupeni am fost 
la ora 23,40, martorii tre
cerii unui șir de vreo 15

vagoncte în care era nu
mai... mocirlă (necoeșifi- 
cabilă, bineînțeles !). Un
de este atunci răspunde
rea pentru o calitate su
perioară, unde este spri
jinul dat preparatorilor ?

Concluzia este simplă ; 
lipsa de preocupare, do 
disciplină, atitudinea de 
indiferență față de aspec
tele calității cărbunelui 
trebuie să-și afle sfîrșitul 
cît mai curînd. industria 
siderurgică trebuie să be
neficieze de tot mai mult 
cărbune cocsificabil. De 
aceea, intre preparatori 
și mineri este necesar să 
existe o colaborare strîn- 
să, o întrajutorare tovă
rășească permanentă,
pentru soluționarea tutu
ror problemelor pe care 
le ridică îmbunătățirea 
calității cărbunelui sub 
toate aspectele.

tot 
ini. 

sec- 
de 
a 

des- 
mi-

Organizato- 
întîmpinarea 

cititorilor 
multe titluri

de carte soeial-politică, ’ 
tehnică și d» beletristi
că.

O PORȚIUNE de șo
sea pe cale de dispari
ție o 
cinta 
cu 
Livezeni 
intrarea 
despre 
scris în 
haldat 
cantități 
mînt, fără să 
că șoseaua. Dacă 
continuă haldarea, 
cesul rutier va fi

întîlnim după in- 
de aprovizionare 

materiale a minei 
de 

Jieț, 
s-a mai 

Cineva a 
apropiere 
de pă- 

ocroteas- 
mai 
ac. 
de-

și înainte 
în satul
care

ziar.
în

mari

finitiv blocat. Cele mai 
mari greutăți pe aceas
tă porțiune de șosea (a- 
flată în pantă !) le 
tîmpină transportul în 
comun și cel forestier.

ÎNCEPÎND de miine, 
în apele de munte este 
oprit pescuitul păstră
vului fîntînel și indigen. 
Ca de obicei, restricția 
va fi ridicată doar. în 
primăvara anului viitor. 
Atenție mare la respec
tarea legii I

ȘCOALA SPORTI
VA din Petroșani face 
înscrieri pentru anul de

om f» ■ « MC mm ■■ bii

in-

învățămînt 1983—1984, 
clasa T la secția schi 
alpin, băieți și fete. Este 
o școală pe care tradiția 
o recomandă tuturor ce
lor doritori. Amintim 
că începînd cu apropia
tul sezon de iarnă, școa
la dispune de o bază 
proprie în masivul Pa
ring. (I.B.)

IN VULCAN a luat 
ființă un colegiu al ar
bitrilor de fotbal. Cole
giul cuprinde 24 arbi
tri, din care 11 sînt sta
giari, și va coordona ac. 
tivitatea fotbalistică de

pe raza orașelor Vulcan, l 
Lupeni și Uricani. (I.D.) I

AMPLE lucrări gospo- I 
dărești au loc în cartie. | 
rul Bucura din Uricani, | 
pentru sistematizarea pe ■ 
verticală. Se amenajea- J 
ză parcări, zone verzi, 1 II * IV V 
alei pietonale Tot în I 
Uricani, în apropierea ’ 
cartierului Bucura 
continuat 
menajare 
grement.

1983 — amplu program 
ideologic de angajare 
comunistă, revoluționa
ră, pentru edificarea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". 
® Mîine, după-amiază, 
consiliile oarășenești de 
educație politică și cul
tură socialistă din Pe
trila, Uricani, Vulcan și 
Lupeni organizează, în 
așezămintele culturale 
sau întreprinderile mi
niere, simpozionul
„P.C.R. — centru vital 
al societății, forța dina
mizatoare a energiilor 
creatoare ale întregului 
popor pe calea socialis
mului și comunismului". 
(IV.)

II — Dumitru Paraschiv 
(427), III — loan Cojoca
ri”. (356), IV — Anton Flo- 
rea (124); abataje cameră,
IV — Nicu Ncagu (147),
V — Ludovic Repaș (260).

Colectivelor de muncă 
ale sectoarelor și brigăzi
lor, care au obținut cele 
mai bune rezultate în ex
tracția de cărbune și exe
cutarea lucrărilor de pre
gătiri și investiții li se în- 
mînează fanioane transmi
sibile de formații clasate 
pe locuri I pe decadă.

lucrările de 
a bazei de

Rubrică realizată
Ion MUSTAȚA

au
a-
a-
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singură

Fruntași în întrecerea socialistă

desfășoară 
la Cimpu 

Valea

pla- 
Jieț 

curse 
celelalte

utilizare — depășiri 
iar la

Oameni și utilaje de la Autobaza C.M.V.J. din 
cariera de cărbune de la Cimpu lui Neag.

metode, 
se inte-

realizîndu-și 
stabilit. La 
efectuat 44 
cărbune, 
depășit planul, atît

Callable moral-politice și 
profesionale se materializează 

buna folosire a utilajelor
întreprindere a cărei activitate se i 

în întreg municipiul, de la Jieț și pină 
lui Neag, Autobaza Combinatului minier 
Jiului înregistrează, în fiecare zi, o activitate rod
nică, concretizată in mii de tone de cărbune extras 
și transportat din cariere. în fiecare dimineață ziua 
de muncă a directorului autobazei, Alexandru Si- 
mion, începe, prin cunoașterea rezultatelor din ziua 
precedentă și stabilirea utilajelor necesare între
prinderilor miniere. în carierele Lonea—Jieț, Lu- 
pcni—Victoria, Uricani și Cimpu lui Neag activita
tea, în proporție de 95 la sută, este susținută, zi de 
zi, de excavatoriștii, buldozeriștii, conducătorii auto 
de la Autobaza C.M.V.J.

— Cu ce rezultate 
s-a încheiat ziua de 
12 septembrie, tovarășe 
director ?
— Comparativ cu ceea 

ce ne-am planificat, ac
tivitatea s-a desfășurat 
foarte bine, toate carie
rele 
nul 
s-au 
de 
și-au 
la cărbune, cît și la des. 
copertă. în buna func
ționare a utilajelor se 
materializează atît buna 
pregătire profesională a 
conducătorilor auto cît 
și calitatea muncii, înal
ta pregătire a mecanici
lor. electricienilor, a tu
turor celor care contri
buie la funcționarea ire
proșabilă a dotării auto
bazei care are două acti
vități distincte : de
transport auto și de in- 

I dustrie (utilajele grele, 
• cum sint buldozere, ex_ 
. cavatoare, încărcătoare 
j frontale etc).

— Ce rezultate 
nomice a obținut 
baza în cele opt 
trecute din acest an ?
— întreg colectivul de 

oameni ai muncii, mobi
lizați de comuniști, de 
organizația de partid, a 
acționat cu energie, va- 

eco- 
auto- 

luni

REȚINEȚI I
Autobaza C.M.V.J. încadrează în această 

perioadă mecanici de utilaje, electricieni au
to, mecanici auto, sudori și tinichigii auto. 
Cei interesați pot cere detalii de la sediul în
treprinderii.

'<■ fr.

Pentru evita coliziunea automacaraua
36 B 5325, condusă imprudent (efectua o triplare) de 
Strabek Francisc, șofer la Energo-construcția Bucu
rești, conducătorul auto Aurel Radu de la Autobaza 
C.M.V.J. a ieșit cu autobasculanta 31 HD 5467 din 
partea carosabilă a drumului public. Datorită pre
zenței de spirit a șoferului, Aurel Radu, în urma ac
cidentului pagubele au fost doar de ordin material 
(evaluate la 58 000 lei).

lorificînd experiența și 
inițiativele muncitorești, 
pentru a participa cu e- 
ficiență sporită la reali
zarea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII. 
lea și Conferința Națio
nală ale partidului, cu 
privire la creșterea pro
ducției de cărbune și 
realizarea independenței 
energetice a patriei. Toa
tă activitatea destinată 
dezvoltării conștiinței 
oamenilor muncii este 
cuprinsă în modul cum 
au fost realizați, de pil
dă, indicatori economici 
principali : volumul de 
mărfuri transportate un
de planul a fost depășit 
cu 31,2 la sută, indicele 
de 
cu 42,6 la sută, 
producția netă — planul 
depășit cu 48,2. La baza 
bunelor rezultate obți
nute în cele opt luni în
cheiate din acest an se 
află hotărîrea noastră de 
a participa, în spiritul 
cuvîntârii secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de la 
Mangalia, cu eficiență 
sporită la creșterea pro
ducției de cărbune. Pa
triei, cit mai mult căr
bune este o chemare ac
tuală și pentru noi, unin- 

du-ne gîndurile 
nergia într-o 
voință.

— Prin ce 
prin ce forme
grează activitatea edu
cativă în cea specifi
că autobazei ?
— La noi funcționează 

o școală a personalului, 
cu o tematică 
cată dar specifică 
vității 
Adunările 
de partid 
cadru de 
munistă, 

fermă și 
în realizarea 
telor sarcini ce le avem.

— Care sint direcți
ile activității din peri
oada următoare, pină 
la sfîrșitul acestui an ? 
— Obiectivul princi

pal este realizarea inte
grală a sarcinilor econo
mice. Autobaza s-a dez
voltat în ultimul timp 
atît în sfera activităților 
de transport, cît și în 
cea industrială, dar nu 
avem încă asigurate spa
ții corespunzătoare pen
tru reparații și întreține
re. Pe de altă parte nu 
avem încă o parcare or
donată a 
lor, dar 
grele, 
timp am 
90 autobasculante 
capacitate mare (16 tone), 
6 excavatoare, 3 buldo
zere. Și dotarea autoba
zei continuă. Folosirea 
corespunzătoare a acestor 
utilaje exprimă compe
tența profesională, conș
tiința, patrotismul 
menilor muncii 
tobaza C.M.V.J.

diversifi- 
acti- 

noastre, 
organizațiilor 
constituie un 

educație co
de implicare 
multilaterală 

importan-

autovehicule, 
și a utilajelor 
în ultimul 

fost dotați cu 
de

Tiberiu SPATARU

Mecanicul auto Cons
tantin 
prcună 
crează 

Gavrilescu 
cu colegii 

la repararea
nui motor de 
tore la secția 
can a 
C.M.V.J.

inare 
din Vul- 

Autobazei

Foto : N.

Criteriul care coordonează întreaga 
activitate economică a autobazei este 
concentrat in două cuvinte : siguranța 
circulației. In acest domeniu se răsfrîn- 
ge atît problematica de natură educa
tivă cit și diversele aspecte ale activi
tății destinate întreținerii și folosirii 
utilajelor. Ca un efect al preocupărilor 
de siguranță a circulației, numărul ac
cidentelor a scăzut considerabil : 1980 — 
14 accidente; 1981 — 10, 1982 —7; 1983 
— 2.

— Din anul 1981, cînd s-a înființat 
întreprinderea noastră, ne sptinea teh
nicianul Emerik Suhanek, nu avem nici 
un accident de muncă. în activitatea 
noastră de prevenire și tratare a aba
terilor și a evenimentelor de circulație, 
autobaza primește un sprijin continuu 
și substanțial de la biroul de circulație

Metode moderne si eficiente

în bilanțul economico- 
financiar al întreprinde
rii sint sintetizate com
petența profesională, ab. 
negația și vrednicia tutu
ror oamenilor muncii de 
la Autobaza C.M.V.J. 
Pentru calitățile morale și

ȘTEFAN

al Miliției municipiului Petroșani, 
fiecare săptămînă susținem acțiuni 
instruire, prevenire și informare 
conducătorilor auto, în 
sint prezentate și comentate 
te rutiere, toate abaterile de la reguli, 
le de circulație.

Pentru a spori eficiența acestei im
portante activități educative la autoba
ză a început un proces de moderniza
re a metodologiei folosite în domeniul 
siguranței circulației. Din acest an se 
utilizează, cu bune rezultate, diapoziti
vele, preconizîndU-se și instalarea unei 
stații de radioficare la cele două secții 
(Vulcan și Petroșani) care va contribui 
atît la o diversificare calitativă a me
todelor întrebuințate în siguranța circu- 
ției auto, cît și la promptitudinea in
formării conducătorilor auto.

adunarea 
reprezentanți- 

a 
între-

an. 
sint 

Băzavan (de la 
Kovacs 
Novac 

Petroșani).
autocoloane-

profesionale, 
generală a 
lor oamenilor muncii 
stabilit cîștigătorii 
cerii socialiste din primul 
semestru al acestui 
Fruntașii colectivului 
Dumitru 
secția Vulcan), 
Anton și Andrei 
(de la secția

La nivelul
lor, pe primul loc se află 
coloana 3 Lupeni (coor
donată de Gheorghe Pa- 
teșan), urmată de nr. 1 
Petroșani (coordonată de 
Gheorghe Carleț) și nr. 2 
Vulcan (condusă de loan 
Rusu).

în întrecerea socialistă 
dintre secții s-au stabilit: 
fruntașă pe cea din Vul
can (șef de secție Mihai 
Oprișa), urmată de cea 
din Petroșani (șef de sec
ție Gheorghe Koronka).

Pagină realizată Ia 
cererea Autobazei de 
transport a C.M.V.J.

evenimen-

CONDUCATORI 
ALTO !

mă- 
si-

Odată cu venirea 
toamnei sînteți obli
gați să luați 
suri speciale de
guranță: manifes
tați o atenție deose
bită pentru perfecta 
funcționare a siste
mului de frînare și 
rulare, a echipamen
tului de iluminare și 
semnalizare. Adap
tați viteza de circu
lație condițiilor 
rosabilului !

Circulînd pe 
murile publice, 
gurați încărcătura 
pentru a preveni a- 
tît accidentarea pie
tonilor, cît și pentru 
a păstra curățenia 
orașelor Văii Jiului!

I 
I
I

I
I
I
I
I

ca-

dru- 
asi-

ATENȚIE 
SPORITA ÎN 

APROPIEREA 
ȘCOLILOR !

I I 
I

Mîine, 15 septem
brie, începe noul an 
de învățămînt. în a- 
propierea școlilor se 
vor afla copii ale 
cĂror reacții trebuie 
să le anticipați pen
tru a le ocroti via
ța. Circulați atent, 
preventiv, îndeosebi 
în jurul școlilor !

în 
de 
a 

cadrul cărora
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Azomureș —■ cea mai ma
re unitate industrială a 
județului.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu în 
această reprezentativă uni
tate a industriei noastre 
chimice a fost salutată cu 
deosebită dragoste și sa
tisfacție de numeroși mun
citori, ingineri, tehnicieni. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu deosebit respect de mi
nisterul industriei chimi
ce, de membri ai conduce
rii centralei de profil ai 
combinatului.

în centrul dialogului se
cretarului general al parti- 
lui cu chimistii, cu con
ducerea ministerului și 
centralei de resort au stat 
probleme de deosebită im
portanță și actualitate : 
stabilirea măsurilor și a 
căilor de creștere, în con
tinuare, a eficienței în
tregii activități a combi
natului, de realizare și de
pășire a producției pen
tru export, de scădere a 
costului de materii pri
me și îndeosebi a celor e- 
nergeticc.

în incinta combinatului 
este prezentată apoi o ins
talație pilot pentru fabri
carea de izobutiliden dia
ree, produs folosit în 
scopul ridicării valorii 
nutritive a furajelor, a- 
preciat de lucrătorii din 
zootehnie. Instalația — 
unică în țară — reprezin
tă rodul colaborări: din
tre specialiștii combinatu
lui și cei de la Institu
tul de Cercetări Chimice 
București .

Feliei tind colectivul com
binatului pentru succese
le obținute, secretarul 
general al partidului a ce
rut să se diversifice în 
continuare gama îngră
șămintelor chimice, nece
sare atît pentru nevoile a- 
griculturii noastre, cit și 
pentru creșterea exportu
lui cu aceste produse.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a fe

licitat pe chimiști pentru 
rezultatele obținute, u- 
rîndu-le succese și mai 
mari.

După survolarea unei zo
ne a municipiului Tg. Mu
reș, elicopterul preziden
țial aterizează în partea 
de nord a orașului, unde 
este amplasată moderna 
Fabrică de produse foto- 
sensibile — unitate apar- 
ținînd combinatului Azo

mureș singura cu acest 
profil din țară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpi
nați și aici cu aceleași sen
timente de dragoste și 
stimă.

în cadrul unei expoziții, 
sînt prezentate produsele 
asimilate și introduse în 
fabricație în cei aproape 
2 ani care au trecut de la 
intrarea in funcțiune a fa
bricii.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu li se prezintă, 
de asemenea, programul 
de cercetare pe acest an 
și pe întregul cincinal pri
vind asimilarea în fabri
cație a noi produse foto- 
sensibile și materii prime 
pentru fabricarea și pre
lucrarea acestora.

Au fost vizitate apoi li
nele secții ale fabricii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, adresînd feli
citări specialiștilor de aici 
pentru realizările dobîn- 
dite, au subliniat necesi
tatea amplificării propri
ilor eforturi, a colaborării 
cu specialiști din unități 
de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, în vederea 
grăbirii asimilării în țară 
de noi materiale și reac
tivi, de noi produse foto- 
sensibile.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat în
treprinderea „Eîectro- 

mureș".
La sosire, distinșii oas

peți au fost întîmpinați cu 
deosebit respect de minis
trul industriei de mașini- 
unelte, electrotehnică și

electronică, de reprezen
tanți ai centralei de resort 
și ai conducerii între
prinderii.

Analiza la fața locului a 
modului în care prind 
viață sarcinile mari încre
dințate întreprinderii mu
reșene s-a desfășurat în- 
tr-o reprezentativă expo
ziție și în atelierele de 
galvanizare, de presaj și 
de producere a elemen
telor de încălzire.

Secretarului general al 
partidului i_au fost pre
zentate, în secțiile de pro
ducție, linii tehnologice 
și instalații complexe rea
lizate integral în între
prindere.

Au fost prezentate, de 
asemenea, în cadrul unei 
expoziții organizate în 
incinta aceleiași unități, 
realizările mai deosebite 
ale altor două întreprin
deri din Tîrgu Mureș — 
„Metalotehnica" și de ma
șini textile.

Apreciind rezultatele ob
ținute de ambele între
prinderi constructoare de 
mașini pentru industria 
ușoară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
să se acționeze cu mai 
multă perseverență pen
tru finalizarea programe
lor privind realizarea ma
șinilor de tricotat, de
confecții și de țesut, des
tinate atît unităților de 
profil din țară, cît și par
tenerilor externi.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări colectivului 
de la această întreprinde
re, ca și celorlalte între
prinderi și oamenilor mun
cii pentru rezultatele de 
pînă acum și le-a urat 
rezultate tot mai bune în 
realizarea producției, în 
îmbunătățirea calității și 
ridicarea eficienței pro
ducției.

De la întreprinderea 
„Electromureș" tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au îndreptat 
intr-o mașină deschisă, 
spre piața centrală a mu
nicipiului, unde a avut loc 
marea adunare populară.

Sosirea pe meleagurile clujene
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în cursul după-amiezii de
marți, în județul Cluj,
unde întreprinde 0 vizită
de lucru.

Această vizită se în.
scrie ca iun nou Și sem-
nificativ moment al dia-

noii oțelării cu încă 70 000 
tone pe an, modernizarea 
oțelăriei electrice nr. 2, 
construirea unui laminor 
pentru profile mici și sîr. 
me, a unei trăgătorii de 
bare, -a unei secții pentru 

de 
și

Marea adunare populară 
din municipiul Tîrgu Mureș

(Urmare din pag. I)

minte chimice Tg. Mureș, 
Herman Ana, prim-secre. 
tar al Comitetului muni
cipal de partid 
ra, Laszlo loan. 
Institutului de ' 
și farmacie, 
Duma, Erou al

Sighișoa- 
rector al 
medicină 

Gheorgiie 
Muncii So

cialiste, președintele C.A.P. 
Săulia, Lenuța Micu, se. 
cretar al Comitetului 
U.T.C. de la întreprinde
rea de prelucrare a lem
nului „23 August'- Tg. Mu
reș.

In numele tuturor par- 
ticipanților la marea a.
dunăre populară, primul 
secretar al Comitetului
județean de partid Mu. 
reș a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugă
mintea de a lua cuvîntul.

I’rimit cu vii și înde
lungi ovații, cu aclamații 
și urale prelungite, a luat 
c u v î n t ul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului
general al partidului, pre
ședintele Republicii, a 
fost urmărită cu deosebit 
interes și deplină aproba
re, fiind subliniată în re
petate rînduri cu vii aplau
ze și urale, cei prezenți 
esprimîndu-și astfel to

tala adeziune la politica 
internă și externă a parti
dului, a României socia
liste. hotărîrea fermă de 
a munci cu abnegație și 
patriotism revoluționar 
pentru a aplica întocmai 
în viață prețioasele în
drumări primite, de a nu 
precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea nea
bătută a sarcinilor ce le 
revin.

în încheiere, a luat cu- 
vintul primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

Miile de participanți a- 
plaudă și ovaționează în
delung pentru secretarul 
general al partidului, 

scandează din nou vibian 
te urări în .are sini aso
ciate emoționant cele trei 
nume atît de adine întipă
rite în sufletul și conști
ința întregului nostru po
por „Partidul, Ce tușescu, 
România".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund 
cu căldură acestor puter
nice manifestări de dra
goste ale mureșenilor.

în uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu - s-au

îndreptat, într-o mașină 
deschisă, spre reședință.

După-amiază, pe platoul 
din apropierea reședinței 
oficiale, de unde a decolat 
elicopterul prezidențial, 
mii de cetățeni au venit 
să-și ia rămas bun de la 
distinșii oaspeți.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu 
răsună puternice aplauze și
urale. Se scandează cu in-
sufletire „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu Și
poporul 1“ „Ceaușescu —
Pace" 1.

Luîndu-și rămas bun de
la locuitorii municipiului 
Tîrgu Mureș, secretarul 
general al partidului le-a 
adresat cele mai bune u- 
rări de succes, de sănă
tate și fericire.

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
primite de toți cei prezenți 
cu deosebită bucurie și 
satisfacție, cu hotărîrea 
de a acționa ferm pentru 
transpunerea neabătută 
în viață a sarcinilor și in
dicațiilor primite, astfel 
îneît și județul Mureș, 
asemenea celorlalte zone 
ale țării, să înflorească 
tot mai mult.

logului neîntrerupt pe ca
re tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl poartă cu 
făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale, ea 
relevînd încă o dată cu 
pregnanță preocuparea 
statornică a secretarului 
general al partidului de a 
lua contact direct cu rea
litățile țării, de a urmări 
nemijlocit mersul cons
trucției socialiste, de a se 
întîlni permanent cu oa
menii pentru a hotărî îm
preună direcțiile princi
pale de acțiune.

Sosirea conducătoru
lui partidului și statului 
în mijlocul celor ce tră
iesc și muncesc pe înflori
toarele meleaguri ale Clu
jului — ținut situat în 
inima Ardealului, stră
vechi leagăn de istorie și 
cultură românească — a 
fost așteptată cu deosebi, 
tă bucurie de locuitorii a- 
cestui județ care a cunos
cut în anii socialismului o 
viguroasă dezvoltare e_ 
conomico-socială.

Clujenii l-au întîmpinat 
și de această dată pe to
varășul Nicolae
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu ne
mărginită bucurie și în
suflețire.

Aceste 'gînduri și sim
țăminte și-au găsit o gră
itoare expresie încă din 
primele momente ale so
sirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe me
leagurile clujene.

fabricarea electrozilor 
sudură speciali, precum 
alte linii de producție.

A fost vizitată noua 
țelărie electrică.

Secretarul general 
partidului a urmărit 
atenție unele faze 
fluxului tehnologic, i 
interesat de eficiența 
procedeelor folosite, de ca
litatea producției.

Secretarul general al 
partidului s-a apropiat 

apoi de un grup de oțelari 
a discutat cu ei 
problemele 
despre îndeplinirea 
nilor de plan, s-a 
sat de condițiile lor 
muncă și viață.

în continuare s-a vizi
tat laminorul de semifa
bricate și trăgătoria de o- 
țcl tare.

Apreciind rezultatele în
registrate, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se intensifice 
de asimilare a 
lor necesare 
naționale, în scopul elimi
nării importurilor, să se 
creeze posibilități din 
în ce mai mari pentru 
port.

Vizita 
dețul 
rășului 
Ceaușescu, împreună 
tovarășa Elena 
a continuat în orașul Tur. 
da.

Pe agenda vizitei în a- 
cest municipiu 
întreprinderea 
ramica".

La sosire.

o-

al 
cu 

ale 
s-a

despre 
producției, 

sarci- 
intere. 

de

procesul 
produse- 

economiei

ce 
ex_

ju-de lucru în
Cluj a tova- 

Nicolae 
cu 

Ceaușescu

a figurat 
„Electroce-

...Dccolînd de la Tg. Mu
reș, elicopterul preziden
țial aterizează la puțin 
timp pe platforma din in
cinta Combinatului me
talurgic din Cîmpia Tur- 
zii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu căldură de pri. 
mul secretar al Comite, 
tului județean Cluj al 
P.C.R., de alți reprezen
tanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Sint prezenți, de aseme
nea, mii de loc unici care 
înconjoară eu ca'dă afec 
țiune pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prie
tenie aclamațiilor și ma
nifestațiilor pline de sim
patie ale celor veniți 
să-i întîmpine.

Dialogul tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu oa. 
menii muncii de la com
binatul metalurgic începe 
la oțelăria electrică nr. 
1. secție modernă, pusă 
recent în funcțiune.

Ministrul industriei me
talurgice și directorul com
binatului prezintă princi
palele aspecte ale dezvol
tării capacității de pro
ducție.

S-a subliniat, în conti
nuare, că se află în curs 
de execuție lucrările pen. 
tru dezvoltarea capacității

un 
de 
de

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu multă căl
dură de primarul munici
piului, care, în numele lo. 
cuitorilor, le-a urat 
călduros bun venit, 
ministrul industriei
inașini-unelte, electroteh. 
nică și electronică, de di
rectorul întreprinderii.

Gazdele au înfățișat 
mod1 ' în care au fost dez
voltate capacitățile pro
ductive, modernele pro. 
cese tehnologice, eforturi
le în direcția asimilării 
întregului necesar de izo
latori, practic aici reali- 
zîndu-se întreaga gamă 
solicitată de industria e- 
nergetică.

în continuare, urmărind 
fluxurile tehnologice din 
secții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat 
despre preocupările 
lectivului în direcția 
ducerii cheltuielilor

consumului de 
combustibili, 

au înfățișat 
întă-

Co- 
re- 
ma.'

teriale, a 
energie și

Gazdele 
măsurile practice de 
rire a controlului, de im.
bunătățire a fiabilității.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au a- 
preciat rezultatele obți
nute, felicitînd colectivul 
de cercetare al unității și 
urîndu-i noi succese în 
activitate.

în continuarea 
tovarășului N i i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
prezintă de către 
torul întreprinderii 
sticlă, rezultatele acestei 
unități.

La încheierea vizitei, to
varășul N i c o 1 a e
Ceaușescu a felicitat căl-

vizitei, 
c o 1 a e 
tovarășei 
11

duros colectivul de oa
meni ai muncii pentru 
rezultatele obținute și i-a 
urat noi succese în în. 
făptuirea sarcinilor de 
plan

în aplauzele celor pre
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Ticna Ceaușescu s-au în
dreptat, apoi, spre I.A.S, 
Mihai Viteazu, următorul 
obiectiv al vizitei.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au 
au fost întîmpinați cu deo
sebită căldură, cu ovații 
și urale de miile de locui
tori ai comunei și ai sate, 
lor învecinate.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
de ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, 
de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și 
de stat, ai direcției agri
cole județene.

Directorul I.A.S. a înfă
țișat activitatea economi
că prezentă și de perspec
tivă a unității specializată 
în creșterea vacilor de lap. 
te.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
depună în continuare e- 
forturi susținute pentru 
sporirea mai accentuată a 
producției de lapte, pen
tru creșterea aportului u. 
nității la îndeplinirea pro
gramului de autoaprovi- 
zionare.

S-au prezentat, totoda
tă, rezultatele înregistra
te de I.A.S. Mihai Vitea
zu în domeniul producției 
vegetale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați a- 
poi să ia cunoștință de re
alizările agriculturii jude
țului Cluj, sintetizate in. 
tr-o expoziție.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat celor prezenți 
felicitări pentru rezulta
tele obținute și le-a urat 
succese tot mai mari în 
viitor.

în aplauzele numeroși
lor cetățeni veniți să-l 
salute pe conducătorul 
partidului .și statului nos. 
tru, elicopterul prezi
dențial a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Cluj-Napoca.

De la I.A.S. Mihai Vi
teazu, elicopterul prezi
dențial s-a îndreptat spre 
stadionul municipiului 

Cluj-Napoca.
Aici, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați, în numele locui
torilor orașului, de primul 
secretar al Comitetului 
Municipal Cluj-Napoca al 
P.C.R.

Mulțimea aflată pe sta
dion a aclamat îndelung 
pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a adresat clu
jenilor prezenți un cald 
salut și le-a ur-at multă 
sănătate șt fericire.

în aplauzele Însufleți, 
te ale asistenței, coloana 
oficială de mașini s-a 
îndreptat spre reședința

se
direc-

de

rezervată îubiților oas-
peți în municipiul Cluj.
Napoca.

Vizita de lucru a tova_
rășului • N i c o 1 a e
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
in județul Cluj continuă.
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